
„Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J. K. Rowling – recenzja. 

         Drogi czytelniku, czy wyobrażasz sobie sytuację, gdy po jedenastu latach ciężkiego, 
monotonnego życia dowiadujesz się, że jesteś czarodziejem, a Twoi rodzice są 
najbardziej znanymi osobami w świecie magii? Tak właśnie było z Harrym Potterem - 
głównym bohaterem opowieści brytyjskiej pisarki - Joanne Kathleen Rowling pt. " Harry 
Potter i Kamień Filozoficzny ". Jest to pierwsza część cyklu książek o młodym 
czarodzieju, który z każdym dniem coraz bardziej poznaje swoją przeszłość, dowiaduje 
się kim tak naprawdę jest. Książka opowiada o niesamowitej mocy, jaką mają miłość i 
przyjaźń. Pokazuje jak jeden, niepozorny chłopak jest w stanie zmienić bieg wydarzeń i 
wywrócić świat do góry nogami. 

         Jedenastoletni Harry Potter po śmierci rodziców wychowuje się w domu wujostwa. 
Dla chłopca to prawdziwy dramat. Mieszkał w komórce pod schodami, nigdy nie miał 
zabawek, ubrań, a nawet przyjaciół. Od zawsze musi znosić przykrości ze strony 
rozpieszczonego kuzyna Dudley'a oraz wykonywać wszystkie rozkazy apodyktycznego 
wuja Vernona.  Ta sytuacja bardzo często go przerasta. Pewnego dnia wokół Harry'ego 
zaczynają dziać się dziwne, niewyjaśnione zjawiska. Przychodzą do niego listy z 
tajemniczym znaczkiem, którego chłopak nigdy wcześniej nie widział. W dniu urodzin 
chłopca pojawia się niespodziewanie tajemniczy brodaty mężczyzna. Brodacz zabiera 
Harry'ego w podróż, która ma przygotować go do rozpoczęcia nauki w szkole dla 
czarodziejów. Pokazuje Harry'emu nieznane mu dotąd miejsca Londynu przepełnione 
czarodziejami -  dziećmi takimi jak on. Nastolatek jest tym bardzo zafascynowany i nie 
może uwierzyć w to, co go spotkało. Dzięki popularności rodziców, chłopiec natychmiast 
staje się głównym obiektem rozmów i zainteresowania pozostałych uczniów Hogwartu. 
Dużą uwagę przykuwa blizna w kształcie błyskawicy, która naznacza jego czoło. W 
szkole chłopak uczy się przeróżnych zaklęć, dziwnych mikstur, obsługi miotły, a także 
dowiaduje się, jak być dobrym czarodziejem. Harry jest dobrym uczniem, odnosi 
sukcesy w sporcie, jest lubiany przez innych uczniów.  Boi się jednak, że nie będzie 
potrafił sprostać wymaganiom, jakie stawia mu otoczenie. W Hogwarcie poznaje także 
dwójkę przyjaciół. To z nimi przeżywa niesamowite, często mrożące krew w żyłach, 
przygody. Dzięki ich pomocy odkrywa swoją tożsamość. Ciekawość chłopaka i jego 
towarzyszy doprowadza ich do najciemniejszych zakamarków Hogwartu, gdzie stają oko 
w oko z prawdziwym zagrożeniem. Ale czy ich przyjaźń jest na tyle silna, aby przetrwać 
tę próbę? Czy jedenastolatek ma w sobie tyle siły i odwagi, aby ochronić bliskie mu 
osoby przed niebezpieczeństwem? 

         "Harry Potter i Kamień Filozoficzny " to powieść pełna ciekawych przygód, a także 
niespodziewanych i zaskakujących zwrotów akcji. Nie brakuje w niej humoru oraz grozy. 
Fabuła książki niesamowicie wciąga, przenosi czytelnika do niezwykłego i tajemniczego 
świata magii.  Jest to idealna lektura dla osób z każdej grupy wiekowej. Myślę, że 
zaciekawi nie tylko fanatyków magii i fantastyki. 
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Wyrażam zgodę na opublikowanie recenzji na stronie internetowej biblioteki szkolnej 
"Przedwiośnie" oraz na wykorzystanie mojego wizerunku. 


