
De volta a Hogwarts,
eles são recepcionados
por Comensais. Draco
não consegue matar
Dumbledore e Snape
termina o trabalho.

Apesar do auxílio de Harry, Dumbledore fica bastante fragilizado após uma
tentativa fracassada de resgatar uma Horcrux.

Após o funeral de
Dumbledore, Harry
decide não retornar ao
colégio. Com Rony e
Hermione, parte em busca
das outras Horcruxes.

Dumbledore salva todos e revela uma
profecia sobre Harry e Voldemort:
um deve matar o outro, nenhum vive-
rá enquanto o outro sobreviver.
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Harry começa a namorar Gina.
Snape revela ser o Príncipe Mesti-
ço. Harry é levado por Dumbledo-
re para destruir a 3ª Horcrux.

35.42.
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30.

Dolores Umbridge é a nova
professora de Defesa Contra a Arte
das Trevas. Harry, Rony e Hermione
criam a Armada de Dumbledore.

Durante as férias, Harry é
atacado por um dementador e
conjura um Patrono. O garoto
é levado para o esconderijo da
Ordem da Fênix.

Dumbledore e Harry investigam o passa-
do de Voldemort e descobrem que ele
buscava a imortalidade com Horcruxes.

11 de julho
Direção: David Yates
138 min.

15 de julho
Direção: David Yates
153 min.

510 págs.

Do esconderijo, ele é levado por
Dumbledore ao Ministério da Magia
para explicar o uso de feitiço fora da
escola, e de lá para Hogwarts.

702 págs.
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Slughorn dá a Harry uma edição usada
do manual de Poções. O antigo dono
do livro assina ‘Príncipe Mestiço’.

31.
37.

A Ordem da Fênix chega e ajuda a Armada no
confronto contra Voldemort e seus Comensais.
Sirius é assassinado por Belatriz Lestrange.

Arthur Weasley é atacado no Ministério e Umbridge descobre a AD. Dum-
bledore assume responsabilidade sobre o grupo e abandona a escola.

36.

O ENIGMA
DO PRÍNCIPE

A ORDEM
DA FÊNIX
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Harry acha que Sirius caiu em uma armadilha de
Voldemort no Ministério da Magia e prepara um
resgate, mas a armadilha era para Harry.

Harry e Dumbledore vão à casa de
Horácio Slughorn, novo professor
de Poções. Snape fica com Defesa
Contra as Artes das Trevas.

Escola de Magia
e Bruxaria de
Hogwarts. Com
mais de mil anos,
é a escola mais
antiga da Europa.

20072005

NOTAS
TROUXAS
UM PEQUENO
GLOSSÁRIO

Trouxas. Termo
usado para identifi-
car quem não é bru-
xo. Quadribol. Mais
famoso esporte do
mundo dos bruxos.

Rony Weasley e Her-
mione Granger são os
melhores amigos de
Harry. Draco Malfoy,
seu principal antago-
nista na escola.

2009


