The Essential Case File : Character Profiles
Molly Hardy

NOME : MOLLY HARDY
IDADE : 13
NACIONALIDADE : AMERICANA

Quando Molly Hardy começou na Academia Sussex, ela
tinha a intenção de dominar o lugar. Começando do topo
– com a Srta. Stratmann, a líder – ela se ofereceu para
arrumar seu escritório uma vez por semana. Desse jeito, ela
ganhou acesso a informações inestimáveis sobre qualquer
um na escola – e ela agora usa isso para seu próprio
benefício.
Uma estudante nota A, a maioria dos outros professores
caíram no feitiço de Molly. E quanto às outras crianças :
elas estão, ou forçadas à estar do seu lado, ou devastadas
pela exclusão dos outros.
Há apenas uma pedra nos sapatos de Molly, e seu nome é
Shirley Holmes. Shirley desafia Molly apenas por existir.
Ela não se importa com a pressão da colega e, apesar de
suas marcas serem boas, ela presta pouca de atenção à
isso.
Então Molly se tornou o Nemesis de Shirley, como
Moriarty foi para Sherlock Holmes. Ela é tão brilhante
quanto Shirley, e tão induzida - mas por egoísmo do que
por paixão. Molly vê Shirley como um desafio, uma
competidora, até mesmo uma inimiga.
É uma pena que duas mentes tão brilhantes não podem
trabalhar juntas, mas Molly parece determinada à trazer
nada além de problemas à Shirley. Ela a observa como uma
falcão e tenta frustrá-la, colocá-la em apuros, ou mesmo
resolver um mistério antes que ela consiga.
E é por isso que Shirley enfrenta Molly, porque com
egoísmo vem uma mente estreita. Shirley admira a mente
de Molly, mas não a respeita. Algumas vezes ela
simplesmente nota a existência de Molly, algo garantido
pra fazer Molly revidar.
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