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NOTA DA AUTORA

Se você já leu meu livro Fangirl, sabe que Simon Snow era um perso-
nagem fictício dentro daquela história.

Um personagem fictício fictício. Meio que um amálgama de cen-
tenas de outros Escolhidos que vieram antes.

Em Fangirl, Simon é o herói de uma série de livros de aventura 
infantojuvenis escritos por Gemma T. Leslie — e tema das fanfics es-
critas pela protagonista, Cath.

Quando terminei de escrever, senti que podia deixar Cath e seu 
namorado, Levi, para trás, assim como seu mundo. Senti que sua his-
tória havia sido concluída…

Mas não consegui deixar Simon para trás.
Eu tinha escrito bastante sobre ele através dessas outras vozes, mas 

ficava pensando o que eu faria se Simon estivesse em uma história mi-
nha, e não na de Cath ou na de Gemma.

O que eu faria com Simon Snow?
O que eu faria com Baz? E Agatha? E Penny?
Li e amei tantas histórias mágicas sobre Escolhidos. Como escre-

veria a minha?
Sempre em frente é isso.
É a minha versão de um personagem que eu não conseguia tirar da 

cabeça. É a minha versão desse tipo de personagem, desse tipo de jornada.
É uma maneira de dar a Simon e Baz, apenas esboçados em Fan-

girl, a história que sentia que devia a eles.
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1

SIMON

Sigo até a estação de ônibus sozinho.
Sempre rola alguma questão com a minha papelada quando vou 

embora. No verão inteiro, não podemos nem ir até o mercado sem 
acompanhante e permissão da rainha — então, no outono, assino mi-
nha própria liberação do abrigo e vou embora.

— Ele estuda em uma escola especial — uma das mulheres da se-
cretaria explica à outra. Devolvo meus documentos por baixo da di-
visória de acrílico que me separa delas. — É uma escola para delin-
quentes horríveis.

A outra mulher nem levanta os olhos.
Todo mês de setembro é assim, ainda que eu nunca volte para o 

mesmo abrigo.
O Mago foi me buscar pessoalmente da primeira vez, quando eu 

tinha onze anos. No ano seguinte, ele disse que eu podia ir para Wat-
ford sozinho.

— Você matou um dragão, Simon. Deve dar conta de uma longa 
caminhada e alguns ônibus.

Eu não pretendia matar o dragão. Ele não teria me ferido, acho. (Ain-
da sonho com isso às vezes. Com o fogo que o consumiu de dentro para 
fora, como uma queimadura de cigarro devorando uma folha de papel.)

Vou para a rodoviária e como um chocolate aerado com recheio 
de menta enquanto espero pelo primeiro ônibus. Vou pegar outro de-
pois. E mais um trem.
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Quando já estou acomodado no trem, tento dormir com a mala 
no colo e os pés esticados no assento à minha frente, mas um homem 
algumas fileiras atrás não para de me encarar. Sinto seu olhar subindo 
pelo meu pescoço.

Pode ser só um tarado. Ou um policial.
Ou pode ser um caçadente de recompensas que sabe que muita 

gente pagaria bem para vir atrás de mim… (“Caçadente de recompen-
sas?”, eu disse para Penelope da primeira vez que encaramos um. “Isso”, 
ela respondeu. “Porque se eles te pegam, ficam só com seus dentes.”)

Troco de vagão e nem tento dormir de novo. Quanto mais me 
aproximo de Watford, mais inquieto fico. Todo ano, penso em pular do 
trem e percorrer o restante do caminho à base de feitiços, ainda que 
eu acabasse em coma.

Eu poderia lançar um anda-logo no trem, mas já é um feitiço ar-
riscado nas melhores condições, e meus primeiros feitiços do ano es-
colar costumam ser especialmente perigosos. Eu deveria treinar duran-
te as férias, lançar feitiços simples e previsíveis quando ninguém está 
olhando. Como acender as luzes. Ou transformar maçãs em laranjas.

— Fechem botões ou amarrem cadarços — a srta. Possibelf suge-
riu. — Esse tipo de coisa.

— Só tenho um botão — eu disse, e corei quando ela olhou para 
minha calça jeans.

— Então use magia nas tarefas de casa — ela disse. — Para lavar 
os pratos. Polir a prataria.

Não me dei ao trabalho de dizer à srta. Possibelf que durante as 
férias faço refeições em pratos descartáveis, com talheres de plástico 
(só garfos e colheres, nunca facas).

Nem me dei ao trabalho de praticar feitiços no verão.
É chato. E sem sentido. E não é como se ajudasse. A prática não 

me torna um feiticeiro melhor; só é um gatilho…
Ninguém sabe por que minha magia é assim. Por que explode 

como uma bomba em vez de fluir através de mim como a porra de 
um rio ou como quer que funcione para os outros.
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— Não sei — Penelope disse quando perguntei qual era a sen-
sação da magia dela. — É tipo um poço dentro de mim. Tão extenso 
que não consigo ver ou imaginar o fundo. Mas, em vez de descer o 
balde, eu penso direto em içar. Então ali está ela, tanto quanto eu pre-
ciso, desde que me mantenha concentrada.

Penelope sempre se mantém concentrada. Além disso, é muito 
poderosa.

Agatha não é. Não tanto assim, pelo menos. Agatha também não 
gosta de falar sobre sua magia.

Mas uma vez, no Natal, mantive Agatha acordada até que ela esti-
vesse tão boba de sono que me contou que, para ela, lançar um feitiço 
se assemelhava a flexionar um músculo e deixá-lo contraído.

— Tipo croisé devant — ela disse. — Sabe?
Fiz que não com a cabeça.
Ela estava deitada sobre um tapete de pele de lobo à frente da la-

reira, toda encolhida, como um gatinho bonito.
— É balé — Agatha disse. — É como se eu segurasse uma postura 

pelo tempo que conseguisse.
Baz me disse que, para ele, é como acender um fósforo. Ou pu-

xar um gatilho.
Não era sua intenção me contar. Aconteceu quando estávamos 

lutando contra a quimera na floresta, no quinto ano. Ela tinha nos 
encurralado e Baz não era poderoso o bastante para enfrentá-la so-
zinho. (Nem o Mago é poderoso o bastante para enfrentar uma qui-
mera sozinho.)

— Anda, Snow! — Baz gritou comigo. — Vai em frente. Libera 
essa porra. Agora.

