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ESCURIDÃO. 
 
UM TROVÃO – ou algo parecido – sons distantes.  
 
BOOM. E novamente. BOOM. 
 
Nós DESLIZAMOS pela escuridão. Flashes ambientes iluminam a silhueta do logo da WB. Nós 
PASSAMOS POR ELE. 
 
PENETRAMOS mais na escuridão. Perdidos. Mais FLASHES. E nós –  
 

CORTAMOS PARA: 
 

UM ÚNICO OLHO 
 
Vazio por detrás dos óculos. Flash! A PUPILA SE CONTRAI e nós –  
 

CORTAMOS PARA: 
 

1.  INT. MINISTÉRIO DA MAGIA – ÁTRIO – ÂNGULO AMPLIADO – DIA                1 
 
Para encontrar... HARRY POTTER, aturdido ao lado de ALVO DUMBLEDORE em meio a uma 
MULTIDÃO DE REPÓRTERES. FLASHES DE CÂMERAS. A mão de Dumbledore toca o ombro de 
HARRY e ele está se movendo, sendo levado pelo caos, Dumbledore protetor, elegante, 
imponente. 
 
CLOSE – ÓCULOS DE HARRY 
 
Seus olhos movem-se rapidamente de um lado para outro. As lentes lampejam com abstração. 
Nós –  
 

DISSOLVEMOS EM: 
 

2. EXT. ESCRITÓRIO EM UM EDIFÍCIO EM LONDRES – SALA DE REUNIÕES – DIA               2 
 
... vidro, uma janela, sua superfície refletindo a luz de outro tipo de ambiente. Estamos olhando 
DENTRO de uma sala de reuniões onde funcionários se sentam em volta de uma mesa. Mas a 
luz chamou a atenção de um funcionário, depois outro, e logo todos estão de pé, se dirigindo à 
janela, hipnotizados com o que vêem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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PONTO DE VISTA DOS FUNCIONÁRIOS – LINHA DO HORIZONTE DE LONDRES 
 
Vermelho cor de sangue e tempestuoso. Um VÓRTICE DE NUVENS – estranhamente ameaçador 
– aparece alto no céu, com vários flashes, como se fosse começar a chover sangue pela cidade. 
Nós –  
 

CORTAMOS PARA: 
A TEMPESTADE 
 
em si e... 
 
... MERGULHA, London se expande, esticando-se por todos os lados. Nós PERCORREMOS 
loucamente pela Charing Cross, deixando o mundo dos trouxas para trás e MERGULHAMOS 
NO... 
 
3. EXT. BECO DIAGONAL – DIA         3 
 
... Beco Diagonal ao mesmo tempo em que a janela da LOJA DE VARINHAS OLIVARAS EXPLODE. 
Bruxos e bruxas fogem. Enquanto a fumaça se espalha, COMENSAIS DA MORTE aparecem, 
acompanhados por um homem alto e musculoso como um animal, FENRIR GREYBACK. Com um 
abano casual das mãos, ele faz um bruxo voar para longe e uma bruxa grita. No plano de fundo, 
dois Comensais da Morte sequestram uma FIGURA AMARRADA (Olivaras). Greyback sorri, 
depois APARATA, assim como os outros... 
 
... deixando para trás o Beco Diagonal. As ruas de Londres aparecem abaixo uma vez mais, e 
depois o rio. Rastros escuros – Comensais da Morte – movem-se rapidamente pelo céu e depois 
se tornam TRANSLÚCIDOS ao circular a PONTE MILLENNIUM. Pedestres olham para cima, 
aturdidos, sentindo uma mudança na atmosfera. E então... 
 
A PONTE DESINTEGRA-SE NO RIO TÂMISA, uma imagem assustadoramente bonita, assim como 
seu SOM, um RUGIDO, um lamento, o último grito de um leão.  Então a imagem começa a 
DESAPARECER e tudo se torna lentamente SILENCIOSO, até que só se possa ouvir um VENTO 
ASSOBIANDO e... 
 
4. EXT. CIDADE DE MILL – FIM DE TARDE                    4 
 
... a grama alta agita-se sonhadoramente em uma CHUVA SALPICANTE. Um MOINHO VELHO 
inclina-se como uma antiga ruína em contraste com um céu escuro. UMA FIGURA SOMBRIA 
(NARCISA MALFOY) SE MATERIALIZA. Enquanto ela se volta para a cidade à distância, outra 
bruxa se materializa: BELATRIZ LESTRANGE. 

 
BELATRIZ 

   Narcisa! 
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5. EXT. RUA DA FIAÇÃO – FIM DE TARDE (MOMENTOS DEPOIS)                 5 
 
Como um rato em um labirinto, Narcisa anda por um labirinto de casas feitas de tijolos 
dilapidados. Belatriz a segue.  
 

BELATRIZ 
   Ciça! Você não deve fazer isso. Ele  

não é confiável. 
 

NARCISA 
   O Lorde das Trevas confia nele. 
 

BELATRIZ 
   O Lorde das Trevas está enganado. 
 
Narcisa se vira, chocada. Belatriz também parece chocada, a chuva escorrendo por suas 
bochechas. 
 

BELATRIZ 
   Pelo menos, é no que acredito. 
 

NARCISA 
   Bom, em quem se pode confiar nos 
   dias de hoje? 
 
6. INT. CASA DO MOINHO – MESMA HORA – FIM DE TARDE     6 
 
Sinistra e escura, iluminada por velas na sarjeta. A CHUVA martela o telhado de modo 
assustador. Uma aldrava ressoa. Um HOMEM ATARRACADO MOVE-SE para a frente, algo 
familiar em seu modo de andar. 
 
7. EXT. CASA (RUA DA FIAÇÃO) – MESMA HORA – FIM DE TARDE                 7 
 
A porta estala, espalhando uma luz fraca em Narcisa e Belatriz. Um rosto: RABICHO. 
 
8. INT. CORREDOR – FIM DE TARDE (MOMENTOS DEPOIS)                  8 
 
As irmãs seguem Rabicho por um corredor estreito. 
 

BELATRIZ 
   Ele mora nesse monturo de trouxas? 
 
Rabicho olha para ela por cima dos ombros. Eles passam por... 
 
9. INT. CASA – SALA DE ESTAR – FIM DE TARDE (MOMENTOS DEPOIS)    9 
 
... um aposento no qual um HOMEM está sentado perto da janela em que a chuva bate, seus 
rosto escondido pelo Profeta Diário. 

(CONTINUA) 
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Na primeira página está a FOTO da PONTE MILLENNIUM DESINTEGRANDO-SE NO RIO TÂMISA. 
Mas ainda mais proeminente é a SILHUETA de um JOVEM BRUXO e a MANCHETE: 
 

HARRY POTTER: O ELEITO? 
Estará o jovem bruxo destinado a matar Você-Sabe-Quem? 

 
O jornal é abaixado e SEVERO SNAPE observa a mulher curiosamente. 
 

SNAPE 
   Saia, Rabicho. 
 
10. INT. CASA – SALA DE ESTAR – FIM DE TARDE (MOMENTOS DEPOIS)                          10 
 
Snape enche o último dos três cálices com vinho.  
 

NARCISA 
   Não tenho mais ninguém a quem recorrer, Severo. 
 
Snape entrega um cálice a ela e a Belatriz. 
 

BELATRIZ 
   Você deve estar brincando. 
 
Snape sorri fracamente, trazendo o cálice a seus lábios. 
 

NARCISA 
   Eu sei que não deveria estar aqui. O próprio 

Lorde das Trevas me proibiu de falar sobre isso –  
 

SNAPE 
   Se o Lorde das Trevas proibiu, você não deve falar. 
    (olhos viram) 
   Abaixe isso, Bela. Nós não devemos 
   mexer no que não é nosso. 
 
Belatriz, com um ARTEFATO DAS TREVAS na mão, cora, e o põe de volta no lugar. 
 

SNAPE 
   Por acaso, eu estou ciente de sua situação,  Narcisa. 
 

BELATRIZ 
   Você? O Lorde das Trevas contou para você? 
 

SNAPE 
   Sua irmã duvida de mim, Narcisa. 
   Compreensível. 

(MAIS) 
(CONTINUA) 
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SNAPE (CONTINUAÇÃO) 
   Por todos esses anos eu exerci bem minha tarefa. Tão bem 

que enganei um dos maiores bruxos de todos os tempos. 
 
Belatriz faz um som de sarcasmo. Snape se vira para ela, com um olhar duro. 
 

SNAPE 
   Dumbledore é um grande bruxo. Somente 
   um tolo questionaria isso. 
 

NARCISA 
   Eu... eu não duvido de você, Severo. 
 

BELATRIZ 
   Você devia sentir-se honrada, Ciça.  
   Assim como Draco –  
 

NARCISA 
   Ele é apenas um garoto! 
 

SNAPE 
   Não posso persuadir o Lorde das Trevas a mudar de idéia. 

Mas talvez eu possa ajudar Draco. Fornecer alguma... proteção. 
 
Belatriz observa Snape atentamente. 
 

NARCISA 
   Você fala sério, Severo? 
 

SNAPE 
   Eu posso tentar. 
 

NARCISA 
   Ah, Severo, por favor, se você pudesse... 
   (Eu lhe seria eternamente grata.)      * 
 

BELATRIZ 
   Faça um juramento. 
 
O olhar de Snape muda de direção e encontra o olhar desafiante de Belatriz. 

 
BELATRIZ 

   Faça o Voto Perpétuo. 
    (ao que Snape desvia o olhar) 
   Veja só.  Ah, ele tentará. Fará o melhor que pode. As palavras 

vazias de sempre de quem tira o corpo fora. Maldito covarde... 
 

(CONTINUA) 
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Belatriz começa a RESMUNGAR enquando respinga vinho em um cálice. Snape se vira, um 
lampejo de raiva passando por seus olhos. 
 

SNAPE 
   Pegue sua varinha. 
 
Belatriz congela, o cálice em seus lábios. Enquanto ela o abaixa, um regato vermelho escorre 
pelo canto de sua boca. 
 
NOVO ÂNGULO – MOMENTOS DEPOIS 
 
Snape encara Narcisa. Belatriz, com a mão tremendo um pouco, coloca a ponta da varinha 
sobre as mãos UNIDAS. 
 

BELATRIZ 
   Você, Severo Snape, cuidará de Draco Malfoy 
   enquanto ele estiver tentando realizar o desejo 
   do Lorde das Trevas? 
 

SNAPE 
   Cuidarei. 
 
Uma FINA LÍNGUA DE FOGO sai da varinha de Belatriz e envolve as mãos entrelaçadas. 
 

BELATRIZ 
   E fará todo o possível para protegê-lo 
   do mal? 
 

SNAPE 
   Farei. 
 
Uma SEGUNDA LÍNGUA DE FOGO se entrelaça com a primeira. 
 

BELATRIZ 
   E, se necessário for, se parecer que Draco 
   falhará... você terminará a tarefa que o 
   Lorde das Trevas incumbiu Draco de realizar? 
 
A mão de Snape CONTRAI-SE. Belatriz espera. 

 
SNAPE 

   Terminarei. 
 
11. EXT. METRÔ DE LONDRES – NOITE                  11 
 
UM TREM passa pela estação a todo vapor. 

 
(CONTINUA) 
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12. EXT. BARRACA DE COMIDAS “TREATS” – MESMA HORA – NOITE              12 
 
Tarde. Homens e mulheres solitários perambulam pela plataforma. Em uma barraca de 
comidas, fregueses lêem carrancudamente seus TABLÓIDES escolhidos. CÂMERA PASSA PELO 
The Daily Mail, The Sun, The Mirror – PÁRA EM… O Profeta Diário. A SILHUETA. A MANCHETE: 
“HARRY POTTER: O ELEITO?” 
 
Mas o leitor (não identificado) está fixado em um ITEM MENOR, escondido no canto inferior da 
folha de trás “Malfoy sentenciado para Azkaban.” DUAS FOTOS acompanham a notícia, uma de 
LÚCIO MALFOY, outra de Narcisa e DRACO MALFOY saindo do tribunal. Os olhos de Draco 
parecem distantes, assombrados. 
 

GARÇONETE (FORA DE QUADRO) 
Harry Potter. Quem é Harry Potter? 

 
O jornal cai, revelando… Harry. Ele olha para a JOVEM GARÇONETE que está perto dele. Bonita. 
Muito bonita. 
 

HARRY 
   Ah. Er. Ninguém. Um idiota qualquer. 
 
Enquanto ela se inclina para limpar os embrulhos de batatas de Harry, ele olha a pele macia do 
pescoço dela, o conjunto de sardas no pescoço... 
 

GARÇONETE 
Que jornal engraçado, esse o seu. Um dia desses podia 
jurar ter visto uma das fotos se mexer. 

 
HARRY 

   Sério? 
 

GARÇONETE 
   Pensei que estivesse ficando louca. 
 
Ela faz uma cara, sorri. Um sorriso de morrer. Começa a se afastar. 
 

HARRY 
   Ei. Eu estava me perguntando... 
 

GARÇONETE 
   Às onze. É quando acaba meu turno. 
    (o sorriso) 
   Você pode me contar tudo sobre aquele idiota do Harry Potter. 
 
Harry observa ela ir embora, depois rapidamente pega uma bala de menta em seu casaco. 
Então... 
 

(CONTINUA) 
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... UMA LUZ no lado oposto da PLATAFORMA TREMELUZ. Harry olha. Ela TREMELUZ novamente 
e, desta vez, uma pequena nuvem de PÓ CINTILANTE move-se do lado oposto da plataforma. 
Enquanto um TREM PASSA RUGINDO, Harry inclina-se para as janelas e observa o pó se 
transformar em... ALVO DUMBLEDORE. Arrumando seus óculos, ele olha com esforço pela 
plataforma, sorri e acena para Harry. 
 
13. EXT. PLATAFORMA OPOSTA – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                           13 
 
Assim que Harry chega, vê Dumbledore observando uma PROPAGANDA DE PERFUME que 
mostra uma MODELO tocando os dentes com uma VARINHA: “Faça uma pequena magia com o 
seu homem hoje à noite.” 
 

DUMBLEDORE 
Certa vez conheci uma garota trouxa de Liverpool 
com o cabelo como seda. Nenhuma luz podia resistir... 
                  (se virando) 
Você tem sido imprudente este verão, Harry. 

 
HARRY 

Eu gosto de perambular pelos trens.  
Mantêm a minha cabeça longe de... coisas. 

 
Harry hesita, percebe que a mão de Dumbledore está da cor PRETO ACIZENTADO. 
 

DUMBLEDORE 
Bastante desagradável de se olhar, não é? 
A história é emocionante se você acredita em mim, 
mas creio que agora não é a hora de contá-la. 
Segure o meu braço. 
                (estende o braço) 
Faça o que digo. 

 
Harry olha de relance para a plataforma, vê a garçonete sardenta aparecer, reparando sua 
mesa vazia. Lentamente, ele estica a mão e – instantaneamente – tudo fica PRETO numa 
TORRENTE de SOM e FÚRIA, como se Harry tivesse sido lançado de cabeça em um tornado. 
Segundos depois... 
 
14. EXT. PRAÇA DE UMA VILA – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)               14 
 
... ele re-emerge no mundo, cambaleando, olhos ardendo com lágrimas. Lentamente, seu 
planeta pára de girar. 
 

HARRY 
Eu acabei de aparatar, não foi? 

 
 
 

(CONTINUA) 
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DUMBLEDORE 
De fato. E com bastante sucesso, 
eu posso acrescentar. A maioria das  
pessoas vomita na primeira vez. 

 
HARRY 

Mal posso imaginar por quê... 
 
NOVO ÂNGULO – MOMENTOS DEPOIS 
 
Dumbledore conduz Harry por uma rua estreita e íngreme com casas escuras alinhadas. 
 

DUMBLEDORE 
Seja bem-vindo à encantadora vila de  
Budleigh Babberton, Harry. Imagino  
que você esteja se perguntando por que eu o 
trouxe aqui esta noite, certo? 

 
HARRY 

(olhando de relance) 
Após todos esses anos, eu meio que  
já estou acostumado com isso, senhor. 

 
Dumbledore sorri suavemente, pára, seu rosto se tornando sombrio. Diante deles está uma 
PEQUENA CASA DE PEDRA. Mas há algo de estranho sobre o lugar. 
 

DUMBLEDORE 
Varinha a postos, Harry. 

 
15. INT. CASA DE SLUGHORN – MESMA HORA – NOITE                            15 
 
COM um estalo na porta da frente: Dumbledore e Harry movem-se rapidamente e entram. 
 

DUMBLEDORE 
Lumus... 

 
A ponta da VARINHA de Dumbledore ACENDE. Ele percorre as sombras. GRITA. 
 

DUMBLEDORE 
Horácio! 

 
Nada. Dumbledore aponta sua varinha para um CORREDOR ESTREITO. Partículas de poeira 
dançam à luz da varinha, mas nada mais. Ele começa a andar em direção ao fim do corredor, 
onde há uma PORTA ABERTA. Lentamente, o aposento à frente FICA À MOSTRA: 
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16. INT. CASA DE SLUGHORN – SALA DE ESTAR – NOITE                            16 
 
Devastação total. Um RELÓGIO DE CARRILHÃO está caído no chão, seu mostrador estilhaçado. 
Há um PIANO virado no canto, as teclas espalhadas como dentes sobre o tapete. Uma cópia do 
Profeta Diário treme sob a brisa vinda de uma janela semi-aberta. Enquanto Harry olha, uma 
GOTA de algo MOLHADO cai em cima da palavra “ELEITO”. Ele olha para cima. 
 
Ele OFEGA. Uma substância ESCURA e GELATINOSA está espalhada pelo teto. Dumbledore 
levanta sua varinha. O teto ESTÁ VERMELHO. Outra gota cai e esta atinge a CICATRIZ de Harry. 
Assim que Harry se mexe para limpá-la, Dumbledore segura sua mão. 
 
Apontando sua luz para a testa de Harry, Dumbledore passa um dedo escurecido sobre a 
cicatriz. Leva-o à boca. Reage. Virando-se, seus olhos param em uma POLTRONA 
EXCESSIVAMENTE ESTOFADA. Aproximando-se dela, ele dá um CUTUCÃO no assento da 
poltrona com sua varinha. 
 

POLTRONA 
Pelas barbas de Merlin! 

 
Instantaneamente a poltrona se transforma em uma FIGURA HUMANA, embora por algum 
tempo fica presa no processo. Após alguns RESMUNGOS, RASGOS DE COSTURA e o ESTALO de 
um botão ou dois da almofada, um HOMEM VELHO E GORDO (HORÁCIO SLUGHORN), usando 
um par de pijamas lilás BEM-GASTOS aparece.  
 

SLUGHORN 
(esfregando as nádegas) 

Não há necessidade de me desfigurar, Alvo! 
 

DUMBLEDORE 
Devo dizer que você é uma  
poltrona bem convincente, Horácio. 

 
SLUGHORN 

O segredo é o estofamento. 
(dando palmadinhas na sua barriga) 

Eu cuido do recheio, é claro.  
O que me denunciou? 

 
DUMBLEDORE 

(olhando para o teto com aprovação) 
Sangue de dragão. 

 
SLUGHORN 

Sim, bem, eu não poderia usar sangue  
de bruxo, não é? Oho! 

 
 
 

(CONTINUA) 
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Slughorn dá um passo para trás ao perceber Harry no aposento. O sangue na testa de Harry 
destaca ainda mais sua cicatriz. 
 

DUMBLEDORE 
Ah, sim. Apresentações. Harry, este é  
um velho amigo e colega meu,  
Horácio Slughorn. Horácio, esse é,  
bem, você sabe quem é. 

(um sussurro engraçado) 
Aparentemente alguns pensam que  
ele é O Eleito. 

 
Slughorn olha para Harry como se estivesse hipnotizado. 
 

DUMBLEDORE 
Então por que todo esse teatro, Horácio? 
Você não estava esperando outra pessoa, estava? 

 
SLUGHORN 

(piscando) 
A-alguém? Não entendo o que quer dizer. 

 
Dumbledore ergue uma sobrancelha. Slughorn cede. 
 

SLUGHORN 
Ah, está bem! Os Comensais da Morte estão  
tentando me recrutar há um ano.  
Você sabe como é isso? Não se pode  
dizer não a essas pessoas tantas vezes senão... 

 
DUMBLEDORE 

Elas fazem justiça com as próprias mãos? 
 
Slughorn olha desconsolado para Dumbledore, gesticula. 
 

SLUGHORN 
Nunca me demoro mais de uma semana em  
um mesmo lugar. Os trouxas donos desta  
casa estão de férias nas Ilhas Canárias. 

 
DUMBLEDORE 

Bem, acho que deveríamos colocar a casa em  
ordem para eles, não? Você se importa? 

 
 
 
 

(CONTINUA) 
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Dumbledore ergue sua varinha. Instantaneamente, o relógio de carrilhão volta ao seu local de 
origem, lâmpadas estilhaçadas voltam a acender e o sangue no teto evapora –ao mesmo tempo 
em que as teclas do piano tropeçam de volta aos seus lugares com uma agradável MÚSICA. 
 

DUMBLEDORE 
Isso foi divertido. Posso usar o banheiro? 

 
Enquanto Dumbledore segue pelo corredor, Slughorn avisa. 
 

SLUGHORN 
Não pense que eu não sei por que você está  
aqui, Alvo! A resposta continua sendo não!  
Absoluta e certamente não! 

 
Dumbledore não responde. Slughorn olha de relance para Harry. O silêncio é palpável. 
Estranho. Uma batida. Então: 
 

SLUGHORN 
Você se parece muito com o seu pai.  
Exceto seus olhos. Você tem – 

 
HARRY 

Os olhos de minha mãe, eu sei. 
 

SLUGHORN 
(sorrindo suavemente) 

Lílian. Querida Lílian. Ela era extremamente  
brilhante – sua mãe. Ainda mais impressionante  
considerando que ela era nascida trouxa. 

 
HARRY 

Uma de minhas melhores amigas é trouxa de  
nascença. Ela é a melhor na minha turma. 

 
SLUGHORN 

Oh, mas não pense você que eu sou preconceituoso!  
Não, não, não! Sua mãe foi uma das minhas  
favoritas! Veja, ali está ela. Bem na frente. 

 
Slughorn aponta para uma cômoda cheia de FOTOGRAFIAS. 
 

SLUGHORN 
Todos meus, cada um deles. Ex-alunos, quero dizer.  
Você reconhece Barnabás Cuffe, é claro, editor do  
Profeta Diário.  

(MAIS) 
 

(CONTINUA) 
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SLUGHORN (CONT.) 
Sempre recebe uma coruja minha quando quero  
registrar minha opinião sobre as notícias do dia.  
E lá está Ambrósio Flume da Dedosdemel.  
Envia um cesto de doces para minha casa em  
todos os aniversários. Quero dizer, quando eu  
tinha uma casa. E Guga Jones, capitã do Harpias 
de Holyhead – entradas grátis sempre que quero.  
É claro que eu não vou a um jogo há bastante tempo... 

 
Harry dá um passo à frente, segura a foto de um RAPAZ específico, um rapaz que lembra... 
Sirius. Vendo Harry distraído, ele olha-o intensamente, como um objeto raro. 
 

SLUGHORN 
Ah, sim. Régulo Black. Você com certeza  
conhece o irmão mais velho dele, Sirius.  
Morreu poucas semanas atrás. Eu lecionei  
para toda a família Black, exceto Sirius.  
Que pena. Rapaz talentoso. Eu tive Régulo  
quando entrou, é claro, mas eu queria ter tido todos. 

 
DUMBLEDORE 

Você se importa se eu levar isso? Adoro 
as receitas de tricô. 

 
Slughorn pisca, desvia o olhar de Harry e vê Dumbledore em pé, agarrado a uma REVISTA 
TROUXA. 
 

SLUGHORN 
É claro. Mas você já vai? 

 
DUMBLEDORE 

Acho que sei reconhecer uma causa  
perdida quando vejo uma. Lamentável.   
Eu consideraria um triunfo pessoal se  
você consentisse em voltar para Hogwarts,  
Horácio. Você é, assim como meu amigo  
Sr. Potter – único. 

 
17. EXT. CASA DE SLUGHORN – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)               17 
 
Dumbledore CANTAROLA serenamente enquanto ele e Harry saem da casa. Segundos depois, a 
porta da frente se abre. 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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SLUGHORN 
Está bem! Eu voltarei. Mas quero a antiga  
sala da Professora Merrythought, não aquela  
salinha minúscula que eu tinha antes.  
E quero um aumento! Estamos vivendo  
tempos malucos! Malucos! 

 
DUMBLEDORE 

De fato estamos. 
 
18. EXT. RUA (BUDLEIGH BABBERTON) – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)              18 
 
Dumbledore leva Harry de volta à praça da Vila. 
 

HARRY 
Senhor, o que foi tudo aquilo exatamente –  

 
DUMBLEDORE 

Você é talentoso, famoso e poderoso – tudo 
que Horácio valoriza. O Professor Slughorn vai 
tentar coletar você, Harry. Você seria sua 
jóia mais preciosa. É por isso que ele está 
voltando à Hogwarts. E é crucial que ele volte... 

 
Harry fica intrigado por essa última declaração, mas, antes que possa estender o assunto, 
Dumbledore olha de relance e pesarosamente para a lua. 
 

DUMBLEDORE 
Temo ter roubado uma maravilhosa noite 
de você, Harry. Ela era, de fato, muito  
bonita. A garota. 

 
HARRY 

Não tem problema, senhor. Eu volto amanhã,  
invento uma desculpa – 

 
Harry pára. Dumbledore balança a cabeça. 
 

DUMBLEDORE 
Você não vai voltar para Little Whinging hoje, Harry. 

 
HARRY 

Mas, senhor. E Edwiges? E tem também meu malão – 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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DUMBLEDORE 
Ambos estão esperando por você. 

 
Dumbledore estende o braço. Perplexo, Harry o segura. Assim que seus dedos tocam a seda da 
capa de Dumbledore, ele... 
 
19. EXT. A TOCA – NOITE (SEGUNDOS DEPOIS)                 19 
 
...APARATA EM CENA, tropeçando de joelho e estremecendo. 
 

HARRY 
Senhor? 

 
Dumbledore se fora. Harry se levanta, olha em volta. À distância, uma CASA TORTA brilha 
fracamente. UMA GAROTA BONITA de CABELOS VERMELHOS passa ligeiramente por uma 
janela no andar superior. GINA WEASLEY. 
 
20. INT. CASA DOS WEASLEY – ESCADARIA – MESMA HORA – NOITE              20 
 
Gina DESCE APRESSADA uma escadaria vertiginosa, chega à cozinha e encontra... 
 
21. INT. CASA DOS WEASLEY – COZINHA – AÇÃO CONTÍNUA – NOITE              21 
 
... um MALÃO ENORME e uma GAIOLA DE CORUJA. Curiosa, ela inclina a cabeça para um lado. A 
coruja faz o mesmo em resposta. 
 

GINA 
Edwiges...? Mãe! 

 
22. INT. CASA DOS WEASLEY – CORREDOR INFERIOR – MESMA HORA – NOITE             22 
 
PONTO DE VISTA DE GINA, olhando para cima – uma perspectiva vertiginosa de corrimões 
trançados e portas de quartos tortas. Um RELÓGIO entra NA VISÃO, com NOVE PONTEIROS, 
cada um com o nome de um WEASLEY gravado, todos apontando para PERIGO MORTAL. A SRA 
WEASLEY aparece, olha pra baixo. 
 

SRA. WEASLEY 
O que foi Gina? É o seu pai? Aconteceu algo  
no Ministério? Ele foi raptado? São os  
Comensais da Morte? 

 
GINA 

Exatamente. Como você adivinhou? 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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A Sra. Weasley segura o rosto entre as mãos. 
 

GINA 
Estou brincando, mamãe. 

 
SRA. WEASLEY 

Você é pior que Fred e Jorge. 
 

GINA 
Agora você é que está brincando. Eu estava  
apenas pensando sobre quando Harry chegou aqui. 

 
SRA. WEASLEY 

Que Harry? 
 

GINA 
Harry Dimpleton. Harry Potter, obviamente. 

 
SRA. WEASLEY 

Eu acho que saberia se Harry Potter estivesse  
na minha casa, não é? 

 
GINA 

Bem, o malão dele está na cozinha.  
Assim como sua coruja. 

 
SRA. WEASLEY 

Eu seriamente duvido disso. 
 
Nesse momento, EDWIGES PIA (SOM DISTANTE). Gina olha para ela como quem diz eu-te-avisei 
quando outra porta se abre e RONY WEASLEY olha pra baixo. 
 

RONY 
Harry? Alguém disse Harry? 

 
GINA 

Eu, intrometido. Ele está aí em cima com você? 
 

RONY 
Claro que não. Acho que eu saberia se meu melhor 
amigo estivesse no meu quarto, não é? 

 
Outra porta se abre: HERMIONE, usando um roupão, ESCOVA DE DENTES na mão. 
 

HERMIONE 
Aquilo que escutei foi uma coruja? 

 
(CONTINUA) 
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GINA 
Do Harry. Você o viu? Aparentemente  
ele está vagando pela casa. 

 
HERMIONE 

Está? 
 

HARRY (SOM DISTANTE) 
Estou. 

 
Gina se vira. Harry. Parado em pé na porta da cozinha. 
 

RONY/HERMIONE/SRA. WEASLEY 
Harry! 

 
Enquanto os outros descem correndo a escada, Gina dá um abraço apertado em Harry. Há algo 
estranhamente carregado no ambiente, uma surpresa para ambos. Os outros chegam. Mais 
abraços. 
 

SRA. WEASLEY 
Mas por que você não nos avisou que estava vindo? 

 
HARRY 

Eu não sabia. 
(dá de ombros)       * 

Dumbledore. 
 

SRA. WEASLEY 
Aquele homem. Mas de qualquer jeito,  
o que faríamos sem ele? Rony! 

 
Rony está quase tocando Hermione. Ela encolhe o pescoço. 
 

RONY 
Você tem um pouco de... 

 
Ele aponta para a marca espalhada de pasta de dente no queixo de Hermione. Rapidamente ela 
a limpa, lança-lhe um olhar estranho. 
 
23. EXT. A TOCA – SÓTÃO – NOITE (MAIS TARDE)                 23 
 
O Profeta Diário é jogado em um fogo de acampamento improvisado de CHAMAS AZUIS, mas 
que magicamente não se desintegra. Harry cutuca o fogo com a ponta de sua varinha, onde o O 
Eleito? se funde nas chamas com o rosto assombrado de Draco. 
 

HARRY 
Quando você chegou aqui? 

(CONTINUA) 
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HERMIONE 
Alguns dias atrás. Embora... por um tempo não  
tinha certeza se realmente viria. 

 
Harry eleva os olhos, vê ela trocando um olhar com Rony. 
 

RONY 
A mamãe meio que surtou semana passada.  
Ela disse que Gina e eu não tínhamos nada para  
fazer em Hogwarts. Que é perigoso demais. 

 
HARRY 

Ah, fala sério... 
 

HERMIONE 
Ela não está só. Até mesmo meus pais – e eles são 
trouxas – sabem que algo ruim está acontecendo. 

