„Harry Potter i kamień filozoficzny”

„Harry Potter i kamień filozoficzny” jest pierwszą częścią siedmiotomowego cyklu,
opowiadającego o przygodach młodego czarodzieja Harrego Pottera. Autorką powieści jest J.
K. Rowling, angielska pisarka, która stworzyła jedną z najbardziej poczytnych i fascynujących
książek dla młodzieży. Opowiada o tym, że nawet mała, na pierwszy rzut oka niepozorna istota,
może wpłynąć na losy świata i walczyć ze złem.
Bohaterem jest Harry, syn sławnych czarodziejów - Potterów. Od urodzenia był naznaczony
piętnem w postaci blizny na czole, która powstała w niebezpiecznych okolicznościach. Akcja
powieści toczy się w Londynie oraz w szkole dla czarodziejów w Hogwarcie. Harry Potter
wychowuje się u wujostwa Dursleyów, którzy bardzo źle go traktują. Mieszka w komórce pod
schodami, nie ma zabawek, chodzi w starych ubraniach i musi znosić złośliwości swojego
rozpieszczonego kuzyna Dudley'a. Posiada jednak moc, która odróżnia go od innych chłopców i
chroni go przed złem. Jest więc inny niż rówieśnicy, nie podporządkowuje się woli wujostwa,
którzy czasem tracą cierpliwość, gdyż nie wiedzą w jaki sposób traktować Harrego. Ich starania
aby uczynić go zwyczajnym chłopcem, okazują się bezskuteczne.

Pewnego dnia wszystko się zmienia. W Londynie roi się od czarodziejów, niebo zapełnione
jest latającymi sowami, przed domem wujostwa siedzi kot. Listonosz przynosi tajemniczy list
zaadresowany do Harrego. Pojawia się także dziwny Brodacz na motocyklu i zabiera
jedenastoletniego Harrego na zakupy w nieznane rejony miasta. Chłopiec trafia w końcu do
szkoły dla czarodziejów. Spotyka tam dwójkę przyjaciół, z którymi przeżywa niesamowite,
czasami mrożące krew w żyłach przygody – Hermiona i Rona. Uczy się magii, ale również tego,
jak być dobrym człowiekiem i czarodziejem. Tęskni za rodzicami, których cienie odnajduje w
tajemniczym zaczarowanym lustrze. Otoczenie od początku stawia przed nim wysokie
wymagania. W świecie czarodziejów jest bardzo sławny. Jednak sam uważa się za
zwyczajnego chłopca, który popełnia błędy. Obawia się, że nie podoła obowiązkom, które ma
wypełnić. Pomimo tego, w momencie zagrożenia czy próby zdobywa się na odwagę,
wykorzystuje swój spryt i nabytą w szkole wiedzę.
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