— Não dá — tentei explicar. — Não funciona assim.
— Claro que funciona.
— Não é só apertar o botão de ligar — eu disse.
— Tenta.
— Não dá, porra.
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Eu estava balançando minha espada — já era muito talentoso com 
a espada, mesmo aos quinze —, mas a quimera não era corpórea. (Que 
é o que acontece quase o tempo todo comigo agora. Basta começar a 
carregar uma espada e todos os seus inimigos se transformam em né-
voa ou teia de aranha.)

— Fecha os olhos e imagina um fósforo — Baz me disse.
Tentávamos nos esconder atrás de uma pedra. Ele lançava um fei-

tiço depois do outro; praticamente cantava.
— Quê?
— Era o que minha mãe costumava dizer. Acenda um fósforo 

dentro do coração e sopre a chama.
É sempre fogo, quando se trata de Baz. Nem consigo acreditar que 

ele ainda não me incinerou. Ou me queimou na fogueira.
Baz gostava de me ameaçar com um funeral viking, quando está-

vamos no terceiro ano.
— Sabe o que é, Snow? Uma pira flamejante à deriva no mar. Po-

demos fazer o seu em Blackpool, assim os pobretões dos seus amigos 
normais vão poder ir também.

— Cala a boca — eu dizia, tentando ignorá-lo.
Nunca tive nenhum amigo normal, pobretão ou não.
As pessoas do mundo normal se mantêm fora do meu caminho 

sempre que possível. Penelope diz que elas sentem meu poder e se 
afastam por instinto. Como cachorros que não fazem contato visual 
com os donos. (Não que eu seja o dono de alguém, não foi isso que 
quis dizer.)

De qualquer modo, com feiticeiros é o oposto. Eles amam o chei-
ro de magia; tenho que me esforçar muito para que me odeiem.

Baz é a exceção. Ele é imune a mim. Talvez tenha desenvolvido 
uma tolerância à minha magia, tendo dividido o quarto comigo pelos 
últimos sete anos.

Na noite em que enfrentamos a quimera, Baz gritou tanto comi-
go que acabei explodindo.
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Nós dois acordamos horas depois em uma clareira escura. A pedra 
atrás da qual nos escondíamos tinha virado pó e a quimera, vapor. Ou 
talvez só tivesse fugido.

Baz tinha certeza de que eu havia queimado suas sobrancelhas, 
mas ele me parecia normal, sem nem um fio de cabelo fora do lugar.

Típico.
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2

SIMON

Não me permito pensar em Watford durante as férias.
No meu primeiro ano lá, quando tinha onze, passei o verão in-

teiro pensando na escola. Pensando em todo mundo que eu tinha co-
nhecido: Penelope, Agatha, o Mago. Nas torres e no terreno. Nos chás. 
Nos doces. Na magia. No fato de que eu era mágico.

Me torturei pensando na Escola de Magia de Watford, passando o 
dia sonhando com ela, até que começasse a parecer que não era nada 
além de um devaneio. Só outra fantasia para fazer o tempo passar.

Como quando eu sonhava em jogar futebol profissionalmente, 
ou com meus pais, meus pais de verdade, voltando para me buscar…

Meu pai seria jogador de futebol também. Minha mãe seria chi-
que como uma modelo. Eles explicariam que não tinham podido ficar 
comigo porque eram novos demais para ter um filho, e isso colocaria 
a carreira deles em risco. “Mas sempre sentimos sua falta, Simon”, di-
riam. “Estávamos procurando por você.” Então me levariam para mo-
rar em uma mansão.

Uma mansão de jogador de futebol… uma escola de magia…
Ambas pareciam bobagem à luz do dia. (Principalmente quando 

se acordava em um quarto com outros sete órfãos.)
Naquelas primeiras férias, eu já tinha desgastado a lembrança de 

Wat  ford até só sobrar um fiapo quando minha passagem de ônibus e mi-
nha papelada chegaram, no outono, com um bilhete do próprio Mago…

Era real. Era tudo real.
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Por isso, no verão seguinte, depois do meu segundo ano em Wat-
ford, não me permiti pensar em magia em nenhum momento. Por 
meses. Me fechei totalmente para ela. Não senti falta, não a desejei.

Decidi deixar que o Mundo dos Magos voltasse para mim como 
um belo presente surpresa em setembro, se voltasse. (Voltou mesmo. 
Continua voltando, até agora.)

O Mago costumava dizer que talvez pudesse me deixar passar as 
férias em Watford um dia — ou passá-las com ele onde quer que vá 
durante o verão.

Até que decidiu que seria melhor se eu passasse o restante do 
ano com os normais. Para ter contato com sua linguagem e apren-
der a me virar.

— Deixe que a privação afie sua lâmina, Simon.
Achei que ele estava falando da minha lâmina de verdade, a Espa-

da dos Magos. Depois me dei conta de que ele estava falando de mim.
A lâmina sou eu. A espada do Mago. Não sei se essas férias no 

abrigo me deixam mais afiado… mas certamente me deixam com 
mais fome. Fazem com que eu anseie por Watford como… não sei, 
como se fosse minha própria vida.

Baz e o pessoal dele — as famílias antigas e ricas — têm certeza 
de que ninguém pode entender tanto de magia quanto eles. Acham 
que a magia só devia ser confiada a eles.

Mas ninguém ama a magia como eu.
Nenhum dos outros feiticeiros — ninguém da minha turma, nem 

os pais deles — sabe o que é viver sem magia.
Só eu sei.
E sou capaz de fazer qualquer coisa para garantir que a magia es-

teja sempre aqui, para que eu possa voltar para ela.

Tento não pensar em Watford quando estou longe, mas nessas fé-
rias foi quase impossível.
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Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, não achei que 
o Mago daria atenção a algo como o fim do ano letivo. Quem inter-
rompe uma guerra para dar férias para as crianças?

Além disso, não sou mais criança. Legalmente, poderia estar por 
conta própria desde os dezesseis. Poderia ter arranjado um apartamen-
to. Talvez em Londres. (Posso pagar. Tenho uma mala cheia de ouro de 
leprechaun — uma mala grande, e ouro de leprechaun só desaparece 
quando se tenta dá-lo a outros feiticeiros.)

