Harry Potter si Piatra Filozofala
Rezumat
Harry Potter este un băiat care trăieşte cu unchii şi cu vărul lui. Părinţii i-au murit pe când avea doar
un an şi unchii lui au grijă de
atunci de el. Este tratat destul de rău acasă, stând într-o cămăruţă amenajată sub scări. Într-o zi,
Harry verifică poşta şi observă o
scrisoare adresată lui, de la şcoala de vrăjitorie Hogwarts. Unchiul lui însa rupe scrisoarea, nelăsândul să o citească. În următoarele
zile, vor veni mai multe bufniţe cu scrisori de la Hogwarts, pe care unchiul Vernon le va arde.
Considerând în cele din urmă că situaţia
a devenit insuportabilă, familia Dursley pleacă de acasă, împreună cu Harry, ajungând în final pe o
insulă.
Aici vine însă Rubeus Hagrid, păstrătorul cheilor şi îngrijitorul vânatului de la Hogwarts. El îi aduce lui
Harry un tort (pentru că este ziua lui) şi îi spune că este de fapt un vrăjitor şi dacă vrea poate să
meargă la Hogwarts să înveţe magia. Harry află şi că părinţii lui nu au murit într-un accident de
maşină, aşa cum îi spuseseră unchiul şi mătuşa lui. Harry se hotărăşte să meargă la Hogwarts, dar
pentru asta trebuie să cumpere rechizite. Intrând în lumea magică din Londra, el descoperă că este
faimos, fiind Băiatul Care A Supravieţuit Lordului Voldemort ("Cap-de-mort") după ce acesta îi
omorâse părinţii, singurul semn al confruntării fiind o cicatrice în formă de fulger.
Având nevoie de bani, Harry este dus de Hagrid la Gringotts, banca vrăjitorilor, de unde iau în afară
de bani şi un pachet misterios.
După aceasta, se duc la cumpărături, iar Harry primeşte încă un cadou: propria lui bufniţă mesageră,
Hedwig.
În trenul care-i duce pe elevi la Hogwarts, Harry îşi face doi prieteni: Ron şi Hermione. La şcoală elevii
sunt împărţiţi în patru case: Astropuf (Hufflepuff), Cercetaş (Griffindor), Ochi-de-Şoim (Ravenclaw), şi
Viperin (Slytherin). Ron, Hermione şi Harry sunt sortaţi la Cercetaşi, deşi Jobenul Magic care face
Sortarea se decide greu între Viperin şi Cercetaş când este rândul lui Harry.
În următoarele zile, Harry face cunoştinţă cu profesorii, dintre care îl displace în mod special pe
Severus Plesneală (Snape), profesorul de Poţiuni. Harry ia prima lecţie de zburat cu mătura şi se
descurcă atât de bine încât este selecţionat în echipa de Vâjthaţ (Quidditch) a Cercetaşilor, pe postul
de căutător.
Draco Malfoy îl păcăleşte pe Harry, ademenindu-l într-o capcană; Harry, Ron şi Hermione fug de la
locul de întâlnire, ajungând pe
coridorul de la etajul trei, care este strict interzis elevilor din ani mici. Ascunzându-se la întâmplare
într-o încăpere, ei "fac cunoştinţă"
cu un câine uriaş cu trei capete, care păzeşte o trapă. Mai târziu, cei trei vor afla de la Hagrid că
numele acestui câine este Fluffy, şi
vor presupune că acesta păzeşte pachetul misterios luat de Hagrid de la Gringotts.
În timpul cinei de Halloween, profesorul Quirell anunţă că un căpcăun (troll) a pătruns la subsol, iar
Dumbledore, directorul şcolii, îi trimite pe toţi în dormitoare. Dar Ron şi Harry se duc în toaleta fetelor
să o anunţe pe Hermione de venirea căpcăunului. Însă acolo dau chiar peste acesta, şi reuşesc după
o scurtă luptă să-l lase inconştient, salvând-o pe Hermione. Pentru aceasta, Hermione le ia apărarea
celor doi în faţa profesoarei McGonagall. Harry observă că profesorul Snape are o rană la picior şi
presupune că el a adus căpcăunul în castelul Hogwarts ca o diversiune ca să poată trece de Fluffy şi
să ia pachetul păzit.
La primul meci de Vâjthaţ al lui Harry, nu-şi poate controla mătura, aceasta fiind vrăjită de către un
spectator răuvoitor. Hermione îl
observă pe Snape că murmură cuvinte magice, aşa că îl opreşte creând o diversiune în tribună. Drept
urmare, Cercetaşii câştigă
datorită lui Harry.

Harry, Ron şi Hermione îl interoghează pe Hagrid şi află că pachetul aparţine lui Nicholas Flamel. În
consecinţă, cei trei încep să
caute peste tot prin bibliotecă materiale despre Nicholas Flamel, încercând chiar şi în secţiunea
interzisă.
De Crăciun, Harry primeşte cadou de la un necunoscut o pelerină invizibilă, despre care se spunea în
biletul care o însoţea că fusese a
tatălui lui Harry. Harry o foloseşte ca să caute neobservat în secţiunea interzisă a bibliotecii informaţii
despre Nicholas Flamel, dar
cartea pe care o nimereşte îl dă de gol. În timp ce încerca să se întoarcă spre dormitoarele
Cercetaşilor, Harry se fereşte de Filch,
îngrijitorul, (care fusese alertat de zgomotele de mai devreme) şi de Snape (pe care îl informase
Filch). Ascunzându-se iar într-o
încăpere apropiată, Harry dă peste Oglinda Erised (joc de cuvinte, care ar putea fi în limba română
Eţnirod), în care îşi vede părinţii.
Însă când încearcă să-i arate şi lui Ron, oglinda îi arată acestuia că este Şef de Serie şi că a câştigat
Cupa Caselor şi Cupa Hogwarts la
Vâjthaţ.
După ce Harry descoperă întâmplător o menţiune despre Nicholas Flamel, Hermione deduce că
acesta este creatorul Pietrei Filozofale şi cei trei conchid că pachetul pe care îl păzea Fluffy este
Piatra Filozofală, bănuindu-l pe Snape că încearcă să o fure. Mai ales după ce, după un meci de VâjtHaţ, Harry îl vede pe Snape ameninţându-l pe Quirell. Hagrid le spune însă că Snape o păzeşte, la fel
ca ceilalţi profesori, şi în nici un caz nu vrea să fure Piatra Filozofală.
În noaptea în care Harry şi Hermione îl ajută pe Hagrid, să scape de un pui dragon crescut cam
măricel, cei doi sunt descoperiţi pe
coridoare (ceea ce este interzis noaptea), fiind pârâţi de Draco, iar Neville este de asemenea prins în
timp ce încearcă să-i găsească pe
cei doi colegi ai săi şi să-i avertizeze; pentru asta toţi patru (adică şi Draco) sunt pedepsiţi să-l ajute pe
Hagrid. Acesta îi duce în
Pădurea Interzisă, unde se descoperise că cineva ucide inorogii pentru a se folosi de proprietăţile
sângelui acestora. Harry, Draco şi
Fang tocmai îl surprind pe acesta, însă nu îl pot recunoaşte pentru că este ascuns sub o pelerină.
Fără însoţitori şi pe cale de a fi atacat,
Harry este apărat de centaurul Firenze. Bazându-se pe ce auzise în pădure, Harry crede că Snape
vrea Piatra Filozofală pentru a-l
readuce la viaţă pe Voldemort

