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Rowling így nyilatkozott naplójában az utolsó kötetről:
„Noha mindegyik eddigi Potter‐kötethez sok szállal kötődöm, mégis ’a Halál
ereklyéi’ a kedvencem, és ez a legnagyszerűbb módja a sorozat befejezésének.”
A mű elején, a sorozatban egyedülálló módon, két idézetet is találunk; az
egyik Aiszkhülosz Áldozatvivők c. tragédiájából, a másik William Penn A
magány újabb gyümölcsei c. könyvéből származik. Az első idézet:
„Kínja e törzsnek, ó,
jaj, keserű nagy átok
vérbevegyült csapása!
Nyögő, el se viselhető gond!
Verő, el nem emésztő kín!
Máshol ezekre nincs
ír sehol, csak e házban,
máshol vérbevegyült viszályban.
A lenti isteneké e himnusz.
Boldogok ott lenn, az imám fületek
érje el, és már küldjetek üdvöt,
győzelmet a sarjaitoknak.”

A második idézet:
„Mint tenger köztük, annyi csak barátoknak a halál: egymásban élnek
akkor is.
Hisz' mind itt kell legyen, ki abban él s szeret, mi mindenütt jelen.
Mennyei tükör, mely színről színre láttat, szabadon egymást s
bűntelen.
Ez nyújt barátnak enyhet, legyen bár múlandó mind, a barát s a társ,
köztük a legtisztább kötelék mégis örök, mert halhatatlan.”
Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik ismerik Harry Potter történetét.
Azért ajánlom ezt a könyvet, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas,
eseménydús, időnként félelmetes, de nagyon élvezetes könyv. Én
amikor olvastam a könyvet, beleolvadtam a történetbe, alig tudtam
letenni.

Könyvei:
1. Harry Potter és a Bölcsek köve
Magyarország, 1999
2. Harry Potter és a Titkok Kamrája
Magyarország, 2000
3. Harry Potter és az Azkabani fogoly
Magyarország, 2000
4. Harry Potter és a Tűz Serlege
Magyarország, 2000
5. Harry Potter és a Főnix rendje
Magyarország, 2003. december 5.
6. Harry Potter és a Félvér Herceg
Magyarország, 2006. február 10.
7. Harry Potter és a Halál ereklyéi
Magyarország, 2008. február 9.
A kviddics évszázadai
2001. március 12.
Legendás állatok és megfigyelésük
2001. március 12.
Bogar bárd meséi
2008. december 4.



A Bristol melletti Chipping Sodburyben született.



Már kiskorában történeteket mesélt két évvel fiatalabb húgának.



A középiskolában a kedvenc tantárgya az angol volt, viszont a tornaórákat
nem szerette. A kedvenc elfoglaltsága volt, hogy az ebédszünetben barátainak
és osztálytársainak folytatásos történeteket mesélt.



1990 nyarán sokat utazott a Manchesterből Londonba tartó vonaton, és ekkor
fogalmazódott meg benne az ötlet egy fiúról, aki varázsló, de nem tud róla, és
varázslóiskolába fog járni. Az egész történet kristálytisztán megszületett a
fejében. Mikor négy órával később leszállt a vonatról a King's Cross
Pályaudvaron, már több karaktert és helyszínt is kitalált. A történeten az
ebédidejében dolgozott, pubokban és kávéházakban. Közben rövid
történeteket és két máig kiadatlan felnőtteknek szóló novellát is írt, de ideje
nagy részében a Harry Potter‐történetekkel foglalkozott.



Londonban talált egy ügynököt (Christopher Little), akinek sikerült
eladnia 1996 augusztusában a Harry Potter és a bölcsek köve kéziratát az
angliai Bloomsbury Children's Books kiadónak, kb. 4000 dolláros áron.



A könyv 1997 júniusában jelent meg Angliában. Az írónő sokáig azt gondolta,
hogy nem fogják felfedezni. Tévedett: 1997‐ben elnyerte a British Book
Awards Children's Book of the Year és a Smarties Book Prize Gold Medal for
ages 9–11 díjakat.



2000‐ben a Warner Brothers megvette a sorozat filmjogait.

Vége

