
Capítulo 1: Death Eaters

Little Hangleton, England. Verão de 1975

UMA MULTIDÃO DE JOVENS, acompanhados de seus pais, começava a se
aglomerar na porta da igreja abandonada. Como de costume, eles trajavam vestes
pretas, que cobriam seu corpo até os pés. Muitos deles ainda eram estudantes da
Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e se conheciam desde criança, mas isso
não necessariamente implicava que todos se davam bem. Por trás de seus sorrisos
amigáveis e das palavras de admiração que costumavam dizer uns aos outros,
havia uma competição velada entre eles. Cada um estava apenas esperando a
oportunidade perfeita para provar o seu valor e ganhar a aprovação do Lorde das
Trevas.

Muitas das famílias puro-sangue tinham a tendência de educar os filhos daquela
forma. Porém, como consequência, carregavam o peso da arrogância em suas
costas. Não que fosse algo muito difícil de carregar. Afinal, ninguém ali se estimava
de verdade, mas haviam aprendido a se aturarem e até mesmo, se respeitarem.
Tudo por causa de um objetivo em comum: receber o devido reconhecimento de
Lord Voldemort.

Dedicavam suas vidas para agradar o seu mestre. Faziam tudo o que lhes fossem
mandado e um pouco mais, sem questionar. Chegavam até mesmo a aceitar
calados as severas punições, quando as mesmas eram necessárias. Ser um
Comensal da Morte significava muito para eles. A sensação de poder e a autoridade
que tal status lhes proporcionou ao longo dos anos era prazerosa — e eles não
escondiam isso.

Ser dessa forma, não era nenhuma novidade para a família Crawley. O sobrenome
estava entre os bruxos das trevas mais famosos desde antes de Gellert Grindelwald
e eles se orgulhavam de seus ancestrais terem criado a maldição imperius, um dos
feitiços mais perigosos do mundo bruxo. Então, já era de se esperar que eles
tivessem o privilégio de fazer parte do círculo privado de Voldemort. A competição
não era necessária para eles, por isso eram uma das muitas famílias de Comensais
que poderia ser considerada de confiança — e também, muitos tinham medo deles
pelo seu exímio talento com maldições imperdoáveis.



Já havia anoitecido quando Demetrius Crawley, acompanhado de sua esposa e
suas três filhas, aparatou no solo sagrado do cemitério localizado ao lado da igreja
de Little Hangleton. Embora fosse verão, o lugar havia sido tomado por uma garoa
fria e logo em seguida uma névoa espessa começou a se formar. A família
caminhou entre lápides tomando muito cuidado para não despertar nenhum dos
mortos. Seus passos eram tão silenciosos que os outros bruxos presentes no lugar
não notaram sua presença de imediato.

O casal separou- se de suas três filhas — Eleonora, Agatha e Charlotte —, para se
reunir aos bruxos mais velhos antes da chegada do Lorde das Trevas. As três
estavam com os braços entrelaçados e pareciam felizes, a julgar pelos sorrisos em
seus rostos. Porém, quem as visse assim, nem imaginaria que tinham brigado
pouco antes de estarem ali. Aparentemente, Eleonora havia perdido a varinha e
insistia em dizer que Charlotte havia pego sem sua autorização — já que a da mais
nova havia sido confiscada após ela lançar um feitiço sem autorização em casa.
Havia sido Agatha quem achou o objeto guardado entre o vão do sofá. Uma briga
boba, de fato, mas o suficiente para transformar a casa dos Crowley em um
verdadeiro pandemônio.

As três garotas eram constantemente observadas por seus pais. Qualquer
movimento mal calculado, que pudesse envergonhar a família de alguma forma, era
um bom pretexto para punições serem aplicadas em casa e elas sabiam que essa
briga ainda iria render um longo sermão — principalmente por conta do atraso que
elas haviam causado. Agatha não era o tipo de pessoa que se assustava fácil ou
com qualquer coisa, mas era evidente em seu rosto que a repreensão dos pais lhe
causava medo. Demetrius, o senhor seu pai, tinha um olhar tão gélido que parecia
conta-lhe como uma lâmina. Já a sua mãe, Virginia, não aparentava ser tão letal por
trás do sorriso convencido e soberbo que carregava em seu rosto, mas era
igualmente ruim.

Percebendo que a atenção dos pais havia sido direcionada para outras pessoas,
Agatha aos poucos foi se afastando de sua família ao avistar o grupo de
adolescentes posicionados ao lado da entrada da igreja. Suas irmãs fizeram o
mesmo logo em seguida, indo cada uma para um canto.

Os amigos da ruiva eram da mesma casa que ela em Hogwarts, Sonserina, como
era de se esperar daqueles nascidos em famílias sangues-puros, mas não tinha o
costume de conviver com eles quando estava na escola. Era o seu círculo de



amigos apenas quando se tratava das reuniões de Comensais da Morte e era
indiferente em sua relação com eles, principalmente com os meninos.

Estavam na penumbra, o local era iluminado apenas por uma vela presa a parede,
mas a garota conseguiu ver os sorrisos maldosos que se formavam no rosto de
cada um de seus amigos. Copiou a postura deles e pareceu se encaixar
perfeitamente bem na rodinha.

— Ela é patética! — proferiu Evan Rosier, todos olharam na mesma direção que ele
e soltaram risadas de desprezo.

A Crawley parou ao lado de uma das suas melhores amigas, Cora Burke e logo em
seguida procurou com o olhar de quem eles estavam rindo. Não muito longe, ela
pode ver Madelyn Flint, uma garota atrapalhada que, embora viesse de uma família
sangue-puro, defendia os direitos dos mestiços e nascidos trouxas. Um segredo que
os mais jovens haviam descoberto no ano anterior em Hogwarts e agora usam isso
para fazer chantagens emocionais contra a pobre garota. Afinal, ninguém poderia
saber ou as consequências poderiam ser desastrosas.

Pouco antes das férias, Agatha se lembrou do que seus amigos haviam feito.
Forçaram a mesma a lançar uma azaração no Sr. Filch, mas o atingido acabou
sendo o professor Kettleburn e isso lhe rendeu uma visita ao escritório do diretor.
Muitos deles diziam que ela havia sido expulsa, mas a ruiva não acreditou. Ela não
seria a primeira aluna a lançar um feitiço contra um professor e muito menos a
última. No entanto, Madelyn nunca disse o que aconteceu depois, então os boatos
maldosos circulavam cada vez mais.

Dessa vez, eles impuseram que ela jogasse uma azaração entre um grupo de
bruxos mais velhos. Algo infantil, nem mesmo as crianças fariam algo semelhante.
Não aprovava muito o que eles costumavam fazer, mas também nunca os impediu.
Agatha olhou para os amigos e suspirou. Às vezes se perguntava como conseguia
andar com eles.

Todos olhavam atentamente a menina com os cabelos castanhos presos em uma
trança lateral se esgueirando com cuidado na escuridão do cemitério. Ela parecia
determinada a fazer o que lhe foi ordenado e isso só demonstrava o quanto ela
tinha medo de ter o seu segredo descoberto. De tempos em tempos, era possível



vê-la olhando em sua direção, então os outros, que observavam de longe, faziam
sinal para que ela continuasse.

— Não vejo porquê fazer isso com ela — comentou Cora, estava séria e seu olhar
era de puro desinteresse no que estava sendo feito. — Deviam contar o que ela
realmente faz para o Lorde das Trevas e deixar que os mais velhos lidem com isso
da forma correta.

— E perder toda a diversão? — questionou Mulciber. — Temos ela na palma de
nossas mãos. Mas admito que o seria ainda melhor se Agatha deixasse de ser
medrosa e usasse a maldição imperius em Madelyn.

A ruiva arregalou os olhos ao ouvir o seu nome. Seu olhar se voltou para os seus
amigos e ela abriu um sorriso. Ainda não havia usado a maldição imperius — e
nenhuma outra — contra uma pessoa. Mas não esconderia que sentia vontade de
experimentar ter esse poder um dia. Isso a faria ser mais respeitada entre os
Comensais da Morte e talvez conseguiria fazer parte do grupo de Bellatrix Black,
onde estavam alguns dos bruxos das trevas mais próximos do Lorde Voldemort em
pessoa.

Ela pareceu pensar por um tempo sobre o que Mulciber havia dito. Estava
realmente cogitando usar uma das maldições imperdoáveis em uma de suas
colegas? Não! Por mais que ela fosse uma traidora do sangue, não cabia a Agatha
julgar Madelyn pelos seus crimes contra o Lorde das Trevas, apenas ele poderia
fazer isso.

— Ora, se quer tanto usar, por que você não faz isso? — foi uma resposta curta e
grossa. Além disso, era a verdade, já teria feito se realmente quisesse. Como não
via necessidade nisso, preferia não fazer.

Todos olharam em sua direção. Pareciam surpresos com a resposta, raramente um
Crawley se recusaria em usar a maldição imperius. Era a especialidade deles.
Permaneceu seu olhar firme em Mulciber e esperava uma resposta dele, mas ela
nunca veio. Considerou aquilo como uma vitória, mesmo que não fosse de fato uma
competição.



— Então, Crawley, algum motivo para você não querer usá-la? — quis saber
Amycus Carrow, ele ostentava um sorriso diabólico, claramente usado apenas para
provocar a ruiva. — Pensei que essa maldição fosse o maior orgulho de sua família.

