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92. EXT. ACAMPAMENTO – AO MESMO TEMPO - ANOITECER       92 
  
Harry vira o CACO DE ESPELHO em seus dedos, então vê Hermione colher 
flores à distância. Ela está linda. Vendo-o, ela sorri, acena, continua. 
O RADIO FAZ BARULHO DE ESTÁTICA e ele VIRA O ESPELHO para poder ver 
Rony. Ele parece incomodado, mas segura sua língua e escorrega o espelho 
para seu bolso. Notando o medalhão, ele o remove de dentro da camisa, 
estuda as fissuras na pele de metal do medalhão. De repente ele 
ESTREMECE. O medalhão cai de sua mão, dança na corrente. A PELE no 
entorno de sua cicatriz SE CONTRAI. 
  

VOLDEMORT (NARRAÇÃO EM OFF) 
Diga-me, Gregorovitch. Diga-me 

onde está... 

  
93. INT. LOJA DE VARINHAS – QUARTO DE TRÁS – NOITE      93 
 
Um VELHO (GREGOROVITCH) com cabelo completamente branco e uma barba 
espessa em um canto escuro.  
 

GREGOROVITCH 
Eu lhe disse! Eu não a possuo mais! 
Foi roubada de mim! Muitos anos 
atrás! 

 
VOLDEMORT 

Você não estaria mentindo para mim, 

estaria, Gregorovitch? Porque eu 

devo lhe dizer... Isso só vai 

tornar as coisas piores para você... 

  
Enquanto uma mão ossuda – de Voldemort – estende uma varinha, 
Gregorovitch reage com medo e nós ESTAMOS CORRENDO, NOS APROXIMANDO 
ATRAVÉS de sua pupila se dilatando PARA... 
  
94. FLASHBACK - INT. CORREDOR ESCURO – ANOS PASSADOS      94 
  
... um corredor sombrio. Um Gregorovich mais jovem corre em direção a um 
quarto distante, uma lanterna chacoalhando em sua mão. 
 

GREGOROVITCH (NARRAÇÃO EM OFF) 
Eu estou dizendo a verdade! Eu me lembro 
como se fosse ontem... 

 
95. INT. OFICINA – AÇÃO CONTÍNUA          95 
 
Gregorovitch entra violentamente, com a lanterna chacoalhando. Serragens 
poluem o chão.  
 
 
 
 

(CONTINUA) 
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Na mureta da janela, empoleirado como um pássaro gigante, um JOVEM 
(GRINDELWALD) com cabelos dourados sorri diabolicamente, e então levanta 
sua VARINHA. UM RAIO de LUZ preenche a tela e nós --  
 

CORTAMOS PARA: 
 
96. INT. LOJA DE VARINHAS – QUARTO DE TRÁS – NOITE (PRESENTE)    96 
 
O rosto de Gregorovitch se enruga com medo conforme a ponta da varinha 
de Voldemort se acende.  
 

VOLDEMORT 
Quem era ele? O ladrão? 

 
GREGOROVITCH 

Apenas um garoto! Não era do vilarejo. 
Foi ele que a pegou. Eu nunca 
a vi novamente. Eu juro pela minha vida.  

 
VOLDEMORT 

Eu acredito em você... 

 
UMA EXPLOSÃO DE LUZ VERDE preenche o quarto e... 
  
97. EXT. BARRACA – ANOITECER           97 
 
Os olhos de Harry se abrem nervosamente. Ele vê Hermione, bonita ao 
anoitecer âmbar, de pé um pouco distante, estudando-o.  
 

HERMIONE 
Eu achei que tivesse parado. 

 
Harry olha para ela, sacode sua cabeça.  
 

HERMIONE 
Você não pode deixá-lo entrar, Harry. 
O próprio Dumbledore disse isso. Você 
deve fechar sua mente. É perigoso demais -- 

 
HARRY 

Não é uma vela que eu possa assoprar, 
Hermione. Sempre queima, mesmo 
que seja apenas uma tremulação. Você 
consegue entender isso? 

 
Harry a olha, e então desvia o olhar. Ela se entristece, preocupada por 
isso, então:  
 

HERMIONE 
Diga-me. O que você viu. 

 
(CONTINUA) 
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HARRY 
Ele o achou. Vol-- 

 
Ele para, olhando para trás em direção à barraca, para Rony.  
 

HARRY 
Você-Sabe-Quem. Ele encontrou 
Gregorovitch -- 

 
HERMIONE 

O produtor de varinhas? 
 

HARRY 
Sim. Como você sabia? 

 
HERMIONE 

Vítor comprou sua varinha de 
Gregorovitch. A maioria dos alunos 
de Durmstrang compraram. O que 
ele tem a ver com Você-Sabe-Quem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA) 



 

www.potterish.com 

HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS... – PT. 1 – Rev. 11/06/10     75. 
97. CONTINUAÇÃO: (2)             97 
 

HARRY 
Você-Sabe-Quem quer alguma coisa que 
Gregorovitch já possuiu -- não sei 
o quê. Mas ele está desesperado para 
tê-la. Como se sua vida dependesse disto. 

 
Hermione estuda Harry. O RÁDIO FAZ BARULHO de dentro da barraca. Os 
olhos de Harry chamejam; ele começa a falar -- 
 

HERMIONE 
Não -- Isso... o conforta. 

 
HARRY 

Bom, me deixa extremamente estressado. 
O que ele espera ouvir? Boas notícias? 

 
HERMIONE 

Eu acho que ele apenas espera não ouvir 
notícias ruins. Isto o faz passar pelo dia. 

