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HARRY POTTER E A CRIANÇA AMALDIÇOADA - O GUIÃO OFICIAL DA PRODUÇÃO
TEATRAL ORIGINAL DE WEST ENDFoi sempre difícil ser Harry Potter e não é mais fácil agora
que ele se tornou num muito atarefado funcionário do Ministério da Magia, casado e pai de três
crianças em idade escolar.Enquanto Harry luta com um passado que se recusa a ficar para
trás, o seu filho mais novo, Albus, tem de se debater com o peso de um legado familiar que
nunca desejou. Quando o passado e o presente se cruzam, pai e filho confrontam-se com uma
desconfortável verdade: por vezes as trevas vêm de lugares inesperados.Baseado numa nova
história original de J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, o guião da peça de teatro Harry
Potter e a Criança Amaldiçoada foi publicado originalmente numa edição especial, em
simultâneo com a estreia mundial desta peça de teatro no West End, em Londres, no verão de
2016. A peça causou sensação e recebeu louvores entusiásticos tanto do público como da
crítica, enquanto que a edição do guião se tornou num bestseller imediato à escala global. Esta
edição final e definitiva atualiza a edição anterior, cujo texto foi ligeiramente alterado desde a
versão inicial. Inclui uma conversa entre John Tiffany e Jack Thorne, bem como a árvore
genealógica da família Potter e uma cronologia do Mundo Mágico de Harry Potter.

“The established facts of his life, as well as some fruitful speculations, are responsibly laid
out . . . Mr. de Figueiredo does a fine job of chronicling how, in their differing ways, country after
country fell under Ibsen’s spell.”—Brad Leithauser, Wall Street Journal“[A] comprehensive
portrait . . . [with] authority and scope.”—Lew Whittington, New York Journal of Books“Ivo de
Figueiredo provides a stellar life of the celebrated father of modern European drama.”—H.I.
Einsohn, Choice“Literarily and artistically, Ibsen’s greatness is undeniable, and de Figueiredo
writes with commanding intelligence on the plays: all of the critical material in this book is
fascinating.”—Brooke Allen, New Criterion “Figueiredo has given English readers a superb
account of the social and political atmosphere of Scandinavia in Ibsen’s time, and of Ibsen’s
peculiar and inconsistent place within it.”—Andrew Katzenstein, Harper’s“Illuminating . . . de
Figueiredo displays a clear sense of why any biography of Ibsen must also, on some level, be a
biography of European culture and society—so representative was the playwright of the age in
which he lived.”—Morten Høi Jensen, New York Review of BooksListed on Choice's Outstanding
Academic Titles List for 2019 "Ivo de Figueiredo's luminous prose reveals the myth, the mask
and the reality of the "Norwegian sphinx." Tracing Ibsen's deliberate construction of his public
persona, and his careful management of his career, de Figueiredo also deftly conveys the social
and cultural tensions of Ibsen's Norway while keeping his plays and their reception in close
focus. An enthralling read.”—Toril Moi, author of Henrik Ibsen and The Birth of Modernism“de
Figueiredo approaches Ibsen, so elusive as both man and writer, in a spirit of intense,



