
HARRY POTTER OTTHON 

A Harry Potter sorozat kedvelőinek az alábbi oldalakat ajánljuk 
böngészésre, játékra. Sok információt, érdekességet tartogatnak 
Harry Potter világáról, a könyvekről, filmekről és az írónőről.  

 

Wizarding World 

https://www.wizardingworld.com/ 

A Pottermore, ma már Wizarding World, a 
hivatalos Harry Potter honlap, ahova J. K. Rowling 
a sorozat lezárása után is írt tartalmakat. Többek 
között részleteket osztott meg a varázsvilág 
működéséről, a karakterek könyveken kívüli 
életéről. Az oldal természetesen friss hírekkel, 

összeállításokkal a mai napig a rajongók szolgálatában áll. Természetesen Rowling írásait is 
elolvashatjuk itt.  
 
Magyar Pottermore 

https://magyarpottermore.wordpress.com/ 

A fent említett cikkek angol nyelvűek, de az alábbi 
honlapon egy lelkes magyar rajongó lefordította, 
így téve anyanyelvünkön is élvezetes 
olvasmányokká azokat. 

 

Harry Potter at home 

https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home 

Speciális tartalmakat kínál, melyek a jelenlegi 
járványhelyzetben próbálnak segíteni 
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, hogy 
hasznosan tölthessék otthon az időt. A honlap 
megértéséhez angoltudás szükséges. 
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Kvízjátékok és kirakók is megtalálhatók többek között az oldalon: 
https://www.wizardingworld.com/collections/first-year-challenges 
A honlaphoz tartozik egy youtube-csatorna is, melyen kézműves videók, hírek, érdekességek 
nézhetők a könyvekről és a filmekről. 
https://www.youtube.com/channel/UChPRO1CB_Hvd0TvKRU62iSQ/videos 

Bloomsbury 

https://harrypotter.bloomsbury.com/uk/ 

A könyvek angol kiadójának oldala, amely sokféle 
játékot rejt. Ezen kívül megrendelhetők itt a 
sorozat és a kiegészítő kötetek összes eddigi 
kiadásai is. Vicces eleme a honlapnak a Harry 

Potter stílusú névgenerátor: https://harrypotter.bloomsbury.com/uk/fun-stuff/name-
generator/ 
Színezőket, teszteket, kvízeket, szókeresőket is találhatunk itt, melyek élvezetéhez 
angoltudás szükséges. 
https://harrypotter.bloomsbury.com/uk/fun-stuff/magical-activities/ 

Mugglenet 

https://www.mugglenet.com/ 

Nem hivatalos, de az egyik legismertebb és legelismertebb Harry 
Potter rajongói oldal. Alapvetően a varázsvilággal kapcsolatos 
híreket gyűjti és rendszerezi. Ami egyedi, azok a podcastek. 
Érdemes belehallgatni. A honlap tartalmai angol nyelven érhetők 
el: 
https://www.mugglenet.com/specialty-site/accio-politics/ 

https://www.mugglenet.com/specialty-site/beyond-the-veil/ 

https://www.mugglenet.com/specialty-site/reading-writing-rowling/ 

WB Studio tour 

https://www.wbstudiotour.co.uk/ 

A Warner Bros. filmstúdió Harry Potter-filmek 
díszleteiben vezetett túrájának honlapja, melyen 
tájékozódhatunk, betekintést nyerhetünk és 
jegyet foglalhatunk erre a varázslatos programra.  
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Platform 9¾   

https://www.harrypotterplatform934.com/ 

Az eredeti Harry Potter ajándéktárgyakat árusító bolt, a 
londoni King’s Cross pályaudvaron lévő Platform 9 ¾  

honlapja. Csemegézhetünk a számtalan online is rendelhető 
ajándéktárgy közül. 

 

 

 

 

 

A Katona József Könyvtár Harry Potter klubja minden rajongót örömmel lát havi 

foglalkozásain! A pontos időpontokról, az aktuális témákról a www.bacstudástár.hu oldalon 

lehet tájékozódni. 
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