
Harry Potter

É uma série composta por  sete livros (cinco já foram lançados) que narram a vida
de um garoto que é um verdadeiro mito na comunidade mágica. Cada volume corresponde
a um ano de Harry na escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e a cada livro mais segredos
e mistérios, sobre a morte dos seus pais e sua sobrevivência, são revelados.

No primeiro ano o fato é exposto apenas como “o bruxo malvado que matou os pais
de um garotinho”, mas com o lançamento dos demais livros as coisas foram ficando muito
mais obscuras, com muita gente envolvida. Chegado o quinto livro todos já percebem que
as coisas não são tão simples como pareciam... O verdadeiro alvo do “bruxo malvado” não
eram os pais do menino e sim o próprio Harry e os motivos estão no final da Ordem da
Fênix.

O final da série ainda é um mistério e existe apenas uma pessoa que sabe de tudo,
mas infelizmente J.K. Rowling não pretende abrir a boca antes do lançamento dos
próximos dois livros, para desespero de milhões de fãs no mundo todo.

Em suas entrevistas Rownling sempre dá respostas mistériosas deixando todos cada
vez mais confusos e curiosos. Um exemplo disso é quando perguntam se haverá um oitavo
livro, contando o que aconteceu com cada um dos personagens depois que Harry se formar
em Hogwarts. Sua resposta mais comum é: “Sem comentários”, ou para o desespero dos
fãs: “Eu nunca falei que Harry iria sobreviver”.  Caso a pergunta seja sobre o futuro se
algum personagem, não da outra: “Supondo que ele sobreviva”... É assim que ela inicia a
resposta.

O fato é que ainda existe muito mistério a ser desvendado e enquanto os dois
últimos livros (que ainda não tiveram seus títulos divulgados) não são lançados e só
Rowling sabe o final da trama, só resta a todos os fãs ficar imaginando e fazendo
suposições.



Harry Potter e a Pedra Filosofal (1997)

Neste livro Rowling apresenta Harry e conta a sua história. Ele é um garoto cujos
pais foram assassinados por um poderoso bruxo, o Lord Voldemort, quando ele tinha
apenas um ano. Este mesmo bruxo tentou matar Harry, mas o feitiço virou contra o
feiticeiro e O Lord das Trevas foi reduzido a quase nada e dado como morto. Ele deixou em
Harry apenas uma marca, em forma de raio, na testa.

Órfão, Harry foi levado para viver com os trouxas (pessoas não mágicas) mais sem
graça do mundo: seus tios e seu primo, que o maltrataram por dez anos e esconderam que
ele era um bruxo. O garoto acreditava que seus pais tinham morrido em um acidente de
carro até o dia de seu décimo primeiro aniversário quando Hagrid, o Guarda-caça de
Hogwarts contou a verdade.

Harry vai para Hogwarts, descobre que é muito famoso no mundo mágico, faz
amigos, inimigos e descobre seu talento para se meter em confusão e desrespeitar as regras.
Também enfrenta o seu primeiro desafio contra o mal, lutando contra Voldmort, e seu
aliado, pela pedra Filosofal.

É um livro rico em detalhes, principalmente por se tratar de uma apresentação de
Hogwarts. Detalhes da aparencia dos personagens, das instalações da Escola, a Floresta, a
comida que comem lá... Este livro é considerado, pela maioria dos fãs, o mais sem graça e
monótono dos que já foram lançados, pois ele é apenas uma introdução a toda a história que
está por vir. Para quem prestar muita atenção, o final pode ser até previsível.   



Harry Potter e a Câmara Secreta (1998)

O segundo livro da série começa com os Dursley, com o bruxinho passando suas
infelizes férias de verão em casa. Pouco antes do início das aulas, Harry recebe uma visita
inesperada em seu quarto, na casa número quatro da Rua dos Alfeneiros: um elfo
doméstico, que revela que harry não deve retornar a Escola de Magia, pois coisas terríveis
vão acontecer. Sem dar ouvidos ao elfo, Harry vai para Hogwarts.

As aulas começam e não demora muito para as tais coisas terríveis começarem a
acontecer: alunos começam a ser petrificados e os alvos são os sangues-ruins (pessoas que
descendem de trouxas). E o pior é que quase todos os alunos acreditam que o culpado por
tudo é Harry.

O último, e pior, ataque é a uma pessoa de sangue-puro: Gina Weasley, irmã do
melhor amigo de Harry. Os dois vão em busca da garota e encontram a câmara secreta0,
que não era apenas uma lenda, como todos acreditavam ser. Rony fica para trás depois de
um desmoronamento e Harry segue sozinho e se vê cara a cara com seu maior inimigo:
Voldmort... Apenas uma lembrança dele, mas ainda sim era Voldmort, com dezesseis anos
de idade.

Esse segundo livro é um pouco mais longo que o primeiro e também é considerado
melhor que a Pedra Filosofal por ter mais aventura e e um clima mais sinistro. O final é
imprevisível e muito interessante.



Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (1999)

É a partir deste livro que as histórias ficam ainda mais fascinantes e misteriosas...
Mais uma vez Harry Passa as férias na casa dos tios e dessa vez foge de lá, antes delas
terminarem, depois de transformar tia Guida(irmã de Válter) em um balão. Sozinho na rua,
Harry entra em pânico: sem dinheiro trouxa (tinha apenas alguns galeões, que são moedas
de ouro bruxo, no fundo de sua mala), sem poder usar magia, e sem saber para onde ir e
como ir. Além de tudo já devia ter sido expulso de Hogwarts, pois menores de idade não
podem usar magia fora da escola.

