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HARRY POTTER VILÁGA 
 
 

A Harry Potter az egyik legnépszerűbb sorozat a Tinivilágban. Nem csak Joanne Kathleen 
Rowling regényeit, de szépen illusztrált albumokat, világleíró, kiegészítő köteteket és 
kalauzokat is találhattok nálunk. Alábbi ajánlókban ezeket kínáljuk. Kattintsatok a 
linkekre! Ha a státusz hozzáférhető, ki tudjátok kölcsönözni a kötetet. Bővebb tartalmakért 
böngésszétek a moly.hu oldalt! 
A sorozat kötetei: 
 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a bölcsek köve 

(HP 1) 
 
Harry tizenegyedik születésnapját egy hatalmas, bogárszemű 
óriás, Rubeus Hagrid zavarja meg, és elképesztő híreket hoz: 
Harry Potter varázsló, és felvételt nyert a Roxfort 
Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába. Ezzel elkezdődik 
egy hihetetlen kaland! 
 

Harry Potter és a bölcsek köve 
 

 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a Titkok 

Kamrája (HP 2) 
 
Harry Potter varázslónak született, és jelenleg második 
tanévére készül a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző 
Szakiskolában. De már a szünidő sem telik eseménytelenül: 
egy nap különös szerzet, egy házimanó jelenik meg a Privet 
Drive-on, és közli Harryvel, hogy nagy veszély leselkedik rá, 
ha visszatér az iskolába.  
 

Harry Potter és a Titkok Kamrája 
 

 

https://moly.hu/
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=33004717&infile=details.glu&loid=1961859&rs=2657717&hitno=27
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=10918255&infile=details.glu&loid=1977658&rs=2657741&hitno=2
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Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és az azkabani 

fogolya (HP 3) 
 
Az Azkabanból, a gonosz varázslókat őrző rettegett börtönből 
megszökött egy fogoly. A Mágiaügyi Minisztériumban tudják, 
hogy a veszélyes szökevény a Roxfort Boszorkány- és 
Varázslóképző Szakiskolába tart. Harry pedig egy véletlen 
folytán tudomást szerez róla, hogy az illető az ő nyomát követi. 
 

Harry Potter és az azkabani fogoly 
 

 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a Tűz Serlege 

(HP 4) 
 
Attól fogva, hogy a Kviddics Világkupa döntője után felizzik az 
égen a Sötét Jegy, Harry Potter minden lépését veszély kíséri. 
A negyedik tanév elején a Tűz Serlege őt választja ki a Roxfort 
képviseletére a legendás Trimágus Tusán, ahol olyan 
feladatokkal kell megbirkóznia, amelyek a legkiválóbb 
varázslókat is próbára tennék.  
 

Harry Potter és a Tűz Serlege 
 

 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a Főnix Rendje 

(HP 5) 
 
Harry Potter nem hitte volna, hogy egyszer ő fogja megvédeni 
basáskodó unokatestvérét, Dudley-t. Ám amikor fényes 
nappal dementorok támadnak kettőjükre, ez történik. De 
számos más vészjósló esemény is mutatja, hogy a varázsvilág 
békéjét sötét erők fenyegetik. 
 

Harry Potter és a Főnix Rendje 
 

 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=67762303&infile=details.glu&loid=1988148&rs=2657814&hitno=18
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=67762303&infile=details.glu&loid=1992367&rs=2657846&hitno=2
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=87392852&infile=details.glu&loid=1969049&rs=2657888&hitno=13
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Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a Félvér 

Herceg (HP 6) 
 
A Voldemort elleni harc állása aggasztó; a baljós jeleket már a 
muglikormány is észleli. Szaporodnak a rejtélyes halálesetek, 
katasztrófák. Harry azt gyanítja, hogy esküdt ellensége, Draco 
Malfoy is a halálfalók jelét viseli. Az élet azonban háborús 
időkben sem csak harcból áll.  
 

