


dono dos famosos parques do Homem-
Aranha e de Shrek, em Orlando (EUA).
O comunicado saiu na semana passa-
da, mas as negociações duraram cerca
de um ano e meio. "Os planos que vi
parecem empolgantes e não acho que
os fãs dos livros e dos filmes ficarão
decepcionados", avisou a escritora.

Decepção não será mesmo a palavra
de ordem da pottermania neste julho
intenso. Ao menos pelo que já se co-
nhece do filme. Em A Ordem da Fê-
nix, uma primorosa produção estimada
em US$ 150 milhões, Harry (Daniel
Radcliffe) passará por uma experiência
que abalará sua segurança. No longa
anterior, O cálice de fogo, o jovem tes-
temunha o renascimento de Voldemort
(Ralph Fiennes), o bruxo responsável
pela morte de seus pais. O início do
quinto filme mostra Harry, agora com
15 anos, na casa de seus tios não-bru-

xos (ou trouxas, na
linguagem potteria-
na). Ele está ansio-
so por notícias que
indiquem que o
mundo mágico se
prepara para enfren-
tar sua maior amea-
ça. No entanto,
nada parece se alte-
rar até que ele e seu
primo são atacados
por dementadores,
os tenebrosos seres
que roubam o âni-
mo de viver das
pessoas. Para esca-

SELO O Correio
Real Britânico
vai colocar em
circulação em

julho oito selos
de Harry Potter

EMOÇÕES Harry está mais sensível. Recebe a atenção
paternal de Sirius (acima), papel de Gary Oldman, e enfrenta

a tirania de Dolores (de rosa), vivida por i molda Staunton

par, o rapaz utiliza um feitiço, o que é
proibido quando os garotos bruxos es-
tão fora da escola. Harry é levado a
julgamento pelo Ministério da Magia,
quase é expulso de Hogwarts, a escola
de magia, e é acusado de criar fanta-
sias para chamar atenção.

Antes de voltar para a escola, Harry
é informado por seu padrinho, Sirius
Black (Gary Oldman), de que o Lorde
das Trevas (Voldemort) está
reorganizando seu antigo
exército, os Comensais da
Morte. Harry se oferece
para lutar, porém não é
aceito. Além disso, outro

fato o perturba. O Ministério não ad-
mite o retorno do bruxo maligno. Como
se não bastasse, o diretor de Hogwarts,
Alvo Dumbledore (Michael Gambon),
seu aliado, perde prestígio. O Ministé-
rio envia Dolores Umbridge (Imelda
Staunton), intitulada Alta Inquisidora,
para "ajustar os padrões decadentes" da
escola. Embora se vista de rosa e solte
risinhos aqui e ali, é uma tirana. Com
Dolores, os alunos são proibidos de trei-

nar feitiços e são obrigados a refutar
qualquer hipótese de que o mundo
deles corre perigo. Sempre tão certi-
nha, Hermione Granger (Emma Wat-
son), a melhor amiga de Harry, se re-



bela. "Se Umbridge se recusa a nos en-
sinar, precisamos de alguém que nos
ensine", diz. Claro, a escolha recai so-
bre Harry que passa a dar aulas para
um grupo apelidado de Armada Dum-
bledore. Quebrar as regras desse modo
entusiasma Hermione e isso inspira o
piadista Rony Weasley (Rupert Grint):
"Quem é você e o que fez com Hermi-
one Granger?", tripudia o fiel compa-
nheiro de Harry.

Em meio ao caos de Hogwarts, Har-
ry vive um romance. Uma de suas
"alunas" é a bonita Cho Chang (Katie
Leung), de quem recebe seu primeiro
beijo. O destino, porém, reserva no-

PARQUE DE
DIVERSÃO
Em seis meses
começa a
construção
de O mundo
da magia de
Harry Potter,
do Universal
Resort. Terá
castelo (acima),
floresta e a vila
bruxa (ao lado)

vos golpes. Desacreditado, ele mostra
sua faceta "aborrecente". Ter de inter-
pretar essa revolta foi o desafio de
Radcliffe. Se no filme anterior, o ator
inglês teve de suar a camisa e se des-
gastar fisicamente, em A Ordem da
Fênix ele é obrigado a trabalhar me-
lhor as expressões de raiva, angústia e
dor. "Nós somos como a resistência
francesa", comentou. "Voldemort e os
Comensais da Morte são os nazistas."
Radcliffe justifica o complexo com-
portamento de Harry. "Ele já viu coi-
sas terríveis e volta para uma socieda-
de que o rejeita", declarou.