Pouco depois ele descobre que o assassino Sirios Black, que fugiu de Azkaban,  está
atrás dele e quer matá-lo a qualquer custo, para se vingar do que Harry fez a Voldmort.
Sirios vai até Hogwarts atrás do garoto (que não foi expulso), colocando a vida de todos os
alunos em perigo. Rony é um exemplo: ele quase é morto enquanto dormia.

Harry descobre o passado de Black: que ele matou treze pessoas com um único
feitiço, traiu Líliam e Tiago Potter e apesar de tudo era seu padrinho. O sentimento de ódio
aumenta em Harry e ele decide que se tiver oportunidade matará Black. O garoto precisa
enfrentar seu inimigo para salvar a vida de Rony a sua própria vida e se não bastasse tudo
isso, dentre os viventes em Hogwarts, existe um traidor.

É um livro com muita ação, mistério e drama. O clima sombrio predomina desde o
primeiro capítulo a té o último. Considerado o melhor da série por muitos fãs, Harry Potter
e o Prisioneiro de Azkaban é a mais recente adaptação da história de Rowling para o
cinema. Até agora esse é o único livro da série em que Harry não enfrenta Voldmort de
alguma forma e tem um final completamente imprevisível.



Harry potter e o Cálice de Fogo (2000)

É um livro cheio de novidades e a primeira delas é o Campeonato Mundial de
Quadribol. Os primeiros capítulos são muito bem humorados o que deixa o livro mais leve
pois a partir do décimo terceiro capítulo as coisas ficam muito sérias e o humor é deixado
um pouco de lado, raramente voltando a dar o ar da graça.
 Depois da final do Campeonato muita coisa estranha acontece ao mesmo tempo e
deixa o mundo mágico apavorado e Harry não esquece do que aconteceu mesmo depois de
voltar para Hogwarts e ser escolhido para representar a Escola no Torneio Tribruxo, onde
terá de enfrentar provas que testam habilidades e conhecimentos dos que participam.

Nem tudo são flores... Pra variar tem alguém tentando matar o bruxinho de olhos
verdes e esse traidor está tão próximo que nem se desconfia. As vezes quem mais ajuda,
mais quer o fim do garoto. Mas esse Torneio não é o maior desafio de Harry esse ano. Ele
terá de enfrentar Voldmort em pessoa que, graças ao sangue de Harry, ganhou um novo
corpo, num ritual negro feito em um cemitério. Nesse livro os personagens “do bem”
começam a deixar a história e o primeiro a morrer é...

Nunca saindo da lista dos mais vendidos, Harry Potter e o Cálice de Fogo é um livro
muito querido entre os fãs. O tamanho até assusta (são 583 páginas), mas em média é o
livro da série que se lê mais rápido, por ser mais misterioso e cheio de ação que os
primeiros, sem contar com o dilúvio de personagens novos! É outro livro que se o leitor
prestar muita atenção pode descobrir uma parte do final. Muitos podem até ficar surpresos
com o fim, mas lendo uma segunda vez vai notar que Rowling deixou muito mais pistas
que o normal.



Harry Potter e a Ordem da Fênix (2003)

O mundo da magia está dividido em três partes: os que acreditam em Harry, os que
estão do lado do Ministro da Magia e os fiés Comensais da Morte. Harry virou uma piada e
está sendo considerado um doido, completamente biruta por dizer que Voldmort está de
volta e Dumbledore também caiu em descrédito por acreditar nele.

Mas o Lord das Trevas está mesmo de volta e quer destruir Harry a qualquer custo.
O mundo mágico está em alerta e o medo impera em cada esquina. Para evitar que os
tempos negros, de antes de Voldmort sumir, retornem Dumbledore convoca os antigos
membros da Ordem da Fênix e novos também, para que as forças se equilibrem.

Neste livro Harry está muito mudado: muito mais nervoso, impaciente,
imprevisível, estourado e desobediente. Passa a maior parte do tempo revoltado com tudo e
gritando com todos. Pega mais detenções do que nos seus quatro primeiros anos juntos, é
expulso do time de quadribol e usa uma maldição imperdoável (cuja pena é prisão perpétua
em Azkaban)... Coisa de adolescente que tem um bruxo das trevas tentando matá-lo.

Além de tudo ele ainda se vê atormentado por sonhos, sentimentos contraditórios e
descobertas sobre a verdadeira personalidade de seu pai (que o deixa muito mais revoltado
com tudo), chegando ao ponto dele odiar ser comparado a Tiago, antes ele sentia orgulho
de se parecer com o pai.

Harry muitas vezes se descontrola e desconta em quem mais ama. E pra piorar tudo
alguém que ele adora morre de forma inexplicável deixando o final do livro angustiante e
deprimente.

É a narrativa mais violenta, matura e dramática da série até agora. Os personagens
estão crescendo em meio a essa história envolvente e intrigante. Muito é revelado nesse
livro e mil e uma teorías surgiram com o lançamento de Harry Potter e a Ordem da Fênix. É
outro queridinho pelos fãs. O final é triste, e imprevisível. Pessoas medrosas ganham
coragem para salvar a vida de amigos, arriscando a própria vida. Muita lágrima é
derramada pelos personagens e pelos fãs que vão ter de esperar muito ainda pelo sexto livro
(existem rumores de que ele chame Harry Potter e a Revolta dos Sangue-ruins, J.K. apenas
adiantou que o mundo mágico vai estar envolvido em uma guerra de proporções
gigantescas e muitos podem não sair vivos dela).

Por Karla de Lima, que prepara o lançamento de seu primeiro livro O mistério de
Felicidade.



 


