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25.  EXTERNA - BECO DIAGONAL – FIM DE TARDE (MOMENTOS DEPOIS) 
 
O sol cai sobre um ARCO DE ENTRADA – Bem Vindo ao Beco Diagonal! – conforme Harry, Rony 
e Hermione passam por baixo dele. Tudo em volta deles, LOJAS em silêncio, janelas LACRADAS 
ou ESTILHAÇADAS. Pessoas andam apressadas, evitando os ROSTOS ASSUSTADORES de bruxas 
e bruxos que espreitam dos CARTAZES DE AVISO pregados em cada POSTE DE ILUMINAÇÃO. 
Belatriz está lá: “CONHECIDA COMENSAL DA MORTE”, e Greyback: “LOBISOMEM”. E Lúcio 
Malfoy: “PEGO”. 
 

HERMIONE 
Como Fred e Jorge ainda estão abertos?  
Metade do Beco está fechado. 
 

RONY 
    Fred acha que as pessoas precisam de umas  

risadas nos dias de hoje. 
 
HARRY 
Acho que ele está certo... 
 

Harry vê o cartaz de Belatriz, seu meio sorriso zombeteiro. 
 

HERMIONE 
Ah não. Veja. 

 
Harry e Rony seguem seu olhar até os destroços que são a Loja de Varinhas do Olivaras. 
 

HERMIONE 
Mas todo mundo comprava suas varinhas de  
Olivaras. Jovens. Velhos... 
 

HARRY 
Bom. Mau. Falando disso... 

 
Do outro lado da avenida, DRACO MALFOY e Narcisa param, olhando ao redor, então se 
esgueiram rapidamente para um beco. 
 

RONY 
Sou só eu? Ou Draco e a mamãe parecem  
duas pessoas que não querem ser seguidas? 
 

26. EXTERNA - VÁRIAS RUAS – BECO DIAGONAL – FIM DE TARDE 
 

O trio segue Draco e Narcisa, que andam pelas ruas escuras com facilidade. Hermione, ficando 
um pouco para trás, observa o céu escuro. Quando ela olha de volta, vê Rony e Harry muito 
adiante. Eles dobram uma esquina escura e somem. 
 

(CONTINUA) 
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26. CONTINUAÇÃO: 
 
NOVO ÂNGULO – FRENTE DA LOJA – MOMENTOS DEPOIS 
 
Harry e Rony abaixam-se em frente a uma loja. No final do beco, uma única loja pouco 
iluminada: Borgin & Burkes. Narcisa e Draco entram, cumprimentam um HOMEM CURVADO 
(BORGIN). Ele APONTA. Draco caminha até um ARMÁRIO LAQUEADO, passa seus dedos sobre a 
superfície de vidro. Narcisa fala e Draco se vira, encontra Borgin segurando uma cortina para a 
sala ao lado. Draco hesita, então segue sua mãe. 
 

RONY 
O que eles estão armando? 

 
HARRY 

Não sei. Vamos chegar mais perto. 
 

RONY 
(um aceno com a cabeça; parando) 

Ei. Onde está Hermione? 
 

NOVO ÂNGULO – OUTRO BECO – PÔR DO SOL 
 
Hermione se move pelas sombras, sozinha, checando as ruas laterais, uma mais escura do que a 
outra, perdida, mas se segurando, quando... uma SOMBRA SE MOVE RAPIDAMENTE no alto. Ela 
olha para cima, vê uma FIGURA (Greyback) saltando de um telhado para o outro. Ela fica 
completamente parada, então... ouve VOZES. 
 
NOVO ÂNGULO – OUTROS BECOS – PÔR DO SOL 
 
Harry e Rony correm de uma passagem para a outra. Param. 
 

RONY 
Harry, onde ela está? 

 
HARRY 

Não sei. Estou de costas. 
 
NOVO ÂNGULO – BORGIN & BURKES – PÁTIO DOS FUNDOS – PÔR DO SOL 
 
Hermione arrasta-se até o final de uma passagem estreita, em direção às VOZES, e percebe que 
está... atrás da Borgin & Burkes. FIGURAS estão ao redor de um velho caldeirão, entre elas 
Greyback, Belatriz, Narcisa e bem no centro... Draco. 
 
Hermione aperta os olhos contra o brilho do FOGO, as FIGURAS se contorcem como 
Giacomettis. Draco estende seu braço esquerdo... quando uma SOMBRA cai sobre Hermione, 
dedos encontram seus braços. Ela se vira, aterrorizada. 
 

(CONTINUA) 
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26. CONTINUAÇÃO: (2) 
 
Rony. 
 

HERMIONE 
Caramba. 