Mesmo assim, o Mago me mandou para um abrigo diferente, 
como sempre faz. Depois de todos esses anos, ainda fica me man-
dando de lá para cá. Como se eu estivesse seguro em algum lugar. 
Como se o Oco não pudesse simplesmente me invocar, ou o que 
quer que tenha feito comigo e com Penelope no fim do último 
ano letivo.

— Ele consegue te invocar? — Penny perguntou assim que esca-
pamos dele. — Do outro lado dessa água toda? Não é possível, Simon. 
Nunca se viu nada igual.

— Vou avisar isso a ele da próxima vez que for invocado como um 
esquilo demoníaco de araque! — retruquei.

Penelope tivera o azar de estar segurando meu braço quando fui 
levado, e acabou sendo arrastada comigo. Se escapamos, devemos isso 
a seu raciocínio rápido.

— Simon — ela disse aquele dia, quando finalmente estávamos 
no trem de volta para Watford. — É sério.

— Porra, Penny, sei que é sério. O Oco tem meu número. Nem 
eu tenho meu número, mas ele conseguiu.

— Como podemos saber tão pouco a respeito do Oco? — Penny 
resmungou. — Ele é tão…

— Insidioso — eu disse. — Imagino que seja daí que vem o 
nome “Oco Insidioso”.

— Para de graça, Simon. Isso é sério.
— Eu sei, Penny.
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Quando chegamos a Watford, o Mago nos ouviu e se certificou 
de que não estávamos feridos, mas então nos mandou embora. Sim-
plesmente nos disse para ir para casa.

Não tinha o menor sentido.
Então é claro que eu passei as férias inteiras pensando em Watford. 

Em tudo o que aconteceu, em tudo o que pode acontecer e em tudo 
o que está em jogo… Fiquei remoendo.

Ainda assim, não me permiti fantasiar com as coisas boas, sabe? 
Porque são elas que podem me deixar louco de saudade.

Tenho uma lista mental de todas as coisas de que mais sinto falta e 
não posso pensar nelas até que esteja a cerca de uma hora de distância 
de Watford. A partir daí, repasso os itens um a um. É meio como mer-
gulhar aos poucos na água fria. Só que ao contrário, na verdade: mergu-
lhar aos poucos em algo muito bom, para que o choque não seja demais.

Comecei a fazer essa lista de coisas boas aos onze anos e prova-
velmente deveria cortar alguns itens, mas é mais difícil do que parece.

De qualquer modo, estou a cerca de uma hora de distância da esco-
la, então retomo minha lista mental e encosto a testa na janela do trem.

Coisas de Watford de que mais sinto falta

1) Biscoitos macios de cereja
Eu nunca tinha comido biscoitos macios de cereja antes de Watford. 
Só de uva-passa ou, com mais frequência, de água e sal. Já eram do 
tipo industrializado, e depois ainda eram deixados no forno por tem-
po demais.

Em Watford, há biscoitos de cereja fresquinhos todo dia no café da 
manhã para quem quiser. À tarde também, na hora do chá. Tomamos 
chá no refeitório depois da aula, antes dos cursos extracurriculares, de 
jogar futebol e de fazer lição de casa.

Sempre tomo chá com Penelope e Agatha e sou o único que 
come os biscoitos.
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— Vamos jantar em duas horas, Simon — Agatha ainda me re-
preende, depois de todos esses anos. Uma vez, Penelope tentou cal-
cular quantos desses biscoitos eu tinha comido desde que entrara em 
Watford, mas ficou entediada antes de chegar a um número.

Eu simplesmente tenho que comer esses biscoitos quando posso. 
São fofinhos, leves e têm um toque de sal. Às vezes, sonho com eles.

2) Penelope
Antes esta posição pertencia ao rosbife, mas, alguns anos atrás, deci-
di me limitar a um único item alimentar, ou a lista seria como aquela 
música sobre comida do musical Oliver!, e meu estômago se contor-
ceria de tanta fome.

Talvez Agatha devesse vir antes de Penelope. Afinal, ela é minha 
namorada. Mas Penelope entrou na lista primeiro. Ficou minha ami-
ga na minha primeira semana na escola, durante a aula de palavras 
mágicas.

Eu não soube muito bem o que pensar dela quando nos conhece-
mos. Era uma menininha gorducha com pele marrom-clara e cabelo 
vermelho-vivo. Usava óculos gatinho, do tipo que a pessoa usa quando 
se fantasia de bruxa para uma festa, e tinha um anel roxo gigante pe-
sando sobre a mão direita. Penelope tentou me ajudar com um exer-
cício, e acho que fiquei só olhando para ela.

— Sei que você é Simon Snow — ela disse. — Minha mãe disse 
que você estaria aqui. Ela falou que você é muito poderoso, provavel-
mente mais do que eu. Sou Penelope Bunce.

— Não imaginei que alguém como você fosse se chamar Pene-
lope — eu disse. Idiota. (Tudo o que eu disse naquele ano foi idiota.)

Ela franziu o nariz.
— Como “alguém como eu” deveria se chamar?
— Não sei. — E não sabia mesmo. Eu conhecera outras meninas 

parecidas com ela que se chamavam Saanvi ou Aditi, mas elas não eram 
nem um pouco ruivas. — Saanvi?
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— Alguém como eu pode ter qualquer nome — Penelope disse.
— Ah — eu disse. — Tá, desculpa.
— E podemos fazer o que quisermos com o cabelo. — Ela apon-

tou para o exercício, balançando o rabo de cavalo vermelho. — É falta 
de educação encarar, mesmo um amigo.

— Somos amigos? — perguntei a ela, mais surpreso que qualquer 
outra coisa.

— Estou te ajudando com a lição, não estou?
Ela estava. Tinha acabado de me ajudar a encolher uma bola de 

futebol até ficar do tamanho de uma bolinha de gude.
— Achei que estivesse me ajudando porque sou burro — eu disse.
— Todo mundo é burro — ela respondeu. — Estou te ajudando 

porque gosto de você.
Depois fiquei sabendo que seu cabelo tinha ficado daquela cor 

sem querer, enquanto testava uma feitiço novo — mas ela o deixou 
vermelho o ano todo. No ano seguinte, mudou para azul.

A mãe de Penelope é indiana e o pai é inglês. Na verdade, os dois 
são ingleses: a parte da família com ascendência indiana mora em Lon-
dres há muitos e muitos anos. Depois de um tempo, Penelope me con-
tou que os pais a mandaram ficar longe de mim na escola.