scrupulous inquiry in which he involves his readers. His Ibsen is therefore refreshingly freed from
any conventional compartmentalisation and allowed to develop, throughout his long life, in all his
seeming inconsistencies and unique self-vindicating creations. Robert Ferguson’s supple
English prose matches the narrative movement and the emotional varieties of the Norwegian
original.”—Paul Binding, author of Hans Christian Andersen"de Figueiredo’s splendid biography
of Ibsen ranks with those of Koht, Meyer, and Ferguson — with this difference: that he treats the
man and the work as independent historical subjects so that the plays become a study of
the zeitgeist, with an emphasis on their reception and transformation of European society.”—
Errol Durbach, author of Ibsen the Romantic--This text refers to the hardcover edition.About the
AuthorIvo de Figueiredo is a prize-winning Norwegian historian, biographer, and literary critic.
He is the author of numerous books and is working on a major new life of Munch. Robert
Ferguson is an author and translator. --This text refers to the hardcover edition.
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O texto da peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada Partes Um e Dois não pode ser
representado quer integralmente quer em parte, e não é permitido qualquer outro uso exceto
sob autorização expressa dos detentores dos direitos da obra, J.K. Rowling e Harry Potter
Theatrical Productions Limited.enquiries@hptheatricalproductions.comUMA CONVERSA
SOBREA LEITURA DE ARGUMENTOSentre o encenador John Tiffanye o dramaturgo Jack
ThorneJackA primeira peça de teatro que li foi Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.
Andava na escola primária e sentia--me muito entusiasmado. Não me lembro exatamente, mas
creio que me limitei a lê--la apressadamente, à procura das minhas falas. Sim, eu era um miúdo
detestável e sim, ia fazer de Joseph. A peça seguinte foi The Silver Sword, uma adaptação
teatral do clássico de Ian Serraillier. Nessa eu não ia ter o papel principal, acho que fiz de
«terceiro rapaz» ou algo assim. Queria fazer de Edek Balicki, teria dado tudo para ficar com o
papel de Edek, mas infelizmente a minha carreira de ator estava já em declínio acelerado. Tinha
nove anos.JohnO primeiro argumento que li foi Oliver!, tinha eu nove anos (mesmo sendo tão
novo, tinha uma vaga ideia de que o ponto de exclamação significava que se tratava de um
musical — era Oliver... com canções!). Fora--me dado o papel do órfão epónimo na produção
de 1981 da Sociedade Amadora de Artes Musicais de Huddersfield. Não me recordo de ter
tentado alterar o meu sotaque, portanto a nossa produção deve ter sido uma estranha versão
do original de Dickens, na qual a mãe de Oliver entra num reformatório para dar à luz. Tal como
tu, li apressadamente o argumento em busca das minhas falas. Lembro--me de ter saído à rua
para comprar um marcador amarelo fluorescente destinado a assinalar as falas de Oliver, tal
como tinha visto fazer os meus colegas. Pensei obviamente que era isso que distinguia um ator
experiente. Só mais tarde é que o Artful Dodger comentou que eu não só tinha de assinalar as
falas mas também de decorá--las. E foi assim que começaram as minhas lições na leitura de
peças de teatro.PARTE UMATO UMATO UM — CENA UMKING’S CROSSUma estação muito
movimentada, cheia de gente que tenta seguir para o seu destino. No meio da azáfama, duas
gaiolas grandes chocalham em cima de dois carrinhos carregados de bagagem, empurrados
por dois rapazes, JAMES POTTER e ALBUS POTTER. A mãe, GINNY, segue--os. Um homem
de trinta e sete anos, HARRY, leva a filha LILY às cavalitas.ALBUSPai, ele nunca mais se cala
com aquilo.HARRYJames, para lá com isso.JAMESEu só estava a dizer que ele podia ficar nos
Slytherin. E podia mesmo, portanto... (olhar penetrante do pai) está bem, eu paro.ALBUS
(erguendo os olhos para a mãe)A mãe vai escrever--me, não vai?GINNYTodos os dias se for
esse o teu desejo.ALBUSNão, todos os dias não. O James diz que a maior parte das pessoas
só recebe cartas de casa mais ou menos uma vez por mês. Não quero...HARRYNo ano
passado nós escrevemos três vezes por semana ao teu irmão.ALBUSO quê? James!ALBUS
dirige um olhar acusador a JAMES, que lhe devolve um sorriso de orelha e orelha.GINNYSim.
Não podes acreditar em tudo o que ele te diz sobre Hogwarts. É um brincalhão, o teu
irmão.JAMESJá podemos ir agora? Por favor.ALBUS olha para o pai e em seguida para a



mãe.GINNYA única coisa que têm de fazer é atravessar a parede entre as plataformas nove e
dez.LILYEstou tão excitada...HARRYNão parem nem tenham medo de embater contra a
parede, isso é muito importante. O melhor é fazerem--no a correr se estiverem
nervosos.ALBUSEstou pronto.HARRY e LILY agarram--se ao carrinho de ALBUS — GINNY ao
de JAMES —, e a família lança--se numa corrida de encontro à barreira.Edições digitais
publicadas também pela PottermoreHarry Potter e a Pedra FilosofalHarry Potter e a Câmara
dos SegredosHarry Potter e o Prisioneiro de AzkabanHarry Potter e o Cálice de FogoHarry
Potter e a Ordem da FénixHarry Potter e o Príncipe MisteriosoHarry Potter e os Talismãs da
MorteLivros da Biblioteca de Hogwarts:O Quidditch Através dos TemposOs Contos de Beedle o
BardoMonstros Fantásticos e Onde Encontrá-los: O Argumento OriginalDescubra ainda mais
sobre oJ.K. Rowling’s Wizarding World…Visite , onde a sua própria Cerimónia de Seleção,
novos textos exclusivos de J.K. Rowling e todas as mais recentes notícias e atrações do
Wizarding World aguardam por si.Pottermore, a empresa de publicação digital, comércio
eletrónico, entretenimento e notícias de J.K. Rowling, é a editora digital global de Harry Potter e
do J.K. Rowling’s Wizarding World. Como centro digital do J.K. Rowling’s Wizarding World, a
pottermore.com dedica-se a dar asas ao poder da imaginação. Apresenta notícias, atrações e
artigos, bem como textos novos e nunca antes publicados de J.K. Rowling.Título original: Harry
Potter and the Cursed Child - Parts One and Two: The Official Playscript of the Original West
End ProductionTradução do inglês por Marta Fernandes e Helena SobralTodos os direitos
reservados; nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer
meio, quer seja eletrónico, mecânico, fotocópia ou outro, sem a autorização prévia da
editoraEsta edição digital foi publicada pela primeira vez pela Pottermore Limited em
2016Publicado pela primeira vez em papel em Portugal em 2016 por Editorial PresençaText ©
Harry Potter Theatrical Productions Limited 2016Harry Potter Publishing and Theatrical rights ©
J.K. RowlingÁrvore genealógica e cronologia de Harry Potter © Pottermore Ltd.Artwork and
logo are trademarks of and © Harry Potter Theatrical Productions LimitedTradução © Editorial
Presença, Lisboa, 2016Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of
and © Warner Bros. Ent. All rights reserved.J.K. ROWLING’S WIZARDING WORLD is a
trademark of J.K. Rowling and Warner Bros. Entertainment Inc.Todas as personagens e
acontecimentos constantes desta obra, exceto os que se encontram no domínio público, são
fictícios, e qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou falecidas, é pura coincidência.
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