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kosztować nas życie, 
gdy zetkniemy się isto-
tą, której nie znamy lub 
której obecności się nie 
spodziewaliśmy.

Wiedźmiń-
skie miecze
Miecze są naszymi na-
rzędziami pracy. Każdy 
wiedźmin posiada dwa, 
określane powszechnie 
jako stalowy i srebrny, 
lecz jak zaraz objaśnię, terminologia ta jest dość dużym 
uproszczeniem. Oba miecze są zawsze najwyższej jako-
ści, sporządzane na zamówienie i dopasowane swymi 
wymiarami, wagą i budową rękojeści do osoby, która 
będzie nimi władać.

Głownia srebrnego miecza, wbrew powszechnej opi-
nii nie jest wykonana w całości z tego kruszcu. Srebro 
bowiem jest zbyt miękkim metalem by dało się je odpo-
wiednio naostrzyć. Dlatego też sam trzpień klingi, po-
dobnie jak ostrza, wykonane są ze stali okutej srebrem. 
Mimo to oręż ten jest nadal względnie delikatny i sta-
nowczo odradzałbym parowanie nim ciosów innej bro-
ni. Miecz srebrny przeznaczony jest przede wszystkim 

do walki ze stworami 
zrodzonymi z magii. 
Do tej grupy zaliczamy 
wszystkie istoty będą-
ce reliktami Koniunkcji 
Sfer, a także potwory bę-
dące wynikiem działania 
klątwy, stworzone lub 
sprowadzone za pomocą 
magii czy też powstałe na 
skutek magicznego feno-
menu.

Nieprawdą jest, jako-
by wszystkie wiedźmiń-

skie miecze stalowe wykonane były z rudy meteorytowej, 
zwanej także syderytem, której często przypisuje się ma-
giczne właściwości. Po prawdzie to oręż ten wykonywany 
jest zarówno ze stali wytapianej z rudy magnetytowej, jak 
i syderytowej lub po prostu hematytowej. Osobiście wolę 
tę pierwszą, choć jest ona niezwykle twarda, przeto trudna 
w obróbce. Dlatego też najczęściej rdzeń ze stali magnety-
towej okuwa się na krawędziach miększą stalą, łatwiejszą 
w ostrzeniu. Najlepsze klingi, zwane sihil kują obecnie kra-
snoludy w Mahakamie, ale ponoć nawet one nie dorównują 
ostrzom wykuwanym wieki temu przez gnomy.

Wiedźmiński miecz stalowy zyskał sobie z czasem 
przydomek „miecza na ludzi”. Paskudne to miano, choć 

„Istnieje przekonanie iż miecze wiedźminów są magiczne 
dzięki samej substancji z której je wykonano. O ile taka 
opinia nie dziwi w przypadku srebra, zabójczego, jak 
powszechnie wiadomo dla wszelkich istot ze złej mocy 
zrodzonych, o tyle w przypadku mieczy stalowych stosowne 
jest dodatkowe wyjaśnienie, którego tu udzielę.

Jak wiadomo, stalowe miecze wiedźminów kute są 
wyłącznie z gwiezdnego żelaza, jak niewykształceni 
prostaczkowie zwykli nazywać stal otrzymaną z syderytu, 
to jest meteorytu żelaznego. Meteoryt ów, w czasie swej 
podróży na ziemię, penetruje cztery Płaszczyzny czy też 
Plany Elementarne, żywiołów Ognia, Powietrza, Wody 
i Ziemi, z których składa się Sphera Mundi. Spadając 
z � rmamentu przelatuje najpierw przez Sferę Ognia 
czyli Aether, a następnie Sferę Powietrza czyli Aer, by w 
końcu sięgnąć kuli ziemskiej sformowanej z Ziemi i Wody. 
Łacno tedy widać, iż dzięki pokonaniu tej drogi, syderyt 
wchłania energię wszystkich czterech żywiołów, będącą 
podstawą wszelkiej magii i zyskuje magiczne właściwości, 
przekazywane wykutemu z niego ostrzu, stając się wielce 
skutecznymi przeciw bestiom wszelakim.”

Fragment dzieła „Właściwości magicznego oręża, nauką 
udowodnione” (rękopis odrzucony przez wydawcę)

„Panująca opinia iż najlepszymi mieczami są krasnoludzkie 
sihile jest równie powszechna, co błędna. Faktem jest, 
że kute są one z wykorzystaniem gnomiej technologii 
szlifowania i ostrzenia głowni, która po dziś dzień 
nie ma sobie równych. Jednakże prawdziwym cudem 
technologii płatnerskiej są dawne gnomie miecze zwane gwyhyr. 
Klingi wykonane były z ciemnej stali, ażurowanej 
dla zmniejszenia wagi broni. Płomieniste ostrzenie 
brzeszczotu pozwalało uzyskać niespotykaną ostrość, 
pozwalającą bez trudu przeciąć podrzuconą w powietrze, 
batystową chustę. Oryginalne gwyhyry są obecnie rzadkością 
i potra� ą osiągać niebotyczne ceny.”

Esterhazy z Fano, mistrz płatnerski – „Gawędy o broni”

Ze względu na swe 
rozległe terytoria 
łowieckie, latające 
potwory - harpie, wyverny 
czy gryfy - potrafią stać 
się utrapieniem nawet 
spokojnych z pozoru 
okolic a pozbycie się 
ich,  wymaga udziału 
profesjonalisty.


