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Harry potter serileri isimleri

Resim: TMDB Çoğumuz başından beri Ron, Harry ve Hermione ile seyahat edilmiştir, ama hiç filmde olsaydı hangi karakter olurdu merak var mı? Öğrenmek için bu testi uygulayın! TRIVIA KOLAY Size üç ipucu vereceğim, Harry Potter Karakter 6 Dakika Quiz 6 My TRIVIA adını ne kadar iyi Harry Potter hatırlıyor musunuz? 6 Dakika Quiz 6 My TRIVIA Eğer
Onların Kaşları Kaldırın Bu Harry Potter Karakterleri Tanımlayabilirsiniz? 6 Dakika Quiz 6 My TRIVIA Harry Potter ve Büyücü Taşı - Film vs Kitap Quiz 7 Dakika Quiz 7 My PERSONALITY Herkes kendi ruhuna uygun bir Harry Potter Karakteri vardır. Kimsin? 5 Dakika Quiz 5 My TRIVIA Bu Harry Potter Büyüler ne hatırlıyor musunuz? 6 Dakika Quiz 6 My
PERSONALITy, Hangi Harry Potter House sizin MBTI dayalı ait mi? 5 Dakika Quiz 5 My TRIVIA Bu karanlık Harry Potter karakterlerin adını çağırmak miyim? 6 Dakika Quiz 6 My PERSONALITy Kim Harry Potter En İyi Arkadaşı olurdu? 5 Dakika Quiz 5 My PERSONALITY Daha Harry Potter veya Percy Jackson musunuz? 5 Dakika Quiz 5 Dk Dinozorlar
Hakkında Ne Kadar Bilginiz Var? Octogenasification nedir? Ve nasıl uygun bir ad kullanırsınız? Şanslısınız ki HowStuffWorks Play size yardımcı olmak için burada. Ödüllü web sitemiz, dünyanın nasıl işlediğine ilişkin güvenilir, beslenmesi kolay açıklamalar sunmaktadır. Güne neşe getiren eğlenceli sınavlardan ilgi çekici fotoğrafçılık ve büyüleyici listelere
kadar HowStuffWorks Play herkes için bir şeyler sunar. Bazen işlerin nasıl yürüdüğünü, bazen de size sorarız, ama her zaman eğlence adına keşfe çalışırız! Çünkü öğrenmek eğlencelidir, bizimle kal! Bu test oynamak için ücretsizdir! Her hafta gelen kutunuza soru ve kişilik testleri gönderiyoruz. Kaydol'u tıklatarak, gizlilik politikamızı kabul eder ve 13 yaşında
veya daha büyük olduğunuzu onaylarsınız. Telif hakkı © 2020 InfoSpace Holdings, LLC, bir System1 Company Bir sonraki Harry Potter kitabının piyasaya sürülmesini hevesle beklediği günleri hatırlıyor musunuz? Ben her zaman online ön sipariş ve kamyon benim kitap ile gelene kadar neredeyse benim posta kutusunda garaj yolunun sonunda oturup. Ve
devam filmlerinin ilk kitabın büyüsüyle asla boy ölçüşemediği bazı serilerin aksine, sonraki her Harry Potter kaçmayı başardı. Karton kutuyu aldım, yıkıp odama saklandım ta ki tüm hikayeyi bitirene kadar. Diziyi okumanın en sevdiğim yanı, neredeyse her zaman karakterlerle aynı yaşta olduğumdu. Ben yaşlandıkça, Harry Potter kitapları da yaptı, bu yüzden
her mükemmel hayatta benim şimdiki sahne uygun hissettim. Yine de, her kitabı ne kadar sevsem de, en sevdiklerim var. Yıllar içinde değişmiş olabilir, ama her zaman benimle en çok konuşan bir tane olmuştur. Çoğu hayran için durum böyle değil mi? Sen olabilir serinin topuklar üzerinde (ve insanlar istediğiniz gibi sormak Bir ıssız adada, sadece bir seçim
yanlış hissediyor), ama kalbinde özel bir yere sahip taksit her zaman vardır. Özel olan senin hakkında ne diyor? Harry Potter ve Büyücü'nün Taşı Her şeyi klasik tutar ve kitaplar sizi başka bir dünyaya çektiğinde seversiniz. En sevdiğiniz hayallerden biri bir tavşan deliğine düşer ya da süper güçler alır ya da, tabii ki, bir Hogwarts mektubu alır. İnsanlar sizin
ilginç ve genç ruhu zevk ve iyimser bir şey, bunun farkında olsun ya da olmasın. Ve Büyücü Taşı'nın kopyası inançsız caymasan hırpalanmış çünkü onu sayısız kez okudun. Harry Potter ve Sırlar Odası Bu kitabın başlığı ile ilgili böylece gizli çağırdı. Ama gerçekten, sadece hayatında biraz gizem ve entrika tadını çıkarın. Yine de espri anlayışın var ve çoğu
zaman biraz yamuk karakterlerle ilgilisin. Bazı insanlar orijinal her zaman en iyi olduğunu söylemek rağmen, büyük bir devamı tadını çıkarın. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Bir insanı duyduğunuz söylentilere dayanarak yargılamazsınız çünkü bazen biraz hikaye öğrenmenin fikrinizi tamamen değiştireceğini bilirsiniz. Zor günlerden payını almış olsanız ve