— Minha mãe disse que ninguém sabe de onde você realmente 
veio. E que pode ser perigoso.

— Por que não deu ouvidos a ela? — perguntei.
— Porque ninguém sabe de onde você veio, Simon! E você pode 

ser perigoso!
— Você não tem o menor instinto de sobrevivência.
— Fora que fiquei com dó. Você segurava a varinha ao contrário.
Sinto saudade de Penny todo verão, ainda que diga a mim mes-

mo para não sentir. O Mago diz que ninguém pode me escrever ou 
ligar durante as férias, mas ela encontra outras maneiras de me mandar 
mensagens. Uma vez, Penny possuiu o velho da loja, aquele que sem-
pre se esquece de colocar a dentadura, e falou comigo através dele. Era 
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legal saber como ela estava e tudo mais, mas foi uma experiência tão 
perturbadora que pedi a Penny para nunca mais fazer aquilo, a não ser 
que fosse uma emergência.

3) O campo de futebol
Não consigo mais jogar tanto futebol quanto antes. Não sou bom 
o bastante para entrar para o time da escola, e sempre acabo me en-
volvendo em alguma intriga ou catástrofe, ou o Mago me envia para 
uma missão. (Uma pessoa que pode ser invocada pela porcaria do Oco 
quando ele bem entende não é um goleiro confiável.)

Mas de vez em quando eu jogo. O campo da escola é perfeito. O 
gramado é ótimo, fica na única parte plana do terreno. Tem árvores bo-
nitas em volta e dá para sentar à sombra delas para assistir às partidas…

Baz está no time da escola. Claro. O cretino.
Ele é no campo como em qualquer outro lugar. Forte. Gracioso. 

Implacável.

4) O uniforme
Coloquei esse item na lista quando tinha onze anos. É preciso en-
tender que, quando recebi meu uniforme, foi a primeira vez que tive 
roupas que serviam direito em mim e a primeira vez que vesti pa-
letó e gravata. Do nada, me senti alto e chique. Até que Baz entrou 
no quarto, muito mais alto que eu e muito mais chique que todos 
os outros.

São oito anos de estudo em Watford. No primeiro e no segun-
do anos, usamos paletó listrado — em dois tons de roxo e dois tons 
de verde — com calça cinza-escura, suéter verde e gravata vermelha.

É obrigatório usar chapéu-palheta na escola até o sexto ano — 
o que na verdade é só para ver se seu fica-aí é forte o bastante para 
mantê-lo no lugar. (Penny sempre teve que lançar o feitiço no meu 
chapéu. Se eu o fizesse, acabaria tendo que dormir com aquela por-
caria na cabeça.)
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Há um uniforme novinho esperando por mim todo outono 
quando entro no quarto. Ele fica estendido na cama, limpo, passa-
do e do tamanho perfeito, não importa o quanto eu tenha mudado 
ou crescido.

Os alunos do último ano — como eu agora — usam paletó verde 
com detalhe em branco. Suéteres vermelhos só se quisermos. Capas 
também são opcionais; nunca usei uma, porque acho meio bobo, mas 
Penny gosta. Ela diz que se sente a própria Stevie Nicks.

Gosto do uniforme. Gosto de saber o que vou usar todos os dias. 
Não sei o que vou usar ano que vem, quando estiver formado…

Pensei em me juntar aos Homens do Mago. Eles têm seu próprio 
uniforme, uma mistura de Robin Hood com o serviço secreto de in-
teligência britânico. Mas o Mago diz que esse não é o meu destino.

É assim que ele fala comigo.
— Não é o seu destino, Simon. Ele o conduz a outro lugar.
O Mago quer que eu fique à parte de tudo. Treine separado. Te-

nha aulas especiais. Acho que nem me deixaria estudar em Watford se 
não fosse o diretor da escola — e se não achasse que é o lugar mais 
seguro para mim.

Se eu perguntasse ao Mago o que devo vestir depois que me for-
mar, ele provavelmente escolheria uma roupa de super-herói…

Não vou perguntar a ninguém que roupa devo usar depois de sair 
da escola. Tenho dezoito anos. Posso me vestir sozinho.

Ou Penny pode me ajudar.

5) Meu quarto
Eu deveria dizer “nosso quarto”, mas não sinto falta de dividi-lo com Baz.

O quarto e colega de quarto são definidos no primeiro ano em 
Watford e seguem os mesmos até a formatura. Nunca é preciso fazer 
as malas ou tirar os pôsteres da parede.

Dividir um quarto com alguém que quer me matar — que quer 
me matar desde os onze anos — é… bom, é uma merda, né?
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Talvez o crisol tenha se sentido mal por colocar eu e Baz juntos 
(não literalmente; não acho que o crisol tenha sentimentos), porque 
ficamos com o melhor quarto de Watford.

Moramos na Casa da Pantomima, nos limites da propriedade. É 
um prédio de quatro andares e meio, de pedra, e o nosso quarto fica 
no último, em uma espécie de torre com vista para o fosso. A torre é 
pequena demais para abrigar mais de um quarto, mas é maior que os 
quartos dos outros alunos. Costumava ser o quarto dos funcionários, 
então temos o nosso próprio banheiro.

Na verdade, é bem tranquilo dividir o banheiro com Baz. Ele fica 
lá a manhã inteira, mas pelo menos é limpinho; e não gosta que eu 
mexa nas coisas dele, então as mantêm fora do caminho. Penelope diz 
que nosso banheiro cheira a cedro e mexerica, e deve ser por causa de 
Baz — por minha, não é.

Eu contaria como Penny consegue entrar no nosso quarto — 
meninas não podem entrar em quartos de meninos e vice-versa —, 
mas eu mesmo não sei. Talvez tenha a ver com o anel dela. Eu a vi usá-lo 
uma vez para entrar numa caverna, então tudo é possível.

6) O Mago
Também coloquei o Mago na lista quando tinha onze anos. E achei 
que deveria tirá-lo inúmeras vezes.

Como no sexto ano, quando ele praticamente me ignorou. Toda 
vez que eu tentava falar com o Mago, ele me dizia que estava em meio 
a algo importante.

