Harry Potter e a Criança Amaldiçoada
John Tiffany, Jack Thorne e J. K. Rowling
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continuação, surge uma obra inspirada nas
histórias da escritora J. K. Rowling.
Tendo como base os livros da autora
e com a ajuda desta, John Tiffany e Jack
Thorne escreveram uma sequela da vida de
uma das personagens mais famosas em todo
o mundo: Harry Potter, também conhecido
como “o rapaz que sobreviveu”.
Como nos livros anteriores desta
história, também neste se conta a vida de
Harry e dos seus amigos no mundo da magia.
Apesar de já serem adultos e de terem as
suas próprias famílias, os três amigos,
Hermione, Ron e Harry, continuam a viver
aventuras. Só que, agora, os protagonistas
não são eles, mas sim Albus, filho de Harry, e Scorpius, filho do seu inimigo Draco.
Esta oitava história, passada dezanove anos depois da última, está ligada ao terceiro livro da
série, no qual aparecem os vira-tempos, aparelhos que fazem o tempo andar para trás. O Ministério da
Magia tinha destruído todos estes objetos, exceto um, que foi guardado em segredo. Albus e Scorpius,
empenhados em ajudar a amiga Delphi a voltar ao torneio dos três feiticeiros (onde eram postos à prova
três alunos de diferentes escolas), com o objetivo de evitar que Cedric morra, conseguem o vira-tempo
e empreendem uma arriscada viagem pelo passado. O que eles não sabiam é que, se alterassem esse
passado, o futuro poderia ser completamente diferente.

Delphi, apesar de parecer amiga, revela-se a vilã da história, quando põe em causa toda a
segurança pela qual Harry lutou durante os seus anos em Hogwarts, merecendo, por isso, um castigo
maior do que ser enviada para Azkaban, a prisão dos feiticeiros.
Com a sua enorme capacidade de nos envolver na história, os autores transportam-nos para o
mundo secreto e perigoso de Harry. Viagens excitantes, decisões difíceis e muita magia fazem-nos
recuar no tempo e relembrar a história do adolescente que combateu o mal.
Mais uma vez, o mundo aplaude de pé uma obra da saga mais lida de sempre.
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