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Aquele suspense que todos estarão falando em breve 

Série misteriosa que vem dando o que falar, The Third Day, a nova minissérie original da HBO, 
é um suspense para ninguém botar defeito. 

A primeira parte, “Verão”, contou com três episódios: “Friday – The Father”, “Saturday – The 
Son” e “Sunday – The Ghost”; além disso, já teve início a segunda parte, intitulada “Inverno”, 
cujo primeiro episódio, “Monday – The Mother”, foi ao ar na última segunda-feira. 

O quinto e penúltimo episódio, “Tuesday – The Daughter“, será exibido na próxima 
segunda-feira, 12 de outubro, às 22h, na HBO e na HBO GO, e tem roteiro de Kit de Waal, 
Dean O’Loughlin e Dennis Kelly, e direção de Philippa Lowthorpev. 

 



 
 

Confira o que rolou até aqui em The Third Day 

Em “Verão” acompanhamos a saga de Sam (Jude Law), que salva uma menina, Epona, e a 
leva de volta para casa: a ilha de Osea. Além de distante, o único acesso da ilha some a partir 
de certo horário, quando a maré sobe. Ele acaba ficando literalmente ilhado, e a cada minuto 
percebe mais e mais coisas estranhas no local. 

Sam é perturbado por lembranças dolorosas do passado, que envolvem a perda de seu filho e 
a culpa que ele carrega por isso. Conforme acontece o desenrolar da história, mais fatos 
envolvendo sua família surgem, levando o telespectador a ficar com os olhos grudados para 
descobrir o que de fato aconteceu. 

 
 



 
 
 
Já em “Inverno”, conhecemos Helen (Naomie Harris) e suas filhas, Ellie (Nico Parker) e 
Talulah (Charlotte Gairdner-Mihell), que estão indo a passeio para Osea, como presente de 
aniversário para Ellie.  

De cara tudo começa a dar errado, quando o chalé até então reservado por Helen não se 
encontra mais disponível e elas não conseguem abrigo em outro lugar, até que os Martin (casal 
que conhecemos na primeira parte, “Verão”) resolvem ajudá-las. O final deste episódio é de 
explodir a cabeça. 

 
 



 
 

O que esperar do próximo episódio 

Enquanto os habitantes da ilha se preparam para um nascimento fatídico, Helen revela as 
verdadeiras intenções que a levaram a Osea. Depois de se unir ao grupo de busca, ela é 
pressionada pelo passado. Uma menina peculiar fica amiga de Ellie e se oferece para levá-la a 
um lugar misterioso proibido para os forasteiros. 

Criada por Felix Barrett e Dennis Kelly, THE THIRD DAY é um thriller psicológico ambientado 
em uma misteriosa ilha britânica onde nada é o que parece.  

Além de ser protagonizada por atores de renome, como Jude Law (Sherlock Holmes) e 
Naomie Harris (Moonlight), o elenco também conta com Katherine Waterston (Animais 
Fantásticos), Emily Watson (Chernobyl) e Paddy Considine (The Outsider). 

Não deixe de nos contar o que está achando desta minissérie! E se você ainda não viu, veja, 
pois essa história é recheada de reviravoltas e o suspense é muito bem trabalhado. Trama 
digno daquelas maratonas de um dia inteiro no sofá! Até a próxima ;) 

https://kolmeia.net/2020/08/04/chernobyl-serie-da-hbo-bate-recorde-de-premios-no-bafta-2020/

