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Harry Potter og 
Dødstalismanene 

J. K. Rowling 

17 år gamle Harry Potter 

mot Mørkets fyrste Lord 

Voldemort. Endelig skal det 

avgjøres hvem av dem som 

lever og hvem av dem som må 

dø.   

Harry og vennene hans reiser rundt i landet på jakt 

etter deler av Voldemorts sjel. Klarer de å finne og 

ødelegge dem vil det være en sjanse for å drepe 

Voldemort, en gang for alle.   

Dette er syvende og siste bok i J. K. Rowlings 

suksessrike fantasy-serie om Harry Potter. Det er 

enda uvisst om Gutten som overlevde vil overleve 

den store kampen som står for tur.   

Harry Potter og 
Halvblodsprinsen 

J. K. Rowling 

Nå er Voldemort tilbake for 

fullt. Han raserer bruer, dreper 

gomper og trollmenn og avler 

desperanter. Nå må Harry finne 

Voldemorts svakhet.   

Nå som Harry vet at han er 

Den utvalgte er det første prioritet å finne ut 

hvordan Voldemort kan bekjempes en gang for alle. 

Humlesnurr gir ham privattimer for å avdekke hans 

fortid og forhåpentligvis også Voldemorts 

akilleshæl. Dette er begynnelsen på slutten.   

Som 16-åring er Harry nødt til å akseptere sin egen 

skjebne, samt innse hvor farlig han kan være for 

sine aller kjæreste.   



Harry Potter og 
Ildbegeret 

J. K. Rowling 

Dette skoleåret kunne Harry 

tenkt seg å bare være en vanlig 

elev, men plutselig er han en av 

utfordrerne til den livsfarlige 

Tretrollmannsturneringen.  

Uten å ha meldt seg på blir 

Harry utvalgt som en fjerde forkjemper av 

Ildbegeret. Det er uten tvil mørke krefter som har 

lurt Ildbegeret, men hvem står bak? Og hvorfor?   

Den fjerde boken i serien sies å være seriens 

vendepunktet. Fra og med nå blir det bare mørkere 

og mørkere ...  Harry Potter og 
fangen fra Azkaban 

J. K. Rowling 

En gal morder har rømt fra 
trollmannsfengselet Azkaban. 

Det sies at 
Sirius Svaart drepte 13 
mennesker med en bevegelse. 

Nå er han ute etter Harry.   

Heldigvis for Harry er skolen hans Galtvort det 
tryggeste stedet på jord, i alle fall nå med ekstra 

sikkerhet. Eller? Hvorfor er egentlig Svaart ute 
etter Harry? Hvordan klarte han å rømme? Er alt 

som sies om ham sant?  

For første gang får leseren et større innblikk inn i 
trolldomsverden ved å høre om Azkaban og 

besøke byen Galtvang, samt bli introdusert til en 
rekke nye skapninger. 

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

De vises stein kan bestilles i et stort 

klassesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett. 

De vises stein, Mysteriekammeret og 

Halvblodsprinsen kan også bestilles 

i gruppesett på engelsk.   

Harry Potter og de 
vises stein 

J. K. Rowling 

På sin 11. bursdag får Harry 
Potter vite at han er en 

trollmann. En kjent trollmann, 
faktisk. Kun fordi han lever.  

På trollmannsskolen 

Galtvort skal Harry lære å 
trylle og fly, og for første gang i sitt liv har han 
venner. Harry vil også oppdage at fortiden hans er 

mørk, og snart har den tatt ham igjen.  

Dette er første bok i J. K. Rowlings 
suksessrike fantasy-serie om Harry Potter. Til tross 

for at det er en barnebok er den spenningsfylt og 
mørk, men likevel et sted å føle seg hjemme.  

Harry Potter og 
mysteriekammeret 

J. K. Rowling 

Harry er tilbake på Galtvort  

skole for å ta fatt på sitt andre 

år. Det tar ikke lang tid før 

mystiske og skumle ting skjer. 

Denne gangen er Harry den 

mistenkte.   

Elever på Galtvort med umagiske foreldre forsteines 

en etter en. Hvem er det som står bak? Er det sant at 

det har skjedd før? Og hvem er denne Tom Venster 

som snakker med Harry gjennom en gammel 

dagbok?   

I den andre boken om Harry Potter møter Harry seg 

selv i døren og blir tvunget til å innse at han ikke 

aner hvem han er eller hvor han kommer fra. 

Harry Potter og 
Føniksordenen 

J. K. Rowling 

Voldemort er tilbake. 

Magiministeren og  

Magidepartementet nekter å 

innse at det er sant. Harry må 

ta saken i egne hender.   

Den nye læreren i Forsvar mot 

svartekunster, utsendt av Magidepartementet, nekter 

dem å bruke tryllestavene i timen. Elevene er nødt 

til å kunne forsvare seg, så Harry starter en egen 

undervisningsgruppe. Samtidig sliter han med 

mareritt. Hva er det som er i enden av gangen han 

stadig drømmer om?  

I Harrys femte år på Galtvort er det ikke bare en 

kamp mot Voldemort som står i fokus, men også 

kampen mot makten og ikke minst seg selv.   


