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"Harry Potter" to seria siedmiu powieści fantasy autorstwa brytyjskiej
pisarki J.K. Rowling, Cykl przedstawia świat magii, czyli społeczność
czarodziejów, istniejącą równolegle do świata niemagicznego, tak
zwanego mugolskiego. Głównymi bohaterami są nastoletni Harry
Potter oraz jego przyjaciele: Ron Weasley i Hermiona Granger,
uczniowie Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Najważ niejszym
wątkiem powieści jest walka czarodziejów, w szczególności Harry’ego,
z czarnoksięż nikiem Lordem Voldemortem, dąż ącym do zyskania
nieśmiertelności i przejęcia władzy w świecie magii.

J.K. Rowling
Brytyjska pisarka, scenarzystka, producentka
filmowa i telewizyjna, filantropka, a
wcześniej nauczycielka języka angielskiego.
Sławę przyniosła jej seria powieści fantasy
Harry Potter, której sprzedaż przekroczyła
już 500 mln egzemplarzy.

Harry Potter i Kamień
Filozoficzny
Harry Potter and the Philosopher's Stone
Harry Potter, sierota i podrzutek, od niemowlęcia wychowywany był przez
ciotkę i wuja, którzy traktowali go jak piąte koło u wozu. Pochodzenie
chłopca owiane jest tajemnicą; jedyną pamiątką Harry`ego z przeszłości jest
zagadkowa blizna na czole. Skąd jednak biorą się niesamowite zjawiska,
które towarzyszą nieświadomemu niczego Potterowi? Wszystko zmienia się
w dniu jedenastych urodzin chłopca, kiedy dowiaduje się o istnieniu świata,
o którym nie miał dotąd pojęcia.

Harry Potter i Komnata
Tajemnic
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Harry po pełnym przygód roku w Hogwarcie spędza nudne
wakacje u Dursleyów i z utęsknieniem wyczekuje powrotu do
szkoły. Sprawy jednak znacznie się komplikują, gdy pewnego dnia
odwiedza go tajemniczy przybysz i ostrzega przed powrotem do
Szkoły Magii i Czarodziejstwa, gdzie ma dojść do strasznych
wydarzeń. Czy Harry posłucha ostrzeż enia Co złego ma się
wydarzyć w Hogwarcie Jakie tajemnice skrywa rodzina Malforya I
najważ niejsze czym jest i gdzie znajduje się tytułowa Komnata
Tajemnic?

Harry Potter i więzień Azkabanu
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Z pilnie strzeż onego więzienia dla czarodziejów ucieka niebezpieczny
przestępca. Kim jest? Co go łączy z Harrym? Dlaczego lekcje przepowiadania
przyszłości stają się dla bohatera udręką? W trzecim tomie przygód Harry`ego
Pottera poznajemy nowego nauczyciela obrony przed czarną magią, oglądamy
Hagrida w nowej roli oraz dowiadujemy się więcej o przeszłości profesora
Snape`a. Wyprawiamy się również wraz z trzecioklasistami do obfitującego w
atrakcje Hogsmeade, jedynej wioski w Anglii zamieszkanej wyłącznie przez
czarodziejów.

Harry Potter i Czara Ognia
Harry Potter and the Goblet of Fire
W tym roku w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart rozegra się Turniej
Trójmagiczny, na który przybędą uczniowie z Bułgarii i Francjii. Zgodnie z
prastarymi regułami w turnieju uczestniczyć ma trzech uczniów –
reprezentantów każ dej ze szkół, wybranych przez Czarę Ognia. W
tajemniczych i niewyjaśnionych okolicznościach wybranych zostaje
czterech.
Co z tego wyniknie dla Harry'ego, jego przyjaciół i całego świata
czarodziejów, dowiecie się z lektury czwartego tomu przygód
nastoletniego czarodzieja.

Harry Potter i Zakon Feniksa
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Harry znów spędza nudne, samotne wakacje w domu Dursleyów. Czeka go
piąty rok nauki w Hogwarcie i chciałby jak najszybciej spotkać się ze swoimi
najlepszymi przyjaciółmi, Ronem i Hermioną. Ci jednak wyraź nie go
zaniedbują. Gdy Harry ma już dość wszystkiego i postanawia zmienić swoją
nieznośną sytuację, sprawy przyjmują całkiem nieoczekiwany obrót.
Wygląda na to, ż e nowy rok nauki w Hogwarcie będzie bardzo dramatyczny.
Po raz pierwszy w ż yciu Harry poczuje się tam nie jak w domu, tylko…
więzieniu, i to nie za sprawą przywróconego do ż ycia Lorda Voldemorta.

Harry Potter i Książę Półkrwi
Harry Potter and the Half-Blood Prince
Po nieudanej próbie przechwycenia przepowiedni Lord Voldemort jest gotów
uczynić wszystko, by zawładnąć światem czarodziejów. Organizuje tajemny
zamach na swego przeciwnika, a narzędziem w jego ręku staje się jeden z
uczniów. Czy jego plan się powiedzie? Szósta część przygód Harry’ego Pottera
przynosi cenne informacje o matce Voldemorta, jego dzieciństwie oraz
początkach kariery młodego Toma Riddle’a, które rzucą nowe światło na
sylwetkę głównego antagonisty Pottera.
Na czym polega sekret nadprzyrodzonej mocy Czarnego Pana? Jaki jest cel
tajemniczych i niebezpiecznych wypraw Dumbledore’a? I wreszcie, kto jest
tytułowym Księciem Półkrwi i jaką misję ma on do spełnienia?

Harry Potter i Insygnia Śmierci
Harry Potter and the Deathly Hallows
Po nieudanej próbie przechwycenia przepowiedni Lord Voldemort jest gotów
uczynić wszystko, by zawładnąć światem czarodziejów. Organizuje Po śmierci
Dumbledore'a Zakon Feniksa wzmaga swoją działalność , próbując
przeciwstawić się coraz potęż niejszym siłom śmiercioż erców. Harry wraz z
przyjaciółmi nie wraca do Hogwartu, tylko wyrusza z misją znalezienia
sposobu na pokonanie Voldemorta. Wyprawa ta pełna niepewności i
zwątpienia najeż ona jest niebezpieczeństwami, a co gorsza nikt nie wie, czy
zakończy się sukcesem i czy wszyscy dotrwają do jej końca.
Dlaczego Dumbledore nie pozostawił Harry'emu czytelnych wskazówek? Czy
przeszłość nież yjącego dyrektora kryje jakieś niezwykłe tajemnice? Jaką rolę
odegra Snape przy boku Voldemorta? Czy Harry'emu uda się dotrzeć do
najważ niejszych miejsc i faktów dotyczących jego rodziny?
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