 
RONY 

De qualquer jeito, papai interviu, falou para ela que  
estava exagerando. Levou alguns dias, mas ela voltou atrás. 

 
HARRY 

Mas nós estamos falando de Hogwarts.  
Dumbledore. O que poderia ser mais seguro? 

 
Hermione e Rony trocam outro olhar. 
 

HERMIONE 
Tem havido muitas discussões ultimamente.  
Que ele está ficando... velho. 

 
HARRY 

Besteira. Ele só tem – quanto? 
 

RONY 
Cento e cinqüenta anos. Um pouco a mais ou a menos. 

 
Silêncio. Acenos. E então os três caem na risada. O silêncio volta. Harry dá outra mexida no 
Profeta. O rosto assombrado de Draco aparece brevemente, depois desaparece. 
 
24. INT. GEMIALIDADES WEASLEY (BECO DIAGONAL) – CLOSE NUMA SACOLA DE COMPRAS – 
DIA 
 
Com as Gemialidades Weasley agarradas na mão de um menino que está sendo puxado pela 
mãe no meio da multidão de uma loja lotada. 

 
(CONTINUA) 



 

www.potterish.com 

HARRY POTTER... ENIGMA DO PRÍNCIPE – Rev. 06/11/07                      19. 
24. CONTINUAÇÃO:                     24 
 
Confusão completa: Bumerangues Insistentes chicoteiam no ar, Fabulosos Fogos de Artifício do 
Dr. Filibusteiro soltam faíscas, e Xícaras Morde-Morde mostram pequenos dentes de porcelana. 
FRED & JORGE WEASLEY, aos GRITOS, estão sobre um balcão, vendendo para a multidão: 
 

FRED/JORGE 
Atenção! Atenção! 

 
JORGE 

Nós temos Fantasias Debilitantes... 
 

FRED 
Nugás Sangra-Nariz... 

 
JORGE 

E bem em tempo para o início do ano letivo... 
 

FRED 
Vomitilhas! 

 
Um GAROTO pára de mastigar, fica VERDE PÁLIDO – literalmente. 
 

FRED/JORGE 
Para dentro do caldeirão, espertinho. 

 
Juntos, nas pontas dos pés, Fred e Jorge lançam um CALDEIRÃO DE MENTIRA no balcão, pulam 
um de cada lado de Harry, começando a guiá-lo pela loja. 
 

FRED 
O que acha, Harry? 

 
HARRY 

Fantástico. 
 

JORGE 
(para um garoto olhando interessado) 

Ponha isso no bolso e você pagará com mais do que galeões, meu amigo. 
 

FRED/JORGE 
Nós temos olhos na parte de trás da cabeça. 

 
O garoto, mexendo num IÔ-IÔ-GRITANTE, se assusta quando Fred e Jorge se viram, revelando 
que eles realmente têm OLHOS NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA – falsos, mas assustadores. 
Quando os OLHOS PISCAM, o pequeno garoto foge. 
 

JORGE 
Malditos moleques. 

 
(CONTINUA) 
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Harry repara em uma prateleira com CAROÇOS PRETO-ALARANJADOS. 
 

HARRY 
Pó Escurecedor Instantâneo do Peru? 

 
FRED 

Uma verdadeira mina de ouro, isso. 
 

FRED 
Útil se você precisa desaparecer rapidamente.  
Olá, garotas! 

 
Jorge coloca um dos caroços na mão de Harry, se vira para Gina e Hermione, que olham 
distraídas uma prateleira com “Poções de Amor Bruxa Maravilha”. 
 

JORGE 
Sim, elas realmente funcionam. 

 
FRED 

Mas, pelo que soubemos, você está se virando  
muito bem sozinha, mana. 

 
GINA 

O que isso quer dizer? 
 

FRED 
Você não está saindo com o Dino Thomas? 
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Harry finge observar uma prateleira de “Infalível Removedor de Espinhas em Dez Segundos”. 
 

GINA 
Não é da sua conta. 

 
HERMIONE 

Esses são muito fofinhos. 
 
Dentro de uma gaiola, pequenas BOLAS de PÊLO redondas giram, GUINCHAM. 
 

FRED 
São mesmo. Mini-Pufes. Não conseguimos reproduzi-los  
rápido o suficiente. 

 
Nesse instante um RAPAZ ENORME (CÓRMACO MCLAGGEN) passa atrás de Hermione e, com 
seus olhos, repara nela de cima a baixo. Percebendo, ela se vira, recebe um ligeiro sorriso 
enquanto ele se afasta. 

RONY 
Quanto custa isso? 

 
Um MINÚSCULO HOMEM DE MADEIRA sobe em uma FORCA MINÚSCULA e... SE DEIXA CAIR. 
Jorge aparece em uma escada EM FOCO, pula próximo a Fred.     * 
 

FRED/JORGE 
Cinco Galeões. 

 
RONY 

E para mim? 
 

FRED/JORGE 
Cinco Galeões. 

 
RONY 

Mas sou seu irmão! 
 

FRED/JORGE 
Dez Galeões. 

 
RONY 

Venham. Vamos embora. 
 
O trio se dirige até a porta, passando por LILÁ BROWN, que sorri flertando para um Rony 
distraído. 

LILÁ BROWN 
Oi, Rony. 

 
RONY 

Oi. 
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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. EX. VÁRIAS RUAS – BECO DIAGONAL – FIM DE TARDE                26 
 
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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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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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. EXT. EXPRESSO DE HOGWARTS – SE MOVENDO – FIM DE TARDE              27 
 
...O TREM nos alcança, a chaminé vermelha do Expresso de Hogwarts apita furiosamente em 
direção ao horizonte. 
 

LUNA 
Pasquim...? Pasquim...? 

 
28. INT. EXPRESSO DE HOGWARTS – CORREDOR – MESMA HORA - FIM DE TARDE            28 
 
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) 
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LUNA 
Eles são criaturas invisíveis que entram pelas 
suas orelhas e embaralham seu cérebro. 

(se distanciando) 
 Pasquim? Pasquim? 

 
29. INT. CABINE – MESMA HORA – PÔR DO SOL                 29 
 
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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Harry se levanta, arranca a capa das mãos de Rony. 
 

HARRY 
Preciso de um pouco de ar. 

 
30. INT. EXPRESSO DE HOGWARTS – CORREDOR – PÔR DO SOL (MOMENTOS DEPOIS)            30 
 
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. EXT. EXPRESSO DE HOGWARTS – EM MOVIMENTO – MESMA HORA – PÔR DO SOL            31 
 
Um vagão do trem – e apenas um – fica ESCURO: 
 
32. INT. EXPRESSO DE HOGWARTS – CORREDOR/CABINE – MESMA HORA – PÔR DO SOL          32 
  
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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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. EXT. ESTAÇÃO – PÔR DO SOL/NOITE                  33 
 
O Expresso de Hogwarts surge na estação. 
 
34. INT. EXPRESSO DE HOGWARTS – CORREDOR – MESMA HORA – PÔR DO SOL/NOITE            34 
 
Rony e Hermione entram no corredor lotado. 
 

HERMIONE 
Onde está Harry? 

 
RONY 

Provavelmente na plataforma. Vamos. 
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35. INT. CABINE – PÔR DO SOL/NOITE                  35 
 
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. INT. EXPRESSO HOGWARTS – CORREDOR – NOITE                37 
 
... PONTO DE VISTA DE UM ESTRANHO SE MOVENDO – METADE VERMELHO/METADE AZUL 
Luna Lovegood perambula pelo corredor CANTAROLANDO, Espectros vermelhos e azuis 
balançando na ponta de seu nariz. À frente, as CORTINAS de uma cabine são fechadas. Luna 
pára de CANTAROLAR. Ela inclina sua cabeça, curiosa. Conforme faz isso, a LUZ de uma lanterna 
acima derruba as lentes de plástico baratas de seus óculos e, por um breve instante, uma 
NUVEM AGITADA aparece. 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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De pequenos insetos. Ou pó de fadas. Ou um truque de luz. 
 
38. INT. CABINE – MESMA HORA – NOITE                             38 
 
A SILHUETA de Luna CRESCE nas cortinas, então a porta se abre. Ela pega calmamente sua 
varinha e produz uma rajada de LUZ VERMELHA. A Capa de Invisibilidade desliza do corpo de 
Harry. 
 

LUNA 
Olá, Harry. 

 
HARRY 

Luna. Como você...? 
 

LUNA 
Zonzóbulos. Sua cabeça está cheia deles. 

 
39. EXT. CASTELO DE HOGWARTS – ESCADARIA FRONTAL – NOITE (MAIS TARDE)            39 
 
O castelo brilha. Harry, com o rosto cheio de sangue, nariz ligeiramente torto, se aproxima com 
Luna. 
 

HARRY 
Me desculpe por te fazer perder a carruagem, Luna. 

 
LUNA 

Tudo bem. Gostei do nosso passeio.  
Foi como estar com um amigo. 

 
HARRY 

Eu sou seu amigo, Luna. 
 

LUNA 
Que gentil. 

 
Nesse momento, o PROFESSOR FLITWICK vem correndo, segurando um rolo de PERGAMINHO 
contendo os nomes de todos os alunos. 
 

FLITWICK 
Já estava na hora. Procurei por vocês em 
todos os lugares. Nomes. 

 
HARRY 

Professor Flitwick, o senhor me conhece há cinco anos. 
 

FLITWICK 
Sem exceções, Potter. 

(CONTINUA) 
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LUNA 
Quem são aquelas pessoas? 

 
Harry se vira, vê Luna olhando a escuridão, onde SOMBRAS vagam sinistramente, como 
fantasmas. 
 

FLITWICK 
Aurores. Por segurança. 

 
MALFOY (FORA DE QUADRO) 

Isto não é um bastão, seu idiota. É uma bengala. 
 

Harry e Luna se viram. Draco está no meio de uma montanha de MALÕES e GAIOLAS DE 
CORUJA, olhando Filch passar um ENORME DETECTOR em uma BENGALA. 
 

FILCH 
E pra quê exatamente você precisa de uma bengala? 

 
SNAPE 

Pertencia ao pai dele. 
 

Snape se separa das sombras. Draco o olha com cautela, então arranca a bengala das mãos de 
Filch. 

DRACO 
Pertence ao meu pai. Ele não está morto. 

 
Snape observa enquanto Draco embrulha cuidadosamente o bastão em um tecido e o coloca de 
volta em seu malão. 
 

SNAPE 
Não tem problema, Sr. Filch. Posso 
responder pelo Sr. Malfoy. 

 
Draco, novamente, olha para Snape com cautela. Então começa a sair devagar, vê Harry 
observando. 

MALFOY 
Belo rosto, Potter. 

 
Harry coloca uma mão sobre seu nariz, observa Malfoy desaparecer na escuridão, seguido por 
Snape. 
 

LUNA 
Quer que eu o conserte? Pessoalmente, eu acho que 
você parece mais irresponsável assim, mas a decisão é sua. 

 
HARRY 

Você já consertou algum? Um nariz? 
(CONTINUA) 
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LUNA 
Não, mas já consertei vários dedos do pé e, 
afinal, qual é a diferença? 

 
Isso não dá muita confiança a Harry. No entanto... 
 

HARRY 
Que se dane. Pode tentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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LUNA 
Episkey. 

 
Luna posiciona sua varinha sobre o nariz de Harry e... dá um tapinha. Ele VIBRA MUITO e depois 
ESTALA voltando ao lugar. 
 

HARRY 
Bem? Como estou? 

 
LUNA 

Excepcionalmente comum. 
 

HARRY 
Ótimo. 

 
40. INT. SALÃO PRINCIPAL – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                           40 
 
Hermione estica o pescoço, procurando por Harry, enquanto Rony se enche de pudim, 
RESMUNGANDO, BOCA CHEIA: 

 
RONY 

Não se preocupe. Logo ele che -- 
 

HERMIONE 
  (batendo nele) 
Quer. Parar. De. Comer! Seu melhor amigo desapareceu! 

 
RONY 

Ei! Olhe pra trás, sua lunática! 
 

Hermione se vira, vê Harry e Luna se aproximando. Sob a luz do salão, o rosto ensanguentado 
de Harry chama a atenção. 
 

GINA 
Ele está coberto de sangue de novo.  
Por que ele está sempre coberto de sangue? 

 
RONY 

Parece que é dele mesmo desta vez. 
 

HERMIONE 
  (assim que ele chega) 
Onde você esteve Harry? E 
o que aconteceu com seu rosto? 

 
HARRY 

Depois. O que eu perdi? 
(CONTINUA) 
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RONY 
(balançando os ombros; ainda comendo) 

O Chapéu Seletor nos disse para sermos corajosos 
e fortes nessa época difícil – é fácil pra ele falar – 
ele é um chapéu, não é? Mas parece que os 
primeiranistas gostaram. Babacas. 
Filch te revistou lá fora? 

 
Harry balança a cabeça. Com um guardanapo úmido, Gina começa a limpar o rosto dele, então 
de repente fica sem graça. Harry pega o guardanapo dela. 
 

HARRY 
Obrigado... 

 
Nesse momento, a luz no Salão começa a diminuir aos poucos e todos olham para Dumbledore, 
de pé na parte mais alta do Salão, uma mão enegrecida apontando para o teto encantado, 
onde as nuvens respondem ao seu gesto e escondem uma reluzente lua cheia.  

 
HERMIONE 

O que aconteceu com a mão dele? 
 

DUMBLEDORE 
Muito boa noite para vocês! 
Em primeiro lugar, por favor, dêem 
as boas vindas ao mais novo membro 
do nosso corpo docente, 
professor Horácio Slughorn. 

 
Sucedem-se APLAUSOS TÍMIDOS. Harry aplaude superficialmente, de olho na entrada do Salão 
conforme um par de Aurores se posiciona do lado de fora.  
 

DUMBLEDORE 
Estou feliz em dizer que o 
professor Slughorn concordou em 
retornar ao seu cargo de mestre de Poções. 
Enquanto isso, o cargo de Defesa Contra as 
Ates das Trevas será do professor Snape. 

 
Isso resulta em um silêncio de estupefação. Dumbledore franze a testa, então tenta gerar algo 
APLAUDINDO um pouco. Alguns Sonserinos e alguns primeiranistas estúpidos se juntam a ele. 
 

DUMBLEDORE 
Agora, como sabem, todos vocês 
foram revistados ao chegaram aqui 
esta noite. Vocês têm direito de saber 
o porquê. 

(MAIS)  
(CONTINUA) 
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DUMBLEDORE (CONTINUA) 
(uma batida) 

Certa vez houve um menino que, como vocês, 
sentou-se neste mesmo Salão. Andou pelos 
corredores deste castelo. Dormiu sob este teto. 
Ele parecia, aos olhos de todos, um aluno como 
qualquer outro. Seu nome? Tom Riddle. 

 
O Salão fica em silêncio total. 

 
DUMBLEDORE 

Hoje, é claro, o mundo o conhece por outro 
nome. E é por esse motivo que, enquanto 
estou aqui esta noite, olhando para todos vocês, 
me lembro de um fato grave. Todos os dias, 
a cada hora, neste mesmo minuto talvez, 
Forças das Trevas tentam penetrar este castelo. 
Mas no final, a maior arma deles continua sendo... 
vocês. 

 
Harry olha para Malfoy, de cabeça baixa, levitando preguiçosamente um garfo com sua varinha, 
como se Dumbledore não fosse digno de atenção. 
 

DUMBLEDORE 
Apenas para dar-lhes algo para pensar. 
Agora, hora de ir pra cama. Pip pip! 

 
RONY 

(enquanto se levantam) 
Isso foi animador. 

 
41. INT. CORREDOR – MANHÃ                               41 
 
UMA MULTIDÃO FERVILHANTE DE ALUNOS tenta encontrar suas salas no primeiro dia de aula. 
No meio deles, McGonagall se destaca, alta e séria. As gêmeas passam por ela, ambas com a 
mesma cara de preocupação. 
 

PROFESSORA MCGONAGALL 
História da magia é lá em cima, senhoritas, não lá 
embaixo. Sr. Davies – esse é o banheiro feminino... 

 
O olhar de McGonagall muda de direção, encontra Harry e Rony sentados em uma saliência, 
claramente se divertindo muito com o caos.  
 

PROFESSORA MCGONAGALL 
Potter! 
 

(CONTINUA) 
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Harry pára de sorrir. McGonagall o chama com o dedo. 
 

HARRY 
Coisa boa não é. 

 
Rony sorri enquanto Harry caminha "contra a corrente" em direção à McGonagall. 
 

PROFESSORA MCGONAGALL 
Se divertindo, não é? 

 
HARRY 

Bem, veja, eu tenho um horário  
livre esta manhã, professora --  

 
PROFESSORA MCGONAGALL 

Percebi. Achei que você gostaria 
de preenchê-lo com Poções. Ou 
sua ambição não é mais 
ser um Auror? 

 
HARRY 

É. Ou era. Me disseram que eu precisava  
tirar um Ótimo no meu N.O.M -- 

 
PROFESSORA MCGONAGALL 

E precisava, quando o professor 
Snape ensinava Poções. Porém, o 
professor Slughorn fica perfeitamente feliz 
em aceitar alunos de N.I.E.M 
com "Excede Expectativas". 

 
HARRY 

Sério? Bem... Ótimo. 
Vou direto pra lá. 

 
PROFESSORA MCGONAGAL 

Muito bom. E leve o Weasley com você. 
Ele parece feliz demais ali. 

 
 
42. INT. CORREDOR/SALA DE AULA DE SLUGHORN – MANHÃ (MOMENTOS DEPOIS)                  42 
 
Rony segue Harry até uma porta aberta.                                                                                              * 
 

RONY 
Mas eu não quero estudar Poções! 
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43. INT. SALA DE AULA DE SLUGHORN - AÇÃO CONTÍNUA – MANHÃ                         43 
 
Quando Harry arrasta Rony para dentro, os outros alunos se viram ao mesmo tempo. Hermione 
faz cara feia. Lilá, ao ver Rony, sorri de alegria. 
 

SLUGHORN 
Harry, meu rapaz! Já estava 
ficando preocupado! E vejo que 
trouxe alguém com você... 

 
RONY 

Rony Weasley, senhor. Mas sou  
péssimo em Poções, uma ameaça na verdade,  
então é melhor eu ir embora --  

 
SLUGHORN 

Que besteira, vamos dar um jeito em você, 
os amigos de Harry são meus amigos.  
Vamos lá, peguem seus livros -- 

 
HARRY 

É, desculpe professor, mas ainda não tenho livro - - 
nem o Rony -- Sabe -- (até esta manhã...)     * 

 
SLUGHORN 

Não se preocupe. Pode pegar o 
que precisa no armário. 

 
Enquanto Harry e Rony vão ao armário, Slughorn retoma a aula, gesticulando para os caldeirões 
fervendo em sua frente. 
 

SLUGHORN 
Bem, como estava dizendo, preparei algumas 
misturas esta manhã. Alguma idéia do que 
sejam estas? Sim, senhorita...? 

 
HERMIONE 

Granger, senhor. Aquela ali é Veritaserum. 
E aquela deve ser a Poção Polissuco. E aquela... 

 
No armário, Harry e Rony encontram dois LIVROS – um novo, outro surrado e sujo. Ambos 
tentam pegar o novo quando uma caixa -- onde está escrito "BEZOARES " -- cai. Quando Harry a 
segura, Rony pega livremente o livro novo e sai com um grande sorriso. 
 

HERMIONE 
...é Amortentia! A poção 
de amor mais poderosa do mundo. 

(MAIS) 
(CONTINUA) 
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HERMIONE (CONTINUA) 
Dizem que ela tem um cheiro diferente 
para cada pessoa, de acordo com o que as atrai. 
Por exemplo, eu sinto cheiro de grama recém cortada 
e pergaminho novo e pasta de dente de menta -- 

 
Hermione fica vermelha e pára. Slughorn a observa.  
 

SLUGHORN 
Uma das minhas melhores amigas é trouxa. 
E é a melhor da nossa sala... 

 
Harry, se ajeitando em sua cadeira com seu livro sujo, olha para cima no momento em que 
Slughorn o olha pedindo confirmação. Quando Harry acena com a cabeça, Hermione olha para 
ele com curiosidade. 
 

SLUGHORN 
Bem, é claro que a Amortentia não cria amor 
de verdade. Isso é impossível. Mas ela causa, 
de fato, uma paixão ou obsessão. Por esse 
motivo, ela é provavelmente a poção mais 
perigosa nesta sala. 

 
Slughorn se vira, encontra um mar de rostos maravilhados pendendo na direção dos VAPORES. 
Na mesma hora, ele JOGA uma coberta no caldeirão, fazendo-os voltar ao normal. Quando 
Rony pisca, ele encontra Lilá ainda olhando maravilhada -- para ele. Percebendo isso, Hermione 
faz cara feia. 
 

CÁTIA BELL 
Professor, o senhor não nos 
disse o que há naquele. 

 
SLUGHORN 

Ah sim... 
 

Slughorn vai até um PEQUENO CALDEIRÃO PRETO. Começa a colocar um pouco de LÍQUIDO 
DOURADO em um PEQUENO FRASCO. 
 

SLUGHORN 
O que vêem diante de vocês, senhoras e senhores,  
é uma poção bem curiosa conhecida como 
Felix Felicis. Mas é mais comumente chamada de -- 

 
HERMIONE 

Sorte líquida. 
 

Um murmúrio percorre a sala. Até Malfoy se anima.  
(CONTINUA) 
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SLUGHORN 
Sim, senhorita Granger. Extremamente 
difícil de ser preparada. Desastrosa se você 
errar algo. Mas, se feita corretamente, 
como esta, tem poderes extraordinários. 
Um gole e você verá todos os seus esforços serem 
bem sucedidos...pelo menos até o efeito passar. 

 
CÁTIA BELL 

Mas então por que as pessoas não a bebem o 
tempo todo? 

 
SLUGHORN 

Porque se tomada em excesso 
causa distração, imprudência e um perigoso  
excesso de auto-confiança. 

 
BLÁSIO 

O senhor já a tomou, professor? 
 

SLUGHORN 
Duas vezes. Uma vez aos vinte e quatro anos.  
Outra aos cinquenta e sete. Duas colherinhas no 
café da manhã. Dois dias perfeitos... 

 
Slughorn olha para o frasco, maravilhado, olhar perdido. Finalmente, ele pisca. 
 

SLUGHORN 
Então, é isto que eu ofereço a cada um 
de vocês hoje. Um pequeno frasco de sorte líquida... 
para o aluno que, nesta hora restante, consiga preparar 
uma poção do Morto-Vivo aceitável,  cuja receita pode 
ser encontrada na página dez do livro de vocês. 

 
A sala se anima. Slughorn sorri maliciosamente. 
 

SLUGHORN 
Saibam que durante todos os 
anos que trabalhei em Hogwarts, nunca 
um aluno fez uma poção com 
qualidade suficiente para receber 
o prêmio. De qualquer forma - - boa sorte. 

 
Slughorn coloca o frasco sobre sua mesa, onde ele BRILHA com um RAIO DE LUZ SOLAR. Harry 
abre seu livro. Franze a testa. As MARGENS da página diante dele estão pretas devido às 
pequenas ANOTAÇÕES de um antigo dono.  

 
(CONTINUA) 
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Os mesmos RABISCOS ESTRANHOS enchem também a próxima página e continuam por todo o 
livro. Balançando a cabeça, Harry segue com o dedo a primeira INSTRUÇÃO IMPRESSA. 
 
“Corte uma vagem soporífera.” 
 
Harry pega a ADAGA PRATEADA sobre sua mesa, coloca-a sobre a vagem quando... a vagem de 
Rony voa pela sala e bate na cabeça de Katie Bell. Harry analisa o resto da sala: todos estão 
lutando para cortar a resistente leguminosa. Ele olha de novo para seu livro, lê a instrução 
novamente. 
 
Uma SETA foi desenhada a partir da palavra "corte" até a margem, onde foi escrita uma 
alteração, em um rabisco pequeno: 
 
“Esmague com a lâmina -- libera melhor o suco.” 
 
Harry olha a adaga em suas mãos, então coloca a parte plana da lâmina sobre a vagem e a 
pressiona. No mesmo instante, o pergaminho que protege a mesa fica VERMELHO com o suco.  
 

HERMIONE 
Como você fez isso? 

 
HARRY 

Não corte, amasse.  
 

HERMIONE 
Não, as instruções dizem  
especificamente para cortar. 

 
HARRY 

Não. Sério -- 
 

HERMIONE 
Shh! 

 
Harry balança os ombros, levanta o pergaminho e verte o suco em seu caldeirão. Este SIBILA, 
então fica LILÁS. Harry sorri.  A CÂMERA COMEÇA A SE APROXIMAR VAGAROSAMENTE do 
frasco de Felix Felicis e... 
 
MONTAGEM COMEÇA 
 
Alunos se esforçam. Um caldeirão transborda. Lilá olha para Rony. 
 
CÂMERA DESLIZA ATÉ O FRASCO. LUZ DO SOL MUDA DE POSIÇÃO. 
 
Hermione fica cada vez mais frustrada. Seu cabelo vai ficando mais volumoso com o vapor 
subindo de seu caldeirão... 
 

(CONTINUA) 
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Harry segue com os dedos a instrução oficial... então muda para o rabisco emaranhado na 
margem... 
 
Malfoy se corta, xinga... 
 
CÂMERA DESLIZA PARA MAIS PERTO DO FRASCO. LUZ SOLAR MUDA NOVAMENTE.  
 
Harry, extremamente calmo, adiciona um último ingrediente, dá um passo para trás, pronto... 
 
Hermione, agora com o cabelo igual ao da Medusa, o olha com raiva... 
 
A LUZ MUDA PELA ÚLTIMA VEZ. O FRASCO BRILHA COMO OURO. 
 
FIM DA MONTAGEM. 
 
 
OUTRO ÂNGULO 
 
Slughorn caminha em meio aos caldeirões, balançando a cabeça demonstrando compaixão 
pelos fiascos que vê... Então, ele pára, olhando impressionado para o brilho perolado de uma 
poção borbulhante.  
 

SLUGHORN 
Pelas barbas de Merlin! Mas está perfeita. 
Tão perfeita que me atrevo a dizer que um gole 
mataria todos nós! Sua mãe tinha talento para poções, 
mas isso... ai, ai, o que você não consegue fazer meu 
rapaz? Talvez você realmente salve todos nós no final... 

 
Todos olham para Harry. Ele perde um pouco seu sorriso. 
 

SLUGHORN 
Aqui está então, conforme prometido. 
Uma garrafa de Felix Felicis. Faça bom uso. 

 
Vagarosamente, Harry estende a mão... pega o frasco brilhante. 
 
44. EXT. CASTELO – NOITE                               44 
 
O castelo está escuro, exceto por uma JANELA.  
 
45. INT. ESCRITÓRIO DE DUMBLEDORE – MESMA HORA – NOITE                          45 
 
Dumbledore está sentado em sua mesa sozinho, as linhas profundas de seu rosto iluminadas 
pela PENSEIRA brilhante. DOIS OBJETOS importantes estão diante dele.  Um é um ANEL COM 
UMA PEDRA PRETA. O outro é o DIÁRIO DE TOM RIDDLE. 

 
(CONTINUA) 
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Ele equilibra o anel brevemente na ponta de um dedo enegrecido, então vira uma página do 
diário destruído. Seu semblante é de preocupação. Uma BATIDA. Ele pega o anel e o diário, os 
coloca dentro de uma gaveta. A porta se abre revelando Harry. 

 
DUMBLEDORE 

Boa noite, Harry. Vejo que recebeu minha mensagem. 
Venha, venha, sente-se. 

 
Harry se aproxima, olha a Penseira com curiosidade. Senta-se. 
 

DUMBLEDORE 
Então. Como está? 

 
HARRY 

Bem, senhor.  
 

DUMBLEDORE 
Aproveitando as aulas? O professor Slughorn, 
por exemplo, está muito impressionado com você. 

 
HARRY 

Acho que ele superestima minhas habilidades, senhor. 
 

DUMBLEDORE 
Você acha? 

 
HARRY 

Com certeza. 
 

Dumbledore sorri afetuosamente, balança a cabeça. 
 

DUMBLEDORE 
E suas atividades fora da sala? Te deixam feliz? 

 
HARRY 

Senhor? 
 

DUMBLEDORE 
Notei que passa muito tempo com a  
Srta. Granger. Não posso deixar de me perguntar se -- 

 
HARRY 

Não! Quero dizer, ela é brilhante. 
E somos amigos. Mas... não. 

 
DUMBLEDORE 

Perdoe-me, Harry, eu... 
(CONTINUA) 
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Dumbledore sorri ligeiramente, balança a cabeça. 
 

DUMBLEDORE 
... Estava apenas curioso. 

(se levantando) 
De qualquer modo, tenho certeza que está 
se perguntando por que o chamei aqui esta 
noite. A resposta está aqui. 

 
Dumbledore abre um armário onde estão DÚZIAS e DÚZIAS de FRASCOS BRILHANDO como 
pequenos soldados brilhantes. 
 

DUMBLEDORE 
O que está vendo são lembranças. 
Neste caso, dizem respeito a um indivíduo: 
Voldemort. Ou como era conhecido então... 
Tom Riddle. 

 
Dumbledore procura e remove, com sua mão ferida, um FRASCO tampado, empoeirado e 
marcado pelo tempo. 
 

DUMBLEDORE 
Este frasco contém uma lembrança 
muito especial - - do dia em que 
o conheci. Gostaria que você 
visse. Se você... 

 
Dumbledore estende sua mão enegrecida e Harry se levanta, cautelosamente pega o frasco e 
tira a tampa. Ele derrama o conteúdo na Penseira. Dumbledore acena com a cabeça e Harry se 
aproxima em direção ao líquido iridescente, sua face atravessando a superfície... 
 
46. FLASHBACK – EXT. RUA (LONDRES) – DIA (ANOS ATRÁS)                          46 
 
Uma CARROÇA DE LEITE chacoalha por uma rua MOLHADA PELA CHUVA em Londres, e um 
DUMBLEDORE JOVEM aparece com um TERNO DE VELUDO COR DE AMEIXA. Nós o SEGUIMOS 
pela rua (e o vemos olhar agradecidamente para uma MOÇA BONITA) até ele chegar a um 
PRÉDIO SOMBRIO cercado por PORTÕES DE FERRO. Conforme Dumbledore os atravessa, 
CÂMERA SOBE: 
 

O R F A N A T O     W O O L 
 

A IMAGEM TREME e nós --  
CORTAMOS PARA: 
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Uma mulher magra, de traços bem definidos, SRA. COLE, guia Dumbledore por um corredor 
sombrio. VOZES DE CRIANÇAS vêm de um QUINTAL que não vemos, jogando água e gritando, 
em meio a algum jogo. 

 
SRA. COLE 

Devo confessar que fiquei confusa ao receber 
sua carta, Sr. Dumbledore. Durante todos esses 
anos em que Tom esteve aqui, ele nunca recebeu a visita 
de um parente. Francamente, fiquei surpresa 
ao descobrir que alguém sabia da existência dele. 

