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Fleur Boker Innoir Inbunden (Trading Tissue) Spruk Spanzka Antal Sidor 339 Utgivningsdatum 2019-11-01 Julsor 20 Furlag Salamandra Infantil Y Juvenil Dimensioner 224 x 224 x 224 x 2 137 x 30mm Vikt 568 g Antal komponenter 1 ISBN 9788498389753 du gillar vi har inte f'tt i n'ggon boken av beskrivning fr'n f'rlaget.
Colla gyorna upp fulgage (Salamandra Infantil y Juvenil) hemsida, d'r det finns kan mer information. Nominerad till 3 BAFTA Film Awards. Ytterligare 13 segrar och 43 nomineringar. Läs mer om utmärkelserna Lär dig mer Redigera tvingas tillbringa sin sommarsemester med sin muggle relation, Harry Potter (Daniel
Radcliffe) får en riktig chock när han får en överraskning besökare: Dobby (Toby Jones) hus-elf, som varnar Harry för att återvända till Hogwarts, för hemska saker kommer att hända. Harry bestämmer sig för att ignorera Dobbys varning och fortsätter sitt förutbestämda schema. Men det är verkligen konstiga och hemska
saker som händer på Hogwarts. Harry hör plötsligt mystiska röster inifrån murarna, rånare, födda studenter attackeras, och ett meddelande klottrade på väggen i blod sätter alla på hans eller hennes vakt, det hemliga rummet var öppet. Fiender till arvingen, akta dig. Författare Sumitra Plot Sammanfattning: Det andra året
börjar November 15 Mer Adventures Adventures Adventures (en) Family Life Fantasy Mystery Movie Rating (MPAA) Grade PG för Scary Moments, Vissa varelser av våld och mjukt språk Se alla certifikat Föräldrar Guide: Visa Innehåll Rådgivande Redigera när du skriver Harry Potter och Dödsrelikerna, JK Rowling
allvarligt överväger att föra Ford Anglia tillbaka till det hörnet av det i slottet grunder. Bilen var tvungen att komma ut ur skogen och köra Death Eaters rakt in i slottsmuren, bilen lamporna sedan gav ut långsamt som om han hade dött. Men hon vägrade det eftersom hon trodde att Ford Anglia sannolikt skulle förstöras på
grund av alltför länge bor i skogen, och idén tycktes hennes barnsliga. För mer om Harry av misstag går till Dark Arts butik (Borgin och Burks), hans glasögon spricka när han kommer ut ur den öppna spisen. När Harry kommer ut ur kistan från skyddsrummet, hans glasögon visas orörda. I nästa skott, de spricka igen.
Läs mer: First Lines (Hedwig vill att han släpps från buren) Harry: Jag kan inte låta dig gå, Hedwig! Jag kan inte använda magi utanför skolan. Dessutom, om farbror Vernon ... Farbror Vernon: Skriker Harry Potter! Harry: Nu har du gjort det. Mer tyska teater version skars (träd vide sprickbildning bil tre gånger mindre,
Ron attackerade en spindel i bilen, en närmre av benet i fängelsehålorna, Harry är förföljd av Vasilisk, Harry använder en tand bara en gång för att döda Voldemort, Voldemort död, Död Vasiliska) för att ge en under 6 rating. Dessutom har en del dialog ändrats (när Harry hör Vasilisk i början, säger: Jag kommer Jag dödar
dig istället för mig. Denna version släpptes på DVD och VHS i Tyskland och Österrike, men inte i Schweiz, där en oomskuren version släpptes (vilket resulterade i hög export till de andra två länderna). Den oomskurna versionen av filmen rankades som Not Under 12 Years och sändes i TV och släpptes på Blu-ray. Visa
mer Användarrecensioner Redigera officiella Facebook Utgivningsdatum: 14 November 2002 (Tyskland) Läs mer Även känd som: Harry Potter och Döden av Cammer de Shrekens Läs mer Oxford, Oxfordshire, England, Storbritannien Läs mer Budget Edit: $ 100.0000 (Opening) Weekend USA: $ 88.357.488, 17
November 2002 Brutto USA: $262,450,136 Kumulativa World Gross: $ 879.594.122 Läs mer om IMDbPro Warner Bros, Heyday Films, 1492 Bilder Läs mer Speltid: 161 minuter 174 minuter (utökad) Aspect Ratio: 2,39 : 1 Se de fullständiga specifikationerna för Produkten kan var sluts'ld eller borttagen din turn-spin-