Harry Potter és a Félvér Herceg 
 

 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a Halál 

Ereklyéi (HP 7) 
 
Amikor a tizenhetedik évét betöltő Harry – ezúttal Hagrid 
motorjának oldalkocsijában – utoljára hagyja el a Privet 
Drive-ot, az őt védő bűbáj szertefoszlik, és a halálfalók 
azonnal a nyomába erednek. A Főnix Rendje azon fáradozik, 
hogy biztos helyre szöktesse őt, csakhogy Harrynek a 
bujkáláson kívül egyéb tervei is vannak. 
 

Harry Potter és a Halál Ereklyéi 
 

 

 

 
Thorne, Jack; Rowling, Joanne Kathleen; Tiffany, John: 

Harry Potter és az elátkozott gyermek (HP 8) 
 
Harry Potter élete sosem volt könnyű – és most sem az, 
amikor a Mágiaügyi Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként, 
férjként és három iskoláskorú gyermek apjaként kell 
helytállnia. Miközben Harry a múlttal viaskodik, kisebbik 
fiának, Albusnak is meg kell küzdenie a reá nehezedő családi 
örökséggel.  
 

Harry Potter és az elátkozott gyermek 
 

 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=29182269&infile=details.glu&loid=1983914&rs=2657933&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=30578522&infile=details.glu&loid=1992366&rs=2657956&hitno=7
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=89719865&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=325096
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=89719865&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=325095
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=30578522&infile=details.glu&loid=1828034&rs=2657973&hitno=1
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Illusztrált albumok: 
 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a bölcsek köve 
 
Az első könyv illusztrált változata, Jim Kay rajzaival.  
 

Harry Potter és a bölcsek köve 
 

 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a Titkok 

Kamrája 
 
A második kötet illusztrált változata, Jim Kay rajzaival.  
 

Harry Potter és a Titkok Kamrája 
 

 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és az azkabani 

fogoly 
 
A harmadik könyv illusztrált változata, Jim Kay rajzaival.  
 

Harry Potter és az azkabani fogoly 
 

 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=37162664&infile=details.glu&loid=1942527&rs=2658128&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=37162664&infile=details.glu&loid=1942529&rs=2658136&hitno=2
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=37162664&infile=details.glu&loid=1872777&rs=2658201&hitno=17
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Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a Tűz Serlege 

 
A negyedik kötet illusztrált változata, Jim Kay rajzaival.  
 

Harry Potter és a Tűz Serlege 
 

 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Legendás állatok és 

megfigyelésük 

A Legendás állatok és megfigyelésük című könyv illusztrált 
változata Olivia Lomenech Gill rajzaival.  

Legendás állatok és megfigyelésük 
 

 

 

 
Harry Potter – A mágia története 

 
2017-ben J. K. Rowling, a Bloomsbury Kiadó és a British 
Library egy fantasztikus kiállítással ünnepelte a Harry Potter 
és a bölcsek köve megjelenésének huszadik évfordulóját.  
E kötet révén Ti is részesei lehettek a csodának! 
 

Harry Potter - A mágia története 
 

 

 

 
Harry Potter – Utazás a mágia történetében 

 
A Harry Potter megjelenésének 20. évfordulóját ünnepelve 
ismerkedjetek meg a British Library Harry Potter – A mágia 
története című kiállításán bemutatott varázslatos tárgyakkal! 
A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában 
oktatott mágiaágakat sorra véve a varázslás több ezer éves 
múltja tárul fel e könyv lapjain. 
 

Harry Potter - Utazás a mágia történetében 
 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=37162664&infile=details.glu&loid=1959090&rs=2658220&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=72809389&infile=details.glu&loid=1912592&rs=2660481&hitno=7
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=15718115&infile=details.glu&loid=1912459&rs=2658300&hitno=4
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=70876448&infile=details.glu&loid=1899360&rs=2658482&hitno=5
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Kiegészítő kötetek: 
 

 

 
Castro, Adam Troy: Barangolás Harry Potter világában 

 
Ebben a mulatságos és gondolatébresztő könyvben 
megtaláltok mindent, amit tudni akartatok a Harry Potter 
sorozatról, de nem mertétek megkérdezni. Fedezzétek fel 
Adam-Troy Castróval Harry Potter világának számtalan 
rejtélyét!  
 