dementorların ilham verdiği duyguyla ilgili olsanız bile, aynı zamanda inanılmaz derecede umutlusunuzdur (ve çikolatanın çok yardımcı olabileceğini biliyorsunuz). Ayrıca bir saat-turner kolye kendi ve gerçekten Hogsmeade.Harry Potter ve Gotel of The Flames gerçek ziyaret etmek istiyorum: Sen drama biraz seviyorum. Heyecan verici turnuvalardan spor
müsabakalarına, süslü balolara kadar hepiniz her zaman maceralar içindesiniz. Kesinlikle Alevler Kupası içine adınızı girmiş olurdu, ve kitapta farklı ilişkiler hakkında güçlü görüşlere sahip. Çoğunlukla, bu kalp sorunları, bulmacalar veya fiziksel zorluklar olsun, zor sorunları çözmek için seviyor bir adrenalin arayan konum. Harry Potter ve Anka Kuşu Tarikatı
çok zor bir dönemden geçtin. Aslında, her zaman bir asi biraz oldum, ve kesinlikle kelimeleri Hayır Kimse Beni Anlar (ya da en azından onlara inanıyordu) söyledim. İş o zamana gelince, sevdiklerine şiddetle sadıksın ve her zaman ezilenleri savunan ilk kişilersin. Ayrıca gizem ve anlamadığınız şeyler tarafından biraz hayran konum - hayatta daha derin
sorunları dikkate alarak zaman harcama seviyorum. Harry Potter ve Melez Prens Dune. Aşk. Aşk. Harry Potter serisinin en sevdiğiniz bölümlerinden biri karakterler arasındaki kişisel ilişkiler ve çok favori 'gemi adamıştır. Kendi hayatınızda, her zaman arkadaşlarınızın arkasını salarsınız, ancak bazen yeni romantik bakış açılarınızla dikkatin izini dağıtabilirsiniz.
Ama günün sonunda, sen gerçek bir arkadaşsın ve her zaman doğru şey için savaşıyorsun. Adalet ve öğrenme seviyorum ve söz konusu olduğunda çok DIY tutum var yapılan şeyler. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları tüm yarım kalmış sonlar bağlıyken mutlu olursun. Bazıları sana mükemmeliyetçi diyebilir, ama gerçekten, sadece değer tattığın insanlar için
her şeyin yolunda olmasını istiyorsun. Savaşan bir ruhun var ve Hogwarts Savaşı'na kaydolmak için tereddüt etmezdin. Detay odaklı, sabırlı ve sadıksın ve kelimeleri her zaman ya da her şeyin iyi olduğunu duyduğunuzda, hemen gözyaşlarına boğulursunuz. Fotoğraf: Dallas Epperson / Flickr FoodM&S's Harry Potter temalı şenlikli davranır oldukça büyülü
advent calendarPlus, çikolata kurbağave yenilebilir Altın Snitch, çok içerir. Sophie McEvoy tarafından buzzfeed günlük bülten ile son günlük vızıltı tarafından stay! BuzzFeed QuizZes Bültenine kaydolun - Quizze'nin bülteni ile doğrudan gelen kutunuza teslim edilen en son sınavlarda Binge! Paratonerli çocuğun maceradolu hikayeleri asla bitmeyecek. JK
Rowling, en ünlü kitap ve film serisi, Harry Potter yazarı, sadece kendi fan sitesinde yeni bir hikaye yayımladı, Pottermore. 1.500 kelimelik hikaye kılavuz gazete, Daily Prophet için bir dedikodu sütunşeklinde yazılmış ve bir ağaran, 34 yaşındaki Harry Quidditich Dünya Kupası Finali katılıyor açıklar. Ne yazık ki, oyun sadece Pottermore aboneleri için
kullanılabilir, ama çeşitli raporlar bir sneak peek sağlamak, hikaye karakter detayları Neville Longbottom, Luna Lovegood ve tabii Ron Weasley ve Hermione Granger seviyor ortaya koymaktadır. Potter ile ilgili haberler Emma Watson, Hermione oynayan aktris bir hayırsever duyuru ile devam ediyor. Twitter'da yazdığı yazıda, BM'nin kadınların eşitliği ve
güçlendirilmesi için birim olan Birleşmiş Milletler Kadınları için iyi niyet elçisi olarak görev yapacağı nasibini aldı. Örgüt, dünya çapında kadın ve genç kızların yaşamlarının iyileştirilmesine, ayrımcılık ve cinsiyet eşitliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak üzere atanan temsilcilerden oluşuyor. Watson, kadınların güçlendirilmesini savunarak bu milletvekillerinden
biri olarak görev yapacak. Kadın hakları o kadar ayrılmaz kim olduğumu bağlı bir şey, o kadar derin kişisel ve hayatımda köklü ki daha heyecan verici bir fırsat düşünemiyorum, dedi. Bu arada, Harry Potter, aynı zamanda gerçek dünyada Daniel Radcliffe olarak bilinen, New York City oyun bazı Broadway sihirli bira olduğunu, Inishmaan Sakat, bu ay
gösterimleri sona erer. Harry Potter hayranı mısın? Bize aşağıdaki yorum bildirin. Bu içerik, kullanıcıların e-posta adreslerini girmelerine yardımcı olmak için üçüncü bir taraf tarafından oluşturulur ve korunur ve bu sayfaya aktarılır. Bu ve benzeri içerik hakkında daha fazla bilgi piano.io piano.io
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