sortiment. Du kan oxa ha ryocat pe en felactig lenc. Anwend gyrn ver swr ver swr ver epyr pe sydhan fuhr tt hitta fleur alternativ. Froegaard och Weld Denna sida citerar tillförlitliga källor, men som inte omfattar allt innehåll. Hjälp med att infoga länkar. Overifierat innehåll kan raderas.- Hitta källor: Google (nyheter, Böcker
och akademiska) (oktober 2020) Harry Potter och hemligheternas kammare av Harry Potter och hemligheternas kammare (PRT) Harry Potter och hemligheternas kammare (BRA) Reklamaffisch i Storbritannien i USA2002 - Color No 161 min Director Chris Columbus Production David Heyman Manus av Steve Cloves
Baserat på Harry Potter och Secrets of the Chambers , J.K. Rowling Huvudrollen nedan) Genre äventyrfantasy Musik av John WilliamsWilliam Ross Filmkonst Roger Pratt Art Director Andrew Ackland-SnowMark BartholomewPeter FrancisJohn King Kostym Lindy Hemming Edition Peter Honess Company (s) Heyday
Films1492 PicturesMIRACLE Productions KG Distribution Warner Bros. Bilder Release November 15, 2002 November 22, 2002 November 29, 2002 Engelska Budget $100 miljoner Inkomst $880,300,000 (2) Harry Potter och de vises sten (2001) Harry Potter och fången från Azkaban (2004) Harry Potter och den
officiella platsen för Harry Potters hemlighetskammare och kammare i Portugal; Harry Potter and the Chamber of Secrets är en brittisk-amerikansk fantasy äventyrsfilm regisserad av Chris Columbus, distribuerad av Warner Bros. Pictures. Den är baserad på romanen med samma namn av J.K. Rowling. Filmen, som är
den andra i Harry Potter-serien, skrevs av Steve Cloves och producerades av David Heyman. Berättelsen börjar med harry potters andra år på Hogwarts. Innan han lämnade skolan lämnade medgrundaren Salazar Sliterin den hemliga kammarens kammare, som bara kan öppnas av hans arvinge. Kameran öppnar
frisläppandet av ett monster som försöker döda studenter födda i Muggle. Redan innan Harry släpptes och de vises sten, brittiske art director Stuart Craig var redan i utarbetandet av viktiga ögonblick av förproduktion av The Chamber. Produktionen av filmen började i november 2001, med den första inspelningen av det
andra blocket. Strax efter huvudfotot började i Surrey, England. I filmen medverkar Daniel Radcliffe som Harry Potter, samt Rupert Grint och Emma Watson som Harrys bästa vänner Ron Weasley respektive Hermione Granger. I rollerna finns även Richard Harris i hans sista filmframträdande som Albus Dumbledore,
liksom Maggie Smith, Robbie Coltrane, Alan Rickman och Ian Hart. Den 3 november 2002 sände Warner Bros. filmens världspremiär på Internet. Den 15 november 2002 släpptes den på brittiska och nordamerikanska teatrar och den 21 november 2002 på brasilianska kretsar. Filmen fick positiva recensioner från kritiker,
men många kritiserade hur lång tid, säger att de gav Rowling många möjligheter, vilket gör det hindrar kreativitet. I biljettkassan var det mycket väl emot, vilket gör mer än 878 miljoner dollar över hela världen, är en av de 50 mest inkomstbringande biografer genom tiderna. Det är den sjunde mest inkomstbringande Harry
Potter-serien. Han nominerades till tre BAFTA Film Awards 2003. Harry Potter-handlingen tillbringar sommaren med Dursley utan att få e-post från sina Hogwarts-vänner. I sitt rum möter Harry Dobby, husälvan, som varnar honom för de faror som kommer att ta form om han återvänder till Hogwarts. Dobby säger att han
snappade upp sina vänners brev och förstörde tårtan för att hindra honom från att återvända till skolan. Dursleys låser Harry, men Ron Weasley och hans äldre tvillingbröder, Fred och George Weasley, rädda honom i deras flygande Ford Anglia. Medan de köper skolmaterial för ett år att börja, Harry och Weasley familjen
träffa Rubeus Hagrid och Hermione Granger i The Diagonal Alley. De deltar i en autograf session av den berömda magikern Gilder Lockhart, som meddelar att han kommer att bli den nya lärare i försvar mot den mörka konsten i Hogwarts. Under en kort konfrontation med Draco Malfa, harry möter sin far, Lucius, som
