
Assombrado por
um cão negro,
Harry passeia
invisível por
Hogsmeade. O cão
é Sirius Black.

Cedrico ajuda e Harry se
dá bem na 2ª prova. Ele
resgata Rony do lago da
escola e ainda completa a
missão de Fleur. Harry e
Cedrico lideram.

Com a lua cheia, Sirius fracassa na tenta-
tiva de controlar Lupin. Preso, é conde-
nado a receber o Beijo do Dementador.
Pettigrew escapa.

Harry volta no tempo, conjura um
Patrono e salva o padrinho. Procura-
do pelas autoridades, Sirius foge de
Hogwarts com Bicuço.

Dementadores atacam
Harry durante jogo de
Quadribol. Sua vassoura
quebra, mas ele recebe
uma Firebolt de um reme-
tente anônimo.

Harry desmaia ao ficar perto de um
dementador. O professor Lupin ensi-
na ao garoto o Expecto Patronum,
feitiço que afasta esses seres.

1ª tarefa: pegar um ovo de
ouro no ninho de um dragão.
Harry usa a Firebolt e empata
com Vítor. Sirius suspeita de
Comensais em Hogwarts.

Dumbledore anuncia a realização do Torneio
Tribuxo e um novo professor de Defesa Contra
a Arte das Trevas: Olho-Tonto Moody.

Os bruxos estão em alerta pois Sirius
Black fugiu de Azkaban. Hogwarts
está cercada por dementadores e a
vida de Harry Potter está em risco.

A 3ª prova é encontrar o Cálice de Fogo em um labirin-
to. Harry e Cedrico tocam no objeto ao mesmo tempo.
Era uma Chave de Portal.

24.Vítor Krum (Durmstrang), Fleur Delacour
(Beauxbatons), Cedrico Diggory (Hog-
warts) e... Harry serão os competidores.
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Harry tem pesa-
delos envolven-
do o retorno de
Voldemort. Ele
vai à final da
Copa do Mun-
do de Quadri-
bol com os
Weasley (Irlan-
da X Bulgária).

Eles são transporta-
dos para um cemité-
rio. Voldemort reto-
ma sua forma física.
Fantasmas das víti-
mas de Voldemort
ajudam Harry a fugir.

Lupin revela ser um lobisomem e
amigo de Sirius, que é padrinho de
Harry. O autor dos crimes atribuídos
a Sirius é Pedro Pettigrew.
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Dementadores.
Alimentam-se da
felicidade humana.
O ‘Beijo do Dementa-
dor’ rouba a alma de
uma pessoa.

Chave de Portal. Um
objeto enfeitiçado
capaz de transportar
vários bruxos, ao
mesmo tempo, para
determinado local.
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Sirius Black. Amigo
de Lílian e Tiago
Potter, foi acusado
de denunciar a
localização do casal
para Voldemort.

Dobby. É um elfo
doméstico, ser mági-
co, pequeno e orelhu-
do, submisso por
natureza. Harry o
libertou de seu dono.
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