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1  UVOD 

Predstavil vam bom svojega vzornika Harrya Potterja. Je moj najljubši  literarni 

junak. Prebral sem vse njegove knjige in si ogledal vse njegove filme. Izbral sem si 

ga za vzornika, ker ima nadnaravne moči, ki jih  vedno uporablja za boj proti 

mračnim silam. Všeč mi je tudi zato,  ker je kljub marsikateri skušnjavi vedno ostal 

na strani dobrih in pravičnih. Kljub nevarnostim je večkrat  skoraj žrtvoval svoje 

življenje, da bi pomagal prijateljem. 

 

Slika 1: Harry Potter in prijatelji. Vir: Google (2010) 

2  HARRY J. POTTER 

Harry Potter je mislil, da običajen fant. Živel je pri hudobnih sorodnikih, ki ga niso 

marali. Spati je moral pod stopniščem in opravljati vsa gospodinjska dela. Zmeraj 

so pozabili na njegov rojstni dan. Govorili so mu, da sta starša umrla v prometni 

nesreči, ker je oče vozil pijan. Na svoj enajsti rojstni dan pa je izvedel, da ni 

običajen fant. Izve, da je čarovnik in kmalu zatem odide na čarovniško šolo 

Bradavičarko, kjer med razburljivim letom izve del resnice o sebi, svoji družini ter o 

tem, da ga je Mrlakenstein skušal ubiti. 
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2.1 Prva knjiga  - KAMEN MODROSTI 

Harry se prvič pojavi v knjigi Harry Potter in kamen modrosti kot glavni junakt. Kot 

dojenček je preživel napad čarovnika Mrlakensteina na njegovo družino, kar mu je 

na čelu pustilo brazgotino v obliki strele. Ker sta njegova starša v tem napadu 

umrla, Harry živi pri svoji teti, Petuniji Dursley in njeni družini, ki pa s čarovništvom 

noče imeti nobene veze, zato mu skuša njegovo preteklost prikriti. Harry dobi 

poziv za šolanje na Bradavičarki, kjer izve, da sta tudi njegova starša bila 

čarovnika. Tam najde nova prijatelja Hermiono in Rona. Kmalu po prihodu na šolo 

se zaplete v odkrivanje skrivnosti, ki jo čuva troglavi pes. Ko s prijatelji pride mimo 

psa čuvaja, odkrijejo, da je ta skrivnost kamen modrosti, ki bi dal Mrlakensteinu 

moč. Na srečo so Harry in prijatelja rešili kamen. S tem Mrlakenstein še nekaj 

časa ni mogel pridobiti nazaj svoje moči.  

2. 2 Druga knjiga  – DVORANA SKRIVNOSTI 

Po poletnih počitnicah, se Harry in Ron vrneta nazaj na Bradavičarko. Pot je bila 

zelo težka. Harre je ugotovil, da se zna pogovarjati s kačami. Slišal je glasove v 

zidu Bradavičarke. Odkriti je moral, kje se nahaja dvorana skrivnosti. Pri iskanju 

vhoda, ni vedel, kdo od profesorjev je na njegovi strani. Zaupal je lahko le svojima 

prijateljema Ronu in Hermioni ter ravnatelju Bradavičarke. V dvorani skrivnosti je 

sreča podobo svojega največjega sovražnika in morilca svojih staršev. Harry se je 

moral boriti z ogromno kačo Baziliskom, ki jo je nanj spustil Mrlakenstein.  S 

težavo je premagal kačo in s te  za nekaj časa rešil Bradavičarko pred mračnimi 

silami. Pri tem je skoraj umrl. 

2.3 Tretja knjiga  – JETNIK IZ AZKABANA 

Harry pred odhodom v 3. letnik šolanja iz časopisa izve, da je v Azkabanu zaprt 

izdajalec in sokrivec za smrt njegovih staršev Sirius Black. Na Bradavičarko so 

prišli Morakvarji, čuvaji Azkabana, ki so čakali na Siriusa Blacka, ki je pobegnil iz 

zapora. Morakvarji so napadli tudi Harrya, ker so izvedeli, da je Harry sorodnik 

Sirius Blacka. Profesor Lupin je Harrya naučil uroka, s katerim bi se zaščitil proti 
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Morakvarjem. Harry se je ubranil Morakvarjev, ki so ga napadli. Izve, da Sirius ni 

bil izdajalec njegovih staršev. Skupaj odkrijeta pravega izdajalca, ki jim je 

pobegnil. Sirius je povabil Harrya, da lahko pride živet k njemu. S tem je Harry 

zaključil 3. letnik šolanja na Bradavičarki. 