diskret sätter boken i de saker som Jeannie Weasley, Ron yngre syster, som bara Harry märker, men han nämner inte det till någon. När Harry och Ron är mystiskt förhindrade att komma in i Plattform 9 3/4, flyger de till Hogwarts i en Ford Anglia. De kolliderar med Willows kämpe vid ankomsten, och Rons trollstav bryter
så småningom. Båda pojkarna undviker snävt utvisning när professor McGonagall bara ger dem ett gripande. Under gripandet hör Harry konstiga röster, och möter sedan vaktmästarens katt Argus Filch, Madame Norris, förstenad, tillsammans med ett meddelande skrivet i blod, förklara: Kammaren är öppen, fiender till
arvinge ... Var försiktig. McGonagall i sin förklarar att en av grundarna av Hogwarts, Salazar Sliterine, påstås ha byggt en hemlig kamera. Han satte i det ett monster, som bara kan kontrolleras av hans arvinge, kunna rena skolan av studenter, till marken. Harry och Ron misstänker att Malfoy är arvtagare, så Hermione
föreslår att de förhör honom i förklädnad, med hjälp av Polyjuice Potion. De använder en övergiven badrum flickor jagas av Minnow som deras provisoriska labb för att förbereda potions. När Harry lyckas kommunicera med ormen under en klubbduell kommer skolan att tro att han är arvtagare till Slytherin. På juldagen
upptäcker Harry och Ron att Malfoy inte är en arvinge, men Malfoy nämner att hans far berättade för honom att mugglarflickan dog när huset öppnades för femtio år sedan. Harry finner en förtrollad dagbok som tillhör Hogwarts examen Tom Marvolo Riddle. När han upptäckte det, ser han minnen för femtio år sedan, där
Riddle anklagar Hagrid, då student, för att öppna kammaren. När dagboken är stulen och Hermione hittas förstenad, Harry och Ron tvivlar Hagrid. Albus Dumbledore, minister för Magic Cornelius Fudge och Lucius kommer för att ta Hagrid till Azkaban, men han diskret säger till pojkarna att följa spindlarna. I den förbjudna
skogen möter Harry och Ron Hagrids gigantiska hemspindel, Aragago, som avslöjar Hagrids oskuld och ger dem en glimt av kammarmonstret. En boksida i Hermiones hand identifierar monstret som Vasilisk, en jätteorm som omedelbart dödar dem som gör direkt ögonkontakt med honom; och förstenade människor som
ser det indirekt. Skoltjänstemän upptäcker att Jeannie fördes till stadshuset och övertalade Lockhart att rädda henne. Harry och Ron hitta Lockhart, exponeras som en bedragare, planerar att fly; Att veta att Myrtle var flickan Vasilisk dödade, rasade de honom in i badrummet och hittade ingången till stadshuset. Väl inne
använder Lockhart Rons trasiga trollspö mot dem, men de obehagliga konsekvenserna, och så småningom raderar hans minne och orsakar ett jordskred. Harry går in i Rum Ett och finner Jeannie medvetslös, följt av Riddle. Riddle avslöjar att han använde dagboken för att manipulera Jeannie och öppna kameran igen.
När Riddle skapar ett anagram för sin nya framtida identitet, Tom Marvolo Riddle - Jag är Lord Voldermort, Harry inser att Riddle själv är arvtagare till Sliterine och den sanna personlighet Voldemort. Harry uttrycker stöd för Dumbledore, och sedan Fox visas med Selector's Hat, tvingar Riddle att kalla Vasilisk. Fox bländar
Vasilisk genom att låta Harry titta direkt på honom utan att dödas eller förstena. Väljarens hatt producerar så småningom ett svärd med vilket Harry slåss och dödar Vasiliska, även om han såras av ett av sina offer. Harry besegrar Riddle och återupplivar Jeannie, en taggig dagbok med Vasilisks utvinning. Fox tårar läka
honom, och han återvänder till Hogwarts med sina vänner och en förvirrad Lockhart. Dumbledore berömmer dem och beordrar Hagrids frigivning. Dumbledore visar Harry att svärdet han ägde var Godric Gryffindors eget svärd, och säger att han skiljer sig från Voldemort eftersom han valde Gryffindor istället för Slytherin.