— Não é óbvio? Ela tem medo de ir para Azkaban — retrucou Evan. O loiro se
apoiou no braço do amigo e juntos eles riram de Agatha. — Ou as amigas mestiças
dela a deixaram fraca.

Não se importou em nenhum momento. As palavras deles não serviam para nada,
eram apenas uma tentativa falha de provocá-la, mas em nenhum momento deixou
se levar. Agatha queria defender suas amigas, mas com isso estaria aceitando a
provocação deles e quis evitar esquentar a cabeça.

— Não uso, porque não quero — respondeu a contragosto. — Eu não perderia meu
tempo com alguém tão insignificante como Madelyn Flint.

Mal tinha terminado de dizer suas palavras quando o brilho do feitiço atraiu a
atenção de todos. Os jovens direcionaram sua atenção para o local de onde ela
vinha. Há poucos metros, bem próximo as lápides, dois bruxos das trevas foram
atingidos pela azaração verugs e seus rostos se encheram de verrugas. Eram os
irmãos Lestrange, Rabastan e Rodolphus. Qualquer um, em sã consciência, sabia
que eles costumavam levar tudo um pouco a sério demais e não eram nem um
pouco piedosos. No entanto, isso não pareceu ser um problema para nenhum dos
jovens bruxos.

A ruiva procurou por Madelyn, mas ela havia desaparecido na escuridão pouco
antes da confusão começar. Ela foi muito corajosa ao fazer isso, mas acho que ela
não sabia onde estava se metendo, pensou.

Os dois partiram em direção de onde vinha altas risadas. Agatha e Cora se
mantiveram caladas, enquanto os meninos engasgaram de tanto rir. Ambas olharam
uma para a outra e foram se afastando aos poucos, mas logo foram impedidas de
irem mais longe pela silenciosa presença de Lucius Malfoy. A Crawley se lembrava
dele de seus primeiros anos em Hogwarts, era o monitor da Sonserina. Alguns dos
mais novos haviam lhe dado um apelido em segredo, mas escapou de sua memória
naquele momento, mas acabou soltando uma risada sem querer ao lembrar.



Seus olhos verdes correram até o rosto amargo do homem. Iria abrir a boca para se
pronunciar, mas antes que pudesse, foi impedida...

— Quem fez isso? — era a voz agressiva de Rodolphus. Apontava seu dedo fino
para os meninos, havia um anel de serpente nele e os olhos dela tinham um tom
vermelho brilhante. A atenção da garota foi atraída diretamente para ele, fez com
que ela se lembrasse da razão pela qual estavam todos ali.

Contraiu seu corpo. Não estava com medo, mas algo dentro dela — como se fosse
uma vozinha insistente — a fez com agir de forma imprudente. Se colocou entre o
Lestrange mais velho e seus amigos. De alguma forma sentiu vontade de
protegê-los, mesmo sabendo de seus erros. Temia que algo ruim pudesse acontecer
por eles, por causa de uma brincadeira boba.

— Não foram eles! — disse em alto e bom som. Os olhares de outros bruxos mais
velhos caíram sobre ela. Até mesmo seus pais se aproximaram para saber o que
estava acontecendo. — Tudo isso foi culpa de Madelyn Flint. Ela quem começou.

Os Flint se aproximaram ao ouvir o nome de sua filha. Vários dos outros pais
pararam para ver o que estava acontecendo. Não era comum que os mais jovens se
exaltassem daquela forma. Era difícil de acreditar que alguém como Maddie poderia
fazer algo assim, todos a conheciam, costumava ser muito quieta e não aprontaria
daquela forma.

— Em Hogwarts, no fim do ano letivo, ela começou a se unir com os nascidos
trouxas — continuou Agatha Crawley, ela tentava se manter calada, mas era como
se as palavras simplesmente tivessem escapado, sem querer, pela sua boca. —
Não sei bem o que eles planejam fazer, nunca fomos próximas, mas os boatos que
circulam pelos corredores é que ela está organizando um grupo de proteção a eles.
E quer destruir todos os Comensais da Morte, disse que começaria pelos Lestrange.

A atenção de todos estava em Agatha, sempre gostou de ter os olhos de todos
voltados para si, mas não daquela forma. Sentiu-se apenas desconfortável. Ainda
mais pelo fato de ter alongado a história bem mais do que era realmente verdade.
Às vezes deixava sua imaginação ir longe demais.

Teresa Flint se aproximou da ruiva, seus olhos estavam cheios de fúria. Seu marido
vinha logo atrás, mas todos diziam que Theodor era um covarde, já que o mesmo



nunca se opunha contra ninguém — especialmente sua mulher. Agatha não sabia
onde havia se metido até ver a mulher retirando a varinha das vestes e apontando
em sua direção.

— Minha filha jamais trairia o Lorde das Trevas dessa forma — foram suas palavras.
A mulher agarrou o braço da mais nova com forma, ela pode sentir as unhas
cravando em sua pele. — Sua mentirosa! Onde está Madelyn?

— Não é mentira! — Agatha não sabia naquele momento, mas devia ter ficado
quieta. Pode ver a colega por cima dos ombros da mulher. Estava escondida entre
as lápides, encolhida e assustada. Não havia mais tempo para voltar atrás. O
estrago já estava feito.

A mão da Sra. Flint agora segurava a varinha pressionada em seu pescoço. Ela
podia sentir a ponta do objeto rente a sua pele, lhe machucava, mas em nenhum
momento ela recuou. Queria ver até onde ela era capaz de chegar, pode sentir o
local em que a varinha encostava queimar. Olhou para a mulher de forma
desafiadora e em nenhum momento perdeu seu sorriso maldoso.

— Já chega! — a voz de Lucius ecoou pelo lugar. — Em poucos minutos o Lorde
das Trevas estará aqui e todos devem estar em seus lugares.

— Não posso deixar essa insolente falar mentiras sobre a minha filha, Malfoy —
proferiu a mulher mais velha. Teresa apertou ainda mais a varinha. — Ela precisa
ser punida.

Demetrius Crawley e sua esposa tinham se mantido calados até então. Não se
metiam nas encrencas de suas filhas, elas precisavam arcar com as consequências
sozinhas. Porém, daquela vez julgaram ser necessária uma intervenção. A Sra. Flint
podia ser bem imprudente quando queria e isso tendia a ser um problema para os
próprios Comensais.

— Minha filha não fez nada de errado, Teresa — disse o homem em tom autoritário.
— Mas pelo que ouvi, a sua tem agido de forma vergonhosa pelas nossas costas.

Sra. Flint retirou a varinha do pescoço de Agatha. Ninguém ousaria contrariar a
palavra de um Crawley. Parecia ter sido derrotada. Algumas lágrimas escorriam por
seu rosto. Procurou com o olhar pela filha. Desde que chegaram, notaram que ela



estava estranha, mas não pareceu lhe preocupar, Maddie sempre fora muito calada.
Não conseguia acreditar que sua própria filha havia sido capaz de lhe trair e se aliar
a nascidos trouxas para piorar.

— Se quer meu conselho — disse a Sra. Crawley. — Eu sairia daqui antes da
chegada do Lorde. Ele não gostaria de vê-la nessa situação.

A outra mulher nada disse. Seus olhos cravaram na família e depois em todos os
outros presentes que escutavam atentamente a conversa. Não demoraria muito
para que Lord Voldemort ficasse a par de tudo o que aconteceu e viesse atrás
deles. A única opção que lhe restava era fugir.

Puxou o marido pelo braço e Madelyn saiu de onde estava escondida para ir até os
pais. Todos olhavam sem dizer nada. Agatha pode notar que alguns dos Comensais
até sorriram em satisfação de vê-los partir. Os Flint sempre foram fiéis, mas eram
considerados fracos se comparados aos outros. Nunca houve muito respeito por
eles e por isso, muitos bruxos das trevas zombavam de suas ações.

— Isso não vai ficar assim! — Teresa olhou uma última vez para todos, mas seu
alvo era Agatha. A menina sentiu um calafrio lhe percorrer a espinha. Logo em
seguida, eles desapareceram em uma nuvem de fumaça pelos céus.

O silêncio pairou no lugar. Ninguém parecia disposto a dizer alguma coisa. Aos
poucos os bruxos foram se dispersando, para então entrarem na igreja vazia e
escura. Os pais de Agatha usaram máscaras com fendas dos olhos de uma cobra
para cobrir seus rostos. Todos os outros fizeram o mesmo. Antes de entrarem, a
garota pode observar os Lestrange usando contrafeitiços um no outro para tirar a
azaração e palavras de protesto saíram da boca de Evan Rosier. Porém, ele logo
ficou calado para preservar a sua vida.

Todos se organizaram junto com suas famílias. Não havia bancos, então todos
precisavam ficar de pé. Agatha olhou de relance para a porta e viu a família Black
entrando. Eles sempre eram os últimos a chegar. A garota os conhecia muito bem.
Walburga e Virgínia eram amigas de longa data, desde quando estudaram juntas
em Hogwarts, por isso a família Crawley costumava ir com uma certa frequência no
Largo Grimmauld n°12. As meninas eram amigas de Sirius e Regulus, mas após
terem iniciado os estudos em Hogwarts estavam proibidas de visitar a sua casa.
Demetrius sentia vergonha ao ver que um filho dos Black havia entrado para a



Grifinória ao invés da Sonserina, não queria que suas filhas pensassem que isso
estava certo de alguma forma. E não surpreendeu a garota o fato do mesmo não
estar presente.