O Mago ainda diz isso de vez em quando. Eu entendo. Ele é o 
diretor. Mais do que isso, na verdade: é chefe do conciliábulo, então 
teoricamente está encarregado de todo o Mundo dos Magos. Não é 
como se o Mago fosse meu pai. Ele não é nada meu…

Mas é a coisa mais próxima que tenho de algo assim.
Foi o Mago quem veio até mim no mundo normal e me expli-

cou (ou tentou explicar) quem eu era. Ele ainda toma conta de mim, 
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às vezes sem que eu perceba. E me sinto mais confiante quando o 
Mago tem tempo para mim, para realmente falar comigo. Luto melhor 
quando ele está por perto. Penso melhor. É como se, quando está lá, eu 
quase acreditasse no que o Mago sempre me disse: que sou o feiticeiro 
mais poderoso que ele já conheceu.

Que todo o meu poder é algo bom, ou pelo menos vai ser um dia. 
Que vou me acertar e resolver mais problemas do que causo.

O Mago é a única pessoa que tem permissão de entrar em conta-
to comigo durante as férias.

Em junho, ele sempre se lembra do meu aniversário.

7) A magia
Não a minha magia, necessariamente. Ela está sempre comigo e, na 
verdade, isso não é muito reconfortante.

Quanto não estou em Watford, sinto falta de estar perto de magia 
em geral. De magia ambiente, casual. De gente lançando feitiços no 
corredor e durante as aulas. De alguém passar um prato de linguiça de 
um lado a outro da mesa como se estivesse suspenso por fios.

O Mundo dos Magos não é um mundo de verdade. Não temos 
cidades. Nem mesmo bairros. Os feiticeiros sempre viveram em meio 
à mundanidade. É mais seguro assim, de acordo com a mãe de Pene-
lope; isso nos impede de nos afastar demais do resto do mundo.

As fadas fizeram isso, ela explicou. Ficaram cansadas de lidar com 
as pessoas e se esconderam nas florestas por séculos, até que não con-
seguiram mais encontrar o caminho de volta.

O único lugar em que feiticeiros dividem o mesmo teto e não 
são parentes é em Watford. Há clubes, festas e reuniões anuais mágicas, 
mas Watford é o único lugar onde estamos o tempo todo juntos. É por 
isso que casais não param de se formar nesses últimos anos. Penny diz 
que quem não conhece o futuro companheiro em Watford pode ficar 
sozinho para sempre — ou acabar fazendo um tour de solteiros pela 
Grã-Bretanha Mágica aos trinta e dois anos.
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Não sei por que Penny está preocupada; desde o quarto ano, ela 
tem um namorado nos Estados Unidos. (Ele veio para Watford como 
aluno de intercâmbio.) Micah joga beisebol, e seu rosto é tão simétri-
co que daria para conjurar um demônio com ele. Os dois conversam 
por vídeo quando Penny está em casa, e quando está na escola ele es-
creve para ela quase todos os dias.

— Tá — Penny me diz —, mas ele é americano. Os americanos não 
pensam em casamento igual a gente. Micah pode me trocar por uma 
normal bonita que conhecer em Yale. Minha mãe sempre me diz que 
esse é o problema da nossa magia: está se esvaindo nos casamentos im-
pensados dos americanos.

Penny cita a mãe tanto quanto eu cito Penny.
As duas estão sendo paranoicas. Micah é um cara legal. Ele vai se 

casar com Penelope — e aí vai querer levá-la para os Estados Unidos. 
É com isso que deveríamos estar nos preocupando.

Mas, voltando…
Magia. Sinto falta de magia quando não estou na escola.
Quando estou sozinho, a magia é pessoal. Meu fardo, meu segredo.
Mas, em Watford, a magia é só o ar que respiramos. É o que me 

torna parte de algo maior, não aquilo que me distingue.

8) Ebb e as cabras
Comecei a ajudar Ebb, que cuida das cabras, no segundo ano. Por um 
tempo, ficar com os animais era meu passatempo preferido (para de-
leite de Baz). Ebb é a pessoa mais legal de Watford. Ela é mais nova 
que os professores, e é surpreendentemente poderosa para alguém que 
decidiu passar a vida cuidando de cabras.

— O que ser poderoso tem a ver com o resto? — Ebb diz. — 
Ninguém é obrigado a jogar cestete só porque é alto.

— Você quer dizer basquete?
Como mora em Watford, Ebb se afastou um pouco do resto do 

mundo.
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— Dá na mesma. Não sou soldado. Não vou viver lutando só por-
que levo jeito com as mãos.

O Mago diz que somos todos soldados, cada um de nós, quem ti-
ver um grama de magia que seja. Esse era o perigo antigamente, ele 
diz: os feiticeiros simplesmente seguiam com a vida, fazendo o que ti-
nham vontade de fazer, tratando a magia como um brinquedo ou um 
presente, não algo que deviam proteger.

Ebb não usa cachorro para pastorear as cabras. Só os funcionários. 
Eu a vi conduzir todo o rebanho na direção contrária só com um mo-
vimento de mão. Ebb tinha começado a me ensinar a trazer as cabras 
de volta uma a uma, a fazer todas sentirem ao mesmo tempo que foram 
longe demais. Até me deixou ajudar no nascimento de um filhote…

Agora não tenho mais tanto tempo para ficar com ela.
Mesmo assim, mantenho Ebb e as cabras na lista de coisas de que 

tenho saudade. Para pensar nelas pelo menos por um minuto.

9) A Floresta Inconstante
É melhor tirar isso da lista.

Foda-se a Floresta Inconstante.

10) Agatha
Talvez eu deva tirar Agatha da lista também.

Estou chegando perto de Watford agora. Estarei na estação em al-
guns minutos. Alguém da escola deve ter vindo me buscar…

Eu costumava deixar Agatha para o fim. Ficava o verão inteiro 
sem pensar nela, então esperava até estar quase chegando em Watford 
para permitir que voltasse à minha mente. Assim, não precisava pas-
sar as férias inteiras tentando me convencer de que ela era boa demais 
para ser verdade.

Mas agora… não sei, talvez Agatha seja mesmo boa demais para 
ser verdade, pelo menos para mim.
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No fim do último ano letivo, pouco antes que eu e Penny fôs-
semos pegos pelo Oco, vi Agatha na Floresta Inconstante, com Baz. 
Acho que tinha desconfiado de que havia algo entre eles, mas nunca 
acreditei que ela me trairia assim — que cruzaria essa linha.