 
DUMBLEDORE 

Eu não sou da família. Mas conheço 
o nome dele desde que nasceu. 

 
SRA. COLE 

Entendo... 
 

Mas, na verdade, ela não entende. Ela pára, franze a testa. 
 

SRA. COLE 
Acho que devo lhe contar. Ele é um 
menino esquisito, o Tom. Estranho. Houve 
incidentes com as outras crianças.Coisas 
desagradáveis. 

 
DUMBLEDORE 

Talvez pudesse me dar um exemplo. 
 

A Sra. Cole começa a falar, depois balança a cabeça, vai embora. Quando Dumbledore começa a 
segui-la, seus olhos recaem sobre uma FOTOGRAFIA EMOLDURADA na parede, velha e 
amarelada, mostrando a IMAGEM COSTEIRA de um AFLORAMENTO ROCHOSO PONTIAGUDO e 
uma CAVERNA. Quando ele sai, nós NOS DETEMOS na foto. 
 
NOVO ÂNGULO – CORREDOR DO LADO DE FORA DO QUARTO DE TOM RIDDLE 
 
A mão da Sra. Cole aparece. BATE NA PORTA. Ela gira a MAÇANETA. 
 
48. INT. ORFANATO – QUARTO DE RIDDLE – PENSEIRA – DIA               48 
 
Um pequeno quarto, triste e sombrio. TOM RIDDLE, 11 anos de idade, sentado sobre uma 
cama, mãos sobre o colo. As paredes SE MOVEM LENTAMENTE com o REFLEXO DA CHUVA que 
PINGA como óleo em uma janela encardida. 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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SRA. COLE 
Você tem visita, Tom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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Dumbledore se aproxima, estende a mão. 
 

DUMBLEDORE 
Como vai, Tom? 

 
Riddle olha Dumbledore brevemente, olha para o outro lado. 
 

SRA. COLE 
Bem, vou deixá-los sozinhos. 

 
A Sra. Cole sai, fechando a porta. Dumbledore analisa Riddle, então começa a andar pelo 
quarto. Colocados cuidadosamente sobre uma prateleira, estão alguns SOUVENIRS 
ESTRANHOS. Um grupo de SETE PEDRAS... um livro contendo SETE FÓSFOROS, SETE CHAVES DE 
LATÃO... 
 
Continuando, Dumbledore passa por um ARMÁRIO ALTO, passando os dedos por sua superfície 
como se o grão da madeira fosse Braile, como se de alguma forma pudesse "ver" o que está 
dentro dele. 
 
Então Dumbledore pára. Um grupo de SETE DESENHOS ESCUROS está espalhado sobre uma 
pequena mesa. Um MENINO e uma MENINA, seus rostos em agonia. Uma CAVERNA banhada 
pelo mar. A mesma da fotografia. Dumbledore começa a estender a mão para pegar... 
 

TOM RIDDLE 
Não. 

 
Dumbledore pára, se vira. Encontra Riddle com o olhar sobre ele. 
 

DUMBLEDORE 
Como quiser. 

 
Riddle olha para o outro lado e Dumbledore, pela primeira vez, nota suas mãos. Elas estão 
estendidas, completamente paradas e ENTRELAÇADAS com uma TEIA DE SEDA, onde uma 
ARANHA tece para trás e para frente. 
 

TOM RIDDLE 
Você é o médico, não é? 

 
DUMBLEDORE 

Não, sou um professor. 
 

TOM RIDDLE 
Não acredito em você. Eu ouço a 
Sra. Cole falar, ela e o resto dos 
funcionários. Eles querem que eu 
seja examinado. Acham que sou 
diferente. 

(CONTINUA) 
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DUMBLEDORE 
Talvez estejam certos. 

 
TOM RIDDLE 

Não sou louco. 
 

DUMBLEDORE 
Hogwarts não é um lugar para loucos. 

 
Tom Riddle olha para cima, inclina um pouco a cabeça. 
 

DUMBLEDORE 
É uma escola. Uma escola de... magia. 

 
Riddle continua olhando, mas não diz nada. 

 
DUMBLEDORE 

Você pode fazer coisas, não pode, Tom?  
Coisas que as outras crianças não podem. 

 
Riddle olha para Dumbledore intensamente, sem piscar. 
 

TOM RIDDLE 
Sim. 

 
DUMBLEDORE 

Conte-me algumas das coisas que você pode fazer, Tom. 
 

TOM RIDDLE 
(observando a aranha) 

Posso fazer as coisas se mexerem -- sem tocar nelas. Posso fazer 
com que os animais façam o que quero sem treiná-los. Posso fazer 
coisas ruins acontecerem com as pessoas que são más comigo. 
Posso machucá-las... se eu quiser. 

 
Dumbledore analisa Riddle, então o menino olha para cima. 
 

TOM RIDLE 
Quem é você? 

 
DUMBLEDORE 

Eu sou como você, Tom. Diferente. 
 

Riddle fecha as mãos e a teia cai. 
TOM RIDDLE 

Prove. 
Não é um pedido. Sem deixar de encará-lo, os olhos de Dumbledore estreitam-se um pouco e... 
o GUARDA-ROUPA COMEÇA A PEGAR FOGO. Riddle se vira. 

(CONTINUA) 
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Sorri devagar. Dumbledore o observa. Abruptamente, o guarda-roupa começa a BALANÇAR. 
O sorriso de Riddle se esvai. 
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DUMBLEDORE 
Acho que há algo tentando sair 
do seu guarda-roupa, Tom. Abra-o. Abra-o. 

 
Aterrorizado, Riddle vai até o guarda-roupa em chamas e abre a porta com força. Na prateleira 
mais alta, em cima das roupas surradas, uma PEQUENA CAIXA BALANÇA VIOLENTAMENTE. 
 

DUMBLEDORE 
Tire-a. 

 
Quando os dedos de Riddle tocam a caixa, as chamas que engoliam o guarda-roupa 
desaparecem, mas a caixa continua BALANÇANDO - - o único som no quarto, agora silencioso. 
 

DUMBLEDORE 
Há algo nessa caixa que você 
não deveria ter? 

 
Riddle olha para Dumbledore com um pouco de medo agora. Ele vira o conteúdo da caixa sobre 
a cama: um IÔ-IÔ, um DEDAL prateado e uma GAITA enferrujada. 
 

DUMBLEDORE 
Para que você queria essas coisas, Tom? 

 
TOM RIDDLE 

(sem encará-lo) 
Gosto de ter coisas que pertenceram 
a outras pessoas. Faz com que me sinta... próximo delas. 

 
Dumbledore estuda o perfil de Riddle, ponderando isso. 
 

DUMBLEDORE 
Roubos não são tolerados em Hogwarts. Lá, você 
não aprenderá apenas a usar magia, 
mas também a controlá-la. Entendeu? 
(enquanto Riddle balança a cabeça) 
Vou embora agora, Tom. Deixe sua janela 
aberta esta noite. Uma coruja irá lhe trazer 
uma mensagem. Leia-a com atenção. 

 
Dumbledore começa a sair, quando: 
 

TOM RIDDLE 
Também posso falar com cobras. 

 
Dumbledore pára e focamos NO seu rosto, ele está de costas para Riddle. 
 
 

(CONTINUA) 
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TOM RIDDLE 
Elas me encontram. Sussurram coisas. 
Isso é normal? Para alguém como eu? 

 
DUMBLEDORE 

É incomum. Mas não é desconhecido. 
 

Dumbledore, então, sai, sem olhar para trás, deixando o Tom Riddle de 11 anos sozinho. A 
IMAGEM TREME e... 
 
49. INT. SALA DE DUMBLEDORE - NOITE (PRESENTE)                                        49. 
 
... Harry e Dumbledore reaparecem. A sala ficou escura na ausência deles. Dumbledore 
gesticula. LÂMPADAS SE ACENDEM.  
                          

HARRY  
Você sabia, senhor? Na época? 

 
DUMBLEDORE  

Se eu sabia que havia acabado de conhecer o  
Bruxo das Trevas mais perigoso de todos  
os tempos? Não, não sabia... 

 
Dumbledore hesita, sua expressão é de aborrecimento. Harry olha para a Penseira, onde o 
rosto jovem e fragmentado de Tom Riddle flutua na superfície, olha para Dumbledore. 
 

DUMBLEDORE  
No passado, enquanto estudava em Hogwarts,  
Tom Riddle ficou muito amigo de um  
professor em particular. Você pode imaginar qual professor seria? 

 
HARRY  

Você não trouxe o Professor  
Slughorn de volta só para ensinar 
Poções, trouxe, senhor? 

 
DUMBLEDORE  

Não. Não trouxe. Escute, o  
Professor Slughorn possui  
algo que eu desejo muito.  
E ele não compartilhará isto comigo  
facilmente...  

(olhando Harry intencionalmente) 
 Eu prefiro não divulgar mais nada  
por enquanto, Harry. Mas eu prometo.  
No momento certo, você saberá de tudo. 

  
(CONTINUA) 
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HARRY  
Você disse que o Professor Slughorn   
tentaria se aproximar de mim.  

 
DUMBLEDORE  

Disse.  
 

HARRY  
Você quer que eu permita?  

 
Dumbledore arrasta seus dedos cinzentos na superfície da Penseira, contendo o rosto do jovem 
Tom Riddle.  
                               

DUMBLEDORE  
Sim. 

  
50. EXT. CAMPO DE QUADRIBOL – AMANHECENDO               50. 
 
Harry tenta - com pouco sucesso - atrair a atenção da multidão de candidatos a jogador de 
Quadribol reunidos no campo.  
 

HARRY  
Certo!  Em fila! Com licença... 

                 
GINA  

CALADOS!  
 
Silêncio instantâneo.  Harry franze as sobrancelhas em desaprovação, contudo acena com a 
cabeça para Gina. 
     

HARRY  
Obrigado. Certo. Esta manhã eu colocarei todos 
vocês para fazer alguns exercícios para avaliar a 
resistência de vocês. Mas saibam que: só porque 
você foi do time no ano passado não quer dizer 
que terá um lugar no time este ano. Está claro?  

 
Rony fica enervado com isto, suando tanto que atraiu uma MOSCA IMPORTUNANTE. CÓRMACO 
McLAGGEN, o garoto enorme da Gemialidades Weasley, aproxima-se silenciosamente.  
 

CÓRMACO  
Sem ressentimentos, Weasley,  
certo?  

 
RONY  

Ressentimentos?  
 

(CONTINUA) 
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CÓRMACO  
Eu farei o teste para Goleiro também. Nada pessoal.  

 
RONY  

Sério? Um cara robusto como você,  
tem o tipo físico de um Batedor, não acha? 
Um goleiro precisa ser ágil, rápido –  

 
Córmaco prende a MOSCA entre dois dedos e acaba com o zumbido.                        
 

CÓRMACO 
Eu acho que tenho chance. Então... você poderia me 
apresentar à sua amiga Granger? Não me importaria 
em conhecê-la melhor, sabe o que eu quero dizer? 

 
Córmaco dá uma piscada lasciva e se afasta. Rony olha rapidamente para as arquibancadas. 
Hermione sorri e acena. 
  
INÍCIO DA MONTAGEM 
 
Gina voa rapidamente, segurando a Goles com tranquilidade.  
 
DOIS ALUNOS DO SEGUNDO ANO colidem em pleno vôo.  
 
Córmaco faz uma defesa brilhante.  
 
Rony faz uma defesa desajeitada.  
 
Hermione apenas observa, nervosa por ele.  
 
Cátia Bell apanha a Goles com uma mão, passa facilmente por dois defensores e faz um 
excelente passe, de olhos fechados, para Dino, que voa como um jato para o alto no ar, então 
deixa a Goles rolar por seus dedos... direto para as mãos de Gina, enquanto ela voa 
rapidamente por baixo dele. 
 
Simas rebate um balaço que se choca contra as arquibancadas, dispersando um grupo de 
espectadores, sobrando apenas Neville, que se afasta delicadamente para a direita, enquanto 
os outros correm.  
 
DOIS ALUNOS DO TERCEIRO ANO colidem em pleno vôo.  
 
Córmaco faz uma defesa brilhante.  
 
Rony vira para o lado errado, mas faz a defesa de qualquer jeito, quando a Goles acerta a 
traseira de sua vassoura.  
 
Hermione observa mais nervosa.  

(CONTINUA) 
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DEMELZA ROBINS se inclina sobre sua vassoura, prende a Goles sob seu queixo, passa por dois 
Balaços e um par de Batedores.  
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DOIS ALUNOS DO QUARTO ANO colidem em pleno vôo.  
 
Dois aspirantes a Batedores “erram” um par de Balaços, golpeiam um ao outro e mergulham 
verticalmente para ao chão, enquanto os Balaços ricocheteiam-se e seguem voando pelas 
arquibancadas, fazendo com que os espectadores saiam correndo novamente restando, como 
antes, apenas Neville . Desta vez, ele se afasta delicadamente para a esquerda.  
 
Córmaco faz uma defesa brilhante.  
 
A Goles acerta a cabeça de Rony.  
 
Hermione observa extremamente nervosa.  
 
DOIS ALUNOS DO QUINTO ANO colidem em pleno vôo.  
 
FIM DA MONTAGEM.  
 
OUTRO ÂNGULO 
 
Os sobreviventes pressionam COMPRESSAS DE GELO em suas cabeças, enrolam ESPARADRAPO 
nos dedos torcidos. Apenas Rony, pairando sobre o gol oeste, e Córmaco, pairando sobre o do 
leste, permanecem no campo. Luna, com os Espectrocs no rosto, observa Córmaco -- tranquilo, 
confiante, limpo. Então olha Rony – suado, nervoso, RODEADO por ZONZÓBULOS. 
  

HARRY  
Certo. Córmaco. Rony. Vocês dois estão 
aptos a serem o Goleiro. Nós decidiremos 
isto com um confronto. Demelza, você lançará a Goles  
contra Córmaco. Gina, você lançará contra Rony. 

  
CÓRMACO 

Espere aí. Ela é irmã dele. Como eu sei  
que ela não arremessará de leve?  

 
GINA  

Poupe-me, Córmaco. Que tal eu  
arremessar de leve para você?  

                              
HARRY  

Quietos! Eu sou o Capitão. Nós faremos do meu jeito.  
Agora, em posição. No três.  
Um. Dois... Três!  

 
Demelza e Gina sobem rapidamente. Rony balança nervosamente, enquanto Córmaco paira no 
lugar, um olhar confiante em seu rosto.  

 
 

(CONTINUA) 
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HARRY  
(murmura)  

Vamos lá, Rony...  
 
Demelza se inclina em sua vassoura mais uma vez, voando como uma flecha, então faz uma 
curva varrendo o ar. Gina parte como uma rajada pelo campo, os cabelos ruivos flamejando, 
então rola despreocupada para o lado. Ao mesmo tempo, ambas arremessam violentamente...  
 
Hermione, com o rosto escondido por trás de seus dedos, MURMURA ALGUMA COISA.  
 
Córmaco, no último momento, inexplicavelmente rola para a direita e a Goles passa sobre o seu 
ombro. Rony, ziguezagueando loucamente, quase cai, reassume sua posição em pânico, e 
desvia a Goles de Gina... com sua testa. Enquanto alguns VIVAS irrompem das arquibancadas, 
Harry sorri largamente, e depois se contém. Hermione abre seus olhos devagar.  
 

LILÁ BROWN  
Ele não é brilhante?  

 
Hermione encara Lilá com ódio, então nota Córmaco olhando para sua vassoura, incrédulo. Ela 
se levanta, sai de mansinho.  
 
51. INT. SALA COMUNAL – NOITE                             51 
 
Harry examina seu livro de Poções. Hermione folheia o Profeta. Rony quebra nozes, 
arremessando os pedaços ao fogo.  
 

RONY  
Tenho que admitir, pensei que  
perderia a última. Espero que  
Córmaco leve numa boa.  

 
Por trás de seu jornal, Hermione revira seus olhos.  
 

RONY  
Ele está afim de você,  
Hermione. Córmaco.  

 
HERMIONE  

Ele é desprezível.  
 
Rony raciocina sobre isso, então olha Lilá do outro lado da sala. 
 

HARRY  
Já ouviu falar deste feitiço?  
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Harry aponta para uma anotação na margem sublinhada três vezes: “Sectumsempra. Para 
Inimigos.” Hermione franze a testa em desaprovação.  
 

HERMIONE  
Não, nunca ouvi. E se você tivesse um pouco 
de orgulho próprio, devolveria este livro.  

 
RONY 

Fala sério. Ele é o primeiro da turma. Até mesmo melhor 
do que você, Hermione. Slughorn acha que ele é um gênio.  

 
Hermione lança um olhar seco a Rony .  
 

RONY  
Quê?  

 
HERMIONE  

Eu só queria saber de quem era este livro.  
Vamos dar uma olhada, podemos?  

 
HARRY  

(segura o livro fora de alcance)  
Não.  

 
HERMIONE  

(suspeita)  
Por quê não?  

 
HARRY  

Ele é... velho.  A capa é frágil.  
 

HERMIONE  
A capa é frágil?  

 
Ela tentar pegar de novo, mas Harry não deixa. Então Gina aparece, arranca o livro da mão 
dele.  
 

GINA 
Quem é o Príncipe Mestiço?  

 
HERMIONE/RONY 

Quem?  
 

GINA  
É o que diz. Bem aqui.  
‘Este livro pertence ao Príncipe Mestiço.’  

 
 (CONTINUA) 
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Gina aponta. Escrito na primeira página: “Este livro pertence ao Príncipe Mestiço” 
 
52. EXT. RUA PRINCIPAL (VILAREJO HOGSMEADE) – DIA                52 
 
Estudantes se curvam ao vento cortante, caminhando penosamente pela neve profunda. 
 

HERMIONE  
Por semanas você não largou este livro, praticamente 
dormiu com ele... e você não tem vontade de descobrir  
quem é o Príncipe Mestiço?  

 
HARRY  

Eu não disse que não estava curioso.  
E, a propósito, eu não durmo com ele. 

 
RONY  

  ( dá uma risada sarcástica)  
É. Certo.  

 (enquanto Harry o encara com raiva)  
Bem, é verdade. Eu gosto de uma boa conversa antes 
de ir para a cama. Agora você está sempre lendo aquele 
maldito livro. Está parecendo mais a Hermione.  

 
Agora é a vez de Hermione encará-lo com raiva.  
 

HERMIONE  
Bem, eu estava curiosa. Então eu fui à --  

 
HARRY/RONY  

Biblioteca.  
 

HARRY  
E? 

 
HERMIONE  

E... nada. Não há referência ao   
Príncipe Mestiço em lugar algum.  

 
HARRY  

Bom. Isto encerra a questão.  
 
Hermione começa a objetar, quando:  

HAGRID  
Ei, vocês três!  

 
 
 

(CONTINUA) 
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HAGRID emerge das árvores, a barba coberta por uma crosta branca, parecendo um Papai Noel 
desgrenhado. Atrás dele, no fundo das árvores, SILHUETAS NEGRAS -- AURORES – podiam ser 
vistas. Hermione olha para eles brevemente, então aponta com a cabeça para a BOLSA 
PULSANTE DE TECIDO GROSSEIRO amarrado ao punho de Hagrid.  
 

HERMIONE  
O que você tem aí, Hagrid?  

 
Hagrid abre a bolsa com a ponta dos dedos. O trio faz cara feia. Hagrid RI DISFARÇADAMENTE. 
 

HAGRID  
Seiva de Escrofulária. Elimina os pêlos do seu 
queixo. As árvores aqui estão gotejando isto.  

 
HERMIONE  

Seiva de Escrofulária?  Você não está doente, está?  
 

HAGRID  
Não é para mim. É para Aragogue.  
Você se lembra de Aragogue, não lembra?  

 
RONY  

A Aranha? Mais ou menos dois metros de altura?   
Três metros e meio de largura?  

 
HAGRID  

Essa mesma. Ele está doente.  
Espero que ele esteja melhor quando eu voltar.  
Cruzem os dedos.  

 
Hagrid cruza seus dedos. Rony força um sorriso largo, faz o mesmo, balança sua cabeça 
enquanto Hagrid desaparece novamente entre as árvores.  
 

RONY  
Louco. Ele não se lembra que aquele 
aracnídio raivoso tentou nos comer? Quê?  

 
Rony vê Hermione fitando os Aurores novamente.  
 

HERMIONE  
Os Aurores. Eu sei que eles estão aqui  
para nos proteger, mas... de algum modo,   
eu não me sinto nem um pouco protegida.  

 
Neste momento, Harry espiona Slughorn descendo em direção ao Vilarejo, passando por um 
Flitwick cansado indo na direção oposta.  

 
(CONTINUA) 
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SLUGHORN  
Filio! Eu esperava encontrá-lo  
no Três Vassouras.  

 
FLITWICK 

Ensaio de emergência do coral. Não  
posso me atrasar, Horácio.  

 
Harry observa Slughorn, que continua em direção ao vilarejo.  
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HARRY  
Quem está afim de uma Cerveja Amanteigada? 

  
53. INT. TRÊS VASSOURAS - DIA (MAIS TARDE)                            53 
 
Enquanto o trio entra, Harry olha em volta, localiza Slughorn no bar, plantado em um 
banquinho.  
 

HARRY  
Não.  Ali.  

 
Hermione e Rony iam se sentando em uma muito aceitável – e limpa -- mesa, veem Harry se 
sentar em outra coberta por restos de um cliente anterior – mas que o coloca em visão direta 
com Slughorn. Eles trocam um olhar, encolhem os ombros e se juntam ao Harry. Rony começa a 
pegar a cadeira diretamente oposta a Harry -- bloqueando a visão dele.  
 

HARRY 
Não, não.  Sente-se perto de mim.  

 
Rony pára, troca outro olhar com Hermione.  
 

RONY  
Tudo bem.  

 
UM GAROTO MAGRICELA em um avental aparece, joga um TRAPO IMUNDO sobre a mesa – que 
começa a limpar a superfície sozinho. Harry espicha o pescoço em volta do garoto para manter 
Slughorn à vista.  
 

GAROTO MAGRICELA  
O que vão querer?  

 
HERMIONE  

Três Cervejas Amanteigadas. Um pouco  
de gengibre na minha, por favor.  

 
O garoto ASSOBIA e o trapo pula de volta para seu bolso. Harry continua a olhar Slughorn, 
quando ele vê Draco. Eles se encaram por um tempo, então Draco se retira.  
 

RONY  
Aff, maldito seja...  

 
Harry vira, vê Rony olhando furiosamente para Gina, que está sentada em um canto escuro 
com Dino, os rostos deles iluminados por uma vela que está se derretendo.  
 

HERMIONE  
Ah, francamente, Ronald. Eles estão apenas de mãos dadas...  

(MAIS) 
(CONTINUA) 
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HERMIONE (CONTINUA)  
(enquanto Dino beija Gina)  

E se beijando.  
 

RONY  
Eu quero ir embora. 

 
HERMIONE  

Ir embora?  Você não pode estar falando sério.  
 

RONY  
Acontece que ela é minha irmã.  

 
HERMIONE  

E daí? E se ela olhasse pra cá e visse você me beijando? 
Você esperaria que ela se levantasse e fosse embora?  

 
Rony pisca os olhos, completamente sem fala.   Então:  

SLUGHORN  
Harry, meu garoto!  

 
Slughorn diz TÃO ALTO que até mesmo Gina se espanta -- e vê Harry olhando. Enquanto 
Slughorn se aproxima andando como um pato, DERRUBANDO cerveja na mão, Harry se levanta 
imediatamente - uma ação tão grosseiramente fora de seus padrões que Hermione o encara 
com uma curiosidade engraçada.  

HARRY  
Olá, senhor. É maravilhoso vê-lo.  

 
Hermione, enruga a testa, vira-se para Rony e diz silenciosamente: maravilhoso vê-lo?  
 

HARRY  
Então, o que o traz aqui, senhor?  

 
SLUGHORN  

Ah, o Três Vassouras e eu nos conhecemos há um bom 
tempo. Mais tempo do que eu gostaria de admitir. De fato, 
lembro-me de quando era simplesmente Uma Vassoura!  

 
Enquanto Slughorn ESTÁ ÀS GARGALHADAS, Harry toma parte, RINDO ENTUSIASTICAMENTE 
também. A barriga de Slughorn estremece próxima à bochecha de Hermione e sua caneca 
tremulante espirra o conteúdo, ensopando a mesa.  
 

SLUGHORN  
Oops! Cuidado com a onda, Granger!  

 
Hermione dá um pequeno sorriso quando um ASSOBIO é ouvido e o TRAPO IMUNDO volta, 
limpando rapidamente a bagunça de Slughorn, enquanto o GAROTO MAGRICELA empurra três 
canecas espumantes que deslizam pela mesa.  

(CONTINUA) 
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(Aos fundos, Cátia Bell aparece, começa a ir até a saída. Sua amiga LIANE a segue.) 
 

SLUGHORN  
Escute, meu garoto. Antigamente eu costumava 
compartilhar de conhecidas ceias casuais com um 
ou dois alunos seletos. Você estaria disposto?  

 
HARRY  

Eu consideraria uma honra, senhor.  
 

SLUGHORN  
Você também será bem-vinda, Granger.  

 
Hermione, no meio de esvaziar sua Cerveja Amanteigada em um grande gole, BATE com força 
sua caneca na mesa – deixando pra trás um “bigode.”  
 

HERMIONE  
Será um prazer, senhor.  

 
SLUGHORN  

Brilhante. Esperem por minha coruja.  
(saindo, para Rony)  

Prazer em vê-lo, Wallenby.  
 
Rony franze as sobrancelhas, enquanto Slughorn sai andando como um pato, vira-se para 
Harry.  
 

RONY 
O que você está tramando?  

 
HARRY  

Dumbledore me pediu para... me aproximar dele. 
                 

RONY  
Se aproximar dele?  

 
HARRY  

Eu não sei por quê. Mas deve ser importante.  
Caso contrário, Dumbledore não pediria. 

  
Pam! Rony se vira, vê que Hermione esvaziou sua caneca toda. Rony gesticula em direção ao 
lábio superior dela.  
 

RONY  
Hum... Você tem um pequeno...  

 
Sem pensar, ela passa sua língua rapidamente no lábio superior, deixando-o limpo.  
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A neve cai forte agora. Rony e Harry andam juntos, enquanto Hermione trilha a várias metros 
de distância, dando piruetas alegremente, deixando flocos de neve cair em sua língua.  
 

RONY  
Estou meio preocupado com ela. Você  
escutou aquela bobagem que ela estava dizendo  
lá no bar? Ela e eu nos beijando. Rá. Como se...  

 
LIANE (FORA DE QUADRO)  

Cátia. Você não sabe o que isto pode ser!  
 
Mais à frente, Cátia Bell e Liane estão paradas sobre um monte de neve, DISCUTINDO. Cátia 
segura um PEQUENO PACOTE. Hermione chega ao encontro dos garotos, colocando seus 
braços sobre eles.  
 

HERMIONE  
E aí?  

 
Naquele mesmo instante, Cátia Bell SOBE DOIS METROS EM PLENO AR. O cabelo dançando 
violentamente ao vento, seu rosto permanece sinistramente sereno. Então ela... GRITA. Harry e 
Rony CORREM EM DIREÇÃO A ELA, agarram seus tornozelos. Com o toque deles, ela CAI na 
neve, DEBATENDO-SE e GUINCHANDO, OLHOS REVIRADOS para dentro.  
 

LIANE  
Eu a avisei! Eu a avisei  
para não tocá-lo!  

 
Hermione olha.  O PACOTE caído na neve, ABERTO.  
 

RONY  
Harry, ela está engolindo a língua – 

 
HERMIONE  

Vou buscar ajuda --  
 

HARRY  
Não há tempo!  

 
De repente, uma FIGURA PESADA SURGE da PAISAGEM BRANCA: Hagrid.  
 

HAGRID  
Afastem-se! Todos vocês!  

 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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Ele diz isso tão veementemente que os outros obedecem sem discutir. Sem esforço, carrega o 
corpo de Cátia, que ainda se debate, e então, como se acalmasse um animal amedrontado, 
pressiona seu peito contra o dela e MURMURA com grande TERNURA:  
 

HAGRID  
Calma, calma. Calma, calma...  

 
Ele murmura repetidamente, até acalmá-la, as palavras como um mantra, até que as pálpebras 
de Cátia vibram e seu corpo fica mole.  
 

HAGRID  
Não toquem naquilo, a menos que esteja  
coberto. Entenderam?  

 
Hagrid acena sombriamente com a cabeça para o pacote na neve. Harry ajoelha-se. Para além 
do papel está um COLAR ADORNADO COM UMA OPALA. Retirando seu cachecol, ele fecha o 
pacote cuidadosamente e se levanta. Então, junto aos outros, ele vê Hagrid saindo 
bruscamente, Cátia em seus braços. Em segundos, eles são engolidos pela neve. O único som é 
o ZUNIDO do VENTO.  
 
55. INT. SALA DE McGONAGALL – MAIS TARDE (NO FINAL DA TARDE)             55. 
 
O colar verde e brilhante está sobre a mesa de McGonagall.  
      

PROFESSORA McGONAGALL  
Você tem certeza de que Cátia não estava  
com isto quando ela entrou no Três Vassouras,  
Liane?  

 
LIANE  

Foi como eu disse. Ela foi ao banheiro  
e quando voltou, estava com o pacote. 
Ela disse que era importante fazer a entrega. 

 
PROFESSORA McGONAGALL  

Ela disse para quem?  
 
Liane balança a cabeça.  
 

PROFESSORA McGONAGALL  
Certo, Liane. Você pode ir.  

(quando Liane sai)  
Por quê é sempre com vocês três? Hein? 
Quando acontece alguma coisa? 

                                                      
 
 

(CONTINUA) 
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RONY 
Acredite em mim, Professora, eu tenho  
me feito a mesma pergunta há seis anos.  

 
Então, Snape aparece na porta, olha o trio.  
 

PROFESSORA McGONAGALL  
Severo.  

 
SNAPE  

É isso aqui?  
 
McGonagall concorda com um aceno de cabeça. Snape pega sua varinha e levanta o colar como 
se fosse uma cobra morta. Observa-o com fascinação.  
 

PROFESSORA McGONAGALL  
O que você acha?  

 
SNAPE  

Eu acho que a Senhorita Bell tem sorte de estar viva.  
 

HARRY  
Ela foi amaldiçoada, não foi? Eu conheço Cátia. Fora do campo 
de Quadribol, ela não machucaria uma mosca. Se estava 
trazendo aquilo para alguém, não sabia o que estava fazendo.  

 
Snape encara Harry.  
 

PROFESSORA McGONAGALL  
Sim.  Ela foi amaldiçoada.  

 
HARRY  

Foi o Malfoy.  
 

PROFESSORA McGONAGALL  
Esta é uma acusação muito séria, Potter.  

 
SNAPE  

De fato.  Alguma evidência?  
 

HARRY  
Eu... só... sei.  

 
SNAPE  

Você... só... sabe. Mais uma vez você nos surpreende com 
seus dons, Potter, dons que meros mortais apenas sonham 
em possuir. Como deve ser maravilhoso ser O Eleito. 

(CONTINUA) 
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Rony e Hermione desviam seus olhos com desconforto.  
 