Não demorou muito até as pesadas portas de madeira serem fechadas. Não havia
mais como fugir. O lugar estava escuro. Apenas alguns bruxos estavam com a
ponta de suas varinhas iluminadas. Tudo ficou assustadoramente quieto. Agatha
conseguia ouvir as batidas de seu próprio coração.

Então, ela pode ver Lord Voldemort aparecer na frente de todos. Ele ficou na frente
do altar parado por um tempo. Observando cada um deles, sem dizer nada. Ao lado
dele apareceu uma mulher misteriosa. Suas roupas eram uma variação de tons
entre o azul e o roxo, algo incomum em uma reunião de bruxos das trevas. Não
havia comparecido em nenhuma das outras reuniões e muitos dos Comensais
pareciam não reconhecê-la, mas ninguém questionava quem era.

— Bem-vindos, Comensais da Morte — disse Voldemort em voz baixa. Caminhava
de um lado para o outro, olhando seus subordinados. — Após muitos anos de
espera, nosso triunfo se aproxima!

Todos ouviam o discurso do Lorde das Trevas com atenção. Nenhum barulho além
de sua voz podia ser feito, do contrário, a pessoa poderia não sobreviver para
contar a história.

— Uma guerra irá acontecer em breve — continuou Voldemort. — E com ela a
queda do Ministério da Magia virá.

Ele levantou sua varinha, era em um tom marfim e sua pega tinha o formato de um
osso. Apontava para os Comensais da Morte presentes na igreja. Seus olhos
vermelhos brilhavam na escuridão. Bastou um movimento rápido para que as velas
em torno do lugar acendessem. Iluminando todo o lugar. Ao lado do Lorde estava
duas pessoas com seus olhos vendados, seus braços e pernas estavam presos.

— Srta. Dawlish tem o poder de clarividência — ao ouvir as palavras de Voldemort,
a mulher se colocou alguns passos à frente. — Me diga, quem será o sortudo que
terá o prazer me de ajudar com esses dois sangues ruins?



Os olhos da mulher se tornaram brancos. Seu corpo arqueou para frente, os
cabelos escuros e enrolados caíram na frente de seu rosto. Parecia sussurrar
palavras desconexas. Todos olhavam com certa curiosidade, era a primeira vez que
isso acontecia em uma reunião e não sabiam o que estava por vir. A ansiedade e o
medo pareciam percorrer o corpo de todos. A garota ruiva não conseguia deixar de
reparar na mulher e se perguntava quem era ela. Lembra de tê-la visto antes, em
algum lugar, mas não conseguiu se recordar de onde.

Depois de cinco longos minutos, a vidente parou o que estava fazendo e seus
dedos apontaram para um rosto no meio da multidão.

— Crawley. Agatha Crawley.

Capítulo 2: A Dangerous Mission

OS OLHOS VERDES DE AGATHA percorreram todo o perímetro do lugar. A
atenção de todos estava voltada para ela. Suas irmãs pareciam assustadas, a mais
nova apertou sua mão em uma tentativa falha de impedi-la. Porém, era o nome dela
que havia sido falado, bem na frente de todos.

A porta da igreja havia sido muito bem fechada e agora dois bruxos a guardavam.
Não havia como fugir. Sua melhor opção era manter a calma e fazer o que lhe era
mandado. Naquele momento, buscou alguma ajuda vinda de seus pais. Ambos,
Demetrius e Virgínia, ostentavam um sorriso orgulhoso em seus lábios. Os astutos
olhos gélidos dos Crawley fez com que ela tremesse, sabia que a situação serviria
para que eles se gabassem para as outras famílias durante um bom tempo.

Caminhou com certa pressa até o altar. Odiaria deixar Lord Voldemort esperando.
Seus movimentos eram automáticos, como se ela não estivesse realmente lá. A
sensação que corria por suas veias era como uma anestesia. Pensou que fosse
ficar feliz em ter sido convocada para ajudar, mas naquele momento não sentiu
nada. Qualquer um acharia uma tarefa honrosa. Alguns deles lutariam para estar no
lugar dela, mas tudo o que conseguia pensar era: e se eu não puder ajudá-lo?

Engoliu o seco. Todos os outros bruxos olhavam em sua direção, alguns curiosos
para saber o que aconteceria, enquanto outros estavam coléricos por baixo das
máscaras, semelhante a cobras prontas para dar o bote. Pensava que deveria estar
orgulhosa de estar ali, era um motivo para se ter orgulho, não era? Não poderia



deixar que os outros interferissem em suas atitudes, mas a verdade é que ela
estava em um beco sem saída. Afinal, não era qualquer um que tinha a
oportunidade de ajudar o Lorde das Trevas em pessoa.

Já no altar, seu corpo ficou ainda mais tenso. Estar ao lado de um dos maiores —
senão o maior — bruxo das trevas que o mundo já viu, lhe causava uma sensação
inquieta. Se arrepiou da cabeça aos pés. Pode sentir seus dentes batendo uns nos
outros, então trincou a sua mandíbula. Forçou a si mesma a abrir um pequeno
sorriso, não queria mostrar seu medo diante de todos. Isso não seria adequado,
seria vergonhoso. Podia sentir sua mãe lhe forçando a manter a postura apenas
com um olhar. Não ousou encarar em sua direção novamente.

— Crawley — sibilou Voldemort, parecia se divertir com a palavra em seus lábios. —
O nome de uma família sangue-puro leal as trevas, se não estou enganado.

Seus olhos vermelhos se voltaram para a garota. Pareciam entrar em sua alma e
desvendar todos os seus segredos. Em nenhum momento Agatha abaixou o rosto,
manteve seu pescoço firme e o encarou de volta. Lord Voldemort fez um movimento
rápido com a língua, semelhante a uma cobra. Ela afirmou com a cabeça.

— A família Crawley é conhecida por ter criado a Maldição Imperius — a voz da
garota, embora tivesse saído baixa, não demonstrava fraqueza. Havia sido firme em
suas palavras. Quando se tratava de sua família, seu pai lhe obrigou a saber de
tudo nos mínimos detalhes, para que caso lhe fosse perguntado, ela e as irmãs
deveriam saber contar a história. — Removida da lista de famílias sagradas por
causa da mesma. Na época foi um grande desrespeito às famílias puro-sangue.

Ficou com medo de ofender Voldemort de alguma forma. Ninguém deveria falar
sobre o assunto, mas os boatos que circulavam entre as más línguas, era de que
ele havia nascido um mestiço. O herdeiro de Salazar Slytherin, um mestiço. Agatha
se pegou pensando nisso, mas se repreendeu logo em seguida. Diversos bruxos
das trevas eram especialistas em Legilimência.

Respirou fundo, mas por um momento o ar pareceu faltar em seus pulmões. O
silêncio pareceu pairar no ar, a ruiva não sabia o que deveria fazer. Olhou para a
bruxa ao lado de Voldemort, ela parecia bem confortável por estar ali.
Estranhamente Agatha reparou que não havia nenhum Malfoy ou Black ao seu lado



naquele dia. Algo incomum, já que ambas as famílias eram as mais fiéis ao Lorde
das Trevas e quase nunca deixavam de ser seu braço direito.

A mulher que atendia pelo sobrenome de Dawlish, por um breve momento, pareceu
lançar um olhar sincero a garota, algo que a fez ficar mais tranquila diante de toda a
situação.

A ruiva ainda mantinha seu olhar em Voldemort. Parecia desafia-lo de forma
silenciosa. Ninguém jamais ousaria fazer algo dessa forma, mas Agatha queria vê-lo
melhor, apesar do medo — ou talvez, por causa do medo. Ele sorriu. Pode ver seus
dentes escurecidos e a língua bifurcada. Seu amo então se voltou as duas pessoas
vendadas e presas. Um movimento simples com a varinha fez com que elas logo
estivessem soltas.

Era um homem e uma mulher, ambos pareciam atordoados. Já não eram novos, as
rugas preenchiam o rosto de ambos e os cabelos já estavam completamente
brancos por causa da idade avançada. Tinham um olhar taciturno, como se já
estivessem cansados da vida. Seguraram a mão um do outro, eram próximos ou
talvez mais do que isso, eram um casal. Agatha pode dizer isso com certeza ao ver
as alianças brilhantes em seus dedos.

— Sabe quem são eles? — o Lorde das Trevas voltou-se mais uma vez a se dirigir a
garota.

— Não, milorde — foi o que ela respondeu em seguida. E de fato, nunca os tinha
visto, mas se estavam ali, com certeza estariam relacionados com a resistência
contra as artes das trevas. Disso não restava dúvidas.

Voldemort gesticulou para que ela se aproximasse de ambos, assim poderia ver
melhor o rosto deles. Frente a frente, ela não pode deixar de notar o terror em seus
olhos. Pareciam pedir ajuda silenciosamente. Infelizmente, Agatha sabia que,
daquele momento em diante, não havia mais como ajudá-los.

— Irei lhes contar uma breve história — o Lorde das Trevas dessa vez se voltou
para todos os presentes na igreja. — É sobre um casal que, anonimamente,
publicou um diretório com as principais famílias puro-sangue de toda Grã-Bretanha.



Todos pareciam ouvir atentamente as palavras proferidas por Voldemort. Alguns
rostos chocados podiam ser avistados na multidão. O diretório permaneceu
anônimo por longos quarenta e cinco anos, agora todos iriam saber quem o
escreveu. Agatha notou que isso tinham relação direta com a sua família, olhou para
Demetrius que precisou ser segurado pela esposa para não cometer um ato
precipitado.