Não tive tempo de falar com Agatha depois que a vi com Baz, 
porque estava ocupado demais sendo sequestrado e escapando. Não 
pude falar com ela durante as férias, porque não posso falar com nin-
guém. Agora… não sei. Não sei o que Agatha é para mim.

Nem sei bem se senti saudade dela.
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3

SIMON

Quando chego à estação, não tem ninguém me esperando. Ninguém 
que eu conheço, pelo menos — só um taxista com cara de saco cheio 
segurando um pedaço de papelão com snow escrito.

— Sou eu — digo.
Ele faz cara de dúvida. Não pareço exatamente um riquinho de 

colégio interno, principalmente sem uniforme. Meu cabelo é curto 
demais (eu raspo todo fim de ano letivo), uso tênis barato e não pareço 
entediado o bastante. Não consigo manter os olhos parados.

— Sou eu — repito, um pouco irritado. — Quer que eu mostre 
minha identidade?

Ele suspira e baixa o papelão.
— Se quer que eu te leve até o meio do nada, garoto, não vou 

discutir.
Entro no banco de trás do carro e deixo a mala ao meu lado. O 

taxista dá a partida e liga o rádio. Fecho os olhos. Fico enjoado no 
banco de trás de um carro mesmo num bom dia, e hoje não é um 
bom dia. Estou nervoso e só comi um chocolate e um saco de batati-
nhas sabor queijo e cebola.

Estou quase chegando.
É a última vez que vou fazer isso. Voltar à escola no outono. Ainda 

vou percorrer o trajeto até Watford, mas não assim, não como se esti-
vesse voltando para casa.

“Candle in the Wind” começa a tocar e o taxista canta junto.
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O nome da música me lembra vela-ao-vento, um feitiço perigo-
so. Os meninos da escola dizem que dá para usar para ter mais, vamos 
dizer, vigor. Mas, se você der ênfase na sílaba errada, vai acabar acen-
dendo um fogo que ninguém consegue apagar. Um fogo real. Nun-
ca tentei, mesmo em caso de necessidade — não sou bom com du-
plo sentido.

Passamos por um buraco e meu corpo é jogado para a frente. Eu 
me agarro ao banco.

— Se segura — o taxista solta.
Ponho o cinto, olhando em volta. Já passamos da cidade para o 

campo. Engulo em seco e ajeito a postura.
O taxista volta a cantar, mais forte agora — “never knowing who to 

turn to” —, como se estivesse realmente envolvido com a música. Pen-
so em falar para ele se segurar.

Passamos por outro buraco e minha cabeça quase bate no teto. 
Estamos em uma estrada de terra. Esse não é o caminho que costumo 
pegar para Watford.

Olho para o taxista pelo retrovisor. Tem algo errado — sua pele 
está verde, e seus lábios, vermelhos como carne crua.

Então olho diretamente para seu corpo, logo à minha frente. É só 
um taxista. Dentes tortos, nariz quebrado. Cantando Elton John.

Volto a olhar para o espelho. Pele verde. Lábios vermelhos. Bonito 
como uma estrela pop. Goblin.

Não espero para descobrir qual o plano dele. Levo a mão à cintu-
ra e começo a murmurar o encanto para a Espada dos Magos. É uma 
arma invisível — mais que isso, na verdade; nem está lá quando digo 
as palavras mágicas.

O goblin me ouve e nossos olhares se encontram através do espe-
lho. Ele sorri e faz menção de pegar algo na jaqueta.

Se Baz estivesse aqui, tenho certeza de que teria uma lista dos fei-
tiços que poderia usar neste momento. Deve haver um em francês que 
funcionaria maravilhosamente bem. Mas, assim que a espada aparece 
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na minha mão, cerro os dentes e decapito o goblin com ela — arran-
cando junto um pedaço do banco do motorista. Voilà.

Ele continua dirigindo por um segundo, então, de repente o carro 
segue descontrolado. Graças à magia não há nenhuma divisória entre o 
banco de trás e o da frente do táxi, então desafivelo o cinto, pulo por 
cima do banco (por onde a cabeça do goblin estava antes) e pego o 
volante. Ele deve estar com o pé no acelerador, porque saímos da es-
trada, mas continuamos ganhando velocidade.

Tento puxar o carro de volta. Na verdade, não sei dirigir, então 
viro o volante para a esquerda, e a lateral do táxi pega em uma cerca 
de madeira. O airbag abre na minha cara e eu voo para trás. O carro 
continua batendo contra alguma coisa, provavelmente a mesma cerca. 
Nunca achei que fosse morrer assim…

O táxi para antes que eu consiga pensar em uma maneira de me 
salvar.

Estou quase no chão, e bati a cabeça na janela e no banco. Quan-
do contar essa história para Penny, não vou mencionar que tirei o cin-
to de segurança.

Estico o braço acima da cabeça e alcanço a maçaneta. A porta abre 
e caio para fora do táxi, aterrissando de costas na grama. Parece que 
passamos por cima da cerca e paramos num campo. O motor conti-
nua ligado. Levanto, gemendo, e me inclino pela janela do motorista 
para desligá-lo.

Um espetáculo se revela lá dentro. Tem sangue no airbag todo. E 
no cadáver. E em mim.

Abro a jaqueta do goblin, mas não encontro nada além de chiclete 
e um estilete. Não parece ter sido trabalho do Oco — não há sequer 
um rastro incômodo dele no ar. Inspiro fundo para garantir.

O suposto taxista devia estar só atrás de vingança. Os goblins es-
tão na minha cola desde que ajudei o conciliábulo a expulsá-los de 
Essex. (Eles andavam devorando pessoas bêbadas no banheiro de casas 
noturnas, e o Mago ficou preocupado com a possibilidade de perda 
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de gírias regionais.) Acho que o goblin que conseguir me matar vai 
acabar virando o rei deles.

Mas esse não vai ganhar a coroa. Minha espada está fincada no 
banco ao lado dele, então eu a puxo e a faço desaparecer no meu qua-
dril. Aí me lembro da mala e a pego também, limpando o sangue na 
calça cinza de moletom antes de abri-la e encontrar minha varinha. 
Não posso deixar essa confusão aqui e acho que não vale a pena guar-
dar nada como prova.

Aponto a varinha para o táxi e sinto a magia à flor da pele.
— Me ajuda aqui — sussurro. — Saia, mancha maldita!
Já vi Penelope usar esse feitiço para se livrar de coisas impronun-

ciáveis. No meu caso, tudo o que faz é limpar um pouco do sangue na 
minha calça. É melhor que nada.