Harry anklagar Lucius, Dobbys mästare, för att ha planterat en dagbok i Ginnys kittel och lurat ut Dobby. Vasiliskas offer är helade, Hermione återförenas med Harry och Ron i den gemensamma salen, och Hagrid befrias från Azkaban, känslomässigt upprörd av applåder från alla på Hogwarts. I eftertexterna scenen,
Lockhart ses i en tvångströja, publicera en ny bok som heter Vem är jag? Starring Också: Huvudrollen i Harry Potter-filmerna Daniel Radcliffe som Harry Potter. Rupert Grint som Ron Weasley, Harrys bästa vän. Emma Watson som Hermione Granger, en häxa född i Muggle, och Harrys bästa vän. Kenneth Branagh som
Gilderah Lockhart, en välkänd författare och ny professor i försvar mot de mörka konsterna. John Clyese som Nick-Next Without a Head, Gryffindors spöke. Robbie Coltrane som Rubeo Hagrid, Harrys halvjättevän, spelar på Hogwarts. Richard Griffiths som Welter Dursley, Harrys farbror. Richard Harris som Albus
Dumbledore, direktör för Hogwarts. Jason Isaacs som Lucio Malfoy, tidigare far till Estehanda Draco. Alan Rickman som Severus Snape, dryckeslärare och chef för Slytherin på Hogwarts. Fiona Shaw som Petunia Dursley, Harrys moster. Maggie Smith som Minerva McGonagall, Transfiguration lärare, chef för Gryffindor
och biträdande rektor för Hogwarts. Julie Walters som Molly Weasley, matriark av familjen Weasley. Warwick Davis som Philio Flitwick, Spell Professor och chef för Corvinal på Hogwarts. Tom Felton som Draco Malfoy, en student-slytherin och rival till Harry. Shirley Henderson som Myrtle, som stönar om spöket av en
död före detta elev i en skola badrum. Gemma Jones som Madame Poughrey, chefsläkern på Hogwarts sjukhus. Miriam Margolies som Pomona Rostock, professor i örtologi och chef för Lufa Lufa i Hogwarts. Mark Williams som Arthur Weasley, patriark av familjen Weasley och tjänare i ministeriet. Bonnie Wright som
Gina Weasley, jr. av Weasley. Toby Jones lånar ut rösten till Dobbys tomthus, medan Julian Glover lånar ut sin röst till Aragogu, Hagrids acromantule. David Bradley och Harry Melling återvänder till motspelaren Argo Filch och Duda Dursley. Robert Hardy spelar magiska minister Cornelius Fudge. Hogwarts studenter
spelas av Sean Bigersstaff, Alfie Enoch, Tom Felton, Joshua Herdman, Matthew Lewis, Hugh Mitchell, Devon Murray, James Phelps, Oliver Phelps, Edward Randall, Chris Rankin, Jamie Waylett och Luke Youngblood som Olivia Wood, Dino Thomas, Draco Malfoy, Gregory Goyle, Neville Longbottom Fred och Jorge
Weasley, Justino Finch-Fletchley, Percy Weasley, Vicente Crabbe respektive Lino Jordan. Leslie Phillips spelar röstväljarhatten. Christian Coulson spelar en ung version av Tom Riddle instängd i en dagbok. Scenografiproduktion Under produktionen av den första filmen, Stuart Craig - som fick Oscar och BAFTA
nomineringar för sitt arbete med den första filmen - var redan förbereder sig för viktiga pre-produktion punkter, gav detta en möjlighet att förbättra kvaliteten på resie, särskilt Dumbledore kontor och Lockhart s klass, och gjorde det mer tid att utveckla nya element som inte märktes i de vises sten. Filmning Den här gången
söker vi mer melankolisk belysning. När berättelsen tar en mörkare vändning, ville vi att filmen skulle vara skrämmande. Det var mycket viktigt att den andra filmen behöll de viktigaste egenskaperna hos den första, men aldrig upphört att ha sina egna drag, eftersom i denna mening Roger gav denna film ett klimat som
återspeglar utvecklingen av karaktärerna och handlingen - producent David Heyman. Produktionen av Harry Potter och The Chamber of Secrets började den 19 november 2001, bara tre dagar efter utgivningen av De vises sten. Regissören Chris Columbus, som hade för avsikt att göra betydande filmiska förändringar
från den första filmen, valde bärbara kameror för hemligheternas kammare och strävade därmed efter maximal rörelsefrihet. De första tre veckorna av filmning bestod mestadels av det andra blocket, med scener som senare fick mer nyckfulla specialeffekter som arbetar i post-produktion, särskilt den flygande bil scenen.
