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Urodził się i mieszka do dzisiaj w 
Łodzi. Od 9 lipca 2008 roku jest 
honorowym obywatelem tego 
miasta[3]. Jest absolwentem XXI 

Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Prusa w Łodzi[4] oraz 
Uniwersytetu Łódzkiego, z wy-
kształcenia ekonomistą. Początko-
wo pracował w handlu zagranicz-
nym - handlował futrami w firmie 
„Skórimpex”.

Karierę literacką zaczynał jako 
tłumacz, przekładając na język 
polski opowiadanie Słowa Guru 
Cyryla M. Kornblutha w „Fanta-
styce”. Popularność zdobył cyklem 
opowiadań i pięciotomową sagą 
o wiedźminie (pierwsze opowia-
danie ukazało się w grudniu 1986 
w miesięczniku „Fantastyka”). 
Oprócz tego wydał esej o Rycer-
zach Okrągłego Stołu Świat króla 
Artura.  

Recenzja

Świat Ciri i wiedźmina ogarniają 
płomienie.
Nastał zapowiadany przez Ithlinne 
czas miecza i topora.
 

Czas pogardy.

A w czasach pogardy na po-
wierzchnię wypełzają Szczury.
Szczury atakujące po szczurzemu,
cicho, zdradziecko i okrutnie.
Szczury uwielbiające dobrą zaba-
wę i zabijanie.
Maruderzy z rozbitych armii, za-
błąkane dzieciaki,
wyrzutki, dziwna zbieranina stwo-
rzona przez wojnę
i na wojennym nieszczęściu żeru-
jąca.
Ludzie, którzy wszystko przeżyli, 
wszystko utracili,
którym śmierć już niestraszna.
Solidarni w biedzie i nieszczęściu,
dla obcych mający zaś tylko to.

Pogardę. Cena: 70,00 zł
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Wiedźminami zostają przede wszystkim dzieci, które zostały 
przyznane wiedźminom przez tzw. Prawo Niespodzianki – zawsze 
chłopcy, z jednym wyjątkiem – księżniczką Ciri, uczoną przez 
wiedźminów, jednak nie poddaną Próbie Traw. Wiedźmini wierzą, 
że kiedyś uda im się znaleźć takie dziecko i nie będzie ono musiało 
przechodzić żadnych prób ani mutacji, by stać się wiedźminem. 
Młodzi wiedźmini trenowani są od najmłodszych lat w sztuce 
walki, a ich organizmy są poddawane daleko idącym przemianom 
genetycznym dzięki magicznym eliksirom (tzw. Próba Traw), w 
celu przygotowania ich do walki z potworami (organizmy wiedź-
minów nabywają także nowe możliwości, jak na przykład kontrola 
nad odruchem źrenicznym, wyostrzone zmysły, zwiększony re-
fleks i wytrzymałość). Większa część kandydatów umiera w czasie 
zabiegów.

Skutkiem ubocznym zmian jest bezpłodność, często oszpecenie 
twarzy i czasami utrata pigmentu, przez co wiedźmin staje się 
albinosem, jak Biały Wilk – Geralt z Rivii. Skutki uboczne mogą 
być różnorodne. Wiedźmini są w stanie korzystać ze szczątkowej 
magii za pomocą specjalnych znaków magicznych, które są uak-
tywnianie nie przez słowa lecz przez odpowiednie złożenie palców 
i wyjątkowo silną koncentrację.

Andrzej Sapkowski

Wiedźmin
Dziki Gon
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