— Edith e Abraham Shelby era o nome deles, dois sangues-ruins, nascidos de uma
família trouxa suja. Pessoas como eles poluem o nosso mundo perfeito.

"O fato é, eles pensaram que criando esse diretório estariam nos fazendo um favor.
Na época, meu caro Gellert Grindelwald reunia seguidores do mundo inteiro e
prometia muitas coisas a nós, bruxos. Dentre essas, prometeu que haveria paz para
aqueles nascidos de uma família trouxa. E sabem qual é o verdadeiro significado
desta lista infame? Expor as famílias que queriam manter a nossa linhagem pura e
lutavam para que isso permanecesse assim. Infelizmente algumas delas se
perderam com o passar dos anos. Traidores do sangue."

Voldemort rosnou ao dizer aquelas palavras, sentia-se ofendido ao saber que seu
próprio povo, sangue do seu sangue e herdeiros vindos diretamente de Salazar,
poderiam ter traído a linhagem pura. Mesmo assim, continuou:

"Para a nossa sorte, a lista teve o efeito contrário. Ao ficar sabendo sobre o caso,
Cantankerus Nott transformou essas famílias em Sagradas. Mostrou para o mundo
bruxo o porquê de nossa verdadeira existência. Havia mais de nós, mas no ano de
1930, quando ela foi publicada oficialmente muitas deles já havia nos traído e se
rendido a oposição."

Grande maioria dos Comensais soltaram palavras de protesto e ofensas contra os
nascidos trouxa ao ouvir o que Voldemort tinha a dizer. Todos os presentes se
ressentem por algum motivos com aqueles que traíram seu sangue puro. A
revelação daquela história era inusitada, para dizer o mínimo. Ninguém nunca havia
tido real certeza sobre quem ou o porquê do diretório ter sido publicado.

O casal agora olhava para Agatha, uma lágrima escorreu pelo rosto da mulher. Eles
sabiam o que aconteceria, essa era a história deles. A garota se permitiu sentir
pena, ninguém mais faria isso se não fosse por ela.



— Em todos esse anos, apenas uma família foi expulsa das Vinte e Oito Sagradas
— Voldemort direcionou seu corpo para os Crawley, sentados há poucos metros da
frente do altar. — A família de número vinte e nove, uma linhagem direta de
Morgana le Fay, a maior bruxa das trevas que já existiu.

Os olhos de todos seguiram os de Voldemort. Ao falar sobre a família Crawley,
todos pareciam procurar por eles entre a multidão. Eles permaneceram calados,
enquanto sua história era contada para que todos pudessem ouvir. As três irmãs
estavam acostumadas a serem obrigadas a escutar sobre o assunto nas
comemorações de família. Não era nenhuma novidade e nunca gostaram da
mesma. Exceto por Agatha, ela se encantava sempre ao escutar sobre seus
antepassados, era como se pudesse se conectar com eles de alguma forma.
Porém, ouvir através da voz do Lorde das Trevas, despertou um sentimento de
angústia em seu peito.

— Me diga, Demetrius, qual o motivo exato da expulsão da sua família? — dessa
vez Voldemort falou explicitamente com o pai da garota. O homem se levantou,
podia ver os olhos verdes iguais ao da filha, brilhando abaixo de sua máscara.

O bruxo pigarreou quando notou todos atentos em suas ações. Sua expressão
ainda era furiosa, mas parecia se conter melhor diante da situação.

— Minha família foi expulsa, porque uma denuncia anônima nos ligou diretamente a
Maldição Imperius, proibida de ser usada pelo Ministério e com pena de ser preso
pela eternidade em Azkaban. Sendo assim, os criadores, ou os descendentes deles,
eram uma ameaça tanto quanto a maldição.

Voldemort, com seus passos silenciosos e descalços, apontou para o casal
encolhido e com medo. Eles agora se abraçavam e choravam ao ouvir cada uma
das palavras.

— Beatrice Shelby, era o nome de uma das suas criadas trouxas, não era meu caro
Demetrius? — quis saber o lorde.

O Sr. Crawley concordou com a cabeça. A mulher trabalhou na casa deles por
muitos anos quando o homem ainda era criança. Sua família nunca os tratou bem,
nem mesmo pagava um salário digno para que pudesse sobreviver. Faziam isso
com todos os seus funcionários não bruxos. Era como escravizá-los e manter a



supremacia bruxa, algo muito comum na Inglaterra em um passado não tão
distante.

— Eu soube que seu pai, o grande Conde Cadmus Crawley, matou a pobre alma
trouxa antes de ir para Azkaban e ser morto por Dementadores.

Demetrius apenas lançou um movimento positivo com a cabeça. Virgínia tentou
segurar sua mão, mas o homem a afastou. Sabia onde o Lorde das Trevas queria
chegar. Conhecia o resto da história.

— A Maldição Imperius foi criada com o propósito de podermos controlar os mais
fracos que nós — continuou Voldemort, agora ele seguia novamente na direção de
Agatha. — Lhes contei essa história, porque os Crawley entendiam como eram ser
superiores. Eles estariam no topo hoje, se a escória trouxa não tivesse interferido.

"Quando Beatrice soube a verdade, sobre a escravidão dos sangues sujos e da
lavagem cerebral que acontecia com ela e com toda sua família, não houve outra
alternativa, senão matá-la. Mas ela deixou sua prole para contar a história."

— Matem os sangues-ruins! — gritou um bruxo das trevas perdido entre os mantos
escuros como a noite. Voldemort fez um sinal para que ele esperasse com a mão.

— Infelizmente, temo que essa vingança não seja minha — disse o senhor das
trevas. — Faça as honras, querida Agatha. Os Shelby são seus agora, como era
antes. Essa é a piedade que devemos oferecer, para aqueles que ousam nos trair.
Que eles sirvam de exemplo.

A jovem bruxa deu um passo para frente, estava o mais perto que conseguia chegar
do casal. Voldemort estava parado bem ao seu lado, ela pode sentir as mãos frias
dele encostando em seus ombros. Fora do altar, os Comensais da Morte estavam
eufóricos. Levantavam de seus lugares e torciam para que a garota usasse as
maldições imperdoáveis. Até mesmo seus amigos pareciam torcer para que isso
acontecesse.

Não estava com medo, mas sua preocupação era não conseguir executar bem o
feitiço. A Srta. Dawlish estava parada bem atrás do casal de nascidos trouxas,
lançou-lhe um sorriso. Seu tom era maquiavélico. Todos estavam depositando



confiança em Crawley, enquanto ela ainda estava buscando por coragem dentro de
si mesma.

Faça-o, agora! Uma voz sibilava dentro de sua mente, a pressionava a cada minuto.
Quanto mais o tempo corria, mais ela sentia o peso caindo em suas costas. Era um
caminho sem volta, onde todos os finais dependiam dela. Agatha não tinha outra
escolha, teria que ser igual a eles. O sangue dos Crawley corria em suas veias, ela
não teria outra opção, senão seguir pelo mesmo trajeto que sua família. Talvez esse
fosse o seu destino.

Fechou os olhos, enquanto retirava sua varinha das vestes. Começou a aceitar o
que deveria fazer. Ela não poderia ser fraca, não diante de todos aqueles bruxos
das trevas. Havia sido escolhida entre tantos outros. Tinha certeza que Cora ou
Evan estariam quase explodindo por dentro apenas para estar ao lado de
Voldemort. Até mesmo sua irmã, Eleonora, gostaria de ter o prazer de ajudar o
próprio Lorde das Trevas — e sua família também — com uma vingança.

Sentiu orgulho, pois era o que deveria sentir. Seus pais, suas irmãs e seus amigos
lhe diriam que esse era o sentimento correto que ela deveria ter naquele momento,
porém, isso não a deixou menos nervosa.

— Prometo que não vai doer — disse como se fosse uma forma de confortá-los.
Respirou fundo e prendeu o ar em seus pulmões por alguns segundos antes de
soltá-lo. Olhou para baixo e suas mãos tremiam. Agarrou a varinha o mais firme que
conseguiu. Deixou que a palavra saísse de seus lábios, durante o silêncio que
pairava no ar, como um alívio irônico: — Imperius.

Abriu um sorriso logo após dizer as palavras. Sua primeira maldição imperdoável. A
sensação que corria pelo seu corpo era jubilosa, afinal deveria se sentir bem, não é
mesmo? Estava se tornando uma verdadeira Comensal da Morte.

Buscou por seus pais. Virgínia estava com um sorriso aberto igual ao da filha,
sentia-se orgulhosa por ela ter escolhido o mesmo caminho que eles. Quanto a
Demetrius, não expressava muito em seu rosto, mas por trás dos olhos ferozes, ela
podia ver um brilho de satisfação.

Voltou sua atenção para o casal a sua frente. Agora eles estavam sob o efeito da
Maldição Imperius. Seus olhos adquiriram uma fina película esbranquiçada, quanto



aos seus corpos, pareciam estar em um estado de pura calmaria. Agatha sabia
reconhecer muito bem os sintomas de alguém que foi colocado à mercê da
maldição. Seus pais usavam o tempo todo. E agora, pelo visto, era a vez dela
começar a usar também.

