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Joanne Kathleen Rowlingová 
Harry Potter : Princ dvojí krve

     Joanne Kathleen Rowlingová se narodila roku 1965 v Anglii. Vystudovala univerzitu, obor 

francouzština a filologie. Pracovala jako asistentka, úřednice a učitelka. Svůj příběh o mladém 

kouzelníkovi sepsala kompletně v kavárně. Mimo Harryho Pottera napsala příběh o Králíčku 

Rabbitovi.

     Na pokračování již šestého dílu v řadě Lord Voldemort a jeho Smrtijedi zpusobují v zemi více a 

více neklidu, tentokrát nejen u čarodejů, ale i u mudlovské veřejnosti. Rufus Brousek nahradil 

Kornelia Popletala ve funkci ministra kouzel a pokouší se dokázat, že úspešně zvládá bojovat proti 

Pánu Zla. Jeho protivník však má v hlavě jiné plány a svěřuje Dracovi Malfoyovi tajnou misi. Jeho 

matka, Narcissa, ze strachu o Draca presvedčí Snapea odpřísáhnout jeho ochranu uzavřením 

Neporušitelného slibu. V Bradavicích se Severus Snape stává novým učitelem Obrany proti černé 

magii a Horacio Křiklan zajišťuje výuku Lektvarů. Harry získává bývalou učebnici Lektvarů 

„Prince dvojí krve“. Díky připsaným komentářům Prince se mu daří být v Lektvarech první ve třídě. 

Harry začíná docházet na soukromé hodiny k řediteli Brumbálovi, během kterých se dozvídá 

nemálo informací o minulosti Lorda Voldemorta. Brumbál společně s Harrym zjistí, že Voldemort 

vytvořil šest Viteálů, díky kterým může uchovat svoji duši uvnitř různých předmětů. Aby někdo 

mohl Voldemorta zabít, nejdříve musí zničit všechny jeho Viteály. Doposud byly zničeny dva: deník 

Toma Raddlea a prsten Marvola Gaunta. Harry s Brumbálem vyráží hledat třetí Viteál, Zmijozelův 

medailon. Brumbál se hledaním velmi vyčerpá. Při návratu do Bradavic se dovídají, že na školu 

zaútočili Smrtijedi. Draco Malfoy, který Smtijedům umožnil vniknutí do hradu, se pokouší 

Brumbála zabít, ale nemá k tomu dostatek odvahy. Nakonec je to Snape, který Brumbála před očima 

Harryho zavraždí. Při útěku  Snapea Harry odhalí, že je Princem dvojí krve. Harry zjišťuje, že 

medailon, který získali s Brumbálem není Voldemortův Viteál, ale pouhý padělek položený 

tajemným R. A. B. Identita této osoby zustává zatím nezodpovězenou otázkou. Po Brumbálově 

pohřbu se Harry rozhoduje nevrátit se už do Bradavic a místo toho jít hledat zbylé Viteály. Rozchází 

se s Ginny, protože ji nechce vystavovat nebezpečí, ale je šťastný za podporu svých přátel, kteří mu 

nabízí, že ho na jeho cestě doprovodí.

     Ukázka z díla : 

    „Draco, tak už dělej, nebo ustup, ať může někdo z nás..." za-

 pištěla žena, a přesně v tu chvíli se věžní dveře znovu rozlét-
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 ly dokořán. Na jejich prahu stál Snape. V ruce držel hůlku

 a černýma očima přejel po všech před sebou - od Brumbála

 bezmocně zhrouceného u zdi, přes čtyři Smrtijedy včetně běs-

 nícího vlkodlaka, až po Malfoye.

   „Máme tu problém, Snape," ozval se tlustý Amycus, jehož

 oči a namířená hůlka jako by se také nemohly odtrhnout od

 Brumbála, „ten kluk zřejmě nedokáže..."

   Vtom pronesl Snapeovo jméno velice tiše někdo jiný

   „Severusi..."

   Ten zvuk vyděsil Harryho víc než všechny hrůzy, které

 během celé noci zažil. Poprvé, kam jeho paměť sahala, se

 Brumbál doprošoval.

   Snape neřekl nic, postoupil však o několik kroků kupředu

 a hrubě Malfoye odstrčil. Tři Smrtijedi se beze slova stáhli, do-

 konce i vlkodlak se zatvářil zastrašeně.

   Snape se na okamžik na Brumbála zadíval a v neúprosných

 rysech jeho obličeje byly zřetelně znát odpor a nenávist.

   „Severusi... prosím..."

   Snape zvedl hůlku a namířil na Brumbála.

  „Avada kedavra!"

  Ze špičky jeho hůlky vytryskl paprsek zeleného světla a na-

razil Brumbálovi přímo do středu hrudi. Harrymu se nepro-

dral přes rty zděšený výkřik. Němě a nehybně byl nucen při-

hlížet, jak kletba vymrštila Brumbála do vzduchu. Na zlomek

vteřiny se zdálo, jako by byl zavěšen pod zářící lebkou, pak se

pomalu převrátil na záda, jako velká hadrová panenka přepadl

přes cimbuří a zmizel.
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