PROFESSORA McGONAGALL  
Eu sugiro que vocês retornem ao  
dormitório. Todos vocês.  

 
56. INT. DORMITÓRIO MASCULINO (TORRE DA GRIFINÓRIA) – NOITE                          56 
 
Harry e Rony ficam acordados no dormitório escuro.  Rony olha para o teto. Harry observa 
“Malfoy” no Mapa do Maroto.  
 

RONY  
O que você acha que Dino vê nela? Na Gina.  

 
HARRY  

O que ela vê nele?  
 

RONY  
Dino? Ele é brilhante.  

 
HARRY  

Você o chamou de maldito não faz nem cinco horas.  
 

RONY 
É, bem, ele estava com as mãos na minha irmã, não  
estava? Algumas coisas são assim. Você tem que  
odiá-lo. Você sabe, como princípio.  

 
HARRY  

(perturbado com isto)  
É, eu acho.  

 
RONY  

Então o que é?  O que ele vê nela?  
 

HARRY  
Eu não sei. Ela é inteligente. Engraçada. Atraente...  

 
RONY  

Atraente?  
 

HARRY  
Você sabe. Ela... tem uma pele macia.  

 
RONY  

Pele? Você está dizendo que Dino está saindo  
com minha irmã por causa da pele dela?  

(CONTINUA) 
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HARRY  
Bem, não. Quero dizer... Só estou dizendo que 
pode ser um fator que contribui para isso.  

 
Silêncio.  Então:  
 

RONY  
Hermione tem uma pele macia.  
Você não acha? Quanto à pele, quero dizer.  

 
HARRY  

Eu realmente nunca pensei sobre  
isso. Mas acho que é. Muito macia.  

 
Outro silêncio.   De repente surge um desconforto.  
 

HARRY  
Acho que vou dormir agora.  

 
RONY  

Certo.  
 
Harry põe o Mapa de lado. Nós FOCALIZAMOS. O PONTO de Malfoy desce para o corredor do 
Sétimo Andar... e desaparece.  
 

SLUGHORN (VOZ EM OFF)  
Um brinde!  

 
57. INT. SALA DE SLUGHORN – NOITE                             57. 
 
Slughorn está em pé na ponta de uma mesa, o cálice erguido em direção aos estudantes que 
estão sentados antes dele, que além de Harry e Hermione inclui MARCOS BELBY, Blásio Zabini, 
NEVILLE LONGBOTTOM e as GÊMEAS. Uma AMPULHETA DE CRISTAL exótica está sobre o 
centro da mesa.  
 

SLUGHORN  
Aos melhores e mais brilhantes de Hogwarts!  

 
CÓRMACO  

Aqui, aqui!  
 
Hermione troca um olhar torto com Harry, que nota que UM ASSENTO está VAZIO. As gêmeas 
fazem - e bebem - o brinde delas em perfeito uníssono. Neville olha fixamente para a vasta 
coleção de garfos, facas e colheres colocadas ao lado dos pratos.  
 

NEVILLE  
Qual delas eu uso para a sopa?  

(CONTINUA) 
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Hermione dá um sorriso largo, procura ao redor, e ganha uma PISCADA de Córmaco. 
 

CORTAMOS PARA:  *  
MESMA CENA – MAIS TARDE          *  
 

SLUGHORN  
Então diga-me, Córmaco. Tem visto muito  
seu tio Tibério nos últimos dias? 

  
CÓRMACO  

Sim, senhor. Na verdade, eu pretendo ir caçar 
com ele e o Ministro da Magia por todo o feriado. 

  
SLUGHORN  

Bem, certifique-se de dar meus cumprimentos a eles. 
Que tal falarmos de seu tio, Belby? Trabalhando em algo novo?  

(para os outros)  
Para aqueles que não sabem,  
o tio de Marcos inventou a Poção Mata-cão.  

 
Enquanto fala, Belby não tira os olhos de seu prato uma única vez. 
  

MARCOS BELBY  
Não sei. Ele e me pai não se dão bem.  
Provavelmente porque meu pai acha  
que poções são porcaria. Diz   
que a única poção que vale a pena tomar é  
a que deixa bêbado no final do -- 
(dia.)          * 

 
SLUGHORN  

E você, Senhorita Granger? O que é que sua  
família faz no mundo dos Trouxas?  

                 
HERMIONE  

Meus pais são dentistas. Eles cuidam dos dentes das pessoas.  
 

SLUGHORN  
Fascinante. E esta é considerada uma profissão perigosa?  

 
HERMIONE  

Não. Porém, um garoto chamado Robbie  
Fenwick mordeu meu pai uma vez.  
Precisou de dez pontos. 

  
Enquanto Slughorn concorda com a cabeça, a porta ENTREABRE. Todo mundo se volta para ela.  

 
(CONTINUA) 



 

www.potterish.com 

HARRY POTTER... ENIGMA DO PRINCIPE - Rev. 06/11/07            61A. 
57. CONTINUAÇÃO: (2)                    57 
 

SLUGHORN  
Senhorita Weasley! Entre, entre. 

  
GINA  

Desculpem-me, não costumo me atrasar --  
 
Ela hesita, olhos avermelhados, anormalmente nervosa.  
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SLUGHORN  
Não importa. Você chegou bem na hora da sobremesa. 
Isto é -- se Belby deixou alguma para você. 

  
Enquanto Gina vai até o seu assento, Hermione MURMURA para Harry.  
                              

HERMIONE  
Olhe para os olhos dela. Eles brigaram novamente. Ela e Dino. 

  
Harry concorda com a cabeça, então se levanta quando Gina alcança a mesa -- o único. 
Hermione nota, observa-o com diversão, enquanto ele se senta.  
 

HARRY  
Quê?  

 
HERMIONE  

Nada. 
  
Enquanto Hermione sorri, dá uma pancadinha na ampulheta de cristal com o nó dos dedos e 
nós --  
 

                                                  MUDAMOS GRADUALMENTE PARA:  
 
58. INT. SALA DE SLUGHORN - NOITE (MAIS TARDE)                              58 
 
... MAIS TARDE, a areia tendo terminado de cair e com a chegada da noite. Slughorn despede-
se.  
 

SLUGHORN  
Obrigado, a todos, pela noite mais do que estimulante. 
Nós temos que fazer isto novamente. 

  
Slughorn fecha a porta, vira-se, convoca uma LAMPARINA OSCILANTE e, pegando-a, encontra 
Harry. 
  

SLUGHORN  
Ah.  Potter.  

 
HARRY  

Desculpe-me, senhor, eu estava apenas admirando  
sua ampulheta.  

 
SLUGHORN  

Ah, sim. Um objeto muito intrigante. A areia cai de  
acordo com a qualidade da conversa. 
Se for boa, cai devagar.  Se não for...  

 
(CONTINUA) 
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HARRY  
Acho que já vou.  

 
SLUGHORN  

Bobagem. Não há o que temer, meu garoto. 
Enquanto que alguns de seus colegas, bem, 
vamos dizer que eles não combinam com a prateleira.    

                 
Slughorn vai até um bar improvisado e começa a preparar uma bebida.  
 

HARRY  
Prateleira, senhor?  

     
Slughorn gesticula para as FOTOGRAFIAS vistas anteriormente, agora enfileiradas como uma 
coleção de animais selvagens ao topo de uma pequena estante. Mais uma vez, Lílian Potter e 
Régulo Black na frente. 
  

SLUGHORN  
Qualquer um que quer ser alguém na vida 
espera acabar aqui. Mas você já é alguém não é, Harry?  

 
HARRY  

Eu realmente não sei o que dizer, senhor.  
 

SLUGHORN  
Sua mãe era modesta também. Seu pai não muito. 
Como você pode ver, ele não chegou à prateleira. 

 
Slughorn sorri gentilmente, volta à sua bebida, usando um par de PINÇAS para colocar gelo no 
copo.  
 

HARRY  
Voldemort chegou à prateleira, senhor?  

 
Slughorn fica paralisado de costas para Harry. Sua mão treme e o gelo escorrega das pinças. 
Harry percebe.  
 

HARRY  
Você o conheceu, não conheceu, senhor?  
Tom Riddle. Você foi professor dele.  

 
SLUGHORN  

O senhor Riddle teve muitos professores enquanto  
esteve aqui em Hogwarts.  

 
HARRY  

Como ele era?  
(CONTINUA) 
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Harry pode ver a veia na têmpora de Slughorn pulsando. Com medo que ele pudesse ter 
passado dos limites...  
 

HARRY  
Desculpe-me, senhor. Perdoe-me. Ele matou meus pais, percebe...  

 
Harry pára, franze as sobrancelhas. Slughorn vira, analisa a Harry. Concorda com a cabeça.  
 

SLUGHORN  
Claro. É natural que você queira saber mais. Tenho  
medo que eu deva desapontar você, Harry. 
Quando encontrei o senhor Riddle pela primeira vez, 
ele era simplesmente um garoto quieto,  
apesar de brilhante,  empenhado em   
se tornar um bruxo de primeiro escalão.   
Não diferente dos outros que conheci. Na   
verdade, não diferente de... você. Se o  
monstro já existia, ele estava bem escondido. 

  
FOCO NA AMPULHETA  
 
Nenhum grão cai.  
 
59. INT. SALÃO PRINCIPAL - MANHÃ                               59 
 
Rony entra no salão olhando para baixo, dedos com esparadrapos para o Quadribol, estalando 
os dedos ansiosamente, enquanto caminha para a mesa da Grifinória. Neville passa, indo para o 
outro lado.  
 

NEVILLE  
Boa sorte, hã, Rony?  

 
Rony concorda com a cabeça brevemente, então Simas aproxima-se dele, MURMURA 
CONSPIRATORIAMENTE.  
 

SIMAS  
Estou contando com você, Rony. Apostei  
dois galeões na Grifinória. 

  
Enquanto Simas se afasta, Rony vira os olhos em direção à mesa da Sonserina, onde o time de 
Quadribol está sentado. Um Sonserino aponta com o queixo em direção a Rony, MURMURA 
alguma coisa. Pouco tempo depois, um riso de escárnio. Rony revira os olhos e... quase se 
choca com Córmaco, que o olha com desdém enquanto passa. Franzindo as sobrancelhas, Rony 
se senta do lado oposto a Harry e Hermione. Harry o observa rapidamente e, intencionalmente, 
empurra um prato para o outro lado. Rony pega um garfo, empurra-o de modo carrancudo.  
 
 

(CONTINUA)                                                       
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RONY  
Então. Como foi?  

 
Hermione continua a ler o Profeta, sem perceber o humor de Rony. 
       

HERMIONE  
Como foi o quê?  

 
RONY  

(com um refinamento de escárnio)  
A jantar festivo de vocês.  

 
HERMIONE  

Uma chatice. Embora eu ache que Harry  
gostou da sobremesa.  
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Os olhos de Harry mudam de direção, encontram Hermione sorrindo vagamente por trás do 
Profeta.  
 

HERMIONE  
O velho Slugue está fazendo uma festa  
de Natal, você sabe. E nós precisamos levar alguém...  

 
RONY  

Eu suponho que você vai com McLaggen. 
Ele não é um membro do Clube do Slugue?  

 
HERMIONE  

Na verdade, eu ia convidar você.  
 

RONY  
Sério?  

 
HERMIONE  

Sério. Mas vendo que você tem aversão à ideia --  
 

LILÁ BROWN  
(passando)  

Boa sorte hoje, Rony! Eu sei que você será brilhante!  
 
Rony sorri debilmente, olha de volta para seu prato. Hermione olha fixamente com fúria.  
 

RONY  
Eu me demito. Depois da partida de hoje McLaggen 
pode ficar com o meu lugar.  

 
Escutando isto, Hermione se vira. Harry olha para os olhos dela, faz um sinal com AS MÃOS 
BALANÇANDO para indicar o estado mental de Rony.  
 

HARRY  
Faça como quiser. Suco?  

 
Hermione pisca, surpresa pela insensibilidade de Harry.  Rony está surpreso também -- e se 
retira brandamente.  

RONY 
Claro...  

 
Enquanto Harry coloca o suco, Luna chega à mesa vestindo um CHAPÉU que tem uma esquisita 
semelhança com um leão de verdade.  
 

LUNA  
Olá, todo mundo. Você está   
com uma aparência péssima, Rony.  

(CONTINUA) 
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Rony concorda com a cabeça severamente, levanta seu copo. Luna vira-se para Harry.  
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www.potterish.com 

HARRY POTTER... ENIGMA DO PRINCIPE - Rev. 06/11/07               66.  
59. CONTINUAÇÃO: (4)                    59 
 

LUNA  
É por isso que você acabou de colocar alguma  
coisa no copo dele. É um tônico?  

 
O minúsculo frasco de Felix Felicis brilha na palma de Harry.  
 

HERMIONE  
Não beba isto, Rony!  

 
Mas Rony congela bem na hora que estava engolindo, olhando para a palma de Harry também. 
Rapidamente, ele engole o resto.  
 

HERMIONE  
Você pode ser expulso por isso.  

 
HARRY  

Não sei do que você está falando.  
 
Harry guarda o frasco no bolso, pisca para Luna. Rony se levanta.  
 

RONY  
Vamos lá, Harry.  Nós temos um jogo para vencer  

                
PRIMEIRO PLANO – GOLES 
 
Enquanto ela SOBE RAPIDAMENTE no AR... 
  
60. EXT. CAMPO DE QUADRIBOL – DIA                  60 
                              
Instantaneamente, Sonserina pega a Goles e voa rapidamente em direção ao gol da Grifinória, 
entremeando e passando com grande habilidade, culminando em um arremesso cruel e 
cortante ao gol. Exatamente no momento que parece que ela vai atravessar o aro, Rony 
aparece do nada e manda a Goles para a direção oposta e grita. Gina para em sua vassoura, 
pasma.  

 
GINA  

O que aconteceu com ele?  
 
Ela olha rapidamente para cima em direção ao Harry, circulando bem alto, e ele dá um sorriso 
malicioso. Então, Dino passa por ali rapidamente:  
 

DINO  
Gina! Vamos!  

 
Instantaneamente, ela dá a volta, sai como um jato e voa abaixo de seus companheiros 
Artilheiros. Voando em uma formação larga, Dino - na ponta mais distante - arremessa a Goles 
“para cima” até que ela pousa na mão de Gina.  

(CONTINUA)  
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Arremessando-se em um grande deslize para evitar um PAR de BALAÇOS UIVANTES, ela se 
inclina, imprudente, sobre sua vassoura e arremessa a Goles através do gol intocado. 
 
Enquanto a MULTIDÃO GRITA, Harry olha para a seção da Grifinória, onde o CHAPÉU DE LEÃO 
DE Luna RUGE, Lilá BATE PALMAS para Rony.  Hermione senta com os braços cruzados, uma 
feição de grande aborrecimento em seu rosto. Harry dá um largo sorriso e dispara como um 
jato. 
 
61. INT. SALA COMUNAL DA GRIFINÓRIA – NOITE                             61 
 
A sala está cheia de estudantes celebrando a vitória da Grifinória. Parece o Carnaval. Ou o 
público de um show. Ou um festival. E Rony está bem no meio dele. 
 

MULTIDÃO 
Weasley! Weasley! Weasley! 

 
Harry comemora um pouco mais afastado, sorrindo enquanto beberica cerveja amanteigada e 
aproveitando o fato de Rony ser o centro das atenções dessa vez. 
 

HERMIONE 
Rony parece estar se divertindo. 

 
HARRY 

Sim. Parece ser o dia de sorte dele. 
 

HERMIONE 
Você não devia ter feito aquilo, Harry. 

 
HARRY 

Sim. Suponho que poderia ter usado,  
deixe-me ver... o feitiço Confundus? 

 
HERMIONE 

(pega de surpresa) 
Aquilo foi diferente. Eram testes. 
Isso foi um jogo para valer – 

 
Ela pára. Harry balança o frasco. O LACRE está INTEIRO, o frasco cheio. 
 

HERMIONE 
Você não pôs nada? 

(enquanto ele balança a cabeça) 
Rony apenas pensou que você tinha posto? 

 
Ele balança a cabeça afirmativamente. Ela BATE no braço dele, brincando, quando ASSOBIOS e 
GRITOS são ouvidos. Eles se viram para ver do que se trata e vêem, bem no centro da sala...  
 

(CONTINUA) 



 

www.potterish.com 

HARRY POTTER... ENIGMA DO PRÍNCIPE – Rev. 06/11/07               68. 
61. CONTINUAÇÃO:                     61 
 
Rony e Lilá. Agarrando-se. Beijando-se. Harry olha fixamente, pisca, e se vira... para ninguém. 
Seus olhos procuram, encontram Hermione passando pela multidão em direção ao buraco do 
retrato. 
 
62. EXT. CORREDOR – NOITE (SEGUNDOS DEPOIS)                         62 
 
Harry sai do BARULHO da festa para o SILÊNCIO do corredor. À frente há uma porta 
entreaberta. PIOS podem ser ouvidos. 
 
63. INT. APOSENTO – MESMA HORA – NOITE                         63 
 
Hermione está sentada em uma escrivaninha, um pequeno círculo de PÁSSAROS PIANDO em 
volta de sua cabeça. Os pássaros mudam de cor enquanto voam, de amarelo vivo para um 
escarlate escuro, raivoso. 
 

HERMIONE 
Encantamento. Apenas praticando. 

 
HARRY 

Ah. Bem... são realmente bons. 
 

HERMIONE 
(focando em sua varinha) 

Como você se sente Harry? Quando vê o Dino com a Gina? 
(sem olhar para ele) 

Eu sei, Harry. Você é meu melhor amigo. 
Eu vejo como você olha para ela. 

 
Nesse momento a PORTA É ESCANCARADA e Rony entra apressado, puxando uma Lilá RISONHA 
pela mão. Eles param. Olham ao redor. 
 

LILÁ BROWN 
Opa. Acho que essa sala está ocupada. 

 
Enquanto Lilá empurra Rony para fora, ele FALA EM VOZ BAIXA para Harry. 
 

RONY 
Qual é a dos pássaros? 

 
Antes que Harry possa responder, Hermione se levanta, aponta sua varinha. 
 

HERMIONE 
Oppugno! 

 
Na mesma hora os pássaros disparam rapidamente como balas vermelhas zangadas em direção 
a Rony, que foge, BATENDO A PORTA com força. 

 
(CONTINUA) 
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Quando os pássaros atingem a porta eles EXPLODEM SUAVEMENTE em pequenas NUVENS DE 
PENA e Hermione cobre seu rosto e SOLUÇA. Harry se aproxima dela, hesita, e então coloca o 
braço em torno dela de forma indecisa. Enquanto ela vira o rosto para seu peito, ele a puxa 
para mais perto, olhando pela sala, enquanto a última pena escarlate atinge o chão, se 
juntando à poça que já se encontrava ali. 
 

HARRY 
É assim que eu me sinto. 

 
64. EXT. CASTELO – JANELA – MESMA HORA – NOITE                        64 
 
ATRAVÉS da janela coberta de gelo, vemos Harry consolando Hermione dentro do castelo. À 
medida que A CÂMERA SE AFASTA, SUBINDO EM MEIO À NEVE CAINDO, a VISÃO SE EXPANDE. 
Na Sala Comunal a festa continua, enquanto que três janelas abaixo, Lilá puxa Rony para um 
beijo. Vultos passam pelas janelas, incluindo um rapaz alto e pálido que está de pé perto de 
uma JANELA no SÉTIMO ANDAR: Malfoy. Assim que ele se vira, o castelo sai DA VISÃO e a 
CÂMERA SE INCLINA PARA o céu, em direção à neve. 
 
65. INT. CORREDOR – DIA                            65 
 
Festões de Natal enfeitam os corrimões e visgos pendem do teto. Rony e Harry abrem 
passagem pelo corredor lotado, passando pela GAIOLA DE PÁSSAROS, e Rony caminha com um 
ar mais confiante, não exatamente se exibindo, mas quase. 
 

RONY 
Olha, eu não posso fazer nada se ela está 
aborrecida. O que Lilá e eu temos –  
bom, digamos que não deu para controlar.  
É química. Vai durar? Quem sabe? A  
questão é que estou livre e desimpedido. 

 
66. INT. BIBLIOTECA – NOITE                            66 
 
Harry acompanha Hermione pelas estantes. 
 

HERMIONE 
Ele tem plena liberdade para beijar 
quem quiser. Estou pouco ligando. 
Se eu tive a impressão de que iríamos 
juntos à festa de Natal de Slughorn?  
Sim. Agora, é claro, dadas as circunstâncias, 
tive que arrumar outro par. 
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HARRY 
É mesmo? 

 
HERMIONE 

Sim. Por quê? 
 

HARRY 
Pensei que, sabe, como nenhum de nós pode  
levar quem realmente gostaria... poderíamos  
ir juntos. Como amigos. 

 
HERMIONE 

(parando) 
Por que não pensei nisso? 

 
HARRY 

Afinal, quem você vai levar? 
 

HERMIONE 
(fugindo da pergunta) 

Hum... é uma surpresa. Além do mais, é com 
você que temos que nos preocupar. Você não 
pode levar qualquer uma. Está vendo aquela  
garota ali? É Romilda Vane. Dizem que ela está 
tentando dar a você uma poção do amor. 

 
HARRY 

É mesmo...? 
 
Harry avalia uma GAROTA magra de CABELOS NEGROS E LUSTROSOS (ROMILDA VANE). Ela é 
delicada, uma linda obra de... 
 

HERMIONE 
(estalando os dedos) 

Ei! Ela só está interessada em você  
porque acha que é O Eleito. Você  
sabe disso, não é? 

 
HARRY 

Mas eu sou O Eleito. 
 
Hermione empina a cabeça para ele, exasperada. 
 

HARRY 
Ok. Brincadeira. Vou convidar alguém  
que eu gosto. Alguém legal. 
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Luna Lovegood, enfeitada com um conjunto de VESTES PRATEADAS RELUZENTES, e Harry, num 
preto básico, caminham em meio aos ACORDES da MÚSICA NATALINA, LANTERNAS 
VERMELHAS iluminando o caminho. 
 

LUNA 
Eu nunca estive neste lado do castelo.  
Pelo menos não acordada. Eu sou sonâmbula,  
sabe. É por isso que durmo de sapatos. 

 
Assim que Harry e Luna saem de vista, VEMOS Malfoy, na sombra de uma quina. Ele os vê se 
afastando e então sai. 
 
68. INT. CASTELO DE HOGWARTS – OUTRO CORREDOR – MESMA HORA – NOITE                        68 
 
No foco, a GAIOLA DE PÁSSAROS brilha sombriamente em meio ao jorro de luz lunar 
acinzentada vindo da janela. Dentro, os DOIS PÁSSAROS aconchegam-se em silêncio. Nós 
MUDAMOS O FOCO e vemos, POR MEIO da grade de arame, um VULTO SE APROXIMANDO. 
 
Draco passa pelo corredor, olhos estranhamente fixados à frente. Ele parece pálido na luz da 
lua. Na sua mão ele segura uma MAÇÃ. Enquanto ele passa pela gaiola, nós FOCAMOS nos 
PÁSSAROS. 
 
69. INT. CORREDOR DO SÉTIMO ANDAR – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                      69 
 
Draco se aproxima. Pára. Vira-se para a parede. Fecha seus olhos. 
 
70. INT. SALA PRECISA – NOITE (SEGUNDOS DEPOIS)                        70 
 
A CÂMERA DESLIZA POR dúzias de ELEVADAS ESTANTES, cobertas de poeira e enfileiradas como 
dominós, amontoadas com todo tipo de OBJETOS estranhos. Draco aparece, suas pernas 
levando-o, abrindo caminho em meio às passagens estreitas. 
 
NOVO ÂNGULO – ATRÁS DE UMA LARGA MASSA RETANGULAR 
 
Nós NOS ERGUEMOS ACIMA dela, vemos Draco caminhar diretamente EM NOSSA DIREÇÃO e 
parar. Ele encara a sólida massa à sua frente. Estende o braço e segura a ponta da tapeçaria 
que a cobre. Puxa. A tapeçaria escorre para o chão como água, revelando... 
 
Um ARMÁRIO, idêntico àquele na Borgin & Burkes. 
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Draco passa a mão pelo lustroso acabamento, ficando com POEIRA na ponta dos dedos. 
Olhando ao redor, ele espia o BUSTO de uma MULHER usando uma TIARA, remove o CACHECOL 
DE SEDA em torno do pescoço de porcelana dela e gentilmente limpa a poeira do armário. 
Trazendo a maçã, ele abre o armário e a coloca ali dentro. Fecha o armário. Fechando os olhos, 
MURMURA um ENCANTAMENTO EM VOZ BAIXA, quase imperceptível. 
 
Ele estica o braço. Abre o armário. A maçã sumiu. Fecha o armário novamente. Espera. Dessa 
vez mais tempo. Finalmente, ele o abre. Retira a maçã, girando-a. 
 
Alguém deu uma MORDIDA na maçã. 
 
71. INT. SALA DE SLUGHORN – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                          71 
 
FLASH! UMA FOTO É BATIDA, revela Harry sorrindo ao lado de Slughorn diante de um 
FOTÓGRAFO (ADRIANO). O teto e as paredes estão adornados com PANOS esmeralda, carmim 
e dourado, logo a sala parece uma tenda... ou a parte interna de uma caixa de presente. Está 
BARULHENTA e cheia de pessoas. 
 

SLUGHORN 
Obrigado, Adriano! 

(sussurra para Harry) 
Um dos meus. Classe de 78. Eu esperava mais 
dele, mas pelo menos as fotos ficam em foco. 

(repentinamente) 
Nossa! Com licença Harry, preciso cumprimentar  
o novo Ministro dos Transportes Mágicos. Classe de 67. 

(enquanto ele se afasta) 
Misture-se, meu rapaz! Misture-se! Somos todos  
amigos aqui. E nós governamos o mundo! 

 
Harry observa Slughorn pegar um atalho pela sala, acenando, no caminho, para os gêmeos, que 
aparentemente vieram como seus próprios pares. 
 

VOZ (FORA DE QUADRO) 
Bebida? 

 
Harry se vira e encontra Neville segurando uma bandeja. 
 

HARRY 
Neville...? 

 
NEVILLE 

Não consegui entrar para o Clube do Slugue. 
Tudo bem. Ele pôs o Belby para entregar  
toalhas no banheiro. 
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À medida que Neville se afasta, Harry percebe uma par de PÉS FEMININOS aparecendo por 
debaixo de um PANO CARMIM. Seu olhar sobe e ele encontra Hermione espiando. Enquanto 
ele sai de cena, vemos Luna conversando com um homem pequeno e robusto, de óculos 
(ELDRED WORPLE). 
 

ELDRED WORPLE 
Lovegood, você disse? Certa vez eu conheci um homem 
seriamente desequilibrado com esse nome durante uma 
sessão de autógrafos de livros. Afirmava ser o editor de uma revista... 

 
NOVO ÂNGULO – HERMIONE – ATRÁS DO PANO – SEGUNDOS DEPOIS 
 

HARRY (FORA DE QUADRO) 
O que você está fazendo? 

 
Hermione SUSPIRA, se vira, puxa Harry para trás do pano. Seu cabelo está ligeiramente 
desarrumado, seu batom um pouco borrado. 
 

HARRY 
E que diabos aconteceu com você? 

 
HERMIONE 

Hm? Ah, eu acabo de fugir – quer dizer,  
deixar Córmaco. Debaixo de um visgo. 

 
HARRY 

Córmaco! Foi ele quem você convidou! 
 

HERMIONE 
Achei que fosse quem mais incomodaria o Rony. Mas ele 
é uma ameaça. Tem mais tentáculos que um Visgo do Diabo. 

 
GARÇOM (FORA DE QUADRO) 

Tártaro de Dragão? 
 
Eles se viram, vêem um GARÇOM espiando, bandeja em mãos. 
 

HERMIONE 
Não, obrigada. 

 
GARÇOM 

Fez bem. Deixam um hálito horrível. 
 

HERMIONE 
(pegando a bandeja) 

Pensando bem – pode ser que mantenha  
Córmaco longe. Ah, não, aí vem ele! 

(CONTINUA) 
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Hermione enfia dois petiscos de Dragão na boca, empurra a bandeja para as mãos de Harry e 
foge. 
 
NOVO ÂNGULO – FESTA – MESMA HORA 
 
Snape, entediado, participa mais afastado de um diálogo, quando vê Hermione sair de um dos 
lados do pano e Córmaco entrar no outro. 
 
NOVO ÂNGULO – ATRÁS DO PANO – MESMA HORA 
 

HARRY 
Acho que ela foi retocar a maquiagem. 

 
Harry olha por trás do ombro de Córmaco, além do pano, e vê Slughorn rindo com um 
convidado. Córmaco pega um petisco de Dragão da bandeja na mão de Harry e engole. 
 

CÓRMACO 
Bem esquiva, a sua amiga. E fala um bocado também, 
não acha? Blá blá blá. O que é isto que estou comendo? 

 
HARRY 

Bolas de Dragão. 
 
Enquanto o rosto de Córmaco congela, Harry começa a andar na direção de Slughorn, quando o 
PANO É AFASTADO: Snape. 
 

SNAPE 
O que está acontecendo aqui? 

 
Córmaco vomita dragão indigerido nos sapatos de Snape. Snape observa o estrago, então seus 
olhos se erguem sombriamente. 
 

SNAPE 
Você acaba de ganhar um mês de detenção, McLaggen. 

 
McLaggen sai apressado. Harry tenta segui-lo. 
 

SNAPE 
Não tão rápido, Potter. 

 
HARRY 

Acho que preciso voltar para a festa, senhor. Meu par... 
 

SNAPE 
...pode com certeza sobreviver à sua  
ausência por mais um ou dois minutos.  

(MAIS) 
(CONTINUA) 
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SNAPE (CONT.) 
Além do mais, só quero transmitir um recado. 

 
HARRY 

Um recado...? 
 

SNAPE 
Do Professor Dumbledore. Ele mandou  
lembranças e espera que você aproveite  
suas férias. Sabe, ele foi viajar e só volta 
quando as aulas recomeçarem. 

 
HARRY 

Viajar? Para onde? 
 
Snape meramente encara Harry em silêncio, por pouco tempo, e então sai, acompanhado pelo 
olhar de Harry, até Slughorn novamente, que está gesticulando animadamente com uma taça 
cheia de vinho. 
 

MALFOY (FORA DE QUADRO) 
Tire as mãos de mim, seu aborto imundo! 

 
Slughorn franze as sobrancelhas e se vira para a origem do barulho, sai da vista de Harry. Harry 
sai de trás do pano e vê Malfoy preso no aperto de Filch. 
 

FILCH 
Professor Slughorn, senhor! Acabo de encontrar  
este garoto escondido em um corredor lá em cima. 
Ele afirma ter sido convidado para a sua festa. 

 
MALFOY 

Tudo bem, tudo bem, eu estava de penetra.  
Satisfeito? 

 
SNAPE 

Vou acompanhá-lo até a saída. 
 
O olhar de Draco muda, considera Snape. Ele se liberta de Filch. 
 

MALFOY 
Certamente... Professor. 