A magia se acumula nos meus braços, tanto que meus dedos tremem.
— Vamos — digo, apontando. — Some daqui!
Saem faíscas da varinha e das pontas dos meus dedos.
— Anda, caralho… — Sacudo o pulso e aponto de novo. Noto a 

cabeça do goblin na grama perto do meu pé, de volta ao verde. Go-
blins são demônios lindos. (A maior parte dos demônios é bem char-
mosa.) — Imagino que tenha comido o taxista — digo, chutando a 
cabeça na direção do carro. Sinto o braço queimar.

— Tudo o que é sólido desmancha no ar! — grito.
Sinto uma onda quente passar do chão até a ponta dos meus de-

dos, e o carro desaparece. A cabeça desaparece. A cerca desaparece. 
A estrada…

Uma hora depois, suando e ainda coberto de sangue seco de go-
blin e da poeira que saiu junto com o airbag, finalmente vejo a escola 
à minha frente. (Só um trecho da estrada de terra tinha desaparecido, e 
aquilo mal chegava a ser uma estrada, na verdade. Eu só tive que voltar 
para a rodovia e a seguir até aqui.)
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Todos os normais pensam que Watford é um colégio interno ul-
traexclusivo. No fundo, é mesmo. O terreno está coberto de encanta-
mentos. Ebb me contou uma vez que lançamos feitiços novos na es-
cola conforme os desenvolvemos. Então ela tem inúmeras camadas de 
proteção. Toda essa magia é capaz de queimar as retinas de um normal.

Caminho até o portão alto de ferro, em cima do qual está escri-
to escola watford, e seguro as barras para que sintam a magia den-
tro de mim.

Antes, isso já bastava. O portão se abria para qualquer feiticeiro. 
Tem até uma inscrição no alto: a magia nos separa do mundo; não 
deixemos que nada nos separe uns dos outros.

— É um belo ideal — o Mago disse quando pediu defesas mais 
rígidas ao conciliábulo —, mas não devemos seguir os conselhos de 
segurança de um portão de seiscentos anos. Não espero que as pessoas 
que vão à minha casa obedeçam ao que quer que esteja escrito em 
ponto-cruz nas minhas almofadas.

Eu estava nesse conciliábulo, com Penelope e Agatha. (O Mago 
queria nossa presença para mostrar o que estava em risco. “As crian-
ças! O futuro do nosso mundo!”) Não fiquei ouvindo toda a discussão. 
Minha mente vagou, pensando em onde a casa do Mago ficava e se 
um dia ele ia me convidar para conhecê-la. Era difícil visualizá-lo em 
casa, quanto mais com almofadas. Ele tem aposentos em Watford, mas 
passa várias semanas seguidas fora. Quando eu era mais novo, achava 
que, quando não estava na escola, o Mago vivia na floresta, comendo 
nozes e frutinhas e dormindo em tocas de texugo.

A segurança do portão e do perímetro foi ficando mais rígida a 
cada ano.

Um dos Homens do Mago — Premal, irmão de Penelope — está 
de guarda do lado de dentro do portão hoje. Deve estar bem puto por 
isso. O resto da equipe do Mago provavelmente está na sala dele, pla-
nejando a próxima ofensiva, enquanto Premal fica aqui, recebendo os 
calouros. Ele vem até mim.
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— Tudo bem, Prem?
— Acho que eu é que deveria te perguntar isso…
Olho para minha camiseta ensanguentada.
— Goblin — digo.
Premal assente, aponta a varinha para mim e murmura um feitiço 

de limpeza. Ele é tão poderoso quanto Penny. Quase consegue enfei-
tiçar em silêncio.

Odeio quando as pessoas lançam feitiços de limpeza em mim; faz 
com que eu me sinta como uma criança.

— Obrigado — digo mesmo assim, e começo a passar por ele.
Premal me impede com um braço.
— Só um minuto — ele diz, erguendo a varinha até a altura da 

minha testa. — Medidas especiais hoje. O Mago disse que o Oco está 
andando por aí com o seu rosto.

Faço careta, mas tento não me afastar da varinha.
— Achei que era para ser segredo.
— E é — ele diz. — Um segredo que pessoas como eu precisam 

saber para poder te proteger.
— Se eu fosse o Oco, já poderia ter te comido.
— Vai ver é isso que o Mago tem em mente. Pelo menos assim 

teríamos certeza de que é ele. — Premal abaixa a mão. — Liberado. 
Pode ir.

— Penelope já chegou?
Ele dá de ombros.
— Não sou responsável pela minha irmã.
Por um segundo, acho que diz isso com certa ênfase, com magia, 

lançando um feitiço, mas então ele se vira e se recosta contra o portão.

Não tem ninguém no gramado. Devo ser um dos primeiros alu-
nos a chegar. Começo a correr, só porque posso, incomodando um 
bando de andorinhas escondido na grama. Elas voam à minha volta, 
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piando, e eu continuo correndo. Passo do gramado, da ponte levadiça, 
do muro, do segundo e do terceiro portões.

Watford está aqui desde o século xvi. Foi construída como uma 
cidade murada, com campos e florestas externos, prédios e pátios in-
ternos. À noite, a ponte levadiça sobe, e nada passa pelo fosso e pe-
los portões.

Não paro de correr até chegar ao alto da Casa da Pantomima, 
caindo diante da porta do quarto. Pego a Espada dos Magos e a uso 
para fazer um corte no polegar, então o pressiono contra a pedra. Há 
um feitiço para isso, para voltar a entrar no quarto depois de tantos 
meses longe, mas o sangue é mais rápido e certeiro, e Baz não está por 
perto para sentir o cheiro. Enfio o dedão na boca e empurro a por-
ta, sorrindo.

Meu quarto. Vai ser nosso quarto de novo daqui a alguns dias, mas 
por enquanto é só meu. Vou até a janela e a abro. O cheiro do ar fresco 
é ainda mais doce agora que entrei. Abro outra janela, ainda chupando 
o dedão, e vejo as partículas de poeira girarem à brisa e à luz do sol, 
então voltarem a cair sobre minha cama.

Afundo no colchão velho — com recheio de penas e protegido 
por feitiços. Merlim. Merlim, Morgana e Matusalém, é bom estar de 
volta. É sempre muito bom estar de volta.

