
43.

Eles são presos na casa dos Malfoy e
Hermione é torturada. Com a ajuda
de Dobby, Harry liberta seus amigos,
mas o elfo é assassinado.

Havia pessoas aos prantos durante a exibição para
a imprensa de Harry Potter e As Relíquias da
Morte: Parte 2. Isso dá bem o tom do filme. Por
um lado, é triste por se tratar do fim. Por outro, é
triste por retratar a parte mais sombria da saga do
bruxo inglês. Quem leu os livros sabe que as mor-
tes de Alvo Dumbledore, em ‘O Enigma do Prínci-
pe’, e de Olho-Tonto Moody e da coruja Edwiges,
no que no cinema virou a primeira parte de ‘As Relí-
quias da Morte’, são só o primeiro passo de J. K.
Rowling em direção a este território mais dark. A
cada morte (para muitos esperada) era possível
ouvir soluços na sala. O diretor David Yates conse-
gue capturar bem essa ideia, e ainda dá ao final —
como cabe ao cinema — uma dimensão mais épica:

enquanto a primeira parte de ‘As Relíquias da
Morte’ (mais longa) é toda anticlímax –

com pouco movimento, diversas
paisagens bucólicas e o desen-

tendimento entre o trio de
protagonistas –, a última

aventura cinematográfica
de Harry Potter é toda

clímax, de ponta a pon-
ta. E ainda há surpre-
sas para quem acompa-
nhou apenas os fil-
mes. Renan Disse-
nha Fagundes
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590 págs.19 de novembro
Direção: David Yates
146 min.

15 de julho
Direção: David Yates
130 min.

O trio questiona Xenofílio Lovegood sobre
as Relíquias da Morte. Com sua filha presa
pelos Comensais, ele denuncia o grupo.

E agora, o que vai ser de Harry? O último filme é
um dos mais emocionantes da série. Não saia de
casa sem a sua caixa de lenços.

Harry, Hermione e Rony
fogem para Londres. Eles
invadem o Ministério da
Magia e resgatam o colar
de Slytherin, que é uma
das Horcruxes.

Harry vai ao casamento
de Fleur e Gui Weas-
ley. O grupo é atacado
por Comensais duran-
te a viagem. Olho-
Tonto e Edwiges
são mortos.

47.

AS RELÍQUIAS
DA MORTE (2)

Um patrono guia Harry até um lago, onde está
a espada de Gryffindor. Com a Horcrux no pes-
coço, ele quase morre. É resgatado por Rony.

46.

AS RELÍQUIAS
DA MORTE (1)

44.

45.
Influenciado pelos poderes sombrios da
Horcrux e sem saber como destruir o
objeto, o trio se desentende. Rony se
separa do grupo.

Já nos Weasley, Harry, Hermione e Rony
descobrem que Dumbledore deixou
bens para eles em seu testamen-
to, incluindo a espada
de Gryffindor.
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