Os dois novos servos dos Crawley deixaram o altar e foram para o lado deles no
banco de madeira. Agatha foi logo em seguida. Voldemort ostentava um breve
sorriso vil. A garota recebeu o gesto como um elogio silencioso vindo do Lorde das
Trevas. Seria motivo de buchichos e fofocas entre os Comensais por um bom
tempo. Normalmente, ela se importaria quando falavam sobre ela, mas dessa vez
era diferente. Havia sido por mérito próprio, queria o seu trabalho reconhecido.
Fazia bem para o seu ego.

Ao seu lado no banco, Eleonora não parecia contente. Não conseguia olhar
diretamente nos olhos da ruiva. Sabia que ela deveria estar brava, já que não havia
sido escolhida e era a mais velha entre as três. Agatha abriu a boca para dizer
alguma coisa, mas antes que pudesse foi interrompida.

— Parabéns, irmã — a mais velha disse quase como um sussurro próximo ao seu
ouvido. Não parecia contente e suas palavras lhe cortaram como uma faca. —
Agora você está condenando a sua alma ao inferno, como todos em nossa família.

A felicidade que Agatha Crawley estava sentindo naquele momento desapareceu.
Sua irmã não parecia estar com inveja do que ela fez. Nunca a tinha visto agir
daquela forma, mas pode dizer quase com certeza ao olhar em seus olhos, o que
ela sentia era tristeza. E aquilo fez com que ela se sentisse da mesma forma.

Com a ajuda da Srta. Dawlish, o Lorde das Trevas continuou chamando por nomes
de jovens bruxos. Cada um tinha um propósito perigoso naquela noite, que iam
desde executar pequenas azarações até lançar brutalmente a maldição da morte
contra a alma de inocentes — em sua maioria nascidos trouxas, mas havia uma
pequena parcela de opositores. Os Comensais se divertiam a cada nova vítima.
Principalmente, quando se tratava da crueldade da família Lestrange e de Bellatrix
Black. Sabiam usar a Maldição Cruciatus melhor do que qualquer um.

Os pensamentos de Agatha estavam tão confusos que sequer escutava os gritos
agonizantes vindo das vítimas. Não conseguia deixar de pensar que sua primeira



grande conquista havia magoado uma de suas irmãs, o que mais lhe preocupava
era não saber o porquê.

Ficou por um longo período pensando, quase não percebeu o tempo passar. Já era
o fim da cerimônia quando ela pareceu recobrar os seus sentidos. Todas as famílias
bruxas começavam a se dispersar para ir embora. Dentre elas, a sua. No entanto,
antes que tivessem a chance de partir do solo sagrado da igreja abandonada, uma
voz a chamou:

— Senhorita Crawley — era a mulher que ficou ao lado de Voldemort no altar. Agora
que conseguia vê-la com mais clareza, reconheceu o seu rosto de uma das páginas
do Profeta Diário, era uma duelista famosa. — O Lorde das Trevas solicita sua
presença.

Os olhos de Agatha correram até os pais. Demetrius concordou com a cabeça para
que ela fosse. Dessa vez, eles não pareciam tão surpresos. Desconfiou que
soubessem do que se tratava o assunto.

Andou lentamente ao lado da bruxa mais velha, até uma pequena portinhola
próxima a lateral do altar. A Srta. Dawlish disse que não poderia entrar junto com
ela, mas desejou boa sorte. A jovem Crawley deveria seguir sozinha. Respirou
fundo e girou a maçaneta.

Era uma sala pequena, não havia muito dentro do lugar. Fora algumas estantes de
livros e uma mesa simples, não havia mais nada. Um feixe de luz entrava pelo vitral
adornado com um coração vermelho envolto por espinhos. Tratava-se da obra de
um trouxa, mas Agatha não podia negar que era algo realmente bonito de se
admirar.

Lord Voldemort conversava juntamente com os irmãos Lestrange. Eles pareciam
relatar sobre o que havia acontecido naquela noite mais cedo. O homem não
parecia surpreso ao saber do motivo dos Flint não terem comparecido à reunião. A
cobra Nagini estava agarrada em seus braços. A garota nunca a tinha visto de tão
perto, uma gota de suor frio escorreu pela sua têmpora.

Seu corpo foi automaticamente caminhando até ele. A cobra sibilou sua língua
bifurcada para ela.



— Ah, Senhorita Crawley, não para de me surpreender — declarou Voldemort. —
Me contaram da sua contribuição de hoje. Espero que saiba que sou grato, mas lhe
chamei aqui, porque tenho uma missão importante para você.

— Obrigada, Milorde.

Ao agradecer, ela pode perceber o ar elegante que o Lorde das Trevas tinha. Havia
algumas características peculiares começando a ganhar forma em sua aparência,
mas ainda assim era um homem bonito.

— Quero que seja meus olhos e ouvidos em Hogwarts — Voldemort soltou Nagini,
ela rastejou entre os pés de Agatha e desapareceu na escuridão. — Qualquer um
que seja suspeito e que possa vir a me trair, você deverá saber e irá me informar
logo em seguida.

A ruiva olhou para os irmãos Lestrange parados em um canto, eles tinham sorrisos
maldosos, como se estivessem torcendo para que ela falhasse e assim teriam uma
nova vítima para torturar. Entretanto, Voldemort não estava pedindo, ele estava
ordenando. A sua única escolha era fazer, caso contrário, ela já sabia o que
aconteceria. Rodolphus and Rabastan não estavam testemunhando aquele pedido à
toa, era uma garantia de que ela cumpriria a tarefa.

— Você tem a minha palavra de que eu o farei, meu amo.

— Mas se você falhar... — um dos irmãos começou a dizer, a garota apenas olhou
em sua direção, os fuzilando.

Abriu um largo sorriso convencido. Agatha não era do tipo que recusava um desafio
quando era pessoalmente questionada de sua capacidade.

— Não irei falhar — ela interrompeu o homem. Falou em direção de Lord Voldemort,
queria mostrar confiança diante da tarefa e também, garantir que ela não o
decepcionaria. Esse era o momento de mostrar que podia ser bem mais do que
todos pensavam e que os Crawley eram leais aos puro-sangue.

Agatha queria provar que merecia o título de Comensal da Morte.



Capítulo 3: Back to Hogwarts

Expresso de Hogwarts, 01 de setembro de 1975.

A PLATAFORMA 9¾ JÁ ESTAVA lotada quando as irmãs Crawley chegaram.
Faltavam poucos minutos para que o trem partisse da estação, rumo à Escola de
Magia e Bruxaria de Hogwarts. Agatha foi a última a atravessar a passagem mágica
entre as plataformas nove e dez na Estação King's Cross. A sensação que sentia
naquele momento era de felicidade. Gostava de passar as férias de verão com sua
família, mas o ano letivo era sempre motivo de alegria para qualquer jovem bruxo.

A locomotiva vermelha estava parada, esperando o ponteiro do relógio chegar às
onze horas em ponto para partir. Um grupo de alunos do segundo ano estavam
brincando próximo a maria fumaça. Eles pediam para que o maquinista usasse o
apito do trem, mesmo que ainda não fosse o momento. Ainda assim, não adiantava
debater com as crianças, estavam irredutíveis — e definitivamente com saudade —,
então ele o fez. A fumaça se espalhou entre a cabeça dos alunos quando o som alto
do apito soou na plataforma e logo em seguida se dispersou no ar.

A Crawley do meio sentia prazer em dizer que estava sentindo falta de Hogwarts,
era quase como uma segunda casa para ela e agora que estava prestes a iniciar o
seu quinto ano, sentia-se cada vez mais triste em saber que um dia teria que deixar
tudo isso para trás. Atravessava a multidão de alunos ao lado de suas duas irmãs,
nenhuma delas trocou uma palavra desde o verão. Era estranho, porque
normalmente estariam falando mais do que normal, simplesmente por estarem
voltando a sua tão amada escola. Porém, Agatha desconfiava que Eleonora ainda
ressentia pelo o que aconteceu em uma das reuniões privadas com o Lorde das
Trevas. Sequer sabia o que ela tinha feito de tão errado para a irmã se sentir assim,
pensou que estava fazendo o que toda a sua família esperava dela, mas pelo visto
não era bem assim.

Atrás delas estavam seus avós maternos, já que seus pais não tiveram tempo de
levá-las até a estação naquele ano. Ficava cada vez mais difícil manter a vida dupla,
uma como Comensais da Morte e a outra como funcionários do Ministério. Muitos
sabiam quem eles realmente eram, mas os Crawley viviam muito da impressão que
os outros têm deles, seja ela positiva ou negativa. Gostavam de ter aliados em
ambos os lados, por isso em meio aquela guerra tentavam se manter em uma linha
tênue entre o bem e o mal.



As garotas foram entrando no trem conforme encontravam com as suas amigas. Os
olhos dos avós estavam sempre atentos para ver se eram todos da Sonserina,
aqueles com quem elas conversavam. Eleonora e Charlotte sabiam esconder muito
bem as suas verdadeiras amizades da família, fingindo andar com pessoas que
desprezavam para que ninguém desconfiasse de nada. Quanto a Agatha, ela
preferia mentir que não tinha muitos amigos. E de fato, ela não tinha. Não considera
os filhos dos Comensais seus verdadeiros amigos, andava com eles apenas quando
estava ao lado de algum familiar.

Todos olhavam para na direção deles. A ruiva começou a se sentir desconfortável.
Não conseguia esquecer o que havia feito no verão. Foi uma conquista importante
para ela, mas sabia que a maioria de seus colegas bruxos não pensariam dessa
forma. Os olhares de desprezo pioravam ainda mais quando se tratava de ter Irene
e Edward Crawford, os avós da garota, ao seu lado. Costumavam ser famosos, mas
não por um motivo bom. Eram dois Limpadores — um grupo de bruxos mercenários
—, todos tinham medo deles e muitas vezes o peso desse fardo caia sobre suas
netas.

