
Andrzej Sapkowski lengyel író fiának szánta e 
könyveket, később azonban közkedveltté vált világszerte. 

 Már nem is emlékszem pontosan, hogyan leltem meg a 
Vajákot… de talán először a The Witcher 3: Wild Hunt 
videojáték jutott el hozzám, amit látva, hogy milyen, 
parádés és szórakoztató a cselekmény, egy pár óra játékot 
követően inkább letettem. Mivel nem akartam leleplezni 
magamnak a történetet. Megkedveltem a világot. Később 
sajnos a sorozatot megnéztem, de ez még régen, annak 
közvetlen megjelente után volt. Hála az égnek sokat 
felejtettem belőle. Emiatt nem is foglalkoztam vele egy 
darabig, a könyvet akartam elkezdeni, de „nem vitt rá a 
lélek”. Mígnem idén közel két és fél hónap iskolába járás 
után újra online alapú oktatásra kényszerültem. Otthon. 
Gondoltam, itt az idő belekezdeni az olvasásba. Még azon 
a héten rendeltem meg az első kötetét a könyvsorozatnak, 
az Az utolsó kívánság címűt. A kötet többek közt 
megszerettette velem az olvasást. 

Eddig az első és második kiadvánnyal volt dolgom, 
most kezdem a harmadikat.  

Eddig az első befejezése a kedvenc részem! Itt lehet 
igazán összehasonlítani a mozgóképet a könyvvel, mivel 
itt fedik egymást. A tetőponton a jin, Yenneferrel és 
Geralttal vívott tusája hatványozottan mozgalmasabb, 
mint filmen. 

A cselekmény a középkorban egy fiktív földrészen 
játszódik, tehát fantasyról beszélünk. A hihetetlen 
részletes világ beszippantja az embert, mint egy fekete 
lyuk és elrepíti a világ peremére - hőseink kalandjaiba.  

A vajákokat az emberek megvédésére hozta létre a 
varázslótanács, egy hosszú, kínokkal járó eljárással és egy 
titkos elixírrel. Ez a világ tele van varázslatokkal, 
varázslatos lényekkel és hasonló veszedelmes 
szörnyekkel. Ezen mítikus ellenfelek és más elemek is a 
szláv mitológiából lettek átemelve. Ilyen a leshy, ami egy 
erdőben élő, fa testű, humanoid, szarvaskoponya fejű, 
mágikus erővel bíró lény. Vagy a ruszalka, aki egy 
vízitündér, gyönyörű női külsővel, kinek hivatása 
elcsábítani az embereket és vízbe fullasztani őket. Ezek és 
még sok-sok hasonló veszedelem a vaják legfőbb 
ellenségei - de ezektől később az emberi gonoszság 
nagyobbnak bizonyul. A központi szereplőnk Geralt 
Ríviából. Elsősorban az ő életét, kalandjait mutatják be a 

Vaják könyvsorozat ajánló 



könyvek, róla szól. Ő messze földön híres vaják, akinek 
históriáját könyvünk sorait olvasva ismerjük meg. 
Örömét, szerelmét, bánatát. Életét gyakran vicces 
történések, pajzán tréfák jellemzik. Ezalatt értem az ő és 
barátai gyengéd viszonyait. Ezek az vonások 
megszínesítik a fantasy megfakult ideálját, így 
izgalmasabbá, megragadóbbá téve azt egy serdülő 
számára. Tehát azoknak is érdemes elolvasni, akik nem 
fantasyrajongók. Nagyon különleges a popkultúrában 
ismert hasonló címekhez képest. Ez a világ ábrázolása és 
a szereplők tulajdonságai miatt van így. Míg mondjuk a 
Gyűrűk Ura Gandalfja egy vén megfáradt mágus bácsi, 
addig Yennefer egy vonzó külsejű, az életet nagykanállal 
faló boszorkány.  

A népi hiedelem úgy tartja: minden érzést kiirtanak a 
vajákokból. Geralt esete az ellenkezőjét igazolja, a 
szeretetet biztosan nem sikerült. Szereti az életet, a jó 
társaságot, és titkon csak ember akar lenni. Kökörcsinnel, 
nagyszájú trubadúr barátjával jó párost alkotnak. Geralt 
szűkszavú, lényegre törő, míg a vándorénekes cimborája 
az ellenkezője. A Bud Spencer – Terence Hill filmekhez 
hasonlítanám a felállást. Geralt az ész, megfontoltság, erő, 
míg a poéta az ellenpólus, így kiegészítik egymást. 

A Vaják nyolc kötete manapság fut csak be igazán. 
Tehát sok, a könyveken túlmutató tartalom érkezik és 
várható hozzá: egyéb sorozatok, játékok, ó - és ezekben 
gyönyörű zenék - formájában! Végső soron úgy 
gondolom, hogy minden korosztálynak szórakoztató lehet. 
Magamból kiindulva a fiataloknak talán még inkább. De 
egy bizonyos érettség szükséges ahhoz, hogy szórakoztató 
legyen az olvasás. 

Az én kedvenc részletem az első könyv befejezése. 
Geralt szerelmének beteljesedése Yenneferrel a jinn 
lerombolta romok alatt. És mikor a város vezetői 
Kökörcsinnel odamennek hozzájuk, hogy életben 
maradtak-e. És ők láthatóan igen…  

A történetről készült videojáték, illetve élőszereplős 
sorozat adaptáció is, ezen alkotásoknak is nagy közönsége 
van. Így ezekről is érdemes egy pár szót ejteni.  

Fontos megemlíteni a játék – film – könyv sorrendet. 
Az én esetemet ajánlom. Nézz utána az első kettő 
valamelyikének, majd, ha tetszik, hagyj fel azokkal, és 
olvasd el a könyveket, eztán folytasd a többi tartalommal. 



Az első kötet tartalma szerepel a Netflix műsorában is, 
amit mire olvasni kezdtem már láttam. Tehát nem volt 
kifejezetten új a könyv tartalma, de sokkal magasabb 
szintű élményt nyújt, teljesen más az olvasás, mint a 
sorozat. Különben nem volt rossz a megvalósítás: Henry 
Cavill (Geraltot játssza) maga is rajongó, olvasta a 
könyveket, játszotta a játékokat, az ő karaktere tetszett 
leginkább…  Anya Charolta színésznő Yennerfere 
azonban sajna nem könyvhűen van megvalósítva, de nem 
is a sorozatot ajánlom, hanem a könyveket… 

Szerintem a videojátékokban jobban eltalálták. 
Történet, szereplők, grafika minden stimmel. Megvettem 
és kipróbáltam mindhárom játékot, de jelenleg nem 
játszom velük, a spoilerok miatt. Az elejétől őket is 
elkezdhetem lassan, mivel a könyvek kronológiai 
sorrendjét követik.  

Azt ajánlom, hogy minél előbb vessétek bele 
magatokat ebbe a grandiózus világba!  

Kezdd ma a kalandot!  
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