 
72. EXT. CORREDOR ESCURO – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                       72 
 
CÂMERA DESLIZA pela ESCURIDÃO. VOZES podem ser OUVIDAS. 
 
 

(CONTINUA) 
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MALFOY (FORA DE QUADRO) 
Talvez eu tenha enfeitiçado a tal de Bell. 
Talvez não. O que você tem a ver com isso? 

 
Duas SILHUETAS entram NA VISÃO – Malfoy, empurrado contra a parede insolentemente, e 
Snape. 
 

SNAPE 
Eu jurei proteger você. Eu fiz o Voto Perpétuo – 

 
MALFOY 

Não preciso de proteção. Eu fui escolhido  
para isso! Dentre todos os outros. Eu! 
E não vou falhar. 

 
SNAPE 

Você está com medo Draco. Você tenta  
ocultar isso, mas é óbvio. Deixe-me ajudar você -- 

 
MALFOY 

Não! Eu fui escolhido. Este é o meu momento! 
 
Malfoy se retira. E depois Snape. 
 
ÂNGULO MAIS AMPLO 
 
Harry é revelado na alcova adjacente. Ele escutou tudo. Um TREM é OUVIDO...     
 
73. EXT. EXPRESSO DE HOGWARTS – EM MOVIMENTO – DIA                          73 
 
O Expresso de Hogwarts ESFUMAÇA através de um CAMPO NEVOSO. 
 
74. INT. EXPRESSO DE HOGWARTS – EM MOVIMENTO – DIA                          74 
 
Rony está deitado de costas enquanto Harry está sentado oposto a ele, folheando o livro de 
poções do Príncipe Mestiço. 
 

RONY 
Voto Perpétuo. Você tem certeza de que foi isso  
que Snape disse? 

 
HARRY 

Positivo. Por quê? 
 

RONY 
É que, bem, você não pode quebrar um Voto Perpétuo. 
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HARRY 
Eu já tinha adivinhado isso sozinho,  
por incrível que pareça. 

 
RONY 

Não, você não entende - Ai, caramba... 
 

Lilá está do lado de fora da porta da cabine. Ela embaça o vidro com seu hálito e ESCREVE 
"Rony + Lilá", rodeando com um CORAÇÃO, e representando por mímicas a frase "Sinto 
saudades suas", saindo fazendo beicinho. 
 

HARRY 
Adorável. 

 
RONY 

Tudo que ela faz é me agarrar. Meus lábios  
estão ficando ressecados. Veja. 
 

HARRY 
Acredito em você nessa. 

 
Nessa hora, Hermione passa, parando bruscamente ao ver o trabalho de Lilá, depois continua. 
Rony balança a cabeça. 
 

HARRY 
O que acontece? Se você quebrar o Voto Perpétuo? 

 
Rony olha ameaçadoramente, assistindo ao coração de Lilá DESAPARECER lentamente. 
 

RONY 
Você morre. 

 
75. INT. CASA DOS WEASLEY – MESMA HORA – NOITE                           75 
 
A casa brilha intensamente com luz, e MÚSICA FESTIVA toca do RÁDIO. Fred e Jorge enchem 
taças com GEMADA FUMEGANTE e a Sra. Weasley e Gina servem pratos de comida. 
 

SRA. WEASLEY 
Comam, comam, todos! Há mais por vir! 

 
Harry senta e conversa profundamente com LUPIN, TONKS e o SR. WEASLEY. Rony senta por 
perto em silêncio. Lupin parece abatido. 
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HARRY 
Draco está tramando algo, eu sei disso, algo  
a ver com Voldemort. Ele recebeu uma missão  
ou tarefa - e Snape se ofereceu para ajudar. 

 
LUPIN 

Voldemort escolheu Draco Malfoy para uma missão? 
 

HARRY 
Sei que parece loucura -  

 
LUPIN 

Você já parou pra pensar, Harry, que Snape poderia  
estar simplesmente fingindo oferecer ajuda a Draco  
para que pudesse descobrir o que ele planeja? 
 

HARRY 
Não é o que parecia. 

 
TONKS 

Talvez Harry esteja certo, Remo. Fazer um Voto  
Perpétuo, depois de tudo -  

 
LUPIN 

No final o que conta é se você confia no  
julgamento de Dumbledore ou não. Ele  
confia em Snape. Portanto, eu também. 

 
HARRY 

Mas Dumbledore pode cometer erros.  
Ele mesmo já disse isso -  

 
LUPIN 

Você foi cegado pelo ódio. 
 

HARRY 
Não fui -  

 
LUPIN 

(asperamente) 
Foi sim! Pessoas estão desaparecendo, Harry.  
Diariamente. Existem apenas poucas pessoas em  
quem ainda podemos confiar. Se começarmos a  
lutar entre nós mesmos, estamos condenados. 

 
Tonks olha furtivamente para Harry, como se dizendo "Esqueça". 
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GINA 

Abra a boca. 
 

Harry se vira e vê Gina segurando algo em suas mãos. 
 

GINA 
Não confia em mim? 

 
Ele obedece e ela coloca uma PEQUENA TORTA em sua boca. 
 

HARRY 
Está boa. 
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GINA 
Claro que está. Fui eu que fiz. 

  
Ela sorri pra ele, coloca seu cabelo ruivo atrás de uma orelha e Rony se senta entre os dois. 
Irmão mais velho ao resgate. 
 
76. EXT. CANAVIAIS (AO REDOR DA TOCA) – NOITE (MAIS TARDE)                          76 
 
Dentro dos canaviais. Um ponto de vista assustador. LOCALIZANDO Harry e o Sr. Weasley 
enquanto eles andam da casa para a OFICINA adjacente. 
 
77. INT. OFICINA DO SR. WEASLEY – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                          77 
 
Harry segue o Sr. Weasley através de sua bagunçada oficina, abarrotada de OBJETOS TROUXAS: 
ferros a vapor. Torradeiras. Rádios-relógio. Tomadas. Muitas tomadas. A FESTA ainda pode ser 
ouvida, o som saindo fracamente da casa principal. 
 

SR. WEASLEY. 
Você terá que perdoar Remo. A condição dele é penosa. 

 
HARRY 

(estudando-o) 
O senhor está bem, Sr. Weasley? 

 
Arthur tenta sorrir, mas o sorriso murcha. Ele franze as sobrancelhas, pesaroso. 
 

SR. WEASLEY 
Estamos sendo seguidos, todos nós. Molly não sai  
de casa na maioria dos dias. Não tem sido fácil. 

 
HARRY 

(concorda, depois) 
O senhor recebeu minha coruja? 

 
SR. WEASLEY 

Sim, mas pensei que seria melhor responder  
pessoalmente. Se Dumbledore está viajando,  
isso é novidade para o Ministério. Mas talvez  
seja assim que Dumbledore queira. Quanto à  
Draco Malfoy - eu sei um pouco mais. 

 
HARRY 

Continue. 
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SR. WEASLEY 
Mandei um agente à Borgin & Burkes. Pelo que  
você descreveu, acho que o que você e Rony  
viram no último verão - o objeto no qual Draco  
está tão interessado - era um Armário Sumidouro. 

 
HARRY 

Armário Sumidouro? 
 

SR. WEASLEY 
Eles eram a moda quando Voldemort esteve 
no poder. Você pode imaginar o interesse. Se  
os Comensais da Morte chamassem, a pessoa  
só precisaria entrar e desaparecer por uma hora  
ou duas. Mas são engenhocas complicadas. Eles  
precisam de um cuidado enorme. Eventualmente  
saíram de uso. 

 
HARRY 

O que aconteceu com aquele da Borgin & Burkes? 
 

SR. WEASLEY 
Nada. Ainda está lá. 

 
 Harry concorda, pensando nisso. 
 

SR. WEASLEY 
Harry. Você sabe, eu passei por isso tudo antes –  
da última vez. Tempos como esses - sombrios –  
fazem coisas estranhas com as pessoas. Pode uni-las  
e pode separá-las. As coisas... se aceleram. É o que  
acontece quando você não sabe se o dia de hoje  
será o seu último. 
 

78. EXT. CANAVIAIS (AO REDOR DA TOCA) – NOITE – (MAIS TARDE)                         78 
 
O mesmo ponto de vista assustador. Na varanda, Molly e Arthur, parecendo idosos e frágeis, se 
despedem de Lupin e Tonks. 
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Enquanto os outros CONVERSAM, Lupin está um pouco de lado, encarando os canaviais. Suas 
narinas se mexem sutilmente. 
 

TONKS 
Estava delicioso, Molly. De verdade. 

 
SRA. WEASLEY 

Tem certeza de que não querem ficar? 
 

TONKS 
Não, nós devemos ir. 

(mais baixo) 
A primeira noite do ciclo é sempre a pior -  

 
Tonks faz um gesto vago para a lua. Arthur olha para Lupin. 
 
PONTO DE VISTA DE ARTHUR – MÃO DE LUPIN 
 
... enquanto os PÊLOS nos nós dos dedos dele se ERGUEM. 
 
DE VOLTA À CENA 
 

SRA. WEASLEY 
Remo...? 

 
80. INT. CASA DOS WEASLEY – SEGUNDO ANDAR – MESMA HORA – NOITE                        80 
 
Harry espia através das ondulações de uma vidraça imperfeita da janela, estudando os outros 
abaixo. Uma TÁBUA DO ASSOALHO RANGE. Ele se vira e vê Gina surgir na luz, vestindo um 
roupão, com uma toalha enrolada na cabeça. 
 

GINA 
Todos já foram dormir? 

 
HARRY 

Quase. 
 

GINA 
Não consigo dormir nesses dias. Então, lavo  
meu cabelo. Bobo, né? 

 
Harry apenas a encara, o silêncio pesando no ar. Gina o olha intencionalmente. 
 

GINA 
Feliz Natal, Harry. 
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81. EXT. VARANDA – MESMA HORA – NOITE                            81 
 
Lupin continua a espiar os canaviais. Suas PUPILAS SE CONTRAEM. 
 

TONKS 
Querido... 

 
LUPIN 

Há alguém adiante. Posso sentir seu cheiro.  
Há mais de um –  
 

De repente - através do canavial - TOCHAS ACENDEM. 
 
82. INT. CASA DOS WEASLEY – SEGUNDO ANDAR – MESMA HORA – NOITE                        82 
 
A janela ondulada atrás de Harry brilha com luz. Os olhos de Gina vão de Harry para as árvores 
ao fundo. 
 

GINA 
Ah, meu Deus... 

 
Harry se vira, sua RESPIRAÇÃO EMBAÇA a JANELA enquanto, lá embaixo, ao longe, CHAMAS 
SERPENTEIAM dos canaviais e ARRASTAM-SE em direção à casa. Belatriz emerge, espiando 
através da escuridão rumo à SILHUETA de Harry, um sorriso desvairado em seu rosto. Enquanto 
ela GRITA ASSUSTADORAMENTE, os olhos dele brilham com ódio. 
 
83. EXT. CASA DOS WEASLEY – VARANDA – MESMA HORA – NOITE                         83 
 
Harry irrompe pela porta da frente, varinha em punho, corre a toda velocidade em direção a 
Belatriz. Ela sorri, se vira e some por dentro dos canaviais. 
 

SR. WEASLEY 
Harry, não! 

 
Chamas penetram na varanda e sobem pelas paredes da casa. Lupin empunha sua varinha e 
corre atrás de Harry. 
 

TONKS 
Remo! 

 
Rony, Fred e Jorge aparecem, se juntam a Arthur enquanto ele corre em direção ao pântano 
fumegante. Arthur olha pra trás quando Gina aparece. 
  

SR. WEASLEY 
Gina, fique com sua mãe! 

 
Sem hesitar, ela corre em direção aos canaviais. 
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84. EXT. CANAVIAIS (AO REDOR DA TOCA) – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                        84 
 
Harry dispara pelo pântano, canaviais passam como um flash, então ele vê Bellatriz. Ela SORRI, 
parecendo uma ninfa de madeira enlouquecida, então foge, sua RISADA provocando-o. 
Enquanto ele a persegue, o FOGO SERPENTEIA dos canaviais em direção a ele. 
 
NOVO ÂNGULO 
 
Fred, Jorge, Rony e Arthur correm a toda velocidade, seus pés chutando FAÍSCAS enquanto 
SOMBRAS saem dos canaviais. É como perseguir fantasmas.  
 
NOVOS ÂNGULOS 
 
Gina, seu cabelo cor de cobre reluzindo, corre pelos canaviais. 
 
Belatriz conduz Harry, sorrindo loucamente.  
 
Gina corre até parar bruscamente, peito subindo e descendo rapidamente enquanto ela espia o 
pântano fumegante. Uma FIGURA GIGANTE TREME através de um véu de fumaça. Os olhos de 
Gina MUDAM DE DIREÇÃO, ela vê Belatriz correndo em frente pelos bambus, depois VOLTAM 
quando o véu de fumaça se esvai, revelando... Greyback. Belatriz faz um som ESTRANHO, 
ESTALANTE - como um sinal - e Greyback avança lentamente, arrastando bambus em seu 
caminho e revelando...  
 
... Harry, que vai adiante. 
 

GINA 
Não, Harry! É uma armadilha! 

 
Harry hesita, olhando na direção da voz de Gina e vê Greyback. Belatriz estanca, se vira e, 
vendo Gina, GRITA com ÓDIO. Levantando sua varinha, ela lança um RAIO de LUZ VERMELHA 
que explode numa CHUVA de FAÍSCAS ao redor de Gina. Gina revida, depois vai embora, 
disparando pelos bambus e ficando frente a frente com... 
 
Greyback, seus dentes afiados brilhando. 
 

GREYBACK 
Você está com cheiro de limpa. 

  
Então, um RAIO AZUL explode nas costas de Greyback e ele vira, vê Harry a alguns metros de 
distância. Enquanto Greyback começa a persegui-lo, Gina corre atrás e CORTAMOS 
REPETIDAMENTE de Harry para Gina e para a besta entre eles, cada vez mais rápido, suas 
RESPIRAÇÕES diminuindo até que... 
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Greyback corre até uma clareira, ofegando e olhando de relance em volta. 
 
Então, RAIOS GÊMEOS de luz explodem de lados opostos da clareira e Greyback é elevado no ar 
e jogado de volta ao chão. Quando ele se reergue e olha pelo canavial, vê Harry e Gina, varinhas 
em mãos. Ele sorri... quando o estranho, ESTALANTE sinal de Bellatriz é trazido à noite mais 
uma vez. Virando-se, ele vai embora. 
 
Harry e Gina lentamente saem do canavial, olham um pro outro sem palavras. Então... Rony, 
Fred, Jorge, Arthur e Lupin vêm correndo para dentro da clareira, e param. Tudo ao seu redor é 
FUMAÇA, as chamas morrendo. Além do pântano, a gargalhada de Belatriz se eleva 
brevemente no ar - depois tudo silencia. 
 

HERMIONE (VOZ AO FUNDO) 
Vocês têm sorte de estar vivos. 

 
85. INT. CASTELO DE HOGWARTS – CORREDOR – MESMA HORA – DIA                      85 
 
Hermione lê O Profeta Diário enquanto caminha ao lado de Harry. A MANCHETE é SOMBRIA: 
“MAIS DESAPARECIMENTOS”. 
 

HERMIONE 
Você tem que se dar conta de quem você é, Harry. 

 
HARRY 

(rispidamente) 
Eu sei quem sou, Hermione, está bem? 

(franzindo a testa) 
Desculpe. 

 
HERMIONE 

Então me diga o que o Arthur disse. 
 

HARRY 
Se Dumbledore está viajando por aí, 
isso é novidade para o Ministério. Mas ouve essa: 
aquela noite na Borgin & Burkes? Parece que Draco 
estava olhando um Armário Sumidouro. 

 
HERMIONE 

O que Draco iria querer com um 
Armário Sumidouro? 

 
HARRY 

Me diga você. 
 
Hermione franze a testa, pensando sobre isso. Então: 
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HERMIONE 
Ele parece diferente, você não 
acha? Draco. Quase... doente 

 
HARRY 

Quem conseguiria ver a diferença? 
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RONY (FORA DE QUADRO) 
Lilá, qual é. Claro que vou 
usar. 

 
Eles olham adiante, veem Rony e uma Lilá fazendo bico. Rony segura uma CORRENTE DE OURO 
onde está escrito “Meu Namorado”. 
 

LILÁ BROWN 
Esse é meu Uon-Uon. 

 
HERMIONE 

Com licença, eu tenho que ir vomitar. 
 
Quando Hermione sai, Harry espia Gina, em uma alcova, sentada enquanto Dino ri com SIMAS. 
Olhando para cima, ela avista Harry, dá um fraco aceno. Ele acena de volta e nós – 
 

CORTAMOS PARA: 
 

86. INT. ESCRITÓRIO DE DUMBLEDORE – NOITE                         86 
 
O ROSTO DE HARRY MERGULHANDO NA ÁGUA, PERFURANDO A SUPERFÍCIE... 
 
87. FLASHBACK – INT. ESCRITÓRIO DE SLUGHORN – NOITE – (ANOS ANTES)                    87 
 
Nós emergimos das BRASAS CREPITANTES de uma LAREIRA. Um Slughorn muito mais jovem, e 
mais bem vestido, prova um prato de ABACAXI CRISTALIZADO enquanto é bajulado por TOM 
RIDDLE AOS 16 ANOS e outros cinco MENINOS. A AMPULHETA DE CRISTAL está em uma mesa 
de canto. 
 

TOM RIDDLE 
Senhor, é verdade que a Professora 
Merrythought está se aposentando? 

 
Slughorn ri, sacode um dedo cheio de açúcar para Riddle. 
 

SLUGHORN 
Bem, Tom, eu não poderia contar se  
soubesse, poderia? Eu devo dizer meu garoto, 
gostaria de saber onde você consegue 
suas informações. Você é mais informado que 
metade dos funcionários. 

(enquanto os outros garotos riem) 
Falando nisso, obrigado pelo abacaxi – 
você está certo, é meu preferido – como  
sabia? 
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TOM RIDDLE 
Intuição. 

 
Riddle sorri, mas sua expressão sugere que intuição não teve nada a ver com isso. Slughorn ri 
nervosamente. 
 

SLUGHORN 
Nossa, olhem a hora. 
É melhor irem garotos, ou o Professor 
Dippett vai colocar todos nós em 
detenção. Lestrange, Avery, não se esqueçam 
de suas redações. 

 
Enquanto os outros saem, Slughorn se ocupa com alguns papéis quando – Plim! – se vira e vê 
Riddle ainda lá, parado ao lado da ampulheta de cristal. 
 

SLUGHORN 
Rápido, Tom. Você não quer 
ser pego fora da cama depois da hora... 

 
TOM RIDDLE 

Eu conheço um ou outro atalho secreto. 
 

SLUGHORN 
Sim, imagino que sim. Algo na sua 
mente, Tom? 

 
TOM RIDDLE 

Sim, senhor. Eu não consegui pensar em 
mais ninguém para procurar. Os outros  
professores, bem, eles não são como 
o senhor. Eles podem... entender errado. 

 
SLUGHORN 

Prossiga. 
 
Riddle tira o ANEL de sua mão esquerda, começa a rodá-lo entre os dedos. O anel possui uma 
PEDRA NEGRA. 
 

TOM RIDDLE 
Eu estava na biblioteca outra noite, 
na Seção Restrita, e li algo um pouco 
incomum, sobre uma magia rara, e eu 
pensei que talvez o senhor pudesse me ajudar... 

 
De repente, uma DENSA NEBLINA envolve a sala e a VOZ DE SLUGHORN vira um GRITO AGUDO: 
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SLUGHORN 
Eu não sei nada sobre essas 
coisas e não contaria se soubesse! 
Agora saia daqui de uma vez 
por todas e nunca mais me deixe ouvir você 
mencionando essas coisas novamente! 

 
A NEBLINA fica mais espessa e ... 
 
88. INT. ESCRITÓRIO DE DUMBLEDORE – NOITE (PRESENTE)                       88 
 
... A CÂMERA EMERGE DA Penseira, que gira em redemoinho. Harry pisca, encontra 
Dumbledore o observando do outro lado da sala. 
 

DUMBLEDORE 
Confuso? Eu estaria surpreso se não estivesse. 

 
HARRY 

Eu não entendo – o que aconteceu? 
 

DUMBLEDORE 
Essa é talvez a memória mais importante 
que já coletei. É também uma mentira. 

(fora do olhar de Harry) 
Essa memória foi alterada. 
Nesse caso, pela pessoa a quem ela 
pertence, nosso amigo, Professor Slughorn. 

 
HARRY 

Mas por que ele alteraria sua própria memória? 
 

DUMBLEDORE 
Suspeito que ele tenha vergonha dela. 

 
HARRY 

Por quê? 
 

DUMBLEDORE 
De fato.  Por quê? 

 
Dumbledore passa os dedos debilitados na Penseira. 
 

DUMBLEDORE 
Eu pedi que você se aproximasse do 
Professor Slughorn e você o fez. 

(MAIS) 
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DUMBLEDORE (CONTINUAÇÃO) 
Agora eu quero que você o convença a divulgar 
sua verdadeira memória. Do jeito que você puder. 

 
HARRY 

Eu não o conheço tão bem assim, senhor – 
 

DUMBLEDORE 
Você é o Eleito, Harry. E Horácio é, no fundo, um homem decente.  
Forneça as circunstâncias certas e ele vai confessar seus pecados. 

 
Dumbledore tira seus dedos da Penseira e os observa. No momento eles estão iridescentes, 
curados. 
 

DUMBLEDORE 
Essa memória é tudo, Harry. Sem ela, estamos cegos. 
Sem ela, deixamos o destino de nosso mundo ao acaso. 
Você não tem escolha. Você não pode falhar. 

 
Enquanto Harry observa, o brilho úmido envolvendo a mão de Dumbledore evapora e seus 
dedos apodrecem novamente. 
   
89.  INT./EXT. SALA DE AULA DE SLUGHORN – DIA                         89 
 
Quando o SINAL TOCA, um grupo do PRIMEIRO ANO se levanta. 
 

SLUGHORN 
Não se esqueçam de estudar o capítulo sobre antídotos. 
Eu vou envenenar um de vocês da próxima vez que nos 
vermos. Estou brincando! Vão! Não esqueça seus peixes, Srta. Alys. 

 
Quando os pequenos apressam-se para a saída, Harry é revelado esperando fora da sala. Ele 
entra. Por um momento, Slughorn apenas cantarola mexendo em sua pasta sem percebê-lo. 
Então... 
 

SLUGHORN 
Ah! Se não é o próprio Príncipe 
das Poções! A que devo o prazer? 

 
HARRY 

Bem, senhor, eu estava pensando se 
poderia lhe fazer uma pergunta. 

 
SLUGHORN 

Pergunte, meu querido garoto, pergunte! 
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HARRY 
Bem, sabe? Eu estava outro dia na  
Seção Restrita – na biblioteca –  
e encontrei uma coisa bem estranha enquanto  
lia. Algo sobre uma magia rara... 

 
SLUGHORN 

Sim? E o que era exatamente essa magia rara? 
 

HARRY 
Não tenho certeza... Isso é, não  
me lembro do nome... exatamente. Mas 
fiquei pensando... Há alguns tipos de 
magia proibidas de serem ensinadas? 

 
Slughorn olha para cima, observa Harry cuidadosamente. 
 

SLUGHORN 
Eu sou um professor de Poções, Harry, 
talvez devesse perguntar isso ao Professor Snape. 

 
HARRY 

Sim, bem, nós não nos damos muito bem, 
senhor. O que quero dizer é, 
ele não é como o senhor. Ele pode... entender errado. 

 
Reconhecimento cintila nos olhos de Slughorn. Um lampejo de medo. 
 

SLUGHORN 
Não pode haver luz sem as trevas.  
E também é assim com a magia. 
Eu mesmo tenho sempre me esforçado 
para viver na luz. Eu sugiro que 
você faça o mesmo. 

 
Slughorn pega sua pasta, começa a sair. 
 

HARRY 
Você disse o mesmo a Tom Riddle, senhor? 
Quando ele veio fazer perguntas. 

 
Slughorn congela na porta, então se vira lentamente. 
 

SLUGHORN 
Dumbledore colocou você nisso. 
Não foi? Não foi? 

 
(CONTINUA) 
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HARRY 
Senhor – 

 
Slughorn o silencia com uma mão erguida. Então, sem nenhuma palavra, ele se vai. 
 
90. INT. CORREDOR – DIA (MOMENTOS DEPOIS)                         90 
 
Relâmpagos. Trovões fazem barulho. Chuva acerta as janelas. Pelos ferros da gaiola alguém se 
aproxima. Nós FOCALIZAMOS... ENCONTRAMOS Harry. Quando ele passa, FIXAMOS na gaiola. 
Um pássaro não está lá. Apenas o pássaro PRETO permanece. Quando o trovão soa, o pássaro 
AGITA suas penas. 
 
Harry olha o corredor adjacente, vê uma FIGURA começar a subir a escadaria. Quando a 
SOMBRA SE ELEVA, Harry segue. 
 
91. INT. CORREDOR – MESMA HORA – DIA                          91 
 
A figura continua a subir, SAI DO CAMPO DE VISÃO. Harry segue. 
 
92. INT. CORREDOR – MESMA HORA – DIA                          92 
 
Harry, ainda seguindo. A FIGURA vira em um canto... 
 
93. INT. CORREDOR DO SÉTIMO ANDAR                          93 
 
...ENTRA NO CAMPO DE VISÃO. É Draco. Ele para na metade do corredor, olha para trás pelo 
caminho em que veio. A SOMBRA DE HARRY se eleva na parede enquanto ele se aproxima. 
Draco observa calmamente, então se vira. FECHA OS OLHOS. E simplesmente... DESAPARECE. 
 
Harry faz a curva. Para. Ninguém. 
 
94. INT. SALA PRECISA – DIA (SEGUNDOS DEPOIS)                         94 
 
Draco caminha pelas prateleiras altas, remove uma tapeçaria e encontra o armário brilhante. 
Ele põe a mão no bolso e cuidadosamente retira o PÁSSARO BRANCO. Segurando-o em uma 
mão, ele o observa, gentilmente acariciando-o com a outra. Por um momento, ele parece 
perdido na atividade, perdido nos olhos negros como carvão do pássaro, em sua cabeça 
inclinada. Então, gentilmente, ele o coloca no armário e fecha a porta. Espera. 
 
Quando ele abre o armário, o pássaro não está lá. Ele fecha o armário mais uma vez. 

 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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Uma pena branca e brilhante gruda em sua jaqueta. Ele a pega e a vira em direção a luz. É frágil, 
transparente. Ele parece brevemente perdido de novo, então pisca, vira de volta ao armário, 
lentamente o alcança e o abre. O pássaro está lá. 
 
Morto. 
 
95. INT. SALA COMUNAL – NOITE                           95 
 
Hermione faz sua lição enquanto Harry olha o Mapa do Maroto. Eles são os únicos presentes. 
 

HERMIONE 
Você realmente esperava que pudesse 
apenas ir até o velho Slugue e pedir 
que ele revelasse seu segredo mais profundo 
e obscuro? Honestamente Harry, 
às vezes eu acho que O Profeta Diário  
deveria chamar você de O Tonto. 

 
HARRY 

Boa. 
 

HERMIONE 
(se levantando para sair) 

Você vai ter que persuadi-lo 
de alguma forma. E agora, sinto dizer, 
você tornou isso muito mais difícil. 

 
HARRY 

Hermione. Eu acho que Malfoy 
está saindo do castelo. 

 
Hermione para, olha para Harry. Ele confirma com a cabeça. 
 

HARRY 
Eu vi. Algumas vezes... 
Algumas vezes ele simplesmente  
desaparece do Mapa. 

 
HERMIONE 

Isso... não é possível. Ninguém pode 
sair do castelo nesses dias. 
O Mapa está errado. 

 
HARRY 

O Mapa nunca está errado. 
 
Hermione franze a testa, pensativa, então balança a cabeça e se vira. 
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96. INT. DORMITÓRIO MASCULINO (TORRE DA GRIFINÓRIA) – NOITE (MAIS TARDE)                  96 
 
Harry entra no dormitório escuro. Para. No chão, brilhando sob a luz da lua, está uma trilha de 
PAPEIS DE DOCES. Um pouco mais à frente, Rony está sentado de pijamas no peitoril da janela, 
uma CAIXA EM FORMA DE CORAÇÃO do seu lado. 
 

RONY 
É linda, não é? A lua. 

 
HARRY 

Divina. Fizemos um lanchinho noturno, não é? 
 

RONY 
Estava na sua cama. A caixa. Pensei em experimentar um... 

 
HARRY 

Ou vinte. 
 

RONY 
Não consigo parar de pensar nela, Harry. 

 
HARRY 

Sério? Honestamente, pensei que ela 
estivesse começando a te irritar. 

 
RONY 

Ela nunca poderia me irritar. Eu acho... Acho que a amo. 
 

HARRY 
Como? 

 
Rony balança a cabeça confirmando. Harry parece desnorteado. 
 

HARRY 
Bom... ótimo. 

 
RONY 

Você acha que ela sabe que eu existo? 
 

HARRY 
Caramba, espero que sim. Ela tem 
agarrado você por três meses. 

 
RONY 

Agarrado? De quem você está falando? 
 

HARRY 
De quem você está falando? 

(CONTINUA) 
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RONY 
Romilda, é claro. Romilda Vane. 

                                                                                                 
Harry olha para Rony... então sorri. 
 

HARRY 
OK. Muito engraçado. 

 
Ele se vira para sua cama, joga as cobertas e então... a caixa em forma de coração acerta sua 
cabeça. 
 

HARRY 
Por que diabos foi isso? 

 
RONY 

Não é uma piada! Estou apaixonado por ela! 
 

HARRY 
OK! Está bem! Você está apaixonado 
por ela! Você por acaso a conhece?  

 
RONY 

Não. Você pode me apresentar? 
 
Harry para passando a mão na cabeça, observa Rony com um olhar estranho, então vê a caixa 
de doces a seus pés. Há um envelope. Pegando-o, ele tira um cartão: “Querido Harry. Tendo 
doces pensamentos sobre você. Feliz Dia dos Namorados. Romilda”. Ele segura uma risada. 
 

HARRY 
Rony, esses chocolates, eles estão – 
Vamos. Vou te apresentar à Romilda Vane. 

 
97. INT. CORREDOR – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                                             97 
 
Harry conduz Rony, ainda de pijamas, em direção a uma porta. 
 

RONY 
Que tal estou? 

 
HARRY 

Bonitão. 
 
Harry BATE na porta. PASSOS – seguidos de um ALTO ESTRONDO. 
 

SLUGHORN (FORA DE QUADRO) 
Mas que droga! 

 
(CONTINUA) 
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A porta se ABRE. Slughorn está usando VESTES DE VELUDO VERDES com uma TOUCA DE 
DORMIR combinando, parecendo estar com a vista embaçada e irritado. Há FUMAÇA no chão 
atrás dele – o ABAJUR DE PÉ que ele havia feito cambalear na noite da festa. 
 

SLUGHORN 
Sim???!!!! 

(cautelosamente) 
Ah. Potter. É você. Receio estar  
ocupado no momento –  

 
Ele começa a fechar a porta. Harry o impede com o pé. 
 