 
HARRY 

E o que te faz passar pelo dia? 
 

HERMIONE 
Nós todos fizemos sacrifícios, Harry. 

 
Harry olha-a sem expressão, acena em direção à barraca. 
  

HARRY 
Quanto tempo até ele poder viajar? 

 
HERMIONE 

Eu não sei. Leva tempo. Estou 
fazendo tudo o que posso. 

 
HARRY 

Você não está fazendo o suficiente. 
 
Hermione estuda o perfil bravo de Harry. Então:  
 

HERMIONE 
Tire-o. 

 
Harry se vira, vê Hermione estudando-o de perto. Ela aponta para sua 
garganta, em direção ao medalhão.  
 

HERMIONE 
Tire-o. Agora. 

 
Harry tira o medalhão... REAGE.  
 

(CONTINUA) 
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HERMIONE 
Melhor? 

 
HARRY 

Muito. 
 
Hermione pega o medalhão, segura-o firme em seus dedos.  
 

HERMIONE 
Está frio. Mesmo tendo ficado 
encostado em sua pele por dias. 

  
Hermione vê Harry estudando o medalhão, pensativo. 
 

HERMIONE 
Vamos revezar. Tudo bem? 

 
Hermione coloca-o em seu pescoço. Ela entristece por um momento, 
sentindo sua presença, e então olha para Harry. Ele a estuda, e então 
acena.  
 
98. INT. BARRACA – NOITE (MAIS TARDE)         98 
 
Rony dorme do lado do rádio FAZENDO BARULHO. Harry deita a poucos metros 
de distância, acordado.  
 
99. EXT. ACAMPAMENTO – AO MESMO TEMPO – NOITE       99 
 
Hermione se aconchega do lado de fora na escuridão, tremendo. Seus olhos 
observam as árvores. Lá longe, há, por um momento... movimento. Ou então 
é o que parece. Ela força a visão. Não vê nada. Volta a encostar seu 
queixo em seu peito. Ao fazê-lo, há algo no ar... risadas. O tagarelar 
de... garotos? Ou então é o que parece. Ela levanta seu queixo. Olha 
novamente para as árvores...  
 
100. INT. BARRACA – AO MESMO TEMPO – NOITE       100 
 
Harry estica o braço, começa a desligar o rádio quando: 
  

RÁDIO (NARRAÇÃO EM OFF) 
... Severo Snape, recentemente escolhido 

Diretor de Hogwarts... 

 
Conforme o sinal desaparece, Harry vira de lado e gira o botão. Atrás 
dele, vemos a sombra de Hermione SE LEVANTAR, se afastar da barraca... 
  
101. EXT. ACAMPAMENTO – AO MESMO TEMPO – NOITE      101 
 
Hermione se move em direção às árvores... 
 
 

(CONTINUA) 
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102. INT. BARRACA – AO MESMO TEMPO - NOITE        102 
 
Enquanto o rádio resiste, sintonizando e perdendo o sinal, Harry pega 
sua mochila, puxa o MAPA DO MAROTO AMASSADO. 
 

RADIO (VOZ SAINDO) 
... mantém pouca semelhança à 

escola sob a liderança de Dumbledore. 

O curriculum de Snape é severo, refletindo 

os desejos do Lord das Trevas e infrações 

são punidas duramente pelos dois 

Comensais da Morte no corpo docente... 

 
Harry espia o mapa a sua frente e -- com certeza -- encontra o nome de 
Snape flutuando pelo escritório de Dumbledore.  
 
103. EXT. ÁRVORES – AO MESMO TEMPO – NOITE       103 
 
Hermione vai mais para dentro nas árvores, e então para. SOMBRAS 
aparecem no meio dos grandes troncos e VOZES ficam mais claras. Em pé, 
totalmente parada, Hermione assiste a uma GANGUE de SEQUESTRADORES abrir 
caminho em sua direção. Eles parecem estar sujos e ferozes, como se 
estivessem na natureza selvagem por algum tempo. Ao passarem, a metros 
dela, mas incapazes de vê-la, apenas os olhos de Hermione acompanham sua 
passagem. Como anteriormente, Scabior guia o caminho, FENRIR GREYBACK ao 
seu lado. Abruptamente, Scabior para, com seus olhos estreitando-se.  
 

SCABIOR 
O que é isso? Esse... cheiro? 

 
Os outros olham em volta estupidamente. Scabior refaz seus passos até 
estar parado diretamente na frente de Hermione, seus olhos observando 
através dela. Ele se inclina para frente, sempre tão perto, apenas 
polegadas de seu pescoço, NARINAS DILATADAS. O medalhão TIQUETAQUEIA, 
tremendo em cima do esterno de Hermione. Então, lentamente, Scabior 
afasta-se, seus olhos sondando a escuridão, antes de se retirar, guiando 
os outros para longe. A última dupla arrasta o que parecem ser CORPOS.  
 
Ao desaparecerem entre as árvores, Hermione finalmente engole sua 
saliva.  
 

HARRY (FORA DE QUADRO) 
Sequestradores. 

 
Ela se vira, encontra Harry a poucos metros. 
  

HARRY 
Bom saber que seus encantamentos 
funcionam. 

 
 

 
(CONTINUA) 
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103. CONTINUAÇÃO:            103 
 

HERMIONE 
Ele conseguiu sentí-lo. Meu perfume. 

 
104. EXT. BARRACA – AO MESMO TEMPO – NOITE       104 
  
Rony empurra parte da abertura da barraca para a escuridão. À distância, 
ele vê Harry e Hermione. Parados perto um do outro.  
 


