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O trio passa por vários obstáculos e chega à
Pedra. Voldermort não é páreo para o poder
do amor maternal em Harry, mas escapa.

Órfão, Harry é criado
pelos tios. Mora debaixo
de uma escada. Aos 11
anos vai estudar em
Hogwarts e descobre ser
um bruxo famoso.

Corujas cruzam o céu e
os bruxos estão em fes-
ta. Nós, trouxas, não
sabemos: Voldemort
sumiu ao tentar matar
Harry Potter.

A fênix Fawkes entrega a Harry a espada de Gryffindor. Ele
mata o monstro, destrói o diário e liberta Dobby de Lúcio
Malfoy, pai de Draco.

Harry chega à Câmara e encontra Tom,
que ele descobre ser Voldemort ainda
criança. O garoto é uma memória arma-
zenada no diário.

10. 3.
‘A câmara secreta foi aber-
ta’, diz um recado nas
paredes da escola. De
acordo com a lenda de
Slytherin, bruxos filhos
de trouxas morrerão.

11.

7.

A fantasma Murta Que Geme entrega a Harry o diário de Tom Riddle,
que abriu a Câmara da primeira vez e assassinou Murta.

Estudantes são petrifica-
dos e Harry é o principal
suspeito. Assim como
Slytherin, ele é ofidioglo-
ta: tem o raro dom de
conversar com cobras.

9.

Varinha, coruja, uniformes e
material escolar comprados.
No trem, Harry conhece Rony,
Hermione e Draco. Próximo
destino: Hogwarts!

5.

13. Hora perfeita para o roubo: Dumbledo-
re está fora de Hogwarts, mas não é Sna-
pe que quer a Pedra: é Voldemort, ainda
um ser semi-vivo.

De férias, Harry recebe a
visita de Dobby. O elfo
não quer deixar o garoto
voltar para a escola.
Harry chega a Hogwarts
em um carro voador.
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Hermione é petrificada. Antes, ela
descobriu que um basilisco – uma
cobra gigante – é o monstro da lenda.
Gina é levada para a Câmara.

2000

Harry, Hermione e Rony suspeitam que o professor
Snape quer roubar a Pedra Filosofal, que está guar-
dada por um cachorro de três cabeças.

Harry vai para a casa Grifinória, descobre ser craque no Quadribol e ganha
um presente sem remetente: a capa da invisibilidade.

Alvo Dumbledore.
Diretor de Hogwarts
e mentor de Harry, é
considerado o bruxo
vivo mais poderoso
do mundo.

2000

Gina Weasley. Irmã
mais nova de Rony.
Horcrux. Objeto de
magia negra que
guarda um pedaço
da alma de um bruxo.

Severo Snape.
Professor de Po-
ções, foi contempo-
râneo dos pais de
Harry Potter, Lílian e
Tiago, em Hogwarts.
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1.
Voldemort. Bruxo
das trevas chamado
de ‘Você Sabe Quem’.
Desapareceu ao
atacar Harry quando
ele ainda era bebê.
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