HARRY 
Senhor. Desculpe-me. Eu não o 
incomodaria se não fosse absolutamente –  

 
RONY 

Onde está Romilda? 
 
Por cima dos ombros de Harry, Slughorn olha Rony de esguelha, que faz precisamente o 
mesmo. 
 

SLUGHORN 
O que há de errado com Wenby? 

 
Harry inclina-se, SUSSURRA no ouvido de Slughorn. Ele franze as sobrancelhas. 

 
SLUGHORN 

Ah. Tudo bem. Traga-o para dentro. 
 
98. INT. ESCRITÓRIO DE SLUGHORN – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                         98 
 
Slughorn, com uma hábil facilidade, prepara uma mistura de pós e poções em um cálice, 
enquanto Rony espia sua imagem em um espelho. Enquanto ele anda, Harry passa pela 
“prateleira” e vê, bem no centro, uma FOTO sua com Slughorn – a que foi tirada na festa de 
Natal. Bem no fundo há uma foto de Snape, um jovem estudante, segurando com firmeza seu 
LIVRO DE POÇÕES. 
 

SLUGHORN 
Penso que você poderia fazer um antídoto 
para isso rapidinho, Harry – um mestre em  
poções como você. 

 
HARRY 

Imaginei que para esta situação fosse  
necessário alguém mais experiente, senhor. 

 
(CONTINUA) 



 

www.potterish.com 

HARRY POTTER... ENIGMA DO PRÍNCIPE – Rev. 06/11/07               95. 
98. CONTINUAÇÃO:                     98 
 

RONY 
Olá, querida. Aceita uma bebida? 

 
Slughorn e Harry se viram, observam Rony PISCAR para o espelho. 
 

SLUGHORN 
Hmm. Talvez você tenha razão. 

 
Enquanto Slughorn volta a preparar a poção, Harry o olha furtivamente. 
 

HARRY 
Desculpe-me, senhor. Pelo outro dia. 
Pelo nosso... desentendimento. 

 
Slughorn olha rapidamente para Harry, depois desvia o olhar. 
 

SLUGHORN 
Sim, bem, são águas passadas, como dizem, certo? 

 
HARRY 

Quero dizer, tenho certeza de que o senhor está cansado disso, 
depois de todos esses anos. Das perguntas. Sobre... Voldemort. 

 
A mão com que Slughorn estava mexendo a poção vacila instantaneamente. 
 

SLUGHORN 
Peço que não diga este nome. 

 
O olhar de Slughorn é feroz. Finalmente, ele se vira, com o cálice nas mãos, e sorri, com uma 
voz animada. 
 

HARRY 
Sim, senhor. É que, bem, Dumbledore uma vez disse 
que o medo de um nome só faz aumentar o medo da 
coisa em si. Parecia bastante sensato. 

 
SLUGHORN 

Com todo o respeito, Dumbledore às vezes  esquece que 
a maioria de nós não possui poderes tão grandiosos que 
permitam arriscar ofender um dos mais perigosos bruxos 
das trevas que já existiu. 

 
O olhar de Slughorn é feroz, tão feroz quanto o de Dumbledore para Harry. Finalmente, ele se 
vira. 
 

SLUGHORN 
Pronto, meu rapaz!  Um brinde! 

(CONTINUA) 
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RONY 
O que é isso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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SLUGHORN 
Tônico para os nervos. 

 
Rony bebe. Sorri brevemente. Então seu sorriso se desfaz. 
 

RONY 
O que aconteceu comigo? 

 
HARRY 

Poção do amor. 
 

SLUGHORN 
E essa era uma bem forte. 

 
RONY 

Sinto-me muito... mal. 
 

SLUGHORN 
Um tônico é do que você precisa, meu rapaz. 

(olhando para Harry de novo) 
Irá fazer bem a todos nós, eu acho. Tenho cerveja amanteigada, 
vinho – ah – e um delicioso hidromel em barril de carvalho envelhecido. 
Pretendia fazer outro uso disso, mas devido às circunstâncias... 

 
Slughorn pega uma GARRAFA GRANDE e enche um copo para Rony. Enquanto Rony TOMA 
PEQUENOS GOLES, Slughorn enche os copos para ele e Harry. 
 

SLUGHORN 
Aqui está, Potter. À vida! 

 
CRASH! – O copo de Rony cai no chão e ele cai de joelhos, depois desmorona completamente 
no tapete, tendo ESPASMOS horríveis, ESPUMA escorrendo lentamente de seus lábios. Harry 
corre para perto dele. 
 

HARRY 
Rony! Rony!!! Professor, ajude-o! 

 
SLUGHORN 

Eu n-não entendo –  
 

HARRY 
Professor! Faça alguma coisa!! 

 
Slughorn procura em sua bolsa, sem sorte, RESMUNGANDO, perdido. Harry se volta para Rony 
– sua pele está ficando AZUL. 
 

HARRY 
Ele está engasgando!! 

(CONTINUA) 
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Harry olha de relance, pula, e começa a esvaziar as gavetas do estoque de poções 
freneticamente, procurando por alguma coisa, qualquer coisa. Uma caixa é derrubada, algo cai: 
várias pedras espalhadas, não sendo maiores que um ovo de pintarroxo, murchos e secos. 
Agarrando uma bruscamente, ele abre a boca de Rony e a EMPURRA dentro da GARGANTA 
dele. Instantaneamente, Rony pára de se mexer, e fica paralisado. O recinto fica silencioso de 
repente. Ele não está respirando. Harry coloca as duas mãos na parte de trás da cabeça de Rony 
e a BALANÇA. Mais uma vez. 
 

HARRY 
Respire! Vamos, Rony, não seja um idiota! 
Respire! RESPIRE! 

 
Harry o sacode várias e várias vezes... e então pára. A cabeça de Rony rola frouxamente de suas 
mãos. Slughorn observa, com a boca escancarada. Inútil. Então... UMA TOSSIDA, UMA TOSSIDA 
engasgada – como um nadador que quase se afogou – e Rony está de volta. Respirando. 
 

RONY 
Essas garotas vão acabar me matando, Harry. 

 
Harry sorri. Então os olhos de Rony se fecham. Desmaiou. Mas está respirando. 
 
99. INT. ALA HOSPITALAR – MANHÃ CEDINHO (MAIS TARDE)                        99. 
 
Harry, Dumbledore, Snape, McGonagall, Gina e uma Hermione bastante melancólica estão em 
volta da cama de Rony, enquanto MADAME POMFREY cuida dele. Slughorn está mais afastado, 
em uma cadeira, com um olhar aturdido. 
 

DUMBLEDORE 
Você foi bastante ágil, Harry. Usar um 
bezoar. Deve estar bastante orgulhoso 
de seu aluno, não é mesmo, Horácio? 

 
SLUGHORN 

Hm? Ah. Sim... muito orgulhoso. 
 
PROFESSORA MCGONAGALL 

Acho que todos concordamos que as ações 
do Sr. Potter foram heróicas. A questão é: 
por que foram necessárias? 

 
DUMBLEDORE 

Sim, por que mesmo? 
 
Dumbledore pega a garrafa de hidromel, já pela metade, ainda com rasgos da EMBALAGEM 
PARA PRESENTE. 
 
 

(CONTINUA) 
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DUMBLEDORE 
Isto parece ser um presente, Horácio. 
Você, por um acaso, não se lembra quem lhe 
deu esta garrafa, lembra – que, por falar nisso, 
possui traços muito sutis de alçacuz e cereja, 
quando não poluído pelo veneno. 

 
SLUGHORN 

Na verdade, eu pretendia dá-la de presente eu mesmo. 
 

DUMBLEDORE 
Para quem, eu poderia saber? 

 
SLUGHORN 

Para você, diretor. 
 
Neste momento – a PORTA É ESCANCARADA: Lilá Brown. 
 

LILÁ BROWN 
Onde ele está? Onde está meu Uon-Uon? 
Ele tem perguntado por mim? 

 (parando; olhar fulminante) 
O que ela está fazendo aqui? 

 
HERMIONE 

Eu poderia perguntar a mesma coisa. 
 

LILÁ BROWN 
Acontece que eu sou a namorada dele. 

 
HERMIONE 

Acontece que eu sou a... amiga dele. 
 

LILÁ BROWN 
Não me faça rir. Vocês não se falam há semanas. 
Suponho que você queira fazer as pazes com ele 
agora que ele se tornou tão interessante. 

 
HERMIONE 

Ele foi envenenado, sua idiota! E, se você quer saber, 
eu sempre o achei interessante. 

 
Hermione franze as sobrancelhas, um pouco envergonhada. Rony RONCA, mexendo-se. 
 

LILÁ BROWN 
Rá! Viu? Ele sente a minha presença. 
Estou aqui, Uon-Uon. Estou aqui –  

(CONTINUA) 
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RONY 
Her... Mi... O... Ne... Her! Mi! O! Ne! 

 
Rony, vagamente, estende sua mão ao ar. Corando, Hermione a segura. Instantaneamente, ele 
fica insconsciente de novo. Lilá, tremendo de raiva, sai. Dumbledore sorri. 
 

DUMBLEDORE 
Ah, ser jovem e sentir as aflições do 
primeiro amor. Venham, todos, acho  
que o Sr. Weasley está bem cuidado. 

 
Enquanto Dumbledore conduz os outros, Harry o observa. Gina passa, seu rosto bem próximo, 
SUSSURRANDO ao indicar Rony e Hermione. 
 

GINA 
Já estava na hora, não acha? 

 
Harry a observa ir embora, desesperançosamente apaixonado, vê que Slughorn parou na porta. 

 
SLUGHORN 

Eu sempre estimei meus alunos. 
Eles são a minha vida... 

 
Então ele sai também. Harry se vira, observa Hermione, cuja mão está envolta na de Rony. Ela 
encontra seu olhar, vê seu fraco sorriso. 
 

HERMIONE 
Ah, cale a boca. 

 
100. INT. SALÃO PRINCIPAL – DIA                          100 
 
Harry toma uma colherada de sopa enquanto lê cuidadosamente o livro de Poções do Príncipe 
Mestiço, seus olhos se demorando, como antes, no FEITIÇO SECTUMSEMPRA: “Para inimigos”. 
Rony gira sua varinha distraído, enquanto disfarçadamente olha para Lilá. Hermione franze as 
sobrancelhas lendo o Profeta quando... Um floco de neve cai em seu nariz. 
 

HERMIONE 
Rony. Pare. Você está fazendo nevar. 

 
RONY 

Hein? 
 
Rony olha para cima, vê que está NEVANDO exclusivamente no trio. Hermione coloca sua mão 
em cima da varinha dele e ele pisca, como se o gesto despertasse alguma memória perdida. 
 
 
 

(CONTINUA) 
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RONY 
   Conte-me de novo como eu terminei com a Lilá. 

 
Harry pára de tomar sua sopa, troca um olhar com Hermione, que cuidadosamente retira sua 
mão da de Rony.  
 

HERMIONE 
   Hm, bem, ela veio te visitar na Ala Hospitalar, 

sabe, e vocês conversaram – não acredito que 
tenha sido uma conversa muito longa – 

 
RONY 

Não me entenda mal. Estou animadíssimo por ter 
me livrado dela. É só que ela parece meio... confusa. 

 
Ao mesmo tempo, os três olham de relance para Lilá e recebem um olhar letal de volta. 
 

HERMIONE 
   Ela parece, não é mesmo? E você diz que não 

se lembra de nada daquela noite? Nada mesmo? 
 

RONY 
   Bom... há... algo. 
    (Hermione espera) 
   Não. Não pode ser. Além do mais, eu 
   estava completamente tonto, não é? 
 

HERMIONE 
   É. Tonto... 
 
Hermione afunda em sua cadeira, franzindo as sobrancelhas. Harry sorri, se divertindo. Nesse 
momento, um PEQUENO TUMULTO chama sua atenção. No fundo do Salão, um grupo de 
garotas cerca alguém que acabou de chegar. 
 

HERMIONE 
   Aquela é Cátia. Cátia Bell. 
 
Cátia Bell, pálida, mas sorrindo, cumprimenta as outras garotas. Após um momento, ela levanta 
o olhar. Encontra Harry em pé na sua frente. 
 

HARRY 
   Como você está, Cátia? 
 

CÁTIA BELL 
Só um momento, garotas. 

 
As garotas se afastam. Harry observa elas irem, curiosas, então: 

(CONTINUA) 
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CÁTIA BELL 
   Sei o que você irá perguntar, Harry. 
   Mas eu não sei quem me enfeitiçou. 
   Tenho tentado me lembrar. De verdade. 
   Mas... simplesmente... não consigo... 
 
Os olhos de Cátia mudam de direção. Ela fica lívida. Harry se vira, segue o olhar dela e 
encontra... Malfoy, encarando-a. Cátia recua, indo na direção das outras garotas. Harry observa 
ela ir embora, então olha para trás. Pega Malfoy fugindo do Salão. 
 
101. INT. CORREDOR – DIA (MOMENTOS DEPOIS)                                    101 
 
Malfoy anda rapidamente, testa brilhando de suor, passa FORA DE QUADRO. Segundos depois, 
Harry aparece, seguindo-o. Enquanto ele passa pela gaiola de pássaros... nós CONCENTRAMOS 
NESTA IMAGEM. A gaiola agora está VAZIA. 
 
102. OMITIDA                    102 
 
103. INT. BANHEIRO – MESMA HORA – DIA               `          103 
 
Malfoy cambaleia até o espelho, equilibra-se contra a pia. Então, com um forte arrepio, começa 
a... CHORAR. 
 
No ESPELHO, vemos a PORTA do banheiro sendo aberta devagar: Harry. Ele pára, aturdido. Os 
olhos de Malfoy mudam de direção. Aterrorizado por ter sido visto. Ele se vira, aponta sua 
varinha. VOOSH! A LÂMPADA perto da cabeça de Harry É ESTILHAÇADA. LABAREDAS sobem 
pelo teto. 
 
Harry pega sua própria varinha, contra-ataca. A CAIXA D’ÁGUA atrás de Malfoy EXPLODE e 
ÁGUA espirra pelo teto, escorre. Malfoy URRA de RAIVA. Harry se prepara. 
 

MALFOY 
   Cruci - 
 

HARRY 
   SECTUMSEMPRA! 
 
SANGUE JORRA do rosto de Malfoy e CORTES ESCARLATES ESCOAM através do branco de sua 
camisa. Ele cambaleia, UIVA novamente e CAI. Harry olha ferozmente para sua varinha, 
horrorizado, e atravessa a água, que está escorrendo vermelha com o sangue de Malfoy. 
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MALFOY 
   Não toque em mim! Não se atreva a 
   encostar em mim! 
 
Harry pára totalmente... Hipnotizado pelo FLASH de ALGO ESCURO aparecendo pelo tecido 
molhado da manga da camisa de Malfoy. Então... Snape IRROMPE PELA PORTA. Ao ver Malfoy – 
e a natureza de seus ferimentos – ele olha para Harry com uma curiosidade mordaz. 
Ajoelhando-se, ele segue, com a PONTA de sua VARINHA, os contornos dos cortes de Malfoy, 
MURMURANDO um ENCANTAMENTO SOMBRIO. Instantaneamente, a pele começa a se unir. 
Harry recua, o antigo ENCANTAMENTO de Snape ressoando em seus ouvidos, sangue flutuando 
como flores carmesim no chão, ele recua até chegar à porta... 
 
104. INT. SALÃO COMUNAL – DIA                          104 
 
Harry está sentado, entorpecido, o livro de Poções pendendo frouxamente em sua mão. 
Hermione, Rony e Gina estão sentados juntos, um pouco afastados, mantendo meio que uma 
vigília. Finalmente, Gina se levanta e vai à direção dele. 
 

GINA 
   Você tem que se livrar disso. Hoje.  
 
105. INT. CORREDOR DO SÉTIMO ANDAR – DIA (MAIS TARDE)                      105 
 
Harry, com o livro de Poções em mãos, segue Gina, passando pela gaiola de pássaros vazia e 
pelo corredor, até que ela pára, se vira para a parede e fecha os olhos. 
 

GINA 
   Segure minha mão. 
 
106. INT. SALA PRECISA – DIA (SEGUNDOS DEPOIS)                        106 
 
Gina e Harry se materializam. 
 

HARRY 
   A Sala Precisa... 
 
Gina balança a cabeça afirmativamente, se vira. Harry a segue. 
 
 
NOVO ÂNGULO – SEGUNDOS DEPOIS 
 
Harry olha para as prateleiras que se estendem acima de sua cabeça e as coisas estranhas que 
elas possuem: uma PEQUENA JAULA contendo o ESQUELETO de uma criatura morta há muito 
tempo. Uma JARRA com GLOBOS OCULARES ESTREMECEDORES que o seguem enquanto ele 
passa. 
 
 

(CONTINUA) 
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GINA 
   Através dos anos, se alguém tivesse um  
   segredo, algo que precisasse ser escondido,  

recorria a este lugar. Algumas dessas coisas 
   são quase tão antigas quanto o próprio castelo. 
 

HARRY 
   Quem te trouxe aqui? Pela primeira vez? 
 

GINA 
   Fred e Jorge. No primeiro ano. Foi onde 

escondi o diário de Tom Riddle, por um  
tempo. Gostaria de tê-lo deixado aqui... 

 
Enquanto Gina se perde na memória, Harry a observa, então se escuta um SOM DE FRICÇÃO 
perto. Eles se viram, observam. 
 

GINA/HARRY 
    (ao mesmo tempo) 
   O que foi isso? 
 
Eles se viram, olhando-se. Gina sorri. Então: 
 
NOVO ÂNGULO – ATRÁS DO ARMÁRIO SUMIDOURO 
 
Harry e Gina se aproximam. O BARULHO DE FRICÇÃO FICA MAIS ALTO. Harry estende a mão, 
puxa a tapeçaria. Reage. A porta do armário VIBRA. Lentamente, ele a abre e... 
 
... o PÁSSARO PRETO voa livre em um BATER de asas apressado. 
 

GINA 
   Viu? Nunca se sabe o que se pode encontrar aqui. 
 
Harry balança a cabeça, concordando, olha de novo para o armário, perplexo. 
 

GINA 
   Certo. Feche os olhos. Desse modo,  
   você não ficará tentado. 
 
Gina pega o livro da mão de Harry e começa a recuar. Ela diz: Feche... seus... olhos. Enquanto 
ela se afasta DE CENA, A CÂMERA FOCA LENTAMENTE EM Harry. Pára. Espera. Por um longo 
momento, há apenas silêncio. Então, uma sombra gentilmente encobre o rosto de Harry. 
 

GINA 
   Há outra coisa. Outro tipo de segredo. 
   Um segredo meu... 
 

(CONTINUA) 
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Gina se inclina e encosta sua boca na de Harry. 
 

GINA 
   Isso também pode ficar escondido aqui, se você quiser. 
 
Harry abre os olhos, observa Gina recuar e desaparecer pelo canto. Ele encara o ar vazio, 
piscando, depois vê o pássaro preto batendo as asas acima da sua cabeça. 
 
107. INT. CORREDOR – FIM DA TARDE (MAIS TARDE)                       107 
 
Harry, com um olhar um tanto aturdido, caminha sem rumo. 
 

RONY (FORA DE CENA) 
   Então. Você e Gina fizeram isso? 
 
Harry pula, vê Rony aparecer. 
 

HARRY 
   O quê? 
 

RONY 
   Você sabe. Esconderam o livro. 
 

HARRY 
   Ah. Sim. 
 
Nesse momento, Slughorn aparece no fim do corredor e – espiando Harry – faz um “Opa” no 
estilo Oliver Hardy e recua. 
 

RONY 
   Nenhuma sorte com Slughorn ainda, imagino? 
 
Harry balança a cabeça – então pára, encara o espaço vazio em que Slughorn estivera 
momentos antes. 
 

HARRY 
   Diga isso de novo. 
 
108. INT. SALÃO COMUNAL – ANOITECER                         108 
 
O pequeno FRASCO de FELIX FELICIS brilha na palma da mão de Harry enquanto ele, Rony e 
Hermione aconchegam-se no dormitório vazio. Eles trocam olhares, Harry traz o frasco aos 
lábios. 
 

HERMIONE 
   Então? Como se sente? 

(CONTINUA) 
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HARRY 
   Excelente. Realmente excelente. 
 

HERMIONE 
   Agora, lembre-se. Slughorn geralmente janta cedo, dá 

uma pequena caminhada e depois retorna ao seu escritório. 
 

HARRY 
   Certo. Vou para a casa de Hagrid. 
 

HERMIONE 
   O quê? Não, Harry – você tem que encontrar 
   Slughorn. Nós temos um plano –  
 

HARRY 
   Não. Tenho um bom pressentimento quanto a  
   ir para a casa de Hagrid. Sinto que é o lugar certo 
   para estar esta noite, sabem o que quero dizer? 
 

HERMIONE/RONY 
   Não. 
 

HARRY 
   Acreditem em mim. Sei o que estou fazendo. 
   Ou, pelo menos, a Felix sabe. 
 
109. INT. CORREDOR – PÔR DO SOL (MOMENTOS DEPOIS)                                 109 
 
UM RAPAZ com um DISTINTIVO DE MONITOR patrulha o corredor. Entediado, ele analisa o 
crescimento de seu RALO BIGODE em um espelho. Harry passa, sem ser visto. 
 
110. INT. SAGUÃO DE ENTRADA – PÔR DO SOL (MOMENTOS DEPOIS)                              110 
 
Filch caminha, montando guarda, enquanto Madame Nora se senta calmamente perto dele. 
Um RATO aparece em um elmo ABERTO de um CONJUNTO DE ARMADURA, limpa o seu focinho 
com as suas patinhas, e então espia Madame Nora – que ASSOBIA. O rato volta rapidamente 
para dentro da armadura e o ROSTO DE PRATA se fecha com um BARULHO. Enquanto Filch se 
movimenta, Harry passa despercebido. 
 
111. EXT. TERRENOS/CASTELO DE HOGWARTS – PÔR DO SOL (MOMENTOS DEPOIS)            111 
 
DOIS AURORES, com SILHUETAS idênticas, patrulham os terrenos. Harry se aproxima, quase 
cruzando o caminho deles quando, no último segundo, algo no chão atrai sua atenção. Ele se 
AJOELHA e vê um BESOURO de barriga para cima, as pernas se agitando impotente. Harry 
estende seu dedo, deixando o pequeno besouro ganhar equilíbrio, e depois o vira de barriga 
para baixo... 
 

(CONTINUA) 
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... enquanto as SOMBRAS dos Aurores vacilam sobre ele e desaparecem. Levantando-se, Harry 
precipita-se em outra direção, e depois pára, como se fosse compelido por alguma voz interior, 
e se dirige para o caminho oposto.  
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112. EXT. ESTUFA – PÔR DO SOL (MOMENTOS DEPOIS)                                112 
 
Harry MURMURA placidamente. Mais à frente, uma FIGURA ondula além das vidraças 
esfumaçadas da Estufa. É Slughorn, debruçado sobre uma PLANTA cujos GALHOS enrolam-se 
assustadoramente, prendendo a sua atenção. Fip! Ele arranca um ramo furtivamente, olha para 
cima e PULA. 
 

SLUGHORN 
Pelas barbas de Merlin, Harry! 

 
HARRY 

Desculpe, senhor. Eu devia ter me anunciado. 
Limpado a garganta. Tossido. O senhor provavelmente 
temia que fosse a Profª. Sprout. 

 
SLUGHORN 

Bem, sim, na verdade –  
(paranóico) 

Por que você pensaria isso? 
 

HARRY 
Só pelo seu comportamento, senhor. Esgueirando-se 
pelos cantos. O sobressalto quando me viu. Por 
falar nisso, aquelas folhas de Tentáculos – elas são 
bem valiosas, não são? 

 
SLUGHORN 

Dez galeões a folha para o comprador certo – não 
que eu esteja familiarizado com estas transações 
ilegais. Apenas ouço os rumores. Meus interesses 
são puramente acadêmicos, é claro. 

 
HARRY 

Pessoalmente, essas plantas sempre meio 
que me assustaram. 

 
Harry ESTREMECE levemente os ombros, e sorri. Slughorn empertiga-se, estuda o garoto 
estranhamente.  
 

SLUGHORN 
Exatamente como você conseguiu sair  
do castelo, Harry? 

 
HARRY 

Pela porta da frente, senhor. Veja bem, estou indo 
ver o Hagrid. Ele é um amigo muito querido e senti 
que lhe devia uma visita. Então, se o senhor 
não se importa, eu vou indo. 

(CONTINUA) 
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SLUGHORN 
Harry! 

 
HARRY 

Senhor? 
 

SLUGHORN 
Está quase anoitecendo. Certamente você sabe que não posso 
permitir que fique andando pelos terrenos da escola sozinho. 

 
HARRY 

Bem, então, se for por isso, me acompanhe, senhor. 
 
113. EXT. CABANA DO HAGRID – PÔR DO SOL (MOMENTOS DEPOIS)                  113 
 
Harry aparece em um terreno elevado, caminhando feliz junto com... quando Slughorn aparece, 
suado e esforçando-se para acompanhá-lo.  
 

SLUGHORN 
Harry, eu devo insistir para que você me acompanhe 
de volta ao castelo imediatamente! 

 
HARRY 

Isso seria contraproducente, senhor. 
 

SLUGHORN 
E o que o faz dizer isso? 

 
HARRY 

Não faço idéia. 
 
Slughorn franze a testa, impaciente – e depois pára, piscando. 
 

SLUGHORN 
Pelas barbas de Merlin... 

 
Mais à frente, Hagrid está sentado, desconsolado, em um toco de árvore. Perto dele, o enorme 
cadáver de Aragogue pode ser visto, com as pernas para cima. 
 

SLUGHORN 
Isso é uma Acromântula de verdade? 

 
HARRY 

Uma morta, eu acho, senhor. 
 
NOVO ÂNGULO – SEGUNDOS DEPOIS 
 
Harry e Slughorn se aproximam de um Hagrid taciturno. 

(CONTINUA) 
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HAGRID 
‘Arry.        ‘Orácio. 

 
SLUGHORN 

Meu Deus, homem. Como você conseguiu matá-lo? 
 

HAGRID 
Matá-lo! Ele era meu amigo mais antigo! 
 

SLUGHORN 
Desculpe-me, eu...  (não sabia)       * 

 
Slughorn vacila, impotente. Hagrid agita a mão. 
 

HAGRID 
Ah, não se preocupe. Você não é o único. 
São criaturas muito mal-compreendidas – 
as aranhas. São os olhos, eu admito. 
Deixam as pessoas nervosas. 

 
HARRY 

Para não mencionar as pinças. 
 
Harry faz um movimento com as mãos como se tivesse garras, enquanto imita o som de duas 
pinças chocando-se. Hagrid olha curiosamente para Harry. 
 

HAGRID 
Deve ser isso, também... Como você 
conseguiu sair do castelo, aliás? 

 
HARRY 

Pela porta da frente. 
 

SLUGHORN 
Hagrid. Não quero ser indelicado, mas o veneno 
de Acromântula é extraordinariamente raro e, 
bem, se você não se importasse de eu extrair 
um frasco ou dois – somente para fins acadêmicos... 

 
HAGRID 

Não, acho que ele não vai mais precisar, não é? 
 

SLUGHORN 
Exatamente o que pensei! Sempre levo umas 
ampolas de reserva comigo para ocasiões como esta. 
Um hábito de um velho Professor de Poções, você sabe... 

 
(CONTINUA) 
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Slughorn procura em seus bolsos, tira algumas AMPOLAS PEQUENAS – todas vazias, exceto por 
uma que contém um VERME PELUDO – e depois dirige-se para perto de Aragogue. Harry e 
Hagrid observam. 
 

HAGRID 
Gostaria que você pudesse vê-lo em sua juventude. 
Magnífico, ele era. Simplesmente magnífico... 

 
Hagrid PISCA vigorosamente, depois apanha um lenço e ASSOA RUIDOSAMENTE o nariz nele. 
Slughorn olha para cima, estuda a expressão triste de Hagrid com empatia e se afasta. 
 

SLUGHORN 
Quer que eu diga algumas palavras? 
Ele tinha família? 

 
HARRY 

Ah, sim.  
 

SLUGHORN 
 (pigarreando) 
Adeus... 

 
Slughorn franze a testa. 
 

HAGRID 
Aragogue. 

 
SLUGHORN 

(um aceno de cabeça) 
Adeus, Aragogue, rei dos aracnídeos. 
Mesmo que seu corpo deteriore, o seu espírito 
descansa nas teias silenciosas de seu lar, a Floresta. 
Que os seus descendentes de muitos olhos continuem  
crescendo e que seus amigos humanos encontrem 
consolo pela perda que sofreram. 

 
HAGRID 

Isso foi... isso foi... lindo. 
 
Hagrid seca os olhos, e então se levanta. Ele anda até Aragogue, estuda-o com afeição, e depois 
coloca um ombro no enorme corpo da criatura... e o deposita na sepultura recém-cavada com 
um BARULHO REPULSIVO.    
 

HAGRID/SLUGHORN (FORA DE QUADRO) 
 (cantando) 
E Odo, o herói, foi levado para casa... 
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114. INT. CABANA DO HAGRID – NOITE (HORAS DEPOIS)                       114 
 
Harry, Hagrid e Slughorn sentam-se à enorme mesa da cozinha, que está coberta por 
GARRAFAS VAZIAS DE VINHO. Hagrid e Slughorn parecem estar anestesiados, enquanto Harry 
parece alerta, concentrado. 
 

HAGRID/SLUGHORN 
Para o lugar que jovem conhecera, 
e sepultado com o chapéu pelo avesso, 
e a varinha partida ao meio, que tristeza... 

 
Após terminar a canção, ambos RIEM. Hagrid pára e enche a caneca de todos com mais vinho. 
Harry leva a caneca até o colo... então despeja furtivamente em um balde aos seus pés.  
 

HAGRID 
Eu cuidei dele desde que estava no ovo, entende. 
Era uma coisa pequenininha quando nasceu. 
Não maior do que um pequinês.  

 
SLUGHORN 

Que lindo. Eu tive um peixe, uma vez. 
Francis. Uma coisinha adorável. Um dia 
fui até o andar de baixo e ele tinha sumido. 
Puf! 

 
HAGRID 

Que estranho. 
 

SLUGHORN 
Não é? É a vida, eu suponho. Vai seguindo 
até que... Puf! 

 
HAGRID 

Puf! 
 

HARRY 
Puf! 

 
Eles todos acenam com a cabeça sobriamente. Os olhos de Slughorn focam-se no teto. 
 

SLUGHORN 
Isso não poderia ser pêlo de unicórnio, Hagrid? 

 
Hagrid olha para cima, cambaleia um pouco. Faz que sim com a cabeça. 
 

SLUGHORN 
Mas, meu querido amigo, você sabe 
o quanto isso vale? 

(CONTINUA) 
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HAGRID 
Não faço idéia... não faço a mínima idéia... 

 
Tum! A enorme cabeça emaranhada de Hagrid bate na mesa. Instantaneamente, ele está 
RONCANDO, tão PROFUNDAMENTE que a CANECA dele trepida sobre a mesa. Slughorn sorri, 
olha para Harry, que apenas devolve o olhar. Slughorn desvia o olhar. Repentinamente nervoso. 
Um VENTO sopra do lado de fora, as vidraças chacoalham.  
 

SLUGHORN 
Foi uma aluna que me deu o Francis. 
Em uma tarde de primavera, eu vi um 
aquário sobre a minha mesa com alguns 
centímetros de água cristalina. Lá se 
encontrava uma pétala de flor flutuando 
na superfície. Enquanto eu olhava, a pétala 
afundou, mas um pouco antes de tocar o fundo... 
se transformou. Em um peixinho. Foi uma magia 
linda, incrível de se ver. A pétala era de lírio (lily). 

 
Ao ouvir lírio (lily), Harry olha para cima. Slughorn acena com a cabeça. 
 

SLUGHORN 
Sua mãe. O dia que desci as escadas, 
o dia que encontrei o aquário vazio... 
foi o dia que ela... 

 
Slughorn hesita, a dor estampada em seu rosto. 
 

SLUGHORN 
Eu sei o que você quer. Mas não posso entregar 
para você. Isso me arruinaria... 

 
Harry observa a Slughorn por um momento, pensando, e então fala. 
 

HARRY 
O senhor sabe por que eu sobrevivi? 
Na noite que ganhei isso. 

 
Slughorn olha para cima, vê Harry apontando para a cicatriz. 
 

HARRY 
Foi por causa dela. Porque ela se sacrificou. 
Porque ela se recusou a sair da minha frente. 
Porque o amor dela foi mais poderoso do que Voldemort. 

 
SLUGHORN 

Por favor, não diga o – 
(CONTINUA) 
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HARRY 
Eu não tenho medo do nome, 
Professor. E não tenho medo dele. E o 
senhor não devia ter também. Ela não  
morreu só por mim naquela noite. Morreu 
pelo senhor também. Morreu por todos os que 
já acordaram no meio da noite assustados  
porque um Comensal da Morte podia estar na 
porta de suas casas. 

 
Slughorn olha para a vela pingando cera à sua frente. 
 

HARRY 
Professor, eu vou lhe contar uma coisa, 
uma coisa que os outros apenas imaginam. 
É verdade. Eu sou O Eleito.  

 
Slughorn olha para cima. Harry acena com a cabeça. 
 

HARRY 
Só eu posso matá-lo. Mas para fazer 
isso, eu preciso saber o que Tom Riddle 
perguntou ao senhor naquela noite  
em seu escritório, anos atrás. E eu preciso 
saber o que o senhor contou para ele. 

 
Os olhos de Slughorn se enchem de lágrimas, suas mãos tremem. 
 

HARRY 
Seja corajoso, professor. Seja corajoso como 
a minha mãe. Se não, o senhor a terá 
destruído. Se não, ela terá morrido em vão. 
Se não, o aquário ficará vazio para sempre. 

 
Slughorn balança a cabeça, olhando fixamente para a vela. Finalmente, devagar, ele apanha a 
varinha. 
 

SLUGHORN 
Não pense tão mal de mim depois que ver 
isso. Você não sabe como ele era... 
mesmo naquela época. 

 
Slughorn apanha uma pequena ampola – a que continha o VERME – mas suas mãos tremem 
tão violentamente, que Harry tem que ajudá-lo. Lentamente, Slughorn levanta a sua varinha 
até tocar sua têmpora e retira um FIO LONGO E PRATEADO. Harry oferece a ampola e... ele 
deposita o fio dentro do objeto.  
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115. INT. ESCRITÓRIO DO DUMBLEDORE – NOITE                        115 
 
Dumbledore segura a ampola maravilhado. O verme permanece assustadoramente suspenso. 
 

DUMBLEDORE 
Como ele está? Horácio? 

 
Harry encolhe os ombros. Dumbledore assente, e então inclina a sua mão. Um LONGO fio fica 
suspenso no ar. Forma-se uma pérola... e conforme ela se sustenta no ar... Harry desvia o olhar, 
notando um DESENHO sobre a mesa de Dumbledore, um dos desenhos de Tom Riddle vistos no 
orfanato, da CAVERNA e do nítido AFLORAMENTO. E depois... a pérola cai. 
 
 
116. FLASHBACK – INT. ESCRITÓRIO DO SLUGHORN – NOITE (ANOS ATRÁS)                 116 
 
Como antes. As LABAREDAS CREPITANTES do FOGO. Slughorn, um círculo de seis. Riddle 
comandando a sala.  
 

TOM RIDDLE 
Senhor, é verdade que a Profª. 
Merrythought está se aposentando? 

 
Slughorn ri, balançando um dedo coberto de açúcar na direção de Riddle. 
 

SLUGHORN 
Agora, Tom, eu não poderia contar  
mesmo se soubesse, certo? Eu devo dizer, 
meu garoto, gostaria de saber onde você 
consegue suas informações. Você é mais 
informado que metade dos funcionários. 
  (os outros garotos riem) 
Falando nisso, obrigado pelo abacaxi – 
você está certo, é meu preferido – como sabia? 

 
TOM RIDDLE 

Intuição. 
 

SLUGHORN 
(ri nervosamente) 

Meu Deus, já é tão tarde? Vamos indo, 
garotos, ou o Prof. Dippet colocará todos 
nós em detenção. Lestrange, Avery, 
não se esqueçam de seus deveres de casa... 

 
Os outros saem, quando – PLIM! – Slughorn se vira, olha para a ampulheta, e vê que Tom 
Riddle ainda está lá. 
 
 

(CONTINUA) 
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SLUGHORN 
Ande logo, Tom. Você não quer ser pego fora 
da cama depois do horário... 

 
TOM RIDDLE 

Eu conheço uma ou duas passagens secretas. 
 

SLUGHORN 
Sim, eu imagino que você conheça.  
Algo na sua mente, Tom? 

 
TOM RIDDLE 

Sim, senhor. Eu não pude pensar em outra pessoa 
para perguntar. Os outros professores, bem, eles 
não são como o senhor. Eles podem... entender mal. 

 
SLUGHORN 

Prossiga. 
 
TOM RIDDLE 

Eu estava na biblioteca noite passada, na 
Seção Restrita, e li algo bem estranho sobre 
um tipo de magia rara e pensei que talvez o 
senhor pudesse me explicar. É chamado, 
pelo o que eu entendi... de Horcrux. 

 
O fraco sorriso de Slughorn desaparece. 
 

SLUGHORN 
Como?  

 
TOM RIDDLE 

Horcrux. Eu me deparei com o termo quando 
estava lendo e não entendi muito bem.  

 
SLUGHORN 

Não sei o que você tem lido, Tom, mas isso 
é magia muito Negra, magia Negra de verdade. 

 
TOM RIDDLE 

Sim, senhor. E é por isso que perguntei ao senhor. 
Quero dizer, não quero ser desrespeitoso com os demais 
professores, mas pensei que se alguém poderia me explicar... 
seria o senhor. 

 
Slughorn franze a testa, visivelmente perturbado, e então fala baixo. 

 
(CONTINUA) 
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SLUGHORN 
Uma Horcrux é um objeto no qual uma pessoa 
guardou parte de sua alma. 

 
TOM RIDDLE 

Sim, pensei que seria algo do tipo. Mas não 
entendo como funciona, senhor. 

 
SLUGHORN 

A pessoa divide a alma e esconde uma parte dela 
no objeto. Ao fazer isso, você está protegido no 
caso de ser atacado e ter o corpo destruído. 

 
TOM RIDDLE 

Protegido?  
 

SLUGHORN 
A parte de sua alma que está escondida continua 
vivendo. Em outras palavras, você não morre. 

 
Riddle acena com a cabeça e SE VIRA, encarando a si mesmo no espelho da parede oposta. Um 
vestígio de brilho VERMELHO em seus olhos. 
 

TOM RIDDLE 
Como se faz para dividir a alma, senhor? 

 
SLUGHORN 

Eu acho que você pode adivinhar a resposta 
correta, Tom. 

 
TOM RIDDLE 

Assassinato.  
 

SLUGHORN 
Sim. Matar mutila a alma. É uma violação da natureza. 
Depois disso, ninguém é mais o mesmo. 

 
TOM RIDDLE 

Só por curiosidade, senhor – só se pode dividir a alma 
uma vez? Por exemplo, não seria sete o número  
mágico mais poderoso – 

 
SLUGHORN 

Sete! Pelas barbas de Merlin, Tom!  
Não é ruim o suficiente pensar em matar uma pessoa? 
Dividir a alma em sete partes... 

(MAIS) 
(CONTINUA) 
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SLUGHORN (CONT.) 

(parando; preocupado) 
Isso é tudo hipotético, não é, Tom? 
Para fins acadêmicos... 

 
TOM RIDDLE 

É claro, senhor. E eu prometo que não falarei 
sobre a nossa conversa. Será o nosso segredinho... 

 
Riddle estende a mão e então aperta a CHAMA de uma vela, apagando-a. Conforme a FUMAÇA 
SOBE, nós – 
 

DISSOLVEMOS PARA: 
 
117. INT. ESCRITÓRIO DO DUMBLEDORE – MESMA HORA – NOITE (PRESENTE)                 117 
 
... a superfície da Penseira, onde Riddle estremece. Nós MUDAMOS O FOCO e o rosto 
preocupado de Dumbledore se sobrepõe ao de Riddle. 
 

HARRY 
Senhor –  

 
Dumbledore levanta a sua mão machucada, silenciando-o, e se vira. Harry estuda o diretor, 
esperando, o silêncio palpável. 
 

DUMBLEDORE 
(assombrado) 

Isso vai além de tudo o que imaginei. 
Em minha vida, vi coisas inimaginavelmente horríveis. 
Agora eu sei... você verá piores.  

 
Dumbledore desvia o olhar, com uma expressão distante. Harry o assiste com atenção, assim 
como os DIRETORES nos quadros acima. Finalmente, como uma tentativa, Harry fala. 
 

HARRY 
Quer dizer que ele conseguiu, senhor? 
Fazer uma Horcrux?  

 
DUMBLEDORE 

Ah, ele conseguiu. E não apenas uma vez. 
Pense, Harry. Ele acabou de nos contar.  

 
HARRY 

Sete. Ele fez sete – o número mágico mais poderoso. 
Mas... o que elas são, exatamente?  

 
 

(CONTINUA) 
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DUMBLEDORE 

Elas podem ser qualquer coisa. Os objetos 
mais comuns. Um anel, por exemplo. Ou um livro... 

 
Dumbledore abre uma gaveta, tira o ANEL e o DIÁRIO destruído de Tom Riddle. 
 

HARRY 
O diário de Tom Riddle – 

 
DUMBLEDORE 

É uma Horcrux, sim. Há quatro anos, quando você 
salvou a vida de Gina Weasley na Câmara Secreta, 
quando você me trouxe isso – 

(segurando o diário) 
Eu soube. Este era um tipo diferente de magia. 
Muito negra. Muito poderosa. Mas até esta noite, 
eu não tinha idéia do quão poderosa... 

 
HARRY 

E o anel... ?  
 

DUMBLEDORE 
Pertenceu à mãe de Voldemort. 
Foi difícil de encontrar e... 

(levantando a mão machucada) 
... ainda mais difícil de destruir. 

 
HARRY 

Mas se você pudesse encontrar todas elas.     * 
Se você destruísse cada Horcrux...       * 

 
DUMBLEDORE 

Poderia matar Voldemort. 
 
Harry começa a estender a mão para o anel... 
 

HARRY 
Mas como você as encontraria? Elas podem    * 
estar escondidas em qualquer lugar, não podem... 

 
DUMBLEDORE 

É verdade. Mas magia, especialmente a magia Negra...  
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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Somente então, no momento que os dedos de Harry fazem contato com o anel, IMAGENS 
LAMPEJAM em uma sucessão VERTIGINOSA: o ROSTO de VOLDEMORT, retorcido pela dor. Uma 
CASA ABANDONADA, no fundo de uma clareira assombrada. Uma TAÇA ANTIGA, brilhando 
conforme cai das mãos de uma mulher idosa. Uma COBRA (NAGINI) rastejando pela grama 
úmida. Dumbledore colocando o anel no dedo, contraindo-se conforme a sua pele cai... 
 

DUMBLEDORE 
... deixa rastros. 

 
A mão fechada de Harry TREME, e se ABRE. O anel corre pela mesa de Dumbledore e Harry leva 
uma das mãos ao peito, um olhar de assombro no rosto. Dumbledore vê o anel girar, e depois 
olha para Harry e lentamente estende a própria mão, tocando levemente o centro do peito de 
Harry com as pontas dos dedos cinzentos, como se estivesse lendo em Braille, como se 
pudesse, de alguma forma, “ver” dentro do coração do garoto. Trepidação – e entendimento – 
passam pelo seu rosto.  
 

HARRY 
Era para onde o senhor estava indo, não é? 
Quando se ausentava da escola. 

 
Os olhos de Harry se dirigem novamente para o desenho sobre a mesa. Dumbledore recolhe a 
mão, assente com a cabeça, ainda estudando Harry estranhamente, e sua voz, quando ele fala, 
parece distante. 
 

DUMBLEDORE 
Sim. E acho... que talvez... eu possa ter 
encontrado outra. Mas dessa vez, não 
posso esperar destruí-la sozinho.  

 
Harry olha nos olhos do diretor. Dumbledore acena com a cabeça. 
 

DUMBLEDORE 
Mais uma vez, devo pedir muito de você.  

 
118. INT. / EXT. – CORREDOR DO GÁRGULA – MAIS TARDE                    118 
 
Harry está de pé frente a uma janela, olhando para fora. Ele leva os dedos ao peito mais uma 
vez, quando... Hermione aparece atrás dele. 
 

HERMIONE 
Harry. Está na hora.  
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Harry, Hermione e Rony caminham. 
 

HARRY 
Hermione, a Sala Precisa é impossível 
de ser mapeada? 

 
HERMIONE 

Se quiserem que ela seja. Por que? 
 

HARRY 
Isso explicaria o por quê que pensei que Malfoy 
estava saindo do castelo quando ele desaparecia do mapa. 

 
HARRY 

Ele estava indo para a Sala Precisa. 
 

HERMIONE 
É claro, e isso explica o Armário Sumidouro também! 

 
RONY 

Não. Recebi uma coruja do papai esta manhã.    * 
Aquele na Borgin & Burkes? Ainda está lá. 

 
HARRY 

Mas eu estou dizendo. Eu vi – 
 
Nessa hora, os gêmeos aparecem e passam. Harry os acompanha com o olhar, um pensamento 
se formando. 
 

HARRY 
E se houver dois? Armários Sumidouros. 

 
HERMIONE 

E se houver? 
 

HARRY 
Não sei... 

 
Harry vê os gêmeos virarem o corredor e desaparecerem. 
 

RONY 
Boa sorte, cara. 
 

Harry se vira para Rony e Hermione, nenhum dos dois capazes de entender completamente a 
preocupação dele. Ele sorri, confiante, e continua. 
 

(CONTINUA) 
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HARRY 

Não preciso de sorte. Estarei com Dumbledore. 
 
 
120. EXT. TORRE DE ASTRONOMIA – PÔR DO SOL (MAIS TARDE)                   120 
 
Conforme Harry sobe as escadas em espiral, ele ouve VOZES virem da parte mais alta da torre e 
pára, olhando para cima através do chão gradeado: Dumbledore e Snape. 
 

SNAPE 
Você já considerou que você me pede demais? 
Que espera demais de mim? 
Já passou pela sua mente brilhante que não 
quero mais fazer isso? 

 
DUMBLEDORE 

Se já pensei ou não é irrelevante. Não negociarei 
isso com você, Severo. Você aceitou. Não há mais 
nada para discutir. 

 
Harry fica parado, olhando para cima, onde Dumbledore assiste, com os olhos semicerrados, ao 
sol se pôr e Snape olha para as costas do diretor. Finalmente, Snape sai e – antes que Harry 
possa se mover – desce as escadas. Vendo Harry, Snape hesita brevemente, e depois continua o 
seu caminho em silêncio. Conforme o som de seus passos desaparecem, Harry sobe para o topo 
da torre. Dumbledore se vira. Sorri. 
 

DUMBLEDORE 
Harry. Você precisa se barbear, meu amigo. 

 
Harry passa a mão no rosto. 
 

DUMBLEDORE 
Às vezes, esqueço o quanto você cresceu. 
Às vezes, ainda vejo o garotinho do armário sob 
as escadas. 

(sorrindo) 
   Desculpe a minha pieguice, Harry. Eu 

sou um homem velho. 
 

HARRY 
O senhor parece o mesmo para mim, senhor. 

 
DUMBLEDORE 

Como a sua mãe, você é extremamente gentil. 
(MAIS) 

 
 

(CONTINUA) 
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DUMBLEDORE (CONT.) 

Uma característica que as pessoas insistem 
em subestimar, infelizmente. 

 
Dumbledore se vira, então, olhando o céu vermelho novamente. 
 

DUMBLEDORE 
O lugar para onde iremos esta noite é extremamente 
perigoso, Harry. Eu prometi que você poderia me 
acompanhar e cumprirei a promessa. Mas há 
uma condição: você deve obedecer a qualquer 
ordem que eu lhe der – sem questionar. 

 
HARRY 

Sim, senhor.  
 

DUMBLEDORE 
Entenda o que estou dizendo. Se eu disser 
para você se esconder, você deverá se esconder. 

 
Harry assente.            * 
 

DUMBLEDORE 
Se eu disser para você correr, você corre.      * 

 
Harry assente.            * 
 

DUMBLEDORE 
E se eu lhe disser para me abandonar e se salvar...    * 

 
Harry levanta os olhos, encontra os de Dumbledore.      * 
 

DUMBLEDORE      * 
Você fará.          * 

 
Harry hesita. 
 

DUMBLEDORE 
Prometa-me, Harry.  

 
Harry debate sobre isso internamente, e então, finalmente, concorda.    * 
 

HARRY 
Eu prometo.  

 
DUMBLEDORE 

Segure meu braço.  
(CONTINUA) 
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HARRY 

Senhor, pensei que não se podia Aparatar 
nos terrenos de Hogwarts.  

 
DUMBLEDORE 

Ser eu tem suas vantagens. 
 
O VENTO RUGE e Harry estende a mão. A CAPA de Dumbledore BALANÇA e nós somos 
JOGADOS NA...  
 
121. EXT. OCEANO – CREPÚSCULO (MOMENTOS DEPOIS)                       121 
 
ESCURIDÃO. Ondulações. O som de ONDAS. Nós DIMINUIMOS A VELOCIDADE, saindo do 
oceano. Uma ONDA GIGANTE se choca com a camada superior de uma pedra pontiaguda. 
Quando o BORRIFO D’ÁGUA desaparece... Dumbledore e Harry são revelados. Dumbledore 
observa as COSTAS DE UM ENORME PENHASCO, a CAVERNA. 
 

HARRY 
   Está lá, não está? 
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122. EXT. CAVERNA – MESMA HORA – CREPÚSCULO                       122 
 
Harry e Dumbledore se materializam. Aqui está assustadoramente silencioso, e o som das 
ondas é apenas uma trovoada distante. Enquanto Harry olha de relance para o lugar, 
Dumbledore vai em direção a uma arcada, passa adiante. Harry o segue, encontra Dumbledore 
em pé debaixo de uma enorme cúpula de pedras, sondando seus mistérios com a luz da 
varinha. 
 

DUMBLEDORE 
É este o lugar. Ah, sim, este lugar tem  
magia conhecida. 

(fechando os olhos) 
No lugar em que você está agora, Harry,  
Tom Riddle já esteve muitos anos atrás,  
quando ele era apenas um pobre menino  
órfão com uma queda por crueldade... 

 
A varinha de Dumbledore pára brevemente em sua volta e seu rosto expressa dor, como se 
tivesse detectado algo desagradável. Ele começa a PERCORRER a superfície da pedra com SEUS 
DEDOS.  
 

DUMBLEDORE 
   Em uma tarde de inverno, ele atraiu dois 
   colegas de classe mais novos para esta 
   caverna. Não se sabe o que aconteceu.  
   O que se sabe é que algo de ruim foi 
   feito àquelas crianças. 
 
Dumbledore começa a MURMURAR um SUSSURRO ESTRANHO enquanto seus dedos percorrem 
a pedra... então pára. Seus olhos se abrem. Ele tira uma adaga das vestes e passa a lâmina pelo 
seu antebraço, salpicando a superfície da pedra com gotas escarlate. 
 

HARRY 
   Senhor! 
 
A superfície da pedra CHIA como ácido e começa a desintegrar-se, formando uma abertura 
estreita. 
 

DUMBLEDORE 
Para que possamos seguir caminho, é 
necessário um pequeno pagamento, cuja 
intenção é a de enfraquecer qualquer intruso. 

 
HARRY 

   Devia ter me deixado fazê-lo, senhor. 
 

DUMBLEDORE 
   Ah, não, Harry. Seu sangue é muito 
   mais precioso que o meu. 
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123. EXT. ARCADA/LAGO SUBTERRÂNEO – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                     123 
 
Dumbledore e Harry emergem na orla de um VASTO LAGO coberto por uma NÉVOA. Há um 
clima de suspense no ar. 
 

DUMBLEDORE 
Cuidado com a água. 

 
Harry espia o lago. É preto como tinta. 
 
NOVO ÂNGULO – MOMENTOS DEPOIS 
 
Harry segue Dumbledore pela orla do lago. No centro, uma LUZ VERDE INTENSA brilha em meio 
à névoa. 
 

DUMBLEDORE 
   Está lá. A pergunta é: como chegamos? 
 

HARRY 
   Não poderíamos simplesmente tentar 
   um Feitiço Convocatório, senhor? 
 
Dumbledore sorri, e faz sinal: fique à vontade. Harry ergue sua varinha. 
 

HARRY 
   Accio Horcrux! 
 
Há uma EXPLOSÃO e algo PÁLIDO irrompe da água. Harry fica aterrorizado. Dumbledore 
observa calmamente a coisa DESAPARECER debaixo da superfície. 
 

DUMBLEDORE 
   Talvez não. 
 
NOVO ÂNGULO – MOMENTOS DEPOIS 
 
Dumbledore guia Harry. Pára. Dá um passo para trás. Ele FECHA OS OLHOS e, para horror de 
Harry, caminha bem em direção à margem do lago. Com a água negra refletindo a ponta de 
seus sapatos, Dumbledore PASSA A MÃO vagarosamente pelo ar, e então a fecha... como se 
estivesse segurando alguma coisa invisível. Pegando sua varinha, ele dá uma LEVE BATIDA em 
seu PULSO CERRADO e uma CORRENTE grossa verde-cobre aparece do nada, extendendo-se da 
água até a mão de Dumbledore. 
 

DUMBLEDORE 
   Se você puder fazer a gentileza, Harry... 
 
Harry rapidamente agarra o fim da corrente e os dois puxam-na juntos, até que a PROA de um 
PEQUENO BARCO vai surgindo da superfície, verde por causa das algas. 
 

(CONTINUA) 
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NOVO ÂNGULO – MOMENTOS DEPOIS 
 
Em um silêncio tétrico, o barco abre caminho pela água, transportando Harry e Dumbledore em 
direção à INTENSA LUZ VERDE. 
 

HARRY 
   Senhor... o senhor já tomou Felix Felicis? 
 

DUMBLEDORE 
   Apenas para me divertir. Sabe, acredito 
   que temos que criar nossa própria sorte. 
 
Harry olha para a água, observa um ROSTO deslizando abaixo da superfície. 
 

HARRY 
   Professor... há corpos neste lago. 
 

DUMBLEDORE 
   Sim. 
 
NOVO ÂNGULO (PEQUENA ILHA) – MOMENTOS DEPOIS 
 
Aqui a INTENSA LUZ VERDE é ainda mais forte. Quando o barco chega, Dumbledore sai. 
 

DUMBLEDORE 
   Lembre-se... a água. 
 
Harry balança afirmativamente a cabeça, sai cuidadosamente e se junta a Dumbledore na fonte 
do BRILHO – uma BACIA cheia de um LÍQUIDO FOSFORESCENTE. Dumbledore estende as pontas 
de seus negros dedos em direção à bacia, mas não consegue tocar no líquido. 

 
HARRY 

   O senhor acha que a Horcrux está aí dentro? 
 

DUMBLEDORE 
   Ah, sim. 
 
Dumbledore se afasta, reflete sobre a bacia. Percebe o CÁLICE DE CRISTAL situado do lado dela. 
Sorri pesarosamente. 
 

DUMBLEDORE 
   Isto terá que ser bebido. 
    (ao que Harry reage) 
   Você se lembra da condição pela qual 
   eu o trouxe comigo? 
 
 

(CONTINUA) 
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Harry começa a responder. Pára. Concorda. 
 

DUMBLEDORE 
   Esta poção pode paralisar-me. Talvez me 
   faça esquecer por que estou aqui. Talvez 
   crie tanta dor que eu implore pelo alívio. 
   Você não deve atender a esses pedidos, 
   Harry. Você deve se assegurar que eu 
   continue bebendo esta poção mesmo que 
   tenha que forçar-me a isso. Entendeu? 
 

HARRY 
   Por que eu não posso bebê-la, senhor? 
 

DUMBLEDORE 
   Porque sou muito mais velho, mais sábio... 
   e muito menos valioso. 
    (pegando o cálice) 
   À sua saúde, Harry. 
 
Dumbledore mergulha o cálice no líquido brilhante e leva-o a seus lábios. Bebe com vontade. 
Fecha os olhos. 
 

HARRY 
   Professor? 
 
Dumbledore balança a cabeça, silenciando Harry, então mergulha o cálice novamente. Ele bebe 
mais duas vezes. Sua mão TREME e ele agarra a lateral da bacia. 
 

HARRY 
   Professor? O senhor pode me ouvir? 
 
Dumbledore não diz nada. Os cantos de seus olhos SE CONTRAEM. Sua mão TREME, dessa vez 
ferozmente, e ele quase derruba o cálice. Harry o segura, estabiliza sua mão. 
 

DUMBLEDORE 
   Não... não me faça... 
 
Olhando para o rosto angustiado de Dumbledore, Harry enrijece sua fisionomia. 
 

HARRY 
   Você... você não pode parar, Professor. 
   Tem que continuar bebendo. Como  
   você mesmo disse. Lembra-se? 
 

DUMBLEDORE 
   Nããããoooo!!! 

(CONTINUA) 



 

www.potterish.com 

HARRY POTTER... ENIGMA DO PRÍNCIPE – Rev. 06/11/07            125. 
123. CONTINUAÇÃO: (3)                  123 
 
Harry hesita com a primitiva súplica de Dumbledore. O braço de Dumbledore fica frouxo e o 
cálice retine fracamente contra a lateral bacia. Harry respira fundo, se aproxima, coloca sua 
mão na de Dumbledore, levanta a taça. 
 

DUMBLEDORE 
   Faça parar... por favor... faça parar. 
 

HARRY 
   Vai parar, senhor. Vai parar. Mas só se 
   você beber... 
 
Harry, sua própria mão TREMENDO agora, leva o cálice aos lábios de Dumbledore. 
 

DUMBLEDORE 
   Minha culpa. É tudo minha culpa. 
 
Harry leva o cálice mais uma vez. Dumbledore bebe. 
 

DUMBLEDORE 
   É demais... não consigo... aguentar... 
   quero... morrer... mate... mate-me... 
   MATE-ME, HARRY! 
 

HARRY 
   O quê? 
 

DUMBLEDORE 
   Sua palavra, Harry! Sua palavra! 
 

HARRY 
   Não... 
 

DUMBLEDORE 
   MATE-ME! É O ÚNICO JEITO! 
 
Harry fica paralisado, sem saber o que fazer. Então... Dumbledore cai, se joga de costas. Harry 
se aproxima rapidamente, mergulha o cálice na bacia e se ajoelha ao lado de Dumbledore. 
 

HARRY 
   Mais uma. Só mais uma. E depois – 
   eu prometo... farei o que me pede. 
 
Dumbledore, mandíbula cerrada, olha para Harry. 
 

HARRY 
   Eu prometo. 
 

(CONTINUA) 
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A mandíbula de Dumbledore relaxa e Harry abre sua boca, entornando o líquido. Uma onda de 
dor passa pelo rosto de Dumbledore. Ele tenta falar, Harry observando-o apreensivo, temendo 
o que ele possa pedir. Dumbledore debate-se mais e mais e então... seus olhos... abrem-se. 
Encontram Harry. 
 

DUMBLEDORE 
   Água. 
 
Uma onda de alívio invade Harry. Sorrindo, ele pula em direção à bacia. Agora há um 
MEDALHÃO DOURADO no fundo. Harry o pega.  
 

DUMBLEDORE 
   Água... 
 

HARRY 
   Aguamenti. 
 
Instantaneamente ÁGUA GELADA E LIMPA surge na bacia.  
 

HARRY 
   Você conseguiu, senhor. Veja – 

 
Harry franze as sobrancelhas. O cálice está vazio. 
 

DUMBLEDORE 
   Água! 
 
Harry mergulha o cálice na bacia novamente, leva-o aos lábios de Dumbledore... mas de novo 
ele está vazio. Dumbledore tenta falar, mas seus lábios estão RACHADOS, sua língua seca como 
AREIA. Ele ENGOLE SECAMENTE por ar. 
 

HARRY 
   Estou tentando, senhor. Estou –  
 
Harry pára. Está tudo silencioso... exceto pelo FRACO REMEXER do lago. Ele considera as 
FORMAS FANTASMAGÓRICAS deslizando logo abaixo da superfície. Decidindo-se, ele mergulha 
o cálice na água negra. Instantaneamente, o lago começa a AGITAR-SE VIOLENTAMENTE. Harry 
se afasta, o cálice chapinhando em sua mão. ROSTOS, pálidos e assombrosos, tremem na água 
agitada. 
 
Harry entorna a água na boca de Dumbledore. Ele pisca. Lambe os lábios. Harry retorna para a 
margem do lago, hesita, e mergulha o cálice de novo. Instantaneamente, uma MÃO MAGRA E 
BRANCA agarra seu pulso e Harry é puxado para baixo. O cálice cai na superfície. 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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NOVO ÂNGULO – DEBAIXO D’ÁGUA 
 
Silêncio total. Harry se revira loucamente enquanto MÃOS tentam pegá-lo, virando-o deste ou 
de outro jeito. ROSTOS ASSOMBROSOS pairam por perto. 
 
NOVO ÂNGULO – A SUPERFÍCIE 
 
Harry reaparece na superfície, OFEGANDO, piscando, pegando o vislumbre de Dumbledore 
caído contra a bacia enquanto ele é... 
 
NOVO ÂNGULO – DEBAIXO D’ÁGUA 
 
... Puxado para baixo novamente, para o SILÊNCIO total de braços tentando agarrá-lo. Ele tenta 
se livrar várias e várias vezes, mas há muitas mãos, muitos rostos assombrosos. Nós FICAMOS 
SUBMERSOS por um longo tempo, sentimos seus pulmões queimarem. Seus olhos perdem o 
foco e ficam vazios. Um rastro de bolhas sai de sua boca enquanto seu rosto fica sem vida. Ele 
afunda ainda mais, em queda livre, olha uma última vez para a SUPERFÍCIE BRILHANTE ACIMA, 
a última coisa que verá... até que uma SOMBRA TREME vagamente e... 
 