Barangolás Harry Potter világában 
 

 

 

 
Gáspár Anikó: Angol-magyar varázsszótár 

 
A Varázsszótár az angol nyelvű meseirodalmat és a Harry 
Potter regényeket eredetiben olvasó nyelvtanulók számára 
készült. Részben hagyományos angol-magyar kisszótár, 
másrészt pedig különleges szó- és fogalomgyűjtemény. 

 
Angol-magyar varázsszótár 

 

 

 

 
Huzsvai Dóra – Rose Kinga: Harry Potter tesztkönyv 

kezdőknek és haladóknak 
 

Mind a hét kötetet olvastad? Úgy érzed, úgy ismered a 
varázsvilágot, mint a tenyeredet? Akkor lássuk! A kötet a 
legavatottabb rajongók számára is tartogat kihívást. 
 

Harry Potter tesztkönyv kezdőknek és haladóknak 
 

 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=81612830&infile=details.glu&loid=1017600&rs=2660523&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=53541886&infile=details.glu&loid=620617&rs=2659611&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=50796230&infile=details.glu&loid=1009022&rs=2660585&hitno=1
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Langford, David: Harry Potter világa és a hetedik könyv 

titkai 
 
A hetedik, s egyben utolsó Harry Potter-regény megjelenése 
valószínűleg a legnagyobb izgalommal várt esemény volt a 
könyvkiadás történetében. David Langford – Potter-rajongó 
és több díjat is elnyert író – a Harry Potter világában számos 
mindaddig megfejtetlen rejtélyt vizsgált meg.  

 
Harry Potter világa 

 

 

 

 
Pendergrass, Daphne – Ballard, Jenna: 

Mézesfalás 
 

A Harry Potter-filmek tele vannak lenyűgöző és 
ínycsiklandó édességekkel. De nem kell a 
Mézesfalásig mennetek, hogy megismerjétek 
ezeket a finomságokat: kaparjátok le a 
védőréteget a lapokról, és már érezhetitek is az 
édességek illatát!  

Mézesfalás 
 

 

 

 
Mithrandir, Astre – Waters, Galadriel:  

Roxfort titkai 
 
Útmutató a Muglik és varázslók világához az első négy regény 
alapján 

 
Roxfort titkai 

 

 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=62823054&infile=details.glu&loid=953159&rs=2659624&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=58144197&infile=details.glu&loid=1906942&rs=2659893&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=22323052&infile=details.glu&loid=694566&rs=2659601&hitno=1
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Rowling, Joanne Kathleen: A kviddics évszázadai 

Hushpush úr könyvében örömét lelheti mindenki, aki 
rendszeresen játszik vagy néz kviddicset, illetve akit érdekel a 
tágabb értelemben vett mágiatörténet. 

A kviddics évszázadai 
 

 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Bogar bárd meséi  

Ki ne ismerné Bogar bárd meséit? Hiszen e könyv minden 
valamirevaló varázslócsaládban ott van a gyerekek 
könyvespolcán, ugyanúgy, ahogy a mugliknál (vagyis a 
varázstalan népeknél) a Grimm mesék. 

Bogar bárd meséi 
 

 

 

 
Rowling, Joanne Kathleen: Legendás állatok és 

megfigyelésük 
 

Minden valamirevaló mágusháztartásban megtalálható a 
LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS MEGFIGYELÉSÜK egy példánya. 
Most – de csakis egy adott ideig – a mugli olvasóknak is 
lehetőségük lesz arra, hogy megtudják: hol él a quintaped, 
mivel táplálkozik a puffskein és miért nem tanácsos knarlok 
számára kint hagyni bármilyen élelmet.  