"O que eles estão fazendo aqui? Não deveriam estar em Azkaban?", eram as
perguntas que muitos pais e filhos faziam conforme eles passavam, abrindo espaço
entre a multidão. A garota tentava manter distância deles, enquanto andava, mas
era difícil. Tinha vergonha de sua família quando estava em Hogwarts, sempre
quando acontecia alguma coisa, ela era automaticamente a culpada. Grande parte
dos alunos da Sonserina enfrentavam problemas semelhantes por causa da família,
mas nenhuma delas era famosa por criar uma das maldições imperdoáveis.
Resumidos ao que seus pais fazem, mas não a quem eles realmente são.

Dentre todos os rostos curiosos e aglomerados na plataforma. Alguns deles lhe
chamou a atenção. Era a família Flint. Madelyn e os irmãos estavam embarcando
no trem, os pais estavam ao seu lado. Agatha soube que eles haviam pedido
proteção contra Voldemort e seus seguidores para o Ministério em troca de alguns
segredos que eles sabiam, por isso eles estavam livres e seus filhos puderam voltar
a Hogwarts. O olhar feroz de Teresa Flint caiu sobre ela e pareceu lhe queimar por
dentro. Continuou andando e não olhou mais naquela direção, mesmo sabendo que
eles não poderiam fazer nada contra ela, enquanto estivesse — em teoria — nos
lugares pertencentes à escola.



Queria embarcar no trem o mais rápido, mas antes que pudesse, a voz de Cora
soou atrás de si. A sua melhor amiga conversava com o casal de idosos, eles
gostavam muito dela e sempre que podiam perguntavam sobre a Borgin e Burkes, a
loja dos pais da amiga. Por algum motivo, eles achavam o lugar adorável.

— Oh, que surpresa agradável, Cora — a voz doce de Irene nunca soou daquela
maneira com as próprias netas. — Como está o Senhor Burke?

— Melhorando, senhora — o pai da garota havia sofrido um ataque de aurores
pouco antes do verão e passou quase dois meses no Hospital St. Mungos. — Mas
ele ainda não consegue mexer o braço esquerdo.

A senhora soltou um suspiro surpresa. Confortou a menina e desejou melhoras a
ele. Agatha não prestou atenção no que conversavam, queria deixar seus assuntos
de casa o mais longe possível da sua vida em Hogwarts. Logo, isso consistia em
não dar importância sobre o que os seus avós falavam com os seus colegas da
Sonserina. Embora soubesse que era sua missão, não havia se esquecido da tarefa
particular que recebera do Lorde da Trevas em pessoa. Só de lembrar o olhar dos
Lestrange, ela chegava a tremer. Não irei falhar, foram as palavras dela. Porém,
duvidava muito que dois idosos de quase oitenta anos, tivessem algo suspeito para
esconder.

Pararam de andar quando a ruiva encontrou um compartimento vazio no trem.
Edward ajudou a neta a subir com o pesado malão pelos degraus. Em seguida, um
gato siamês entrou correndo no trem, ele havia escapado de sua gaiola quando
chegaram na estação. Era Nero, o gato de Agatha, um espírito livre que gostava de
se aventurar nos lugares mais inusitados. Abriu um sorriso ao vê-lo, sempre se
divertia com ele.

Agradeceu ao avô e o abraçou, não fazia isso com frequência, mas ela tinha uma
amizade muito maior com ele do que com Irene. Não sabia dizer o porquê, mas
parecia que ele a entendia de alguma forma e sentia-se bem por isso.

— Tente se comportar este ano, mocinha — disse em um tom brincalhão para a
neta. — E tente não roubar no xadrez de bruxo!

Ela riu. Talvez ele fosse uma das únicas pessoas que realmente a conheciam.
Gostava muito de seus avós, embora soubesse que eles não eram tão bons quanto



parecem, mas eram humanos e ela sabia que erros fazem parte da sua natureza —
mesmo aqueles que eram injustificáveis.

Cora se divertia com a idosa, falavam alguma coisa sobre a situação da guerra em
outros países. O assunto favorito delas era elogiar a supremacia sangue-puro. A
comunidade de bruxos das trevas crescia nos sete cantos do mundo. Porém, elas
sabiam que não deviam citar esse assunto em lugares públicos como aquele.
Apesar de não ter ninguém corajoso o suficiente para escutar a conversa de
pessoas ligadas a Você-Sabe-Quem — exceto por Agatha, talvez.

— Agatha, não vai se despedir? — quis saber Irene, antes da neta se perder dentro
do trem. A avó caminhou em direção da neta e lhe deu um abraço apertado, mas a
garota não retribuiu. Sabia que ela tinha agido dessa forma, apenas porque havia
pessoas olhando naquela direção.

Entrou no trem acompanhada de Cora, mas não olhou para trás. As outras crianças
se despediam de seus familiares, chegavam a colocar parte do corpo para fora do
trem, apenas para dar um último adeus antes de partirem para a escola.
Lembrou-se de quando fazia isso, há dois anos. Ainda se considerava uma criança,
agora que havia crescido um pouco, achava tão... bobo.

A Crawley estava ansiosa para encontrar suas amigas. Mal haviam se falado o
verão inteiro, ela estava proibida de receber cartas, assim como suas irmãs. Em
tempos de guerra como aquele, muitas corujas estavam sendo interceptadas e
mortas. Caminhou por alguns metros até chegar na cabine vazia. Todas as outras já
haviam sido preenchidas pela infinidade de alunos. Cada um estava mais animado
do que o outro, queriam contar as novidades todas de uma vez. Sobre o que fizeram
nas férias, para onde tinham viajado, sobre os lugares novos que conheceram. A
garota esperava que Blair ou Manon tivessem feito algo melhor do que ela, não
gostaria de contar sobre o que aconteceu naquela igreja abandonada, muito menos
sobre sua missão perigosa e secreta.

— Posso me sentar com você dessa vez? — perguntou Cora. Parecia estar
envergonhada por fazer um pedido como esse. — Evan e Mulciber não são a
melhor companhia, sabe?

Agatha sabia muito bem. Era difícil tem que aturá-los todos os anos na escola e
agora nas férias também. Muitas vezes ela só queria um descanso. Ainda assim,



achou inusitado o pedido de Cora, normalmente ela se dava muito bem com eles.
Até mesmo quando, eles insistiam em infernizar a vida dos alunos e dos
professores. A Burke nunca se importou de pegar uma detenção, na verdade,
desconfiava que ela gostava. Algo havia mudado, só não sabia o que ainda.

Concordou com a cabeça de forma positiva. Eram amigas desde a infância, jamais a
deixaria sozinha. Haviam se distanciado um pouco ao longo dos anos, de fato.
Agatha fez novas amizades fora do seu círculo de amigos da Sonserina, pessoas
que eram de sua confiança, das quais ela não se importaria em contar até os seus
segredos mais sombrios — por mais ainda não tenha feito. Por outro lado, Cora não
era tão ruim e ela sabia disso, não confiava completamente nela, mas era bom ter
uma amiga semelhante a ela por perto.

Não sabia o que suas outras amigas iriam pensar. Dificilmente misturava sua vida
como Comensal da Morte com a sua vida em Hogwarts. Embora, Cora fizesse parte
de ambas, não sabia se seria uma boa ideia. Havia um abismo de diferença entre as
duas e isso poderia causar problemas. Respirou fundo e levantou a cabeça. Sentou
no banco estofado e deixou o seu corpo relaxar. Dentro de algumas horas estaria na
escola e não poderia estar mais feliz. Ao mesmo tempo, tentava deixar a mente
afastada de sua missão, teria um ano inteiro para pensar nisso ainda.

Duas garotas abriram a porta da cabine. Pareciam estar procurando por alguém. A
ruiva percebeu que se tratava de Manon e Blair, as chamou no momento em que as
viu. As três se abraçaram e começaram a falar as novidades todas ao mesmo
tempo. Riram da situação. Estavam com mais saudades do que imaginavam, havia
sido um longo período de férias, mas se sentiu aliviada em saber que as duas
estavam bem com tudo o que estava acontecendo na Inglaterra e no mundo.

Sentaram-se juntas. Tinham tanto para conversar, que talvez nem todo tempo do
mundo fosse suficiente para isso. Agatha não conseguia parar de sorrir, era como
se estivesse vivendo uma vida completamente nova. Em que todos os seus
problemas eram resolvidos ou esquecidos. Suspirou. A sensação que sentia era que
aquele ano seria diferente de todos os outros.

Manon parecia tão eufórica quanto ela. Os cabelos loiros estavam presos no topo
da cabeça, enrolados na varinha, formando um penteado bem diferente. Sua pele
estava mais bronzeada, devia ter passado as férias de verão na casa de seus tios,
eles moravam no sul da França e no verão as praias ficaram lotadas de turistas. Ao



mesmo tempo, Blair estava calma, como sempre. Ostentava um sorriso sereno e
parecia estar perdida em seus pensamento. A loira fez sinal para que todas
ficassem em silêncio, gostava fazer isso quando queria falar alguma coisa.

— Agatha você não vai acreditar, mas... — interrompeu o que dizia ao notar a
presença de Cora. — Espera, que ela está fazendo aqui? — a voz de Manon soou
um pouco agressiva.

