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“- Claro que está acontecendo em sua mente, Harry,
mas por que isso significaria que não é real?”
J. K. Rowling
Harry Potter e as Relíquias da Morte,
Capítulo Trinta e Cinco – King’s Cross, página 562.

Alex Bastos

A megalópole era o que deveria ser: fria e nada amigável.
Uma garoa tristonha caía sobre os desavisados de vida noturna
que há muito se conformaram com o tempo imprevisível.
Ada caminhava entre os grupinhos de adolescentes que
permaneciam em alvoroço na avenida iluminada. Seu foco era
apenas um: entrar no beco certo a tempo.
Encontrou-o.
Seu cabelo vermelho manchava a escuridão como uma
salamandra de fogo, o perfume da pele misturando-se ao fedor
de esgoto. Puxou da bolsa uma adaga antiga, mas ainda afiada.
Com habilidade, feriu-se o suficiente para que o sangue formasse
uma pequena poça no asfalto.
Certificou-se de que nenhum humano comum a
observava da esquina e agachou-se, desenhando com giz um
círculo ao redor da mancha escarlate. Proferiu em ordem as
palavras corretas do encantamento e depois que uma série de
espirais de magia flutuaram sobre o círculo, voltou a ficar ereta.
Os símbolos ovoides e multicoloridos que giravam
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em sentido anti-horário desvaneceram rapidamente. Agora
começava a espera, que não foi longa.
Um escorpião negro desceu pela parede do prédio
esquerdo, fugaz e com aparência nociva, até atravessar a borda
do encantamento e transformar-se em uma criatura de aspecto
irritadiço e infantil.
Bruxa!, xingou ela antes de lançar-se contra o chão e
lamber insaciável o sangue que já havia começado a coagular.
Espírito do ar, saudou Ada com sua voz doce e letal.
Sangue delicioso... tem algo vampírico e a essência de
outra alma além da sua. Mas vamos aos negócios! Agora que caí
na sua armadilha, você tem direito a um pedido.
Preciso que me ajude a enganar alguém.
Your wish is my command, disse a humanóide imitando
um sotaque britânico. Terminou de limpar o sangue no chão
enquanto Ada dobrava-se para colocar a mão dentro do
encantamento.
O espírito girou, tremeu e voltou a ser um escorpião
feroz, apesar de pequeno. Subiu sobre a parte superior da mão
pálida da feiticeira e, rasgando a pele fina, penetrou em meio
ao sangue que surgia. De maneira inexplicável, como a maioria
das coisas que acontece no submundo das grandes cidades, o
escorpião murchou, transformando-se em uma tatuagem viva.
Os olhos de Ada faiscaram de felicidade e ela abandonou
o beco, mas não antes de fazer desaparecerem os resquícios do
encanto. Desde a infância, quando descobrira seus poderes em
uma aldeia medieval, até os dias modernos, sempre estivera
ocupada com planos e magia.
Encaminhou-se ao prédio do Conselho. Incrível como
a arquitetura gótica e de cores esmaecidas não era vista pelos
olhos normais, ali, no centro financeiro da grande cidade,
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colado em outros grandes edifícios cheios de escritórios e
humanos simplórios.
Ultrapassou a barreira mágica e pressionou o dedo no
mecanismo de leitura de digitais.
Não há magia como a tecnologia, disse para si
mesma. A porta de metal e vidro abriu-se com a troca de luzes,
de vermelho para verde.
O chão do hall de entrada era um grande mosaico
incompreensível de círculos mágicos entrelaçados, um sistema
que reforçava a proteção do prédio e impedia que criaturas nada
amigáveis ultrapassassem as barreiras externas. A tatuagem que
caminhava pela pele coçou e manteve-se ardente e latejante enquanto Ada apressava-se para sair dali.
O ambiente estava silencioso; o aspecto comercial era
extremamente confortável. Passou direto pelos elevadores,
seguindo pelo corredor da direita, virou de novo à esquerda, e
no fim da galeria encontrou a porta que queria. Quando abriu-a,
uma série de lampadazinhas iluminou a longa escadaria que se
abria logo abaixo.
Sasgrog! Chamou quando estava bem próxima dos
degraus finais.
Sabia que o mago-dragão estaria lhe esperando ali, sentia
o calor que ele emanava aumentar conforme se aproximava do
saguão subterrâneo. Era uma sala grande e bem mobiliada; ao
fundo, a lareira queimava um fogo azulado e frio, que se
misturava à temperatura liberada pelo homem ali parado.
Sasgrog era alto, de aspecto robusto, careca e com nariz
adunco. Seus olhos eram um misto de castanho e vermelho que
mudava de tom conforme a iluminação.
Num abraço terno, Ada passou os braços sobre o pescoço
do poderoso feiticeiro, empurrando mentalmente o espírito
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preso em sua pele para o pescoço dele.
Mate-o, sussurrou.
O mago pulou para trás mirando Ada com uma expressão
de desgosto. Esticou as mãos para frente tentando vingar-se,
quando a mancha negra que lhe consumia rapidamente tomou
conta do seu rosto, preenchendo por completo seus olhos.
Enquanto ele morria, a ruiva usou a adaga, ainda
manchada de sangue, para canalizar a magia final do moribundo
para dentro de si. A luz dourada partia como um raio vindo dele
para ela.
Enfim, o corpo caiu. O espírito do ar pairou sobre a vítima
do ataque, sabendo que na realidade não havia feito nada contra
o mago, apenas tinha tentado matá-lo.
Ele era alérgico a criaturas como eu?
Não, na verdade tinha problemas com traição.
Assim como a maioria dos seres que respiram,
sentenciou, desaparecendo.
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