Sedan började det första fotografiet i Surrey, England, för att filma på nummer fyra av alfeneiros gatan, Little Whinging, för scener som äger rum på Dursleyhouse. Extern filmning fortsatte, nu på Isle of Man och i olika delar av Storbritannien. Andra platser har filmats i England, inklusive Hogwarts Express tillsammans



med Kings Cross station och plattform nio och en halv. Warner Bros Leavesden studio i London gjorde flera scener i Hogwarts och var involverad i byggandet av flera nya manus, varav den största var själva kammaren. Kameran är den överlägset största inställningen i filmen, överträffar även stora salen. Studion brukade
vara en stor flyganläggning, men den högsta platsen i den är bara nio meter hög. De kunde få en högre höjd med hjälp av visuella effekter, men istället beslutat att bygga ner för att få djup effekt. Resultatet är en kamera som verkar vara hundratals meter hög och översvämmade platsen. I själva verket är djupet av vattnet
bara ca 30 centimeter, och det är målat svart för att ge intryck av stort djup. Ford England Används i filmen Flying Car, den blå Ford Anglia är samma bil som nämns i det ursprungliga arbetet i Jk rowling. Det har utvecklats av specialeffekter handledare John Richardson och hans team. Produktionen använde totalt fjorton
bilar, som de dekorerade beroende på olika situationer: som i början, när bilen fortfarande var helt ny och Fred, Jorge och Ron Weasley stjäla för att rädda Harry, passerar genom scenen där bilen landar på ett träd, och fint i hög hastighet återvänder för att rädda pojkarna i skogen. Richardson turnerade i England på jakt
efter den gamla Ford of England. De flesta av de bilar som vi hittade inte längre kunde köra, och många av dem var på väg att tas till deponi, så vi inte förstöra bilarna av någon speciell årgång! Han pekar. För Rupert Grint, skytte sekvenser med en flygande bil och hans fall i Fighter Kommer att vara en av de bästa
intrycken av produktionen av The Chamber of Secrets. Jag älskar Willow Fighter och det faktum att jag måste köra en flygande bil som är riktigt cool. Att vara i en flygande bil var särskilt konstigt, det var som en nöjespark leksak, det var mycket snabbt, säger skådespelaren. De berömda klostren i Gloucesters katedral
och utsidan av Alnwick Castle användes som en plats för Hogwarts-skolan, även om många delar av slottet gjordes i datorgrafik. Huvudfotot blev helt färdigt på sommaren, medan filmen pågick fram till början av oktober i efterproduktion. Soundtrack Visa huvudartikel: Harry Potter och hemligheternas kammare
(soundtrack) Harry Potter och hemligheternas kammare Original soundtrack släpptes den 12 november 2002. Spåret var ursprungligen planerat att komponeras och genomföras helt av John Williams, men på grund av schemaläggning konflikter med Steven Spielberg för att få mig en kapabel låt, kompositörWilliam Ross
var inblandad i att anpassa Williams musik och genomföra sessioner med London Symphony Orchestra, soundtrack krediter fortsatte på båda. Soundtracket nominerades till en Grammy Award för bästa soundtrack 2003. Den kom in på Billboard 200 på plats 81 och nådde även plats 5 i Top Soundtracks. I Japan fick
albumet en RIAJ-certifiering i guld med mer än 100 000 exemplar skickade till butiker. På grund av händelserna i Harry Potter och The Secret Camera, filmens ljudeffekter var dyrare än i den första filmen. Ljuddesigner och co-director för redigering Randy Tom återvände till uppföljaren med pro tools programvara för att
slutföra arbetet, som inkluderade inledande koncept som gjorts på Skywalker Sound i Kalifornien, och annat arbete som utförs på Shepperton Studios i England. Marknadsföringsbilder av filmen började visas på nätet under sommaren 2002, samt med en teaser trailer, debuterar på biografer med Scooby Doo lansering. I
november 2002 släpptes ett datorspel baserat på filmen till flera konsoler, bland annat GameCube, PlayStation 2 och Xbox. I Brasilien släpptes datorspelet först, även innan filmen släpptes, den 8 november 2002. Filmen fortsatte också den merchandising framgång som dess föregångare, med Lego Chamber of Secrets.
Filmen hade premiär den 3 november 2002, i Storbritannien, och i USA och Kanada den 14 november 2002, i Brasilien den 21 november 2002, innan dess stora internationella release den 15 november, ett år efter De vises sten. Warner sände världspremiären av Harry Potter-filmen och den andres kammare.