As duas não se davam bem desde o primeiro ano. Cora havia feito Manon ficar com
furúnculos no rosto por um mês por causa de uma azaração mal executada. Então,
elas começaram a trocar farpas e xingamentos uma com a outra. Para piorar, o pai
da corvina era um trouxa e a discriminação da sonserina afetou ainda mais a
relação delas. Chegaram até mesmo a receber uma detenção por brigarem no
terceiro ano. Crawley começou a se arrepender de ter misturado suas duas vidas,
mas já era tarde demais.

— Não seja indelicada, Nonny! — protestou Blair, intermediando a discussão da
amiga. — Todos são muito bem-vindos para se sentar na nossa cabine.

Manon não teve outra opção, senão aceitar. Apesar de ter deixado bem claro o
descontentamento estampado em seu rosto. Respirou fundo tentando se recompor
e virou o rosto, evitando olhar na direção de Cora. Agatha pediu para que ela
continuasse contando a história, ficou curiosa para saber o que havia acontecido.

— Quando estávamos vindo até aqui trombamos com aqueles garotos da Grifinória
— a ruiva soube exatamente a quem ela estava se referindo e revirou os olhos só
de pensar.

— Os Marotos — confirmou a lufana para garantir que a amiga tinha entendido. —
Eu acho esse nome tão engraçado.

— Você acha tudo engraçado, Blair — comentou Agatha.

— Então, um deles derrubou todos os livros que eu estava segurando — continuou
a loira indignada com a situação. — Eram novinhos, tinha acabado de comprar no
Beco Diagonal para caso eu ficasse entediada esperando o trem. Bom, para
resumir, eu estava pronta para bater em um deles e lançar uma azaração. Você
sabe como eu sou. — Manon tinha uma mania estranha de exagerar quando ficava



nervosa com alguém, se não fosse por Agatha ou Blair, talvez ela já tivesse sido
expulsa de Hogwarts.

As amigas riram e loira começava a ficar com as bochechas vermelhas de raiva.
Não é atoa que estavam sempre preparando uma poção calmante para ela. Cora
soltou um suspiro alto e atraiu a atenção das três, foi como se quisesse lembrá-las
de que ainda estava ali. Ao lado de fora a paisagem começou a mudar quando o
trem partiu, casas de todas as formas e tamanhos começaram a ganhar cada vez
mais espaço. As garotas olharam para fora e avistaram uma Londres já distante,
desaparecendo aos poucos no horizonte. O trem andava rápido, o cenário mudava
de forma constante.

— Tá, e o que aconteceu? — a ruiva perguntou. Estava cada vez mais ansiosa para
saber o que aconteceu. Suas mãos estavam inquietas e seu coração palpitava de
animação. — Não me diga que você se meteu em confusão antes de chegarmos na
escola!

Ela negou com a cabeça de forma desajeitada. Manon olhou para a lufana, parecia
pedir permissão para contar o que aconteceu. A outra apenas acenou com a
cabeça; concordando.

— Remus Lupin apareceu, pegou cada um dos meus livros caídos no chão e... —
ela fez uma pausa dramática e deu uma risadinha junto com a amiga.

Lupin era o mais misterioso de todos os Marotos. Não falava muito, era um dos
alunos mais inteligentes da escola e tinha cicatrizes que atraía muitas perguntas,
principalmente das garotas. Na verdade, todos queria saber o que acontecia com
ele e os seus amigos, eram muito suspeitos, desde o primeiro ano. Sempre
andando aos sussurros pelos corredores da escola. Agatha ficava curiosa para
saber o que acontecia, mas nunca demonstrou tanta importância, não gostava de se
intrometer na vida alheia.

— E ele falou comigo! — Blair completou animada. A ruiva ficou surpresa com a
reação dela, sabia que gostava dele, mas não sabia que era tanto. Talvez algumas
coisas tivessem mudado no verão e ela não havia sido informada. Seu olhar ficou
cabisbaixo, por um breve momento se sentiu distante de suas duas melhores
amigas. Parecia que haviam se divertido sem ela, tudo por causa de uma



responsabilidade boba que ela precisava manter com a sua família de bruxos das
trevas. Como ela odiava.

— Podemos falar sobre outra coisa que não seja garotos? — Cora perguntou sem o
menor interesse no assunto. Dentre todos os assuntos, aquele era o que ela menos
gostava. As outras garotas ignoraram o comentário dela, mas Agatha até que
concordava com ela, não era seu assunto favorito.

Por sinal, a garota os conhecia, mais por causa de Sirius, que era seu amigo.
Porém, já havia participado de uma competição de xadrez de bruxo com James no
segundo ano — da qual ela ganhou roubando, é claro —, já havia conversado com
Remus também, apenas para pedir ajuda com uma pesquisa sobre acônito, da qual
ele estranhamente sabia muito sobre. E havia Peter, só o conhecia de vista, porque
estava sempre junto dos outros, quase como uma sombra, mas fora isso, não sabia
muito sobre ele.

No entanto, de uma coisa ela tinha certeza, eles estavam sempre metidos nos mais
diversos tipos de problemas. Algumas regras da escola haviam sido criadas por
causa deles. Por exemplo, ir no extenso corredor que havia próximo a Torre do
Relógio depois das oito da noite estava proibido, por culpa deles. Já que Sirius teve
a mirabolante ideia de testar o feitiço avis e fez com que diversos pássaros fossem
conjurados durante a hora do jantar. Foi engraçado, mas rendeu uma boa detenção
para os Marotos.

— Se eu fosse você, ficaria longe deles — Crawley alerta para Fontaine e
Hawthorne. As duas pareceram confusas, sabia eles causaram mais problemas do
que soluções nos outros anos, mas não é como se elas não tivessem feito nada de
errado também. — Esses garotos da Grifinória só podem significar encrenca.

O carrinho de doces vinham devagar pelo corredor, já estava próximo a hora do
almoço. As meninas ouviram sua barriga roncar com a fome. Cora tirou um punhado
de dinheiro do bolso, todas pareceram surpresas. Poucas pessoas andavam com
tantas moedas assim. Comprou um bolo de caldeirão para cada uma e um pacote
com feijõezinhos mágicos de todos os sabores. As outras agradeceram e pararam
para contemplar a paisagem. Passavam por um campo aberto, com alguns animais
e fazendas, o dia ao lado de fora estava ensolarado, faltava alguns dias para o
verão acabar e dar espaço para tons laranja do outono.



— De qualquer forma, depois não digam que não avisei — Agatha devorou o bolo
mais rápido do que as outras, ela estava realmente com fome.

Manon, Blair e Cora pareceram pensativas, enquanto comiam. Uma delas reclamou
por pegar um feijão com sabor de cera de ouvido e fez as outras rirem. O silêncio
pairou no ar por um momento, ninguém falava nada, mas por algum motivo o
ambiente não ficou desconfortável. Havia uma compreensão implícita entre elas,
apesar disso seus rostos ainda estavam confusos.

— Como você ter tanta certeza disso? — Blair quis saber, havia algumas migalhas
de bolo em sua saia estampada com pequenas margaridas, ela as afastou com
palma da mão. — Você nem conversa com eles!

Cora abriu um sorriso convencido, sabia exatamente o que estava acontecendo.
Soltou um estalo com a língua e depois colocou um feijão na boca, era de cereja.
Manon olhou para ela, não estava mais brava — nem poderia, havia ganhado um
bolo de graça —, mas não entendeu seu comportamento.

— Eu diria que, a Senhorita Agatha Crawley, está escondendo algo — cantarolou e
depois umedeceu os lábios com a língua. A ruiva arregalou os olhos, pensou que a
amiga fosse contar sobre as coisas que haviam acontecido no verão. Pegou a
varinha para impedi-la, caso fosse necessário, mas a outra levantou ambas as mãos
rendida. — Não estou insinuando nada, mas será que não está gostando de
alguém?

Por um momento, ela pode suspirar aliviada, Cora não falou sobre a reunião com
Você-Sabe-Quem. Em contrapartida, ela protestou. Pensou ser algum tipo de piada,
sequer os conhecia aqueles garotos direito. Além do mais, tinha mais o que fazer do
que perder seu precioso tempo pensando em namoro de adolescente. Seus pais
sempre diziam para ela e as irmãs: amor é uma arma perigosa, as deixará fracas,
por isso não devem se apaixonar, nunca. Achava que eles estavam certos.

Agatha deixou a cabine, estava pisando duro. Não gostava de falar sobre aquele
assunto, elas não sabiam e não podia culpá-las. Ficariam confusas sobre isso e
talvez fosse egoísmo de sua parte, mas preferiu pensar em si mesma naquele
momento. Precisava relaxar. Havia muita coisa na sua cabeça e estava começando
a lhe incomodar. Saiu em busca do carrinho de doces que já havia se perdido pelo
corredor. Ainda estava com fome, o bolo não foi o suficiente.



Caminhando pelo corredor ainda movimentado, tinha que desviar de magias sendo
lançadas e dos novos itens do Kit de Pegadinhas Volta as Aulas da Zonko's, que
incluíam berradores, bombas alucinógenas e pequenos ratos de brinquedo que
entravam nas vestes dos alunos. Um garoto da Grifinória trombou com a ruiva, após
soltar uma bomba fedida em uma cabine com meninas da Lufa-Lufa, e sequer lhe
pediu desculpa por isso.