O sofrimento de Harry, no entanto,

O jovem mais rico da Inglaterra
Harry e já figura na lista dos mais
poderosos da revista Forbes. Nos
últimos seis anos seu cachê sal-
tou astronomicamente de US$ 250
mil para US$ 14 milhões. Radcliffe
acredita que, mesmo assim, pode
levar vida normal. E até tenta fa-
zer isso: dia desses ele foi a um
festival de rock com boné e ócu-
los escuros. Achava que estava ir-
reconhecível, mas na platéia um
rapaz bêbado berrou: "Você é Har-
ry!" E desmaiou. Fã de rock, Rad-
cliffe toca baixo e guitarra e gosta

de alardear a sua variada preferên-
cia musical que inclui Strokes, Kai-
ser Chiefs e Klaxons — essas ban-
das agradecem pelo estouro nas
vendas. "Adoro Sid Vicious (do
grupo punk Sex Pistols), ele não
estava nem aí para o que falavam
dele e eu procuro fazer o mes-
mo", diz o ator. No quesito litera-
tura, no entanto, ele prefere livros
sérios. Os últimos que leu: Os fi-
lhos da meia-noite, de Salman
Rushdie, e Riso no escuro, de Vla-
dimir Nabokov.

só aumenta. No filme dirigido por Da-
vid Yates, Voldemort está em plena
forma. A caracterização de Fiennes
como o senhor das trevas é de tirar o
fôlego. "Você perderá tudo, Harry",
avisa ele no instante em que os dois se
encontram no Ministério da Magia. Ele
invadiu o local em busca de uma pro-
fecia. É o clímax do filme, com os Co-
mensais duelando com os bruxos da Or-
dem da Fênix e os garotos da Armada,
numa fantástica piroctenia eletrônica.
O próprio Dumbledore surge para pro-
teger Harry, atormentado por assistir à
morte de um importante personagem
da história. O velho diretor se confron-
ta com Voldemort em um momento que
a Warner espera entrar para a antolo-



gia dos melhores episódios da série. "A
batalha entre Voldemort e Dumbledore
precisava ser épica e visceral. Queria
que o público se sentisse como se esti-
vesse lá", explicou Yates. Com tudo
isso, o estúdio acredita que poderá con-
quistar o recorde de bilheterias deste
ano, que está com Homem-Aranha 3.

Se funcionará ou não, é outra histó-
ria. Certeza mesmo é que o sétimo li-
vro, As relíquias da morte, provocará
uma enorme comoção no público. Row-
ling fez pouquíssimas revelações, o que
alimentou uma onda de boatos a res-
peito do destino dos personagens. Mas
quando o fez causou uma hecatombe
emocional entre os fãs e gerou mais
especulações. A escritora disse que duas
mortes de personagens importantes vão
ocorrer. Em razão disso, surgiu a gran-
de incógnita que é debatida por leito-
res de diversos cantos do planeta. Har-
ry morrerá? Várias vezes, Rowling
questionou a confiança dos fãs: por
que acreditam tanto que ele sobrevi-
verá? Na saga, é sabido que para Har-

ry viver e preci-
so que Volde-
mort morra -
uma interpreta-
ção da profecia
que o feiticeiro
tenta roubar do
Ministério da Magia em A Ordem da
Fênix. A dúvida poderia ser resolvida
com uma ponderação simples: em uma
luta entre o bem e o mal, a tendência é
que o bem vença. No entanto, uma de-
claração de Rowling colocou para es-
canteio essa máxima dos contos de
fada. "Entendo perfeitamente a menta-

lidade do autor que pensa 'Vou matá-
los porque assim não poderá haver se-
qüência. Quando eu morrer, não pode-
rão ressuscitá-los'. Agatha Christie fez
isso com Poirot", declarou Rowling.