2.4 Četrta knjiga – OGNJENI KELIH 

V 4. letniku šolanja, je bil Harry udeležen šolskega turnirja v čaranju. Harry ni bil 

prijavljen, ker je bil še premlad. Prijavili so ga jedci smrti z namenom, da lahko 

oživijo Mrlakensteina z njegovo krvjo. Harry se sooči s tremi nevarnimi nalogami. 

V tretji nalogi so morali v labirintu poiskati trišolski pokal. Cedric in Harry sta 

skupaj prijela za pokal, pri tem pa je Cedric umrl. Jedci smrti ugrabijo Harrya, ga 

privežejo na kip in s pomočjo njegove krvi oživijo temnega gospodarja. S pomočjo 

uroka, v katerem se mu prikažejo starši, v dvoboju premaga Mrlakensteina in se s 

pokalom ter mrtvim prijateljem vrne na Bradavičarko. Harry je v tem letu preživel 

prvi napad Mrlakensteina osebno. 

2.5 Peta knjiga – FENIKSOV RED 

Po Mrlakensteinovi vrnitvi se oblikuje skupina čarovnikov, imenovana Feniksov 

red, ki skuša storiti vse, da bi se mu zoperstavila. Harry pa ima medtem tudi lastne 

težave, saj ga napadajo moreče sanje. Na Bradavičarki ustanovi krožek, ki se 

imenuje Dumbledorjeva armada in z pomočjo nekaterih članov tega krožka vdre 

na Ministrstvo za čaranje, ker misli, da tam lord Mrlakenstein muči njegovega 

botra Siriusa Blacka. Ko ugotovijo, da to ni res, jih napadejo Jedci smrti, 

Mrlakensteinovi služabniki, na pomoč pa jim priskočijo člani Feniksovega reda. Z 

Mrlakensteinom se osebno spopade tudi Dumbledore. Mrlakenstein pobegne. V 

tem spopadu pa na žalost umre njegov boter Sirius Black. Harry tako spet izgubi 

člana  svoje družine. 
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2.6 Šesta knjiga – PRINC MEŠANE KRVI 

V 6. letniku Harry skupaj z Dumbledorjem raziskuje skrižvne, v njih je namreč 

Mrlakenstein spravil svojo dušo. Dumbledorjev čas se izteka, zato želi, da bi Harry 

izvedel čim več o skrižvnih in da bi jih uničil, le tako bi lahko ubil Mrlakensteina. 

Harry postane kapetan ekipe v Quidditchu. Harry se zaljubi v Ginny. Mrlakenstein 

hoče zavzeti Bradavičarko.  Pri tem mu je pomagal Harryjev dolgoletni tekmec 

Dreco Malfoy, ki je pomagal mračnim silam na Bradavičarko. Zaradi tega v 

spopadu umre profesor Dumbledore. Harry se odloči, da bo zapustil Bradavičarko. 

S prijatelji naj bi iskal skrižvne, da bi lahko uničil Mrlakensteina. Po 

Dunbledorjevem pogrebu je Harry prekinil svojo zvezo z Ginny, ker se je bal, da bi 

jo Mrlakenstein ubil. Preden pa se je odpravil na lov za skrižvnimik, pa je s prijatelji 

odšel na poroko Billa in Fleur. S tem se konča 6. letnik. 

2.7 Sedma knjiga 

Komaj čakam, da preberem še sedmo knjigo o Harryu Potterju. Rad bi izvedel, 

kako se konča njegov boj proti temnim silam. 

 

Slika 2: Harry Potter in učitelji. Vir: Google (2010) 
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3 ZAKLJUČEK 

Harry Potter me je kot oseba zelo navdušil. Njegov boj proti temnim silam lahko 

primerjamo z resničnim življenjem. Tudi mi se moramo večkrat za preživetje boriti 

proti najrazličnejšim nevarnostim. Pri tem ne uporabljamo urokov in čarovnij, zato 

pa se moramo s trdim delom, pridnostjo in poštenostjo prebijati skozi življenje. 

Upam, da bom, ko odrastem,  postal podoben svojemu vzorniku Harryu Potterju in 

da mi bodo pri tem pomagali tako dobri prijatelji kot tudi starši, ki jih Harry ni imel. 

Upam, da se vam dobro predstavil svojega vzornika in vam vzpodbudil zanimanje 

zanj in njegove dogodivščine. 
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