Ela encontrou o carrinho parado próximo a uma cabine de primeiranistas.
Lembrou-se de quando foi a primeira vez dela naquele trem, parecia ser um sonho
se tornando realidade. Se perdeu em seus pensamentos, mas só percebeu quando
a mulher começou andar para longe dela. Correu delicadamente para segui-lá.

Encarou os doces, quantas opções para escolher, mas não havia muito dinheiro
com ela, a maioria havia ficado na maleta. Além disso, alguns deles já estavam
acabando. Um grupo de alunos comprou todas as balas de goma restantes.
Demorou para escolher o que gostaria de pedir, tanto que nem percebeu um garoto
se aproximando, mas achou o que estava procurando.

— Uma tortinha de abóbora, por favor! — falaram os dois ao mesmo tempo. O
garoto tinha o cabelo loiro e pareceu ficar inquieto com a presença da garota. Ela
sorriu para ele.

A mulher do carrinho encarou os dois e estendeu uma única tortinha. Não havia
mais nenhuma, todas já haviam sido vendidas. Agatha já havia comido, então
gesticulou para que ele pegasse. Faria o que era justo. Ele pagou a mulher e
entregou o doce para a ruiva.

— Pode ficar — disse o garoto, ele retribuiu o sorriso. Crawley foi legal de surpresa,
não era todo dia que alguém era gentil com ela. Principalmente quando sabiam
sobre sua família. Pensou que talvez ele não a conhecesse, o que era até bom, de
certa forma.

Ele estava partindo, de volta para sua cabine, com aos mãos no bolso e
despreocupado. Porém, ela o fez parar. Encostou em seu ombro, algo que chamou
sua atenção. Não costumava ser notado por muita gente igual aos seus amigos. Foi
inesperado.



— Podemos dividir. Eu não me importo — ela disse. Partiu a torta em duas metades
quase iguais, entregou um pedaço para ele. Os dois comeram em silêncio,
observando o horizonte pela janela do corredor. — A propósito, me chamo Crawley
Agatha — estendeu uma de suas mãos. O garoto pareceu meio hesitante, mas
apertou. A ruiva deu um leve tapinha na própria testa ao perceber o que havia dito,
por algum motivo as palavras pareceram se embaralhar dentro da sua mente. —
Quero dizer, Agatha Crawley.

Sentiu suas bochechas arderem igual fogo. Inspirou o ar pelo nariz, não queria
parecer boba perto dele ou algo do tipo.

— Eu sou o Peter Pettigrew — o garoto disse de volta, parecia tímido ao falar. Ah
então ele é o maroto que eu ainda não conhecia, pensou e pareceu satisfeita com
isso, gostava de fazer amigos novos. O garoto continuou: — E aliás, todos sabemos
quem você é.

O sorriso de Agatha se desfez. Não era novidade as pessoas a conhecerem, mas
pensou que daquela vez poderia ser no mínimo diferente. A partir daquele
momento, ela começava a ser mal interpretada. Boa parte dos alunos de Hogwarts
esperavam que as irmãs Crawley fossem usar a maldição imperius neles a qualquer
momento. Até algumas semanas atrás, ela sequer sabia como executar uma das
maldições imperdoáveis, mas os alunos não pareciam preocupados em querer
saber sobre isso, mas sim em julgá-la antes de conhecer.

— Sabe, sua família é meio famosa — Peter voltou a dizer e a garota já sabia o que
estava para vir. Todas as vezes eram iguais. Não iria demorar muito para que ele a
ofendesse igual aos outros e ela sairia como a culpada. — Já vi o nome uma ou
duas vezes no Profeta Diário...

Parou de falar ao ver que o semblante no rosto de Agatha havia mudado. Sentiu-se
envergonhado por ter falado algo que não devia. Abriu a boca para acrescentar
alguma coisa, mas preferiu ficar calado. Sempre piorava as coisas ao invés de
melhorar.

— É, infelizmente não aparecemos lá da forma que eu gostaria — ela comentou
distante, com os olhos verdes centrados no horizonte. — Mas não vamos falar sobre
isso.



Peter concordou. A família de Agatha havia feito coisas bem ruins ao longo dos
anos, mas o garoto não a culparia por erros que não eram dela. Olhou de relance
para ela, mas logo desviou, não queria que percebesse que estava sendo
observada. Envergonhou-se por fazer isso.

— Acho que você não se lembra, mas já nos conhecemos antes. No primeiro ano,
você me ajudou uma vez.

Olhou para o garoto curiosa, ela não se lembrava dele, a não ser que...

— Era você! — disse parecendo mais animada ao se lembrar do que tinha feito. —
O garoto baixinho que lançou o Wingardium Leviosa em si mesmo e flutuou até o
teto.

Ambos soltaram uma risada alta. Havia sido divertido na época — ainda era —, mas
agora parecia mais infantil. Peter levantou os braços, como se estivesse se
rendendo. Agatha percebeu que talvez estivesse o julgando errado, nem todos
pensavam mal dela e a desprezavam pelas costas. Não tinha percebido isso antes.

Teriam conversado mais, se não fossem interrompidos. Dois garotos apareceram
caminhando pelo corredor. Eles usavam jaquetas de couro e rodopiavam a varinha
nos dedos. Estava demorando, pensou a garota. Peter era um dos marotos, sabia
que logo mais deles apareceriam. Nunca se desgrudaram, parecia até que haviam
nascido todos juntos.

Sirius e James vinham com o seu andar convencido. Apareciam nos momentos
mais inoportunos. Mas estava faltando um deles. Remus, não estava com os outros.
Agatha então se lembrou que ele devia ter sido aceito como monitor, era o mais
provável, já que era o segundo melhor aluno dentre todos os quintanistas.

— Como sempre, Pete estava perseguindo o carrinho de doces pelo corredor —
disse um dos garotos logo atrás dele. Era Sirius, ele abriu um sorriso para a ruiva e
acenou com a cabeça. Ela revirou os olhos e depois suspirou. — Crawley, você por
aqui? Espera, vou adivinhar, se perdeu do ninho de cobras, não foi?

Os dois grifinórios que chegaram depois riram sozinhos, tudo para eles era motivo
de piada, então quase ninguém tentava levar muito a sério o que diziam. A ruiva



cruzou os braços e encarou os próprios pés. Não se daria ao trabalho de responder
a Sirius, eram amigos, mas ele passava dos limites às vezes.

— Até o Rabicho conseguiu uma namorada, pelo visto. E eu ainda não. — disse o
garoto de óculos, James Potter. Sempre convencido, mas daquela vez havia um ar
melancólico nele. — Se ao menos a Lily me notasse.

A última parte saiu quase num sussurro, mas os outros três puderam ouvir
perfeitamente bem. Sirius o confortou, passou o braço direito pelo ombro dele o
puxou para mais perto e depois fez o mesmo com Peter.

— Ela não é minha namorada — o mais baixo protestou ao perceber o que o amigo
havia dito.

James riu.

— Foi uma brincadeira, cara.

Agatha se virou para voltar para a sua cabine, não gostava nem um pouco deles e
preferia ficar longe. Foi se afastando devagar, olhando para o chão. Abriu um breve
sorriso, observou Peter se afastando pelo sentido oposto do trem. Suas bochechas
coraram.

Ficou encarando o lado de fora, o céu variava entre um laranja escuro e azul, a
noite vinha caindo aos poucos, o que indicava que deveriam estar chegando. Logo
seria possível avistar o castelo de Hogwarts ganhando forma entre as montanhas
escocesas. Todos os anos, a garota gostava de ver, era uma cenas mais bonitas
que já vira em toda a sua vida.

Andando tão distraída, não teve tempo de desviar ou parar quando uma apressada
Lily Evans acabou trombando com ela. As duas se assustaram com o que
aconteceu, mas depois abriram um sorriso. Não eram tão amigas, mas já haviam
tido uma conversa ou outra.

— Oh, olá Agatha! — disse Evans recolhendo o livro que havia derrubado no chão
quando se trombaram. Ela usava o uniforme de Hogwarts, havia um emblema com
a letra "M" em suas vestes, o que indicava que ela também havia se tornado
monitora. — Já estamos chegando em Hogsmead, devia ir se trocar.



Agatha concordou e disse um obrigada. Havia perdido completamente a noção do
tempo, as duas garotas seguiram seus caminhos, teriam mais tempo para conversar
depois. Disparou pelo corredor procurando a cabine com suas amigas.

Quando a encontrou, elas já estavam prontas e separaram o seu uniforme,
pareciam aguardá-la. Crawley chegou ofegante, as três olhavam para ela, estavam
confusas — ainda queriam respostas pela forma que ela havia deixado a cabine
mais cedo.

— Onde você estava? — perguntou Manon, era sempre a mais curiosa entre elas.
Estava com um livro em suas mãos, as outras duas garotas pareciam conversar e
até se divertir. A ruiva achou inusitado, mas ficou feliz ao vê-las próximas.

— Eu conto depois.

Pegou as vestes e começou a se arrumar. O trem estava cada vez mais próximo de
Hogsmeade, não podia perder a chegada. Em questão de poucos minutos estava
pronta. Sentou-se no banco, ao lado da janela, Nero voltou de sua exploração pelo
trem e deitou em seu colo cansado.

Respirou fundo, lá estava ele. O castelo da Escola de Magia e Bruxaria de
Hogwarts, estava iluminado e muito bonito, como sempre. Naquele momento, todos
os seus problemas foram esquecidos, estava em paz. Afinal, estava voltando para
casa.


