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Potterovské narozeniny           
Iva Vávrová            

 
     Obliba Harryho Pottera se dá vysvětlit tím, že nám prostě chybí kouzelný svět pohádek, i když je 
někdy hodně drsný tak jako život sám. Zřejmě nám poskytuje možnost využívat naší fantazie a 
uvědomovat si, že věci nejsou takové, jaké se zdají být, a za naší všední skutečností se skrývají 
nějaká tajemství. V knihovnách si ho půjčují nejen děti, ale i vysokoškoláci a ti hodně dospělí.  
 
      Rychnovská knihovna oslavila narození dalšího dílu Harry Potter a princ dvojí krve tak, že do 
stylově vyzdobeného dětského oddělení pozvala 19. prosince všechny lidi s duší dítěte na 
předčítání nové knihy, na které sotva uschla tiskařská čerň. Čarodějky Yvona, Olga a Kamila, která 
ještě chvílemi hrála na kouzelnou flétnu, předčítaly dětem od pěti do pětapadesáti let, které odložily 
prachovku i formičky a nechaly na sebe působit bezbřehý svět fantazie Joanne Kathleen 
Rowlingové. 
 
      Ta nelenila a přijela do Rychnova a cestou vyzvedla v Bradavicích Harryho. Protože vypila thé 
skřítka Dobbyho, zestárla o pár let. Dobby má na ni totiž zlost, protože mu vymyslela velké uši a 
špatné oblečení. Svěřila přítomným, že není žádná mudlovská holka, protože jak jinak by mohla 
tohle všechno vědět a vyzradit, a že si pak doma musí uvařit omlazovací čaj. Česky mluvila dost 
špatně, ale naprogramovala si v hlavě češtinu a ke konci už to docela šlo. Moc ji potěšilo, že ji v 
Česku hodně čtou, a vyprávěla o svém životě i o tom, jak v šesti letech napsala knihu o králíkovi, 
který se jmenoval Králíček. Jak její knihu o Harrym nakladatelé sedmkrát odmítli, než ji vydali, a 
jaký byl tehdy její život. Pak dávala dětem otázky ze světa Harryho Pottera a měla radost, že znají 
všechny odpovědi. Přivezla s sebou i dárečky, muffiny a sušenky, které Harry rozdával dětem. To 
víte, může si to dovolit. Poté se rozloučila a odjela do Londýna za svými třemi dětmi chystat 
Vánoce. Slíbila, že se možná někdy vrátí. 
 
      Harry toho moc nenamluvil, měl potíže s češtinou a také rychle odjel, ale nechtěl prozradit, jaký 
způsob použije. Prohlásil, že se na Jo nezlobí, jaký mu napsala těžký život, ale o svých osudech 
nechtěl mluvit, prý si je máme přečíst. A teď nezbývá než čekat, až se na nás v knihovně dostane a 
budeme si moci nový díl přečíst, nebo nevydržíme a půjdeme si ho koupit. Škoda jen, že se kniha 
začala u nás prodávat dříve, než bylo domluveno, a navíc Harryho můžeme najít v supermarketu 
vedle mouky. Výpravy za knihou do jejího světa přestávají být svátkem a vypadá to, že se z ní pro 
někoho stává jen spotřební zboží. 
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