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to urnoje Andrzej Sapkowski Hent PDF Cirilla, a cintrai tronorokos a Fecske-toronyban eltunik sajat
vilagarol, es olyan utra indul, ahova sem vedelmezoje, a feher haju vajak, sem mentora, a fekete haju

varazslono nem kovetheti. Olyan utra, amelynek a vegen a vegzet varja - az a vegzet, amelyrol mar oly sok
latomas kisertette. Minden a helyere kerul, a kigyo a sajat farkaba harap, valami veget er, es valami
elkezdodik...A Vajk-saga befejezA ktetben Sapkowski mg maghoz kpest is elkpesztA bravrral brzol
nagyszabs hbort s ugyanakkor az egyes ember drmai sorst. Kpzeletnek s rzkletes lersainak hatsra
megelevenednek elA ttnk az orszgok, vrosok s falvak, a tA le megszokott nzA pontvltsok pedig

gondoskodnak rla, hogy a sorsszA tte trtnet vgt a lehetA legalaposabb, legmlyebb mdon kapjuk meg. A sagt
tszvA fekete humor pedig tkrt tart nemcsak a trsadalom, de az egyes ember kicsinyessge s nagysga el.
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