Evenemanget ägde rum den 3 november. Fans såg ankomsten av rösterna och tekniska team på Cineplex Odeon i London, där filmen visades först. Hemvideofilmen släpptes ursprungligen i Storbritannien, USA och Kanada den 11 april 2003 på VHS och i en specialutgåva med två DVD-skivor som inkluderade intervjuer
och förlängda och borttagna scener. Denna DVD innehåller totalt 18 minuter videofilmer som har tagits bort i den slutliga utgåvan av filmen anpassning. Den första scenen var en fest för att markera 500-årsdagen av död Nick Nästan Headless, den officiella spöke Gryffindor. Den andra var en scen av Draco och hans far i
Burgin och Burks butik av mörk konst, skär genom att införa Lucius Malfoy för tidigt i filmen och ta styrka från nästa scen på Floreios och Blurs butik. Filmen Blu-ray släpptes den 11 december 2007. Den slutliga upplagan av filmen släpptes den 8 december 2009, med nya bilder, en utökad version av filmen med andra
scener som har tagits bort. Mottagning på Harry Potter biljettkassan och hemligheternas kammare har brutit många rekord sedan dess release. I amerikanska teatrar, började filmen med $ 88.400.000 i sin första helg i 3.682 teatrar, med 8.515 skärmar i USA, var den tredje bästa debut, efter bara $ 114.800.000 och $
90.300.000 för Harry Potter och de vises sten. Han lyckades också stanna på toppen av biljettkassan för två veckor i följd. I Storbritannien slog filmen debutrekord, som tidigare tillhörde De vises sten. Filma tjänade 18.9 miljon dunkar på tiden av dess öppning. Som ett resultat fick han 54,8 miljoner pund i Storbritannien;
det är det överlägset största antalet i regionen. Filmen tjänade totalt $ 879.000.000 över hela världen, vilket gör den till den femte mest inkomstbringande filmen genom tiderna. Det var den näst mest inkomstbringande film av året under 2002 i världen, efter Sagan om ringen: Two Towers och fjärde i USA och Kanada i år,
med $ 262.000.000. Bakom Spider-Man, Sagan om ringen: Två torn och Star Wars Episode II: Klonerna anfaller. Kritiker av filmen fick positiva recensioner från kritiker och behåller för närvarande en Fresh intyg om godkännande, med en 82% rating på Rotten Tomatoes (den femte mest kvalificerade Harry Potter-filmen
på webbplatsen), och en metacritic poäng på 63/100, som representerar allmänt positiva recensioner (det sämsta betyget bland seriens filmer på webbplatsen). Roger Ebert kallade The Secret Chamber en fenomenal film och gav det högsta fyrstjärniga resultatet och prisade den mestadels scenografi. Entertainment
Weekly berömde filmen för att vara bättre och mörkare än sin föregångare: ... och bland de saker som detta Harry Potter gör mycket bra faktiskt är att fördjupa den mörka och skrämmande atmosfär för publiken. Så här ska det vara: Harrys berättelse ska vara mörkare. Richard Roper berömde filmens regi och trohet i
boken och sade att Chris Columbus, regissören, gör ett fantastiskt jobb, trogen den ursprungliga historien, men ger också en filmisk era. Variety sade att filmen var för lång, men berömde honom för att vara mörkare och mer dramatisk, säger att han hade sitt eget liv utanför böckerna, och att det var något filosofs sten inte
hade uppnått. A.O. Scott i New York Times sade att istället för att känna mig upprörd, jag mådde dåligt och slitna, men i slutändan också mycket besviken. Marcelo Hessel på brasilianska hemsida Omelete rapporterade att misstag bör göras för att anpassa och begränsa JK Rowling text, och att detta inte var en punkt att
diskutera föreställningar av trions huvudperson. En tolvårig pojke som behöver dekorera dialoger och fortfarande leka med natursköna markeringar (föremål som ska ersättas av virtuella karaktärer) förtjänar inte längre kritik, inte längre resultatet av beire canastrice, påpekar han. Rolling Stones Peter Travers fördömde
filmen för att vara för lång och för trogen boken: Återigen tar regissören Chris Columbus en blygsam inställning till Rowling, vilket stör kreativiteten och får filmen att dra ut på nästan tre timmar. Kenneth Turan i Los Angeles Times kallade filmen en klyscha och att det är déjà vu, är det troligt att vad du tyckte om den första
produktionen - vare sig för eller emot - kommer att tänka om. Priset nominerades till tre BAFTA-priser. De var för implementering i visuella effekter, ljud och den bästa produktionsdesignen. Filmen nominerades till sex Saturn Awards 2003 och 2004 för DVD. Hänvisningar till Harry Potter och cass av hemligheternas
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