 
Legendás állatok és megfigyelésük 

 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=79170414&infile=details.glu&loid=493581&rs=2660667&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=75108092&infile=details.glu&loid=1058813&rs=2660606&hitno=4
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=66271533&infile=details.glu&loid=1774554&rs=2660628&hitno=3


9 
 

 

 
Rowling J. K.: Legendás állatok és megfigyelésük: Az 

eredeti forgatókönyv 
 
A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola 
könyvtárának népszerű darabja, a Göthe Salmander által írt 
Legendás állatok és megfigyelésük adott ihletet J. K. 
Rowlingnak, a Harry Potter-könyvek szerzőjének e 
forgatókönyv megírásához.  
 

Legendás állatok és megfigyelésük: Az eredeti 
forgatókönyv 

 
 

 

 
Tere Stouffer: A Harry Potter-titok A-tól Z-ig 

 
A könyv áttekintést nyújt Harry Potter világáról 
Lehetőségetek nyílik még alaposabban megismerkedni J. K. 
Rowling zsenialitásával: megtudhatjátok, milyen előzmények 
ihlették a regényben szereplő kifejezéseket, szereplőket és 
gondolatokat. 
 

A Harry Potter-titok A-tól Z-ig 
 

Képes kalauzok: 

 

 
A Roxfort házai – Képes kalauz 

 
Tudjatok meg mindent a Roxfort Boszorkány- és 
Varázslóképző Szakiskola négy házáról, a Griffendélről, a 
Hollóhátról, a Hugrabugról és a Mardekárról, valamint az 
azokat képviselő tanulókról és tanárokról. Éljétek át újra 
Harry világának varázsát, és elevenítsétek fel a nyolc film 
legemlékezetesebb idézeteit és jeleneteit! 
 

A Roxfort házai - Képes kalauz 
 

 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=62823054&infile=details.glu&loid=1934152&rs=2659633&hitno=6
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=62823054&infile=details.glu&loid=1934152&rs=2659633&hitno=6
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=74119042&infile=details.glu&loid=1011062&rs=2660495&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=56839312&infile=details.glu&loid=1861787&rs=2659879&hitno=1
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Harry Potter – Képes kalauz 

 
Harry Potter olyan ajándékot kapott a tizenegyedik 
születésnapjára, amiről még csak nem is álmodhatott: 
kiderült, hogy varázsló, sőt, felvételt nyert a Roxfort 
Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába! Éljétek át újra 
Harry kalandjait!  
 

Harry Potter- Képes kalauz 
 

 

 

 
Hermione Granger - Képes kalauz 

 
Hermione Granger szinte soha sem szegi meg a szabályokat – 
kivéve, természetesen, ha meg kell mentenie barátait és 
szembe kell szállnia a Sötét Nagyúrral, Voldemorttal  
 

Hermione Granger- Képes kalauz 
 

 

 

 
Legendás állatok és megfigyelésük: Göthe Salmander – 

Képes kalauz 

Éljétek át újra Göthe Salmander varázslatos kalandjait, és 
fedezzétek fel a képek és idézetek segítségével, mit tartogat 
számotokra a Legendás állatok és megfigyelésük! 

 
Legendás állatok és megfigyelésük: Göthe Salmander - 

Képes kalauz 
 

 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=58913146&infile=details.glu&loid=1845648&rs=2659652&hitno=2
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=58913146&infile=details.glu&loid=1845656&rs=2659662&hitno=1
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=80392828&infile=details.glu&loid=1861857&rs=2659833&hitno=8
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=80392828&infile=details.glu&loid=1861857&rs=2659833&hitno=8
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Kogge Michael: Legendás állatok és megfigyelésük: 

Filmkalauz 

Minden, amit tudni akartatok a LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS 
MEGFIGYELÉSÜK világáról! Ebben a csodálatos fotókkal és 
érdekességekkel teli könyvben megtaláljátok a legfontosabb 
szereplőket, helyszíneket, kellékeket, varázsigéket, és újra 
átélhetitek a film legvarázslatosabb pillanatait! 

Legendás állatok és megfigyelésük: Filmkalauz 
 

 

http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=50312987&infile=details.glu&loid=1861855&rs=2659890&hitno=9
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