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Wstęp 

 Nie jestem pisarzem ani poetą tylko eliksirowarem z wieloletnim 

bagażem doświadczenia. Wstęp ten piszę jako ostatni ze względu na 

fakt iż było to dla mnie najtrudniejsze. Żywię ogromną w nadzieję, 

że moja praca, nie pójdzie na marne i pomogę przyszłym 

pokoleniom w podbijaniu niezbadanego świata eliksirów.  

Chciał bym zaznaczyć, że poradnik ten jest pisany w prostej formie i 

zawiera odrobinę więcej informacji niż tylko zagadnienia związane 

z samym procesem tworzenia eliksiru autorskiego. Z tego miejsca 

składam gorące podziękowania dla Profesora Ervina Fritzgelarda 

za złote rady oraz Dieterowi Nietzsche dzięki, któremu 

zrozumiałem, że pisanie tego poradnika ma sens. Tymi słowami 

czarodzieje oraz czarownice, uczniowie oraz uczennice, studenci 

oraz studentki zapraszam was do lektury ponieważ na naukę 

eliksirów nigdy nie jest za późno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Gotować każdy może trochę lepiej bądź trochę gorzej.  

Uwarzyć eliksir potrafi jednak tylko czarodziej” 
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I. Pomysł na eliksir 

 
Jednym z ważniejszych części procesu tworzenia eliksiru jest wymyślenie jak ten ma 

działać. I to nie są żarty drodzy państwo. Najgorszy krok to krok pierwszy. 
Oto kilka rad, które pomogą wam w założyć siedmio-milowe buty i nie cofać się w 

rozwoju:  
 

1. Nie twórzcie eliksiru na siłę - co mam na myśli. Jeżeli robicie eliksir autorski tylko po to 
by zrobić eliksir autorski, to dodajcie 2 składniki do siebie i cieszcie się eliksirem autorskim, 

który działaniem będzie prawdopodobnie bardzo podobny co tabletki przeczyszczające. 
2. Zanim przystąpicie do tworzenia eliksiru nowego upewnijcie się ,że wasza wiedza na 

temat eliksirów zwyczajnych i silnych jest na co najmniej zadowalającym poziomie. Jeżeli 
nigdy nie ważyłeś eliksiru Tojadowego, czy też eliksiru dowolnego eliksiru gazowego. Bądź 

nie znasz podziału współczesnego eliksirów ani praw Golpalotta, to idź sobie zaparzyć 
wywar – herbatę. I weź się do nauki bo nic nie osiągniesz. Jako autor tego krótkiego 

poradnika z całego serca błagam was, nie zabierajcie się za eliksiry autorskie jeżeli nie 
wiecie czym się różni akonit od tojadu bądź tojad bądź nie znacie zasad procesu inokreacji. 

 
3. Jeżeli robicie eliksir autorski po raz pierwszy nie stawiajcie na moc i progres 

pseudonaukowego odkrycia. W pewnym miejscu staniecie prawdopodobnie w martwym 
punkcie. kropce i dalej nic wam nie wyjdzie. Spróbujcie zrobić coś małego, rozwiązać 

problem codzienny za pomocą eliksiru. Który z jednej strony będzie ciekawy a z strony 
drugiej nie będzie niszczył horkruksów. 

 
4. Odradzam tworzenia trucizn! Najczęściej tworzy się je ze składników głównie trujących 

których niestabilność jest dużo większa, tak samo zagrożenie podczas eksperymentów 
może być zabójcze dla twórcy. 

5. Tworzenie eliksiru autorskiego jest bardzo wymagające w czas oraz pieniądze ponieważ 
nie wiadomo jak wiele składników zmarnujemy póki nie uda nam się zakończyć badania. 

Radzę się zaopatrzyć w galeona lub dwa. 

 
6.Nie bądź pyszny! Bardzo częstym przypadkiem z którym spotykam się u młodych 

eliksirowarów. To oprócz braku doświadczenia choroba pychy. Jest to moment w , którym 
przez długi czas nic Ci nie przychodziło do głowy, na żaden eliksir. Aż tu nagle pyk. 

Olśnienie -wizja świetnego pomysłu. 20 minut później kolejny idealny pomysł, normalnie 
mucha skrzydlata nie siada. Po chwili zdajesz sobie sprawę ,że jesteś stworzony do 

wymyślania nowych przepisów od zawołania. NIE NIE NIE i jeszcze raz NIE. Ochłoń 
uspokój się, zapisz sobie pomysły na kartce, w notatniku, nie wiem na stole czy na papierze 
toaletowym. I przestań myśleć nad kolejnym. Wybierz jeden, najprostszy, najmniej trudny i 
najmniej wymagający i to nad nim się skup. Do reszty wrócisz gdy pierwszy będzie gotowy.  

 
Powyższe rady nie wzięły się z nikąd. Sam przez to wszystko przechodziłem. 
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II. Lista składników 

 Teraz gdy już macie swój pomysł na eliksir musicie uruchomić swoje szare komórki. Tak, 
dobieranie składników nie jest trudne. Wystarczy otworzyć sobie tablice Virusojewa:  

 
Kiedy już posiadamy wiedzę na temat działania naszych składników, wybieramy 

wszystkie składniki z tablicy bądź naszego otoczenia, których właściwości chociaż w 
pewnym stopniu pokrywają się z naszymi oczekiwaniami. Dlatego moi mili, warto 

chociaż odrobinę znać się na zielarstwie, oraz magicznych stworzeniach. A 
umiejętność odczytywania informacji z tablicy Virusojewa to absolutna podstawa.  

Domyślam się, że książka ta trafi w ręce nie tylko profesjonalistów ale też laików. