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66. INT. COZINHA – MESMA HORA- NOITE (CHOVENDO)       66 
  
Monstro, Dobby e Mundungo Fletcher TROPEÇAM de um lado ao outro da 
cozinha. Quando eles se separam, Mundungo escorrega, pingando, varinha 
acesa. 
 

HERMIONE 
Expelliarmus! 

 
A varinha de Mundungo voa pelo ar... para as mãos de Hermione. 
 

MONSTRO 
Como pedido, Monstro voltou 
com o ladrão Mundungo Fletcher! 

 
DOBBY 

Dobby também voltou com o 
ladrão Mundungo Fletcher! 

 
MUNDUNGO 

O que você está querendo –- mandando 
um par de malditos elfos domésticos 
para cima de mim! 

 
DOBBY 

Dobby queria apenas ajudar! 
Dobby viu Monstro no Beco 
Diagonal, o que Dobby achou 
curioso. E depois Dobby escutou 
Monstro mencionar o nome de Harry Potter, 
o que Dobby achou muito curioso. 
E depois Dobby viu que Monstro estava 
falando com o ladrão Mundungo Fletcher, 
o que Dobby achou muito, muito –- 

 
MUNDUNGO 

Eu não sou ladrão, seu tolo. 
Sou um fornecedor de incríveis e 
raros objetos --  

  
RONY 

Você é um ladrão, Dunga. Todos 
sabem disso. 

 
Todos se viram. Rony está parado no vão da porta. Dobby sorri. 
 

DOBBY 
Mestre Weasley! Tão bom te ver 
de novo! 

 
Rony acena, olha os BRILHOSOS SAPATOS VERMELHOS nos pés de Dobby. 
 

(CONTINUA) 
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RONY 
Tênis irados. 

 
MUNDUNGO 

Escutem, eu entrei em pânico aquela noite, 
está bem? Eu nunca iria me oferecer para morrer  
por você, amigo. Eu posso fazer o que se 
o Olho-Tonto caiu da vassoura -- 

 
HERMIONE 

Pare de mentir! 

 
Hermione começa a se mover em direção a Mundungo. Rony a alcança, a pega 
pelos ombros, encara Mundungo ameaçadoramente. 
 

RONY 
Conselho. Não vamos relembrar 
os velhos tempos. Está bem... colega? 
 

HARRY 
Quando você limpou esse lugar -- 
não negue! –- você encontrou um 
medalhão, estou certo? 

 
MUNDUNGO 

Por que? Era valioso? 
 

HERMIONE 
Você ainda o tem. 

 
RONY 

Não. Ele está preocupado se deveria ter  
ganho mais dinheiro pelo medalhão. 

 
MUNDUNGO 

Não seria difícil, seria? 
Abri mão dele, não foi? 
Lá estava eu, negociando os meus produtos no 
Beco Diagonal quando essa mulher do Ministério 
chega e pede para ver a minha 
licença. Disse que pensou em 
me prender e teria, aliás, se 
não tivesse gostado daquele medalhão. 

 
HARRY 

Quem era ela? Essa bruxa? 
 

MUNDUNGO 
Bem, ela está lá, não está? 
Oprimindo e tudo. 

 
(CONTINUA) 
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Ele aponta para o amarelado Profeta, no topo de uma pilha próxima, onde 
uma mulher baixinha e gorda com cara de sapo pisca na primeira página: 
DOLORES UMBRIDGE. 
 
67. EXT. WHITEHALL STREET – MANHÃ          67 
 
Uma esquina vazia. Então... Rony aparece perto de um prédio. A algumas 
metros de distância, uma BRUXA (MAFALDA HOPKIRK) se aproxima. Rony 
começa a andar, seguindo-a ao longo da rua, então se ajoelha, brincando 
com os seus cadarços. Zap! A bruxa se enrijece e cai... nos braços de 
Harry. Rony se apressa, pega os pés dela e... 
 
68. INT. ÁREA DO DEPÓSITO – AÇÃO CONTÍNUA – MANHÃ       68 
 
... ajuda Harry a tirá-la DE VISTA. Eles a deixam entre DOIS BRUXOS, um 
alto, um baixo, ambos INCONSCIENTES. Hermione está despejando a POÇÃO 
POLISSUCO em três taças. 
  

RONY 
Certo. Então vamos fazer isso. Quem       * 
fica com quem?            * 

 
HERMIONE           * 

Bem, a menos que um de vocês queira       * 
usar saia...            * 

 
Hermione se inclina, ARRANCA um CABELO da bruxa. Rony franze as 
sobrancelhas enquanto avalia os dois bruxos restantes. 
 

HERMIONE           * 
Lembrem o que dissemos. Mantenham os seus      * 
olhos abaixados. Não falem com ninguém       * 
a não ser que seja absolutamente necessário. Ajam        * 
o mais normal possível. Apenas façam        * 
o que as outras pessoas estão fazendo.       * 
Nós fazemos isso -– e com um pouco de        * 
sorte –- entramos. E então...         * 

 
HARRY           * 

Fica muito complicado.          * 
 

HERMIONE           * 
Correto.             * 

 
Harry e Hermione olham mais uma vez para o TRIO ADORMECIDO atrás deles. 
 

HARRY 
Isso é totalmente maluco. 

 
 
 

(CONTINUA) 
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HERMIONE 
Completamente, totalmente, sem 
dúvida. 

 
RONY 

O mundo é louco. Vamos, 
beba. Nós temos uma Horcrux para  
encontrar. 

 
69. EXT. RUA WHITEHALL – MANHÃ – (MOMENTOS DEPOIS)      69 
 
O trio – nas suas novas identidades –- emergem. Rony (como REG 
CATTERMOLE) pega um CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 
 

REG CATTERMOLE/RONY 
Caso você esteja interessada, eu sou Reg  
Cattermole, Departamento de  
Manutenção Mágica. 

 
MAFALDA HOPKIRK/HERMIONE 

Mafalda Hopkirk, assistente na 
Seção de Controle do Uso Indevido da Magia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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ALBERTO RUNCORN/HARRY 
(batendo em seus bolsos) 

Eu sou ninguém. 
 

MAFALDA HOPKIRK/HERMIONE 
Você é alguém. Tome cuidado. 

 
Bem na hora um BRUXO MAGRO aparece. 
 

BRUXO MAGRO 
Bom dia, Reg! Boa sorte hoje. 

 
REG CATTERMOLE/RONY 

Ah... claro. Obrigado. 
 
Rony olha para Harry e Hermione, vira a cabeça para o bruxo magro e eles 
o seguem. 
 
70. EXT. BANHEIROS PÚBLICOS – MANHÃ (MOMENTOS DEPOIS)      70 
 
Enquanto o bruxo magro desce as escadas em direção ao banheiro público, 
o trio aparece. 
 

REG CATTERMOLE/RONY 
O que você acha que ele quis dizer 
com “boa sorte”? 

 
71. INT. BANHEIRO MASCULINO – MANHÃ (SEGUNDOS DEPOIS)      71 
 
Harry e Rony entram, olham ao redor, então, olham o que todos os outros 
estão fazendo, entram nos cubículos. 
 
72. INT. CUBÍCULO             72 
 
Harry entra. Ele escuta descargas ao redor. Ele olha para a sua 
esquerda, vê um PAR DE BOTAS subindo na privada ao lado, então olha para 
a sua direita, vê Rony –- como Reg Cattermole –- apoiado. 
 

REG CATTERMOLE/RONY 
Nós damos descarga em nós mesmos? 

 
ALBERTO RUNCORN/HARRY 

Aparentemente sim. 
 

REG CATTERMOLE/RONY 
É muito nojento. 

 
Enquanto o rosto de Reg/Rony desaparece, Harry dá um passo e sobe em sua 
privada, mergulha o seu sapato cautelosamente, depois o retira. 
Completamente secos. Pisando totalmente, ele sobe, puxa a corrente e é 
instantaneamente sugado para baixo. Segundos mais tarde... 
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... ele aparece saltando de uma LAREIRA para o átrio do Ministério da 
Magia. Ele vê que Hermione já chegou e que está parada atrás de uma 
ESTÁTUA MASSIVA de PEDRA NEGRA descrevendo uma bruxa e um bruxo sentados 
sobre centenas de corpos nus movidos a dor. Harry se junta a ela. 
 

ALBERTO RUNCORN/HARRY 
Isso são...? 

 
MAFALDA HOPKIRK/HERMIONE 

(acenando; com  
desgosto) 

Trouxas. Nos seus devidos lugares. 
 
Harry olha para a base da estátua, onde as palavras MAGIA É PODER estão 
gravadas. Na mesma hora, um BRUXO CARECA esbarra em Harry. 
 

BRUXO CARECA 
Saia da frente, você vai –- ah, Runcorn! 
Me desculpe... 

 
O Bruxo Careca se apressa, claramente apavorado, assim como OUTRO BRUXO, 
quase fora da vista de Harry. 
 

MAFALDA HOPKIRK/HERMIONE 
Você parece ser bem popular. 

 
Rony se aproxima, recebendo uma grande quantidade de olhares de pena dos 
colegas que repetiram o “boa sorte” do Bruxo Magro. 
 

REG CATTERMOLE/RONY 
Eu tenho que falar, estou começando a  
surtar um pouco. 

 
Na mesma hora, um grupo de BRUXOS JOVENS E MAL-ENCARADOS, comandado pelo 
seu líder, SCABIOR, entra no átrio, empurrando junto um pequeno grupo de 
CAPTURADOS. 
 

ALBERTO RUNCORN/HARRY 
O Ministério deve estar contratando jovens  
esses dias. 

 
REG CATTERMOLE/RONY 

Eles não são do Ministério. São  
ladrões. Eles caçam nascidos trouxas 
e traidores de sangue por recompensa. 

 
ALBERTO RUNCORN/HARRY 

Quanto tempo você disse que essa quantia de 
Poção Polissuco ia durar, Hermione? 

 
(CONTINUA) 



 

www.potterish.com 

HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS... – PT. 1 – Rev. 11/06/10     57. 
73. CONTINUAÇÃO:              73 
 

MAFALDA HOPKIRK/HERMIONE 
Eu não disse. 

 
YAXLEY 

Cattermole! 
 
Todos eles pulam. Yaxley vai em direção a Rony. 
 

YAXLEY 
Ainda está chovendo no meu escritório. 
Há dois dias agora. 

 
REG CATTERMOLE/RONY 

Sério? Você tentou um guarda-chuva? 
 
Yaxley olha para Rony curiosamente, então se curva mecanicamente. 
 

YAXLEY 
Você percebe que estou a caminho do  
andar de baixo, certo, Cattermole? 

 
REG CATTERMOLE/RONY 

Andar de baixo...? 
 

YAXLEY 
O interrogatório da sua esposa! Se o 
registro sanguíneo da minha esposa estivesse em questão 
e o Chefe do Departamento de Execução das Leis 
da Magia precisasse de um trabalho feito, eu acho 
que faria disso uma prioridade. Você tem uma hora. 

 
Na mesma hora, o ELEVADOR atrás deles se abre. Hermione puxa Rony para 
dentro. Yaxley se transforma e a raiva passa assim que... 
 
74. INT. ELEVADOR – AÇÃO CONTÍNUA – MANHÃ        74 
 
... as portas de fecham. 
 

REG CATTERMOLE/RONY 
Ah meu deus. O que eu devo fazer? 
Minha esposa está sozinha lá embaixo. 

 
ALBERTO RUNCORN/HARRY 

Rony. Você não tem uma esposa 
 

REG CATTERMOLE/RONY 
Ah. Certo. 

 
ALBERTO RUNCORN/HARRY 

Olhe, nós iremos com você –-  
 

(CONTINUA) 
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REG CATTERMOLE/RONY 
Não, é loucura. Vocês dois vão encontrar 
Umbridge. Eu ficarei bem. Mas como 
eu faço para parar de chover? 

 
MAFALDA HOPKIRK/HERMIONE 

Tente Finite Incantatem. É claro 
se algo der errado, com o Feitiço Atmosférico -- 

 
MULHER (NARRAÇÃO EM OFF) 

Nível dois. Departamento de Execução 

das Leis da Magia, incluindo os Serviços 

Administrativos da Suprema Corte dos Bruxos, 

o Quartel-General dos Aurores e a Seção 

de Controle do Uso Indevido da Magia. 

 
MAFALDA HOPKIRK/HERMIONE 

É o seu andar. 
 
75. INT./EXT. ELEVADOR – NÍVEL DOIS – AÇÃO CONTÍNUA – MANHÃ    75 
 
O elevador se abre e Rony começa a recuar. 
 

REG CATTERMOLE/RONY 
Finite Incantatem, tudo bem. E se  
não der certo...? 

 
Mas antes que ela pudesse responder, as grades douradas do elevador 
fecham e ela e Harry somem. 
 

MAFALDA HOPKIRK/HERMIONE 
Não gosto dele por conta própria 
lá embaixo. 

 
ALBERTO RUNCORN/HARRY 

Rony vem aqui desde os dois anos 
de idade. É conosco que deveríamos  
estar preocupados. 

 
MAFALDA HOPKIRK/HERMIONE 

Você realmente tem dentes horríveis, 
você sabe disso. 

 
MULHER (NARRAÇÃO EM OFF) 

Nível um. Ministro da Magia e  

Serviços Auxiliares... 

 
       
 
 
 

(CONTINUA) 



 

www.potterish.com 

HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS... – PT. 1 – Rev. 11/06/10     59. 
75. CONTINUAÇÃO:             75 
 

ALBERTO RUNCORN/HARRY 
(sussurrando rapidamente) 

Eu digo que se não localizarmos Umbridge 
dentro de uma hora, nós vamos encontrar Rony 
e voltar outro dia. Fechado? 

 
As grades se abrem de novo e Harry e Hermione congelam.  
 
76. INT. ELEVADOR – NÍVEL UM – AÇÃO CONTÍNUA – MANHÃ      76 
 
Parada está uma BRUXA DE CABELOS COMPRIDOS, seu cabelo enrolado em um 
LENÇO FELPUDO, é DOLORES UMBRIDGE. Ela levanta a vista de sua prancheta 
e vê Hermione. 
 

UMBRIDGE 
Ah, Mafalda! Travers a mandou, 
não foi? Bom. Nós vamos direto para baixo. 

(olhando Harry) 
Alberto, você não vai sair? 

 
Harry acena mudamente, sai. Enquanto o elevador desce, ele assiste o 
rosto angustiado de Hermione sumir de vista. 
 
77. INT. MINISTÉRIO DA MAGIA – NÍVEL UM – MANHÃ – (MOMENTOS DEPOIS)   77 
 
Harry passa por uma porta reluzente, atrás de outra, encarando os 
corredores púrpura completamente desertos. UM BRUXO BALBUCIANTE passa, 
murmurando para uma PENA flutuante à sua frente. Fora isso, está 
estranhamente calmo. 
 

JOVEM BRUXO (FORA DE QUADRO) 
Weasley! 

 
Harry pára assustado, se encosta em um canto e vê um BRUXO RUIVO de 
aparência familiar: PERCY WEASLEY. 
 

JOVEM BRUXO 
Eles estão esperando pelo seu relatório 
no andar de baixo. 

 
PERCY WEASLEY 

Ah, sim... claro. 
 
Harry vê Percy apressar-se. 
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78 INT. CORREDOR – MANHÃ (MOMENTOS DEPOIS)        78  
 
Harry segue o caminho. Escuta vozes adiante. Sai em um espaço largo e 
aberto e descobre dúzias de bruxos e bruxas sentados em fileiras de 
pequenas mesas. Acenando suas varinhas em sincronia, retângulos de 
PAPÉIS ROSA voam como pipas pelo ar, caindo em pilhas organizadas. Harry 
se aproxima discretamente, vê que são panfletos intitulados “SANGUES-
RUINS e os perigos que eles trazem a uma Sociedade Pacífica de Puros-
Sangue”. 
 

BRUXA RUIVA 
Acha que a bruxa velha vai ficar 
interrogando sangues-ruins o dia todo? 

 
BRUXO DE ÓCULOS 

Sh... cuidado. 

 
Pio Thicknesse aparece, trilhando uma comitiva de lacaios. 
 

THICKNESSE 
Runcorn. 

 
Harry responde o aceno de Thicknesse, o assiste sair de VISTA. Enquanto 
o seu olhar muda, ele encontra a bruxa ruiva o fitando com medo. Ela 
olha para longe rapidamente e retoma o seu trabalho duas vezes mais 
rápido. O olhar de Harry muda de novo, olha uma PORTA DE MOGNO BRILHANTE 
do outro lado do caminho. Ele olha com atenção: algo está embutido na 
porta. Ele atravessa a sala, pára assustado. Encaixado na madeira está 
um OLHO, ele gira fracamente, então para: o olho de Olho-Tonto. Ele olha 
para baixo para a PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ao lado da porta:  
 

DOLORE UMBRIDGE 
CHEFE DA COMISSÃO DE REGISTRO DOS NASCIDOS TROUXAS 

 
O maxilar de Harry se aperta de raiva e ele olha pelo ombro, vê a bruxa 
ruiva o assistindo. Ela olha para outro lado rapidamente. Harry procura 
pelo bolso interior e retira um DETONADOR CHAMARIZ, um estranho objeto 
com pequenas pernas entrelaçadas e um chifre como corpo. Harry o solta. 
 
Ele se move rapidamente ao redor do seu corpo, pelo chão e diretamente 
para as mesas em fileira. Harry espera. Então... Bang! Fumaça preta 
levanta pelo ar, páginas rosa voam por todo o lugar e o Detonador gera 
outras doze réplicas dele mesmo, as quais correm pelo chão, pelas pernas 
e mesas dos panfletos. A Bruxa Ruiva GRITA. Outros também e Harry... 
 