 
RONY 

Desculpe. 
 
Nesse momento, o caldeirão EXPLODE causando luz. Instantaneamente, o grupo, incluindo 
Draco, se dispersa. 
 

HARRY 
O que aconteceu? 

 
HERMIONE 

Não sei. 
 
Harry olha para a FUMAÇA saindo do caldeirão. Um SOM SE PROPAGA, ficando mais poderoso 
e o RUGIDO de um... 
 
27. EXTERNA - EXPRESSO DE HOGWARTS – SE MOVENDO – FIM DE TARDE 
 

...O TREM nos alcança, a chaminé vermelha do Expresso de Hogwarts apita furiosamente em 
direção ao horizonte. 
 

LUNA 
Pasquim...? Pasquim...? 

 
28. INTERNA – EXPRESSO DE HOGWARTS – CORREDOR – MESMA HORA - FIM DE TARDE 
 
LUNA LOVEGOOD anda pelo corredor usando um par de ÓCULOS VERMELHO e AZUL DE 
PAPELÃO (ESPECTROCS) idêntico ao usado pela bruxa na capa da atual edição de O Pasquim, da 
qual Luna carrega uma pilha. 
 

LUNA 
Há um artigo sobre Zonzóbulos esse mês.  
O Pasquim...? 

 

Os ociosos ESTUDANTES a ignoram, incluindo DINO THOMAS, no momento sussurrando para 
Gina, que sorri suavemente, mais interessada no MINI-PUFE ROXO agarrado em seu ombro. 
 

LUNA 
Ele é uma gracinha. Eles são conhecidos por 
cantarem um dia depois do Natal, sabia? O Pasquim? 

 

GINA 
Por favor. O que é um Zonzóbulo? 

(CONTINUA) 



HARRY POTTER... ENIGMA DO PRÍNCIPE – Rev. 06/11/07     24. 
28. CONTINUAÇÃO: 

LUNA 
Eles são criaturas invisíveis que  
entram pelas suas orelhas e  
 embaralham seu cérebro. 

(se distanciando) 
 Pasquim? Pasquim? 

 

29. INTERNA - CABINE – MESMA HORA – PÔR DO SOL 
 

Harry, Rony e Hermione se sentam juntos. Hermione tem um livro chamado Tradução 

Avançada de Runas aberto em seu colo, enquanto Rony está mexendo na CAPA DE 
INVISIBILIDADE de Harry. 

HARRY 
Você não vê? Era uma cerimônia. 
Uma iniciação. 

 
HERMIONE 

Pare Harry, eu sei aonde você quer chegar com isso – 
 

HARRY 
Aconteceu. Ele é um deles. 

 
RONY 

Um o quê? 
 

HERMIONE 
Harry tem a impressão de que  
Draco Malfoy virou um Comensal da Morte. 

 
RONY 

Você está louco. O que Você-Sabe-Quem 
iria querer com um cara como Malfoy? 

 
HARRY 

Então o que ele estava fazendo na Borgin & Burkes? 
Procurando móveis? 

 
RONY 

É uma loja pavorosa. Ele é um sujeito pavoroso. 
 

HARRY 
Olha. O pai dele é um Comensal da Morte. 
Faz sentido. Além disso, 
Hermione viu. Com seus próprios olhos. 

 
HERMIONE 

Eu te disse. Não sei o que vi.  
(CONTINUA) 
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29. CONTINUAÇÃO: 
 
Harry se levanta, arranca a capa das mãos de Rony. 
 

HARRY 
Preciso de um pouco de ar. 

 
30. INTERNA - EXPRESSO DE HOGWARTS – CORREDOR – PÔR DO SOL (MOMENTOS DEPOIS) 
 
Um sol vermelho-sangue brilha através das janelas, deixando o interior fortemente 
avermelhado. Estudantes leem, jogam baralho. Em uma cabine, CRABBE e GOYLE dormem 
negligentemente. Quando Harry entra, as portas em SANFONA para o PRÓXIMO VAGÃO se 
abrem e um PAR DE GÊMEAS aparece. Ele as observa, mas uma VOZ o faz virar. Enquanto as 
portas lentamente se fecham, ele espia Malfoy sentado com PANSY PARKINSON e um GAROTO 
com as maçãs do rosto parecidas com as de uma esfinge (BLÁSIO ZABINI). 
 
Harry estuda Malfoy, mas um GAROTO empurra as portas. Quando elas começam a se fechar, 
lentamente, Harry procura em seu bolso e pega o BLOCO LARANJA E PRETO que Fred deu a ele 
no Beco Diagonal. Ele olha Malfoy, olha a porta se fechando e – impulsivamente – arremessa o 
bloco no ar. Ele decola pela estreita dobra da porta e – assim que Malfoy olha em sua direção – 
assim que alcança o ápice de seu voo – PUF! – explode suavemente, fazendo chover um pó 
escuro. 
 