Na onda das especulações, um gru-
po de jovens americanos está se saindo
bem. Emerson Spartz, Ben Schoen,
Andy Gordon, Gretchen Stull e Jamie
Lawrence, que escrevem no site Mu-
gglenet, o maior do universo potteria-
no, com 20 milhões de cliques por mês,
revisaram entrevistas de Rowling e seu
vasto material sobre a saga para mon-
tar, em quatro meses, um bem elabora-
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do conjunto de palpites,
que foi publicado em
novembro. Ou seja, é
um livro do livro. As
vendas desse trabalho -
What will happen in
Harry Potter 7 (O que
acontecerá no sétimo
Harry Potter) - explodiram, o que fez
com que a obra entrasse na lista das
mais vendidas do jornal The New York
Times. Até o momento são mais de 335
mil exemplares vendidos. Em que eles
acreditam? "Harry Potter vai viver",
crava Ben, 17 anos. Interrogado a res-
peito dos resultados das bolsas de apos-
tas inglesas, que indicam o contrário, o
jovem reage como um apaixonado fã:
"Há um monte de gente ignorante. Não

EXCLUSIVO
A tipologia da capa
do último livro ainda
vai ser definida. O
título traria "relíquias
mortais" mas
Rowling exigiu que
fosse "da morte"

tem jeito de J.K. Rowling permitir que
o mal triunfe." No Brasil, a tradutora
Lia Wyler, que assina as versões em
português do livro, tem seus palpites:
"Harry terá de encontrar e destruir cada
horcrux (amuletos nos quais estão es-
condidos fragmentos da alma de Volde-
morf). Aí, ou os dois sobrevivem ou
morrem. O bem e o mal são faces da
mesma moeda. A terceira opção é os
dois desaparecem."

De qualquer modo, o livro já está
causando barulho no mercado, inclu-
sive o brasileiro. A Rocco, que edita a
série no País, vive sua fase TPHP - a
Tensão Pré-Harry Potter. A empresa
recebe dezenas de e-mails por dia que-
rendo saber, principalmente, quando o
novo livro será lançado. O editor Pau-
Io Rocco revela a cobiçada data com
exclusividade para ISTOÉ: dia 10 de
novembro, sábado, à meia-noite. A
tiragem inicial será em torno de 450
mil exemplares, 10% a mais que o
sexto volume. Rocco avisa: "Isso será
suficiente apenas para o primeiro mês.
Harry Potter é o livro que vende mais
rápido que qualquer outro no Mundo."
Sobre o título, a opção da editora era
Harry Potter e as relíquias mortais,



mas a autora quis Harry Potter
e as relíquias da morte. "Ela
entende português, sabe bem a
sutil diferença. Acho que o tí-
tulo dela tem mais a ver com a
história."

A editora receberá o livro
para tradução no dia 21 de
julho. E aí começa a corre-
ria: ela precisa estar pronta
em 5 de outubro. A tradutora
terá de fazer dez páginas por
dia. Foram contratadas diver-
sas gráficas de São Paulo para
imprimir a primeira tiragem e 30 ca-
minhões com quase 12 toneladas de
papel já estão a postos. As livrarias
também preparam esquemas especi-
ais. A Saraiva, por exemplo, monta-
rá uma área exclusiva para Harry
Potter em 21 lojas. Isso acontece já
em 15 de julho porque a rede ven-
derá os importados. "Deles, 40% já

RETORNO O vilão Lorde Voldemort quer matar Harry

estão reservados", conta Marcílio
Pousada, diretor-presidente da rede.

Se a espera pelo novo livro parece
longa, imagine a espera pela finaliza-
ção do futuro parque temático, cuja
inauguração será em dezembro de
2009. O Mundo de Magia de Harry
Potter ficará numa área de cerca de 81
km quadrados dentro do complexo

chamado Island of Treasures.
São três espaços exclusivos
para o turista viver a atmosfera
potteriana, desenhados sob ori-
entação da equipe que faz os
cenários dos filmes e aprova-
dos por Rowling. Há muito se-
gredo em relação ao parque.
"Criaturas fantásticas na flo-
resta? Não posso afirmar se te-
remos. Tudo é sigiloso", diz
Bill Davis, presidente do Uni-
versal Orlando Resorts. Ele an-
tecipa apenas que dentro do

castelo de Hogwarts haverá uma atra-
ção inédita, mais avançada que tudo
que já fizeram em Orlando. "Ter re-
cebido em maio o sinal verde de Row-
ling para o projeto foi como ter ven-
cido a Copa do Mundo e a NBA",
brinca o americano. Os fãs entendem
perfeitamente. •
Colaboraram: Eliane Lobato e Ivan Cláudio

Text Box
Fonte: IstoÉ, ano 30, n. 1965, p. 84-90, 27 jun. 2007.




