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Διάβασα τη νέα περιπέτεια
του Harry Potter την 1η
μέρα κυκλοφορίας της
Επιστροφή στο Hogwarts με το «Καταραμένο παιδί».
Την Παρασκευή το μεσημέρι, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην οποία
συνάδελφος με ρώτησε «Τι προτιμάς, Game of thrones ή Pokemon Go;» Η αλήθεια
είναι ότι αν και θεωρώ το Game of thrones μια από τις 3 καλύτερες σειρές της
τηλεόρασης αυτή την στιγμή (και γι αυτό ξενύχτησα μαζί με όλους εδώ στο RISE και
τα παιδιά του ελληνικού fan club για να δούμε τοφινάλε του φετινού κύκλου) στο
Pokemon Go έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, όπως μαρτυρά κι αυτό εδώ το κείμενο.
Ενώ λοιπόν η συζήτηση φάνηκε να τελειώνει, ήρθε μια ακόμη δυσκολότερη ερώτηση.
«Pokemon Go ή Harry Potter»; Ω ναι, όπως θα φαντάζεσαι και από τον τίτλο του
θέματος που διαβάζεις η απάντηση ήταν σαφής και πολύ συγκεκριμένη. Ο Harry
Potter είναι το δικό μου Star Wars και όλοι όσοι με ξέρουν το γνωρίζουν αυτό, γι’
αυτό και η 31η Ιουλίου, ήταν μια σημαντικότατη ημέρα. Ήταν η ημέρα που επιτέλους
κυκλοφόρησε σε βιβλίο η νέα περιπέτεια του αγαπημένου μας μάγου με τίτλο «Harry
Potter and the cursed child». Οπότε η φάση ήταν κάπως έτσι: ζήλευα που εδώ στην
Ελλάδα δεν έγιναν εκδηλώσεις όπως αυτή.

Ένα πιάτο με κέικ, το κοντρόλ του air condition, δίπλα μου το soundtrack των ταινιών
στα ηχεία και το διάβασμα ξεκίνησε (αφού το βιβλίο το είχα ήδη παραγγείλει όταν
πρωτοέμαθα ότι θα κυκλοφορήσει).
Τι είναι το Cursed Child;

Πρόκειται για τη θεατρική συνέχεια της ιστορίας του Harry Potter, η οποία έκανε
πρεμιέρα στο Palace Theatre του Λονδίνου το Σάββατο 30 Ιουλίου. Η Τζόαν
Ρόουλινγκ η οποία συνεργάστηκε για την δημιουργία του με τους Jack Thorne και
John Tiffany, προκειμένου να προλάβει τις διαμαρτυρίες του κόσμου που μένει εκτός
Λονδίνου ή δεν βρίσκει εισιτήριο για την παράσταση (είναι κλεισμένα μέχρι τον Μάιο
του 2017), ανακοίνωσε μήνες πριν πως το σενάριο της παράστασης θα
κυκλοφορήσει σε βιβλίο, από τις 12 την νύχτα της 31ης Ιουλίου ανήμερα δηλαδή των
γενεθλίων του Harry αλλά και της ίδιας.

Η ιστορία

Το «Cursed Child» συνεχίζει ακριβώς στο σημείο που μας άφησε το «Deathly
Hallows» και αυτή την φορά η ιστορία επικεντρώνεται στον Albus Severus Potter το
δεύτερο γιο του Harry και της Ginny Weasley και τις πολύ κακές σχέσεις του με τον
πατέρα του. Ταυτόχρονα ένα πρόσωπο από το παρελθόν εμφανίζεται και ζητά τη
βοήθεια του Harry σε κάτι παράτολμο κι επικίνδυνο, κάτι που μπορεί να αλλάξει την
ιστορία του κόσμου των μάγων όπως την ξέρουμε. Όταν ο Harry αρνείται να
βοηθήσει, ο Albus Severus με την βοήθεια του κολλητού του φίλου Scorpius Malfoy
(ναι είναι κολλητοί φίλοι) αποφασίζουν να αναλάβουν δράση με απρόβλεπτες
συνέπειες για όλους …
Δες εδώ ποιοι παίζουν τους χαρακτήρες του θεατρικού έργου.

Το βιβλίο

Υπάρχει αρκετός κόσμος στα ίντερνετς που αφού διάβασε το βιβλίο, διαμαρτύρεται
θεωρώντας πως η ιστορία πάσχει σε επίπεδο ανάπτυξης χαρακτήρων. Ναι ok αυτό
το επιχείρημα θα μπορούσε να στέκει αν μιλούσαμε για ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Στην
περίπτωση αυτή όμως μιλάμε για σενάριο θεατρικού έργου το οποίο αυτό που
κατάφερε (τουλάχιστον με εμένα) είναι να με κάνει να θέλω ακόμη περισσότερο
από πριν να δω την παράσταση. Όλοι οι ήρωες που λατρέψαμε είναι και πάλι εδώ
και μαζί με μερικά καινούρια πρόσωπα συνθέτουν το σκηνικό της νέας περιπέτειας.
Ίσως οι ανατροπές που έχει (για τις οποίες επίτηδες δεν σου μιλάω για να μην σου
χαλάσω την έκπληξη) να σε ξενίσουν στην αρχή, αλλά αν μπεις σε μια διαδικασία να
σκεφτείς τι είδες/ διάβασες, σίγουρα θα πεις κάποια στιγμή «Όχι ρε φίλε» και θα
βρεις τον εαυτό σου να γυρίζει τις σελίδες με αγωνία για να δει τι θα γίνει μετά.

Είναι καλύτερο από τα προηγούμενα;

Όχι και δεν χρειάζεται. Ουσιαστικά είναι σαν reunion με παλιούς κι αγαπημένους
φίλους στο οποίο έχεις περάσει καλά αλλά ξέρεις ότι δεν χρειάζεσαι κάτι
περισσότερο. Έτσι κι αυτή η ιστορία, έχει όλα τα συστατικά που λατρέψαμε από τον
κόσμο του Harry, έχει διδάγματα «πόσο μια αλλαγή σε ένα γεγονός του παρελθόντος
επηρεάζει το μέλλον»; Κι έχει κι ένα μεγάλο μυστικό που αποκαλύπτεται και ταράζει
τα νερά. Πραγματικά τι άλλο θες ;