31. EXTERNA - EXPRESSO DE HOGWARTS – EM MOVIMENTO – MESMA HORA – PÔR DO SOL 
 
Um vagão do trem – e apenas um – fica ESCURO: 
 
32. INTERNA – EXPRESSO DE HOGWARTS – CORREDOR/CABINE – MESMA HORA – PÔR DO SOL 
  
CAOS. VOZES EM PÂNICO. Então, como uma névoa diminuindo, a escuridão misteriosamente 
desaparece, a luz vermelha do pôr do sol volta e Malfoy é revelado, em pé na PORTA do vagão. 
Enquanto ele observa cautelosamente, estudantes retornam a seus assentos. Do outro lado, 
Crabbe e Goyle continuam dormindo. 
 

MALFOY 
O que acabou de acontecer? Blásio? 

 
BLÁSIO 
(tenso) 

Não sei. 
 
Nesse instante, uma PEQUENA MALA BALANÇA... então, cai de um bagageiro. Malfoy se vira, 
observa a mala. 

(CONTINUA) 
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32. CONTINUAÇÃO: 

PANSY 
Relaxem garotos. As luzes apagaram, 
só isso. Venha Draco. Nós estaremos    * 
em Hogwarts antes que você perceba.   * 

 
Ela dá um tapinha no banco. Draco olha para a mala, arremessa-a de volta ao bagageiro e se 
joga no banco. Pansy acaricia o cabelo dele. 
 

MALFOY 
Hogwarts. Grande porcaria de 
escola. Eu acho que me jogaria 
da Torre de Astronomia se pensasse 
que teria de continuar lá por 
mais dois anos. 

 
Pansy, gentilmente enrolando uma das mechas de Draco, para. 
 

PANSY 
O que você quer dizer com isso? 

 
MALFOY 

Vamos apenas dizer que não acho que  
vocês irão me ver desperdiçando meu 
tempo na Aula de Feitiços ano que vem. 

 
Confusa, Pansy olha para Blásio, que ri com desdém. 
 

MALFOY 
Achando graça, Blásio? Nós vamos ver quem 
vai rir no final. 

 
Blásio balança sua cabeça, sorrindo enquanto olha a escuridão pela janela. Então, uma pequena 
mala no bagageiro acima se move. Os olhos de Malfoy recaem sobre ela. 
 
33. EXTERNA - ESTAÇÃO – PÔR DO SOL/NOITE 
 
O Expresso de Hogwarts surge na estação. 
 
34. INTERNA -  EXPRESSO DE HOGWARTS – CORREDOR – MESMA HORA – PÔR DO SOL/NOITE 
 
Rony e Hermione entram no corredor lotado. 
 

HERMIONE 
Onde está Harry? 

 
RONY 

Provavelmente na plataforma. Vamos. 
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35. INTERNA - CABINE – PÔR DO SOL/NOITE 
 
Quando Blásio e Pansy estão saindo, Malfoy derruba a mala pequena e pega a alça, pensativo. 
 

MALFOY 
Vocês dois vão na frente. Eu quero 
checar uma coisa. 

 
Malfoy fecha a porta. FECHA AS CORTINAS. Uma batida. 
 

MALFOY 
A mamãe não te disse que é 
falta de educação ouvir a conversa dos outros, 
Potter? Petrificus Totalus! 

 

Malfoy se vira, aponta sua varinha para o bagageiro. Alguma coisa cai no chão com uma 
PANCADA. A Capa de Invisibilidade escorrega e revela Harry, paralisado no chão. Malfoy sorri. 
 

MALFOY 
Ah, certo, ela já estava morta antes que você 
pudesse limpar sua baba 
do queixo. 

 
Malfoy pisa com força no rosto de Harry. CRAC! Sangue respinga do nariz de Harry. Malfoy pega 
a Capa de Invisibilidade, arremessa-a sobre Harry. 
 

MALFOY 
Aproveite seu passeio de volta a Londres. 

 
36. EXTERNA - ESTAÇÃO – NOITE (MOMENTOS DEPOIS) 
 
Malfoy sai, ajeita seu casaco e desaparece na noite. Suavemente, um SOM se propaga, uma 
GAROTA CANTAROLANDO LEVEMENTE e nós – 
 

CORTAMOS PARA: 
 

37. INTERNA - EXPRESSO HOGWARTS – CORREDOR - NOITE 