... A SUPERFÍCIE CHIA com LUZ VERMELHA como sangue, e então se torna TRANSPARENTE, 
revelando DUMBLEDORE, varinha apontada diretamente para a água. 
 
NOVO ÂNGULO – A SUPERFÍCIE 
 
Harry volta à superfície, CUSPINDO ÁGUA, OFEGANDO. Dumbledore cambaleia, cai contra a 
bacia novamente, enfraquecido por seu esforço. Harry arrasta-se, ajuda-o a se estabilizar e o 
lago EXPLODE COM FOGO. Harry se vira, observa os corpos no lago se revirarem de dor. 
 

DUMBLEDORE 
   Ir... 
 
Harry se vira, confuso. A mão de Dumbledore encontra seu rosto. 
 

DUMBLEDORE 
   Temos... que ir. 
 
Harry olha para o barco. Chamas lambem a proa, escurecendo a madeira, mas não o destróem. 
Ele balança a cabeça afirmativamente. 
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124. EXT. CAVERNA – ENTRADA                          124 
 
Harry e Dumbledore emergem da caverna. Dumbledore, pálido e fraco, examina 
cuidadosamente as estrelas, exausto, se apóia pesadamente em Harry. 
 

HARRY 
   Não se preocupe senhor. Estamos quase lá. 
 

DUMBLEDORE 
   Não estou preocupado, Harry. Estou com você. 
 
UM CORAL CANTANDO A PLENOS PULMÕES SE ELEVA NO AR e nós –  
 

CORTAMOS PARA: 
 

125. INT. SALÃO PRINCIPAL – MESMA HORA – NOITE                       125 
 
Nós PARAMOS no vidro gótico da janela principal. Luz ambiente, agourenta e calma, tremeluz 
em sua superfície brilhante. Flitwick, braços fluindo graciosamente, conduz um grupo de 
QUINTANISTAS, olha acima em direção à janela, observa a luz pulsante. 
 
126. EXT. PÁTIO – MESMA HORA – NOITE                         126 
 
McGonagall está no pátio enquanto a música do CORAL PERDE-SE LENTAMENTE no ar noturno. 
Ela olha para o céu, uma expressão curiosa em seu rosto, então espia um par de primeiranistas 
vagando pelo pátio. 
 

PROFESSORA MCGONAGALL 
   Para suas Casas. Nada de ficar vagando por aí. 
 
Enquanto eles saem apressadamente, McGonagall olha novamente para o céu. Um VÓRTEX de 
NUVENS gira intensamente em torno de si mesmo. Nós RECUAMOS PARA... 
 
127. INT. CASTELO – JANELA – MESMA HORA – NOITE                       127 
 
... O exterior de uma janela, seu vidro reluzindo a luz ambiente, e encontramos Snape em pé 
em silêncio, fitando a tempestade que se acumula, sua expressão obscura. O coral é apenas um 
murmúrio. 
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128. INT. SALÃO COMUNAL – MESMA HORA – NOITE                       128 
 
Está mais escuro que o normal. O fogo está apagado. Rony e Hermione estão sentados juntos. 
Em silêncio. Olham de relance para a janela, para o céu além. 
 
129. INT. ALA HOSPITALAR – MESMA HORA – NOITE                       129 
 
O rosto de Draco, sua pele brilhando com a luz, que se move lentamente no teto acima dele. 
Ele a fita, sem piscar, e sai da cama. Os pés descalços de Draco encostam-se ao azulejo. 
 
130. INT. CORREDOR – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                       130 
 
A música do coral ecoa tetricamente. SEXTANISTAS, não mais que SOMBRAS, se divertem 
juntos, dando risadinhas em cantos escuros. Malfoy move-se por perto silenciosamente, 
descalço. Sem ser notado. Um fantasma. 
 
131. INT. SALA PRECISA – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                       131 
 
Densa com sombras. Estranhos cortes de luz. Malfoy, uma sombra entre as sombras, puxa a 
tapeçaria do Armário Sumidouro, se afasta... 
 
Ele fita a estrutura monolítica em sua frente, ergue sua varinha e começa a CANTAR de maneira 
assustadora. A superfície do armário brilha fracamente, reluzindo a luz ambiente. Quase viva. 
Então ele pára. Olhando para trás, seus olhos assombrosos, ele sai furtivamente. 
 
A luz brinca na superfície do armário. Movimento. Sombras vacilam, se unem. Nós diminuimos 
a velocidade, revelando... 
 
Belatriz. Greyback. E alguns amigos. Belatriz sai das sombras. Olha de relance em volta. Sorri. 
 
132. EXT. TORRE DE ASTRONOMIA – NOITE (MOMENTOS DEPOIS)                     132 
 
Harry e Dumbledore se materializam no telhado. Dumbledore olha de relance para cima, 
percebe as nuvens. 
 

HARRY 
   Temos que levá-lo para a Ala Hospitalar, 
   senhor, para Madame Pomfrey –  
 

DUMBLEDORE 
   Não. Severo... Severo é de quem preciso... vá 
   e acorde-o... conte-lhe o que aconteceu... 

(MAIS) 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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DUMBLEDORE (CONT.) 
   Não fale com mais ninguém... eu... 

eu esperarei aqui... 
 

HARRY 
   Certo. Tudo bem. 
 
Harry gentilmente se solta de Dumbledore, deixa-o encostado nas ameias. Ele dispara em 
direção à porta que leva à escada e, olhando para trás, vê Dumbledore MURMURANDO 
ENFADONHAMENTE enquanto GESTICULA com sua mão enegrecida. 
 

HARRY 
   Senhor, o senhor está... rezando? 
 

DUMBLEDORE 
    (sorrindo fracamente) 
   Não, Harry. Eu não rezo. Estava apenas fechando 

uma janela – a que permitiu  que nós aparatássemos. 
 
Harry balança a cabeça, começa a abrir a porta quando o som de PASSOS é ouvido. Pega sua 
varinha. Dumbledore inclina a cabeça, ouvindo. Estremecendo, ele fica reto, como se para 
mascarar sua fraqueza. 
 

DUMBLEDORE 
   Esconda-se ali embaixo. E não fale nem saia sem 

minha permissão. Não importa o que aconteça. 
 
Harry olha para baixo, através da TRELIÇA sob seus pés, até a fileira mais embaixo. Os PASSOS 
SE APROXIMAM. 
 

DUMBLEDORE 
   Faça o que eu digo, Harry. 
 
Harry hesita. Os olhos de Dumbledore brilham... 
 

DUMBLEDORE 
   Confie em mim. 
 
O olhar de Harry encontra o de Dumbledore, ele então guarda sua varinha e desce 
furtivamente as escadas. Quando ele alcança o nível inferior, a PORTA acima é ABERTA 
BRUSCAMENTE. Harry espia através da grade, vê Malfoy ENTRAR NO CAMPO DE VISÃO. 
 

DUMBLEDORE 
   Boa noite, Draco. O que o traz aqui em uma 
   noite primaveril tão bela? Ou será verão? 
 
Draco mantém a postura, varinha em mãos, olhos disparando em volta. 

(CONTINUA) 
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MALFOY 
   Quem mais está aqui? Ouvi você falando. 
 

DUMBLEDORE 
   Eu sempre converso comigo mesmo em voz alta. 

Acho extraordinariamente útil. Aquilo que soa 
normal quando sussurrado pode soar loucura 
total quando dito para o mundo ouvir. Você não 
esteve sussurrando para si mesmo, esteve, Draco? 

 
Draco olha para Dumbledore, incerto. 
 

DUMBLEDORE 
   Você não é um assassino, Draco. 
 

DRACO 
   Como pode saber? Fiz coisas que o 
   deixariam chocado. 
 

DUMBLEDORE 
   Como enfeitiçar Cátia Bell e esperar que ela, em troca, 

carregasse um colar enfeitiçado para mim? Como 
trocar a garrafa de hidromel  por uma cheia de veneno? 
Perdoe-me, Draco, mas essas tentativas foram tão débeis 
que me pergunto se você realmente se esforçou nelas. 
Estou curioso. Quando Voldemort lhe deu esta tarefa, quando 
ele pediu para você me matar, ele o fez em sussurros? 

 
MALFOY 

   Ele confia em mim! Eu fui escolhido! 
 
Malfoy mostra seu braço, puxa a manga e revela a MARCA NEGRA. Dumbledore mal olha para 
ela. 
 

DUMBLEDORE 
   Então devo tornar isso fácil para você. 
 
Vagarosamente e sem intenção nenhuma, Dumbledore pega sua varinha. Instantaneamente 
Malfoy ergue sua própria. 
 

MALFOY       * 
   Expelliarmus!         * 
 
Harry observa, horrorizado, a varinha de Dumbledore voar livremente, fazendo barulho ao 
bater na grade superior. Malfoy observa ela cair até parar, uma curiosa mistura de medo e 
admiração pelas suas ações. Dumbledore olha para a varinha, e em seguida para Draco. 
 

(CONTINUA) 
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DUMBLEDORE 
    Muito bem, Draco. Mas devo avisá-lo logo.    * 
    Matar não é assim tão fácil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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Malfoy olha dentro dos olhos de Dumbledore, então para o céu, para as nuvens que se juntam, 
revirando-se sombriamente, e depois olha de relance para a escada. Dumbledore percebe. 
 

DUMBLEDORE 
   Você não está sozinho, está? Há outros. Como? 
 
Um sorriso de escárnio aparece nos lábios de Malfoy. 
 

MALFOY 
   O Armário Sumidouro da Sala Precisa. 
 

DUMBLEDORE 
   Esse armário está quebrado há anos. 
 

MALFOY 
   Eu o consertei. 
 

DUMBLEDORE 
   Tão simples. Deixe-me adivinhar. Ele possui uma irmã. Gêmea. 
 

MALFOY 
   Na Borgin & Burkes. Eles formam –  
 

DUMBLEDORE 
   Uma passagem, sim. Muito bom. 
    (olhos mudam de direção) 
   Eu conheci um garoto anos atrás que fez todas 

as escolhas erradas. Deixe-me ajudá-lo, Draco. 
 

MALFOY 
   Não quero sua ajuda! Você não vê? 
   Tenho que fazer isso! Tenho! 
    (sussurrando) 
   Tenho que matar você ou ele me matará. 
 

DUMBLEDORE 
   Diga isso novamente Draco. Mas em 
   voz alta desta vez. 
 
Draco olha profundamente dentro dos olhos de Dumbledore. Sua mão treme. Paralisado, Harry 
os observa das sombras. Vagarosamente, Malfoy começa a ABAIXAR SUA VARINHA... quando o 
ECO DE PASSOS é ouvido. A porta é ABERTA BRUSCAMENTE: Belatriz, Greyback, e os outros. 
 

BELATRIZ 
   Veja só o que temos aqui. Dumbledore. 
   Sem varinha e sozinho. 

(MAIS) 
(CONTINUA) 
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BELATRIZ (CONT.) 
   Encurralado em seu próprio castelo. Muito bem, Draco. 
 
Harry espia, um lampejo de raiva passando por seus olhos ao som da voz de Belatriz. Devagar, 
ele pega sua varinha. 
 

DUMBLEDORE 
   Boa noite, Belatriz. Poderia fazer as devidas apresentações? 
 

BELATRIZ 
   Adoraria, Alvo. Mas temo que estejamos 
   com um pouco de pressa. 
    (para Malfoy) 
   Mate-o. 
 
A varinha de Malfoy é erguida mais uma vez. Harry ergue sua própria, mirando através da 
grade, em posição. Então, uma SOMBRA aparece pelas colunas à sua direita. Ele olha, encontra 
Snape, quieto como um fantasma, espiando acima. Cuidadosamente, Snape pega sua varinha, 
se vira para Harry, um dedo entre os lábios: shhh. Então ele sobe. Silêncio. Um fantasma 
novamente. 
 

GREYBACK 
   Ele não tem coragem. Como o pai. Deixe-me 

acabar com ele. À minha própria maneira. 
 

BELATRIZ 
   Não! O Lorde das Trevas foi claro. O garoto tem 

que fazê-lo. Vá em frente, Draco. Agora! 
 
Novamente Draco ergue sua varinha, sua mão tremendo. O braço de Harry está rígido, 
decidido. A veia em sua mão pulsa... 
 

SNAPE (FORA DE QUADRO) 
   Não. 
 
Harry observa Snape APARECER NO QUADRO DE VISÃO. 
 

DUMBLEDORE 
   Severo... 
 

BELATRIZ 
   Ora, vejam quem está aqui. O próprio Professor de 

Defesa Contra as Artes das Trevas de Hogwarts. Veio 
ver a matança? 

 
DUMBLEDORE 

   Severo... Por favor. 
(CONTINUA) 



 

www.potterish.com 

HARRY POTTER... ENIGMA DO PRÍNCIPE – Rev. 06/11/07            134. 
132. CONTINUAÇÃO: (6)                  132 
 

SNAPE 
   Eu dei minha palavra. Fiz um voto... 
 
Os olhos de Harry se movem freneticamente de um para outro, tentando entender a cena 
acima. Snape ergue o braço. 
 

SNAPE 
   Avada Kedavra! 
 
Um JATO de LUZ VERDE atinge Dumbledore diretamente no peito. Por um segundo ele pende, 
suspenso nas ameias, e então... é engolido pela noite. 
 
HARRY GRITA de RAIVA. Belatriz ergue sua varinha para o céu e uma RAJADA ENSURDECEDORA 
faz o castelo tremer, escondendo o grito de Harry. As NUVENS EXPLODEM com uma LUZ 
VERDE, se transformando em uma CAVEIRA. Enquanto os Comensais da Morte saem 
apressados, o braço de Snape cai frouxamente ao seu lado. 
 

SNAPE 
   Você não pode mais ficar aqui. 
 
Draco, aturdido, fita o local vazio em que Dumbledore esteve momentos antes. Snape o pega 
pela nuca, força-o pela porta, então o segue. 
 
Harry sobe as escadas e move-se atrapalhadamente até as ameias, BANHADAS PELA LUZ VERDE 
vinda de cima. Ele olha para baixo. Agonia passa pelo rosto de Harry e ele tem que se 
endireitar. Ele olha de esguelha para a caveira acima. Seus olhos se enchem de raiva. 
 
132A. EXT. TORRE DE ASTRONOMIA – MESMA HORA – NOITE                132A 
 
Snape guia Malfoy e Belatriz pela escadaria em espiral. 
 
132B. INT. CORREDOR DE SLUGHORN – NOITE                  132B 
 
Snape continua liderando, seu rosto uma máscara enquanto ele rodeia uma esquina. 
ESTUDANTES em pijamas e robes espiam o céu esmeralda, então se viram, fitando 
curiosamente o professor e seus acompanhantes. Snape passa sem falar nada. Draco desvia dos 
olhares dos alunos. Belatriz olha maliciosamente para um PEQUENO PRIMEIRANISTA, se inclina 
na direção dele: 
 

BELATRIZ 
   Bu. 
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132C. INT. PARTE EXTERNA DO SALÃO PRINCIPAL – NOITE                 132C 
 
Ouvindo PASSOS, um AUROR se vira, e é ATIRADO no ar quando Snape e os outros aparecem. 
Belatriz fica para trás, então vai em direção às ENORMES PORTAS do Salão, espiando acima, 
para além das VELAS FLUTUANTES até o teto abobadado, solene como uma igreja. Erguendo 
sua varinha, ela manda um JATO DE FOGO em direção à GRANDIOSA JANELA oposta. Enquanto 
esta EXPLODE, uma RAJADA de VENTO FRIO varre o local, APAGANDO AS VELAS. Snape se vira, 
olha para trás. Belatriz simplesmente SORRI, uma criança louca. 
 
132D. INT. CORREDOR – MESMA HORA – NOITE                  132D 
 
Ao ouvir o ECO da RAJADA de Belatriz, Rony e Hermione – correndo lado a lado em roupas 
normais – olham de relance um para o outro, continuam a correr.  
 
132E. EXT. CASTELO – MESMA HORA – NOITE                   132E 
 
Filch, de vigia, olha para cima, observa FRAGMENTOS DE VIDRO caindo da janela como jóias, e 
permance paralisado até que os fragmentos cortam seu rosto, derramando sangue. 
 
132F. INT. CORREDOR – MESMA HORA – NOITE                    132F 
 
Harry continua correndo, olha de relance para uma janela e vê Snape e os outros correndo por 
um pátio inferior. 
 
132G. EXT. PÁTIO INFERIOR – MESMA HORA – NOITE                 132G 
 
Malfoy diminui a velocidade, olha de relance para cima, observa os estudantes aparecerem nas 
janelas para espiar o céu esmeralda. Eles parecem fantasmas em suas roupas de dormir. 
 

BELATRIZ 
   Draco! Draco! 
    (enquanto ele se vira) 
   Eles te matarão se você ficar. 
 
132H. INT. CORREDOR – MESMA HORA – NOITE                  132H 
 
Hermione e Rony abrem caminho pelos outros estudantes, que estão confusos, chorando. 
McGonagall aparece, encontra o olhar de Rony e Hermione, continua. 
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132I. EXT. CABANA DE HAGRID/TERRENOS – MESMA HORA – NOITE                       132I 
 
Aqui está silencioso. Uma VISÃO do castelo. Nós nos MANTEMOS nela. Vagarosamente 
FIGURAS aparecem no horizonte. Os Comensais da Morte. Greyback. Belatriz, Draco. E Snape. 
 
133. EXT. CASTELO DE HOGWARTS – NOITE                133 
 
Harry atravessa correndo o portão de entrada, varinha em mãos. Diante dele, o chão cintila 
estranhamente num VERDE BRILHANTE. Ele vê PESSOAS CORRENDO nas proximidades da 
cabana de Hagrid. 
 
134. EXT. CABANA DO HAGRID / GRAMADO – MESMA HORA – NOITE            134 
 
Snape e os outros atingem o limite do gramado. De repente, Snape pára e olha para trás. Vê 
Harry correndo na sua direção. Malfoy, parecendo inqueto, olha para Harry também. 
 

SNAPE 
Vão! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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Nesse instante, uma BOLA DE FOGO GIGANTE sobe no ar. Snape se vira, vê Belatriz e a sombra 
dos outros refletidas nas chamas. Eles colocaram fogo na cabana de Hagrid. Malfoy permanece 
paralisado. 
 

SNAPE 
Vão! 

 
NOVO ÂNGULO – HARRY 
 
Correndo, Harry dispara adiante, varinha em mãos, a vingança nos olhos. Mais à frente, Snape 
permanece imóvel, alto e escuro em frente ao fogo crescente. Harry aponta sua varinha, 
dispara um JATO de LUZ VERMELHA. Snape não se move, meramente deixa-o passar ao lado da 
cabeça. Harry pára, o peito pesado e ataca novamente. 
 

HARRY 
Cruciatus! 

 
Snape levanta a varinha, dispersa a maldição com facilidade. 
 

HARRY 
Incacerata! 

 
Novamente, Snape repele o feitiço. 
 

HARRY 
Impedimenta! 

 
Outro movimento leve do braço, outra maldição defendida. Harry abaixa seu braço com 
frustração. 
 

HARRY 
Revide! Seu covarde, revide! 

 
Com uma rapidez surpreendente, a varinha de Snape se movimenta adiante e Harry perde o 
equilíbrio e cai no chão. 
 

SNAPE 
Nunca, jamais, associe essa palavra com meu nome novamente. 

 
Harry levanta-se sobre um joelho, aponta sua varinha quando… um JATO de RAIO VERMELHO 
empurra-o de volta ao gramado. Snape se vira, vê Belatriz atrás. 
 

SNAPE 
Não! Ele pertence ao Lorde das Trevas! 

 
Belatriz olha Snape intensamente, então se vira, se afasta rapidamente. Snape encara Harry, 
então também se afasta caminhando. Harry faz careta, coloca-se em pé e ataca uma última vez. 

(CONTINUA) 
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HARRY 
Sectumsempra! 

 
Estalo! Snape se vira e mais uma vez derruba Harry. Harry olha para as estrelas enquanto elas 
giram ao redor dele, quando Snape ENTRA NO SEU CAMPO DE VISÃO. 
 

SNAPE 
Você ousa usar meus próprios feitiços 
contra mim, Potter? 

 
Harry permanece parado. Seus olhos se arregalam, encontram os de Snape. 
 

SNAPE 
Você pode ter os olhos da sua mãe, mas você 
é tão burro quanto seu pai. Sim. Sou eu. Eu sou o 
Príncipe Mestiço. 

 
Snape chuta a varinha de Harry para o lado e se afasta, juntando-se a Malfoy e aos outros, que 
esperam ao lado das ruínas em chamas da cabana de Hagrid. Eles penetram na escuridão da 
fileira de árvores e DESAPARECEM. Harry esmurra o chão, então pára. 
 

HARRY 
Hagrid… HAGRID! 

 
Harry corre em direção da cabana quando a PORTA se solta das dobradiças. Segundos depois, 
Hagrid cambalea para fora, a barba soltando fumaça. 
 

HARRY 
Hagrid! Você está bem? 

 
HAGRID 

Precisa mais que isso para acabar comigo. Entretanto, 
não tenho certeza quanto à minha casa. Mas se 
ninguém conseguir consertá-la, Dumbledore consegue. 

 
HARRY 

Hagrid, Dumbledore -- 
 

HAGRID 
A única coisa que não entendo é o que Snape 
estava fazendo com aquela laia. 

 
Hagrid se vira e vê o IMENSO GRUPO de ESTUDANTES e FUNCIONÁRIOS reunidos fora do 
castelo. 
 
 
 

(CONTINUA) 
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HAGRID 
E do que se trata essa Marca Negra? 
Quem foi morto? 
(parando) 
Onde está Dumbledore, Harry? 
Onde está Dumbledore!! 

 
Harry tenta falar, mas não consegue. Hagrid fica imóvel. 
 
135. EXT. CASTELO DE HOGWARTS – PÁTIO INTERNO – NOITE             135 
 
Rony, Hermione e Gina estão com os funcionários. Eles se viram e olham o grupo de estudantes 
à parte de Harry e Hagrid. 
 
Hagrid pára bruscamente, arrasado pelo que vê. Harry segue em frente, ajoelha. Os olhos de 
Dumbledore estão fechados, seu rosto em paz. Harry arruma os seus óculos de meia-lua, limpa 
uma gota de sangue do canto da boca. Passa as costas da mão gentilmente na bochecha 
enrugada. 
 
Então ele percebe algo atrás da mão escurecida de Dumbledore: o medalhão. Ele pega, 
observa-o silenciosamente. Começa a chorar, enormes ondas de dor percorrendo seu corpo. 
Hermione acena para Gina, que dá um passo à frente, parando por trás dele. Ao toque dela, a 
cabeça dele cai em seu ombro e ela começa a acariciá-lo. Rony repara. Entende tudo. 
 
McGonagall levanta uma varinha trêmula em direção ao céu e, lentamente, a PONTA COMEÇA 
A BRILHAR. Um atrás do outro, estudantes e funcionários fazem o mesmo, erguendo suas 
varinhas em saudação. A medida que a CÂMERA SOBE, as pontas iluminadas se unem numa 
LUZ BRILHANTE única. O céu, brevemente esmeralda, torna-se escuro novamente. A Marca 
Negra desaparece. 
 
136. EXT. CASTELO DE HOGWARTS – DIA                136 
 
O castelo permanece em silêncio. FAIXAS PRETAS tremulam nos parapeitos. 
 
136A. EXT. PONTE – DIA               136A 
 
Silêncio. Desolação.           * 
 
137. INT. SALÃO PRINCIPAL – DIA                 137 
 
A cadeira de Dumbledore -- vazia. As mesas das Casas -- vazias. 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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138. INT. CORREDOR – DIA                  138 
 
A tapeçaria move-se levemente à brisa. O poleiro balança na gaiola vazia, rangendo 
suavemente. 
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139. INT. ESCRITÓRIO DE DUMBLEDORE – DIA               139 
 
Silêncio. Inércia. Vazio. Então: 
 
A porta SE ABRE cuidadosamente e Harry entra. Por um momento, ele simplesmente 
permanece observando. Procurando. Ao ver algo, ele atravessa até a grande mesa no outro 
lado. Olha para baixo. 
 
A varinha de Dumbledore. 
 
Esticando o braço, Harry a pega. Velha, de uso frequente e guardando a marca dos dedos do 
seu prorietário, é um objeto de beleza estranha. Harry segue as marcas sobre a madeira, 
hipnotizado, quando... 
 
... McGonagall entra. 
 

PROFESSORA McGONAGALL 
Potter. 

 
Ele não responde, concentrado na varinha. Os olhos de McGonagall o encontram rapidamente, 
observam o rosto de Harry. Ela franze as sobrancelhas, tentando formular algumas palavras. 
 

PROFESSORA McGONAGALL 
Potter, em vista do que 
aconteceu... se tiver necessidade 
de conversar com alguém... 

 
Ela vacila. Harry coloca a varinha de volta em cima da mesa gentilmente, refaz seus passos até a 
porta, pára para uma última olhada. 
 

PROFESSORA McGONAGALL 
Você deve saber... que o Professor 
Dumbledore... 

 
Harry se vira, observa seu rosto, não precisa de palavras. Por fim, ela acrescenta em voz baixa: 
 

PROFESSORA McGONAGALL 
Tinha grande consideração por você. 

 
Harry levanta o olhar. Alto na parede, os antigos diretores roncam nos seus quadros. O último 
parece bastante tranquilo, a sombra de um sorriso em seus lábios enquanto dorme. 
 
Dumbledore. 
 
Harry acena, hesita por um momento e sai. 
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140. INT. DORMITÓRIO DA TORRE – DIA                140 
 
Harry, de pé em frente à janela, sozinho no dormitório vazio. Na porta, ele olha em volta. Como 
se estivesse gravando tudo na memória. 
 
141. INT. SALA COMUNAL – DIA (MOMENTOS DEPOIS)              141 
 
Harry desce as escadas, pára. Hermione, Rony e Gina, sentados, conversam silenciosamente. 
Sorriem ligeiramente. 
 
142. EXT. TORRE DE ASTRONOMIA – DIA                142 
 
Harry e Hermione estão em pé próximos à beirada, enquanto Rony e Gina estão mais adiante, 
fora de alcance. Harry observa, na distância, as cinzas da cabana de Hagrid. Hermione brinca 
com o medalhão que está com eles. 
 

HERMIONE 
Você acha que ele teria feito isso? 
O Draco? 

 
HARRY 

Não. Ele estava abaixando a varinha. No 
fim, foi o Snape. Foi sempre o Snape. 
E eu não fiz nada... 

 
Hermione observa Harry, pega o medalhão do corrimão. 
 

HERMIONE 
Estranho. Pensar que isto é um pedaço 
da alma de Voldemort. 

 
HARRY 

Sim, estranho. Só que... não é. 
É falsa. 

 
Enquanto Hermione reage, Harry acena com a cabeça. 
 

HARRY 
Vai. Abra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(CONTINUA) 
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142. CONTINUAÇÃO:                   142 
 
Hermione abre o medalhão e retira um pedaço de PERGAMINHO dobrado num quadrado 
apertado. LÊ: 
 

HERMIONE 
’Ao Lorde das Trevas. Eu sei que há muito estarei 
morto quando ler isto, mas quero que você saiba 
que fui eu quem descobriu seu segredo. Roubei a 
Horcrux verdadeira e pretendo destruí-la logo 
que puder. Enfrento a morte na esperança de que 
diante de um adversário à altura, você se torne 
outra vez mortal. R.A.B.’ 
(olhando para cima) 
R.A.B.? 

 
HARRY 

Não sei. Mas seja quem for, está com a verdadeira 
Horcrux. Portanto, foi tudo em vão. Tudo. 

 
Hermione observa o rosto preocupado de Harry, e então olha para Rony e Gina. 
 

HERMIONE 
Rony está bem com isso, sabia? Você e a Gina. 
Mas se eu fosse você, quando ele estiver por perto, 
maneraria nos beijos. 

 
Hermione sorri suavemente, tentando animá-lo, mas Harry meramente acena com a cabeça, 
olha para longe novamente. 
 

HARRY 
Eu não vou voltar, Hermione. 

 
Hermione acena com a cabeça. 
 

HERMIONE  
Nós fizemos as pazes -- Rony e eu. 

 
HARRY 

Eu tenho que terminar o que Dumbledore 
começou. Eu não sei aonde isso vai me levar... 
mas avisarei a você e ao Rony onde estou 
quando puder. (ALTERNATIVO: Eu tenho 
que terminar o que Dumbledore começou. 
E... eu tenho que fazer sozinho.) 

 
HERMIONE 

Eu sempre admirei sua coragem, Harry, mas, 
às vezes... você é um pouco tapado. 

(CONTINUA) 
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Harry se vira, olhando-a com surpresa. 
 

HERMIONE. 
Não acha que vai conseguir encontrar 
todas aquelas Horcruxes sozinho, acha? 

(inclinando; um susurro) 
Você precisa da gente, Harry. 

 
Harry apenas a observa. Ela mexe a cabeça sorrindo, fazendo o que pode para persuadi-lo a 
sorrir. Finalmente, ele sorri suavemente. 
 

HARRY 
Sim. Eu preciso. Mas me faça um favor. Quando 
eu estiver por perto? É bom maneirar nos beijos. 

 
Hermione parece espantada. Ruborizada. 
 

HERMIONE 
Como se isso fosse acontecer. 

 
Ela olha para Rony, balança a cabeça. 
 

HERMIONE 
Além disso, ele está disfarçando. 

 
HARRY 

Engraçado. Ele diz o mesmo de você. 
 

HERMIONE 
Sim. Mas eu sou bem perceptiva. 

 
HARRY 

Você é brilhante. Ambos são. 
 
Harry olha para longe novamente e Hermione segue seu olhar. Ela olha para as terras distantes, 
perdendo-se lentamente. Percebe-se. Está registrando tudo. Colocando num livro de memórias. 
 

HERMIONE 
Você acha que nós algum dia... 
(voltaremos?) 

 
Ela pára. Seus olhos embaçados por um momento. Então ela luta contra eles. Firme. Harry luta 
contra suas próprias emoções, estica o braço e segura sua mão por um instante. Então solta-a. 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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HARRY 
Eu não sei. 

 
Hermione acena e os olhos de Harry encontram e observam a Rony e Gina. Como se pudesse 
sentir, Rony se vira e eles trocam um olhar, algo não falado mas verdadeiro passando entre 
eles. 
 
Nesse instante uma CANÇÃO se ouve, de lamento e assombrosa, e segundos depois uma AVE 
surge detrás da torre mais alta e começa a fazer seu caminho no céu. 
 
Rony e Gina chegam até Harry e Hermione, se encostam na beirada. Todos olham o horizonte, 
assistindo a ave ficar cada vez menor, enquanto sua canção -- magicamente -- permanece. 
 
Ninguém fala uma palavra sequer. 
 

ESCURECE GRADATIVAMENTE. 
 
 
 

FIM 
 