A primeira vez que voltei para Watford, no segundo ano, fui dire-
to para a cama e chorei como um bebê. Ainda estava chorando quan-
do Baz entrou.

— Como assim você já está de mimimi? — ele rosnara. — Estra-
gou meu plano de te levar às lágrimas.

Agora, fecho os olhos e inspiro tanto ar quanto consigo.
Penas. Pó. Lavanda.
Água, do fosso.
Além daquele cheiro levemente acre que Baz diz que é de lobis-

reios. (É melhor nem começar a falar de lobisreios com Baz; às vezes 
ele se reclina na janela e cospe no fosso, só para provocá-los.)
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Se ele já estivesse aqui, não daria para sentir nada além do chei-
ro de sabonete chique dele… Inspiro fundo, tentando sentir o cedro.

A porta range e fico de pé na hora, com a mão no quadril, vol-
tando a invocar a Espada dos Magos. É a terceira vez hoje; talvez eu 
devesse ficar com ela e pronto. É o único feitiço que eu sempre acer-
to, talvez porque seja diferente de todos os outros. É mais como um 
voto: Na justiça. Na coragem. Na defesa dos fracos. Na presença dos podero-
sos. Através da magia, da sabedoria e do bem.

Ela não precisa aparecer.
A Espada dos Magos é minha, mas não pertence a ninguém. Ela 

só vem àqueles em que confia.
Seu punho se materializa em minhas mãos, e levanto a espada até 

o ombro enquanto Penelope acaba de abrir a porta.
Abaixo a espada.
— Você não deveria conseguir fazer isso — digo.
Ela dá de ombros e pula na cama de Baz.
Sinto meu rosto se abrir num sorriso.
— Você não deveria nem conseguir passar pela porta da frente.
Ela dá de ombros de novo e ajeita o travesseiro de Baz debaixo 

da cabeça.
— Se Baz descobrir que você tocou na cama dele — digo —, vai 

te matar.
— Ele que tente.
Giro o pulso de leve e a espada desaparece.
— Você está horrível — ela diz.
— Encontrei um goblin no caminho.
— Por que eles não votam para ver quem vai ser o próximo rei? — 

O tom dela é leve, mas sei que está me avaliando. Da última vez que 
me viu, eu era um emaranhado de feitiços e trapos. Da última vez que vi 
Penny, tudo estava ruindo…

Tínhamos acabado de escapar de Oco, voltado para Watford e 
entrado correndo na Capela Branca em meio à cerimônia de fim do 
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ano letivo — a pobre Elspeth tinha acabado de receber um prêmio 
por não faltar nem um dia nos oito anos de escola. Eu ainda estava 
sangrando (pelos poros, ninguém sabia por quê). Penny, chorando. A 
família dela estava ali, porque a família de todo mundo estava ali, e a 
mãe começou a gritar com o Mago.

— Olha só pra eles! A culpa é sua!
O irmão dela, Premal, se meteu entre os dois e começou a gritar 

também. As pessoas achavam que o Oco devia estar atrás de Penny e 
de mim, e fugiram da capela com a varinha na mão. Era o caos típi-
co do último dia de aula multiplicado por cem, e a sensação era ainda 
pior. Parecia o fim.

A mãe de Penelope acabou fazendo um feitiço para tirar toda a 
família dali, inclusive Premal. (Provavelmente só até o carro, mas foi 
bem dramático.)

Eu não falo com Penny desde então.
Parte de mim quer agarrá-la e apalpá-la da cabeça aos pés, só para 

me certificar de que continua inteira — mas Penny odeia escândalo 
na mesma medida em que a mãe adora.

— Nem me dá oi, Simon — ela me disse uma vez. — Porque de-
pois vamos ter que dar tchau, e não suporto despedidas.

Meu uniforme está arrumado na cama, e eu o guardo no armário, 
peça por peça. Calça cinza nova. Gravata listrada verde e roxa nova…

Penelope suspira audivelmente atrás de mim. Volto para a cama e 
deito, de frente para ela, tentando não sorrir de orelha a orelha.

Ela faz beicinho.
— O que pode já estar te incomodando? — pergunto.
— Trixie — Penelope solta. É a colega de quarto dela. Penny diz 

que a trocaria por uma dúzia de vampiros vis e mal-intencionados. 
Sem precisar pensar duas vezes.

— O que ela fez?
— Voltou pra escola.
— Você pensou que ela talvez não voltasse?
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Penny ajeita o travesseiro de Baz.
— Ela sempre consegue voltar mais doida do que no ano ante-

rior. Primeiro transformou o cabelo num dente-de-leão, depois cho-
rou quando o vento soprou tudo.

Dou risada.
— Em defesa de Trixie — digo —, ela é meio pixie. E pixies cos-

tumam ser meio doidinhas.
— Ah, ela sabe bem disso. Juro que usa essa história como descul-

pa. Não vou conseguir sobreviver a outro ano com ela. Talvez trans-
forme a cabeça inteira dela em um dente-de-leão e sopre.

Reprimo uma risada e me esforço para não sorrir demais. Cobras 
me piquem, como é bom vê-la.

— É seu último ano — digo. — Você vai conseguir.
Os olhos de Penny parecem sérios.
— É nosso último ano — ela diz. — Adivinha o que você vai fa-

zer no verão que vem…
— O quê?
— Passar as férias comigo.
Deixo o sorriso correr solto.
— Vamos perseguir o Oco?
— Foda-se o Oco — ela diz.
Ambos rimos, então meu rosto se contorce em uma careta, porque 

o Oco se parece comigo — é uma versão de mim aos onze anos. (Se 
Penny não o tivesse visto também, eu pensaria que tinha alucinado.)

Estremeço.
Penny repara.
— Você está magro demais — ela diz.
— É o moletom.
— Vai se trocar. — Ela já trocou de roupa. Está vestindo a saia 

plissada cinza do uniforme e um suéter vermelho. — Anda, é quase 
hora do chá.

Sorrio de novo e pulo da cama para pegar uma calça jeans e um 
suéter roxo do time de lacrosse de Watford. (Agatha joga.)
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Penny segura meu braço quando passo pela cama de Baz no ca-
minho para o banheiro.

— É bom te ver — ela sussurra.
Sorrio. De novo. Penny faz minhas bochechas doerem.
— Sem escândalo — sussurro de volta.
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