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The two men appeared out of 
nowhere, a few yards apart in 
the narrow, moonlit lane. For 
a second they stood quite 
still, wands directed at each 
other’s chests; then, 
recognizing each other, they 
stowed their wands beneath 
their cloaks and started 
walking briskly in the same 
direction. “News?” asked the 
taller of the two. “The best,” 
replied Severus Snape. The 
lane was bordered on the left 
by wild, low-growing 
brambles, on the right by a 
high, neatly manicured hedge. 
The men’s long cloaks 
flapped around their ankles as 
they marched. “Thought I 
might be late,” said Yaxley, 
his blunt features sliding in 
and out of sight as the 
branches of overhanging 
trees broke the moonlight. 
“It was a little trickier than I 
expected. But I hope he will 
be satisfied. You sound 
confident that your reception 
will be good?” Snape nodded, 
but did not elaborate. They 
turned right, into a wide 
driveway that led off the 
lane. The high hedge curved 
into them, running off into 
the distance beyond the pair 
of imposing wrought-iron 
gates barring the men’s way. 
Neither of them broke step: 
in silence both raised their 
left arms in a kind of salute 
and passed straight through, 
as though the dark metal was 
smoke. 
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Os dois homens apareceram do 
nada, separados poucos metros na 
pista estreita e enluarada. Por um 
segundo permaneceram imóveis, 
as varinhas apontadas para o peito 
um do outro; então, ao se 
reconhecerem, guardaram as 
varinhas debaixo de suas capas e 
começaram a andar 
apressadamente na mesma direção.  
 - Novidades? – perguntou 
o mais alto dos dois. 
 - As melhores. – 
respondeu Severo Snape. 
 A pista era limitada à 
esquerda por amoreiras baixas 
selvagens, e à direita por uma 
fileira de altos arbustos 
cuidadosamente podados. As 
longas capas dos homens 
balançavam ao redor de seus 
tornozelos enquanto caminhavam.  
 - Pensei que pudesse ser 
tarde – disse Yaxley, suas feições 
arredondadas ficando fora de vista, 
enquanto os ramos suspensos das 
árvores bloqueavam a luz do luar. 
– Foi um pouco mais complicado 
do que eu esperava. Mas acho que 
ele ficará satisfeito. Você acredita 
que a sua recepção será boa? 
 Snape acenou com a 
cabeça, mas não continuou. Eles 
viraram à direita para uma larga 
garagem que dava acesso à pista. A 
alta margem de arbustos escoava 
pela distância além dos 
impressionantes portões de ferro 
que barravam o caminho dos 
homens. Nenhum dos dois parou 
de caminhar. Silenciosamente e 
juntos, levantaram o braço 
esquerdo numa espécie de 
cumprimento e atravessaram 
como se o metal escuro fosse 
fumaça.  
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Os dois homens apareceram do 
nada, separados por apenas alguns 
metros na estreita rua iluminada 
pela lua. Por um momento eles 
ficaram parados, com as varinhas 
apontadas para seus peitos, então, 
ao se reconhecerem, guardaram 
suas varinhas debaixo de suas capas 
e começaram a andar 
apressadamente na mesma direção. 
 - “Novidades?” Perguntou 
o mais alto dos dois. 
 - “As melhores.” 
Respondeu Severo Snape. 
 A rua era cercada à 
esquerda por pequenas amoreiras, e 
à direita por uma fileira de altos 
arbustos cuidadosamente podados. 
As longas capas dos homens 
balançavam ao redor dos seus 
tornozelos enquanto caminhavam.  
 - “Já pode ser demasiado 
tarde,” disse Yaxley, suas feições 
arredondadas ficando fora de vista 
a medida que galhos desgarrados de 
suas árvores bloqueavam a luz do 
luar. “Foi um pouco mais 
complicado do que eu imaginava. 
Mas eu acho que ele ficará 
satisfeito. Você está confiante de 
que a sua recepção será boa?” 
 Snape concordou 
afirmativamente mas não se 
aprofundou no assunto. Eles 
viraram à direita, em uma larga 
garagem que dava acesso à rua. A 
alta fileira de arbustos continuava 
à distância, além dos 
impressionantes portões de ferro 
trabalhados que barravam o 
caminho dos homens. Em silêncio, 
ambos levantaram seus braços 
esquerdos numa espécie de 
cumprimento e atravessaram os 
portões, como se este fosse feito 
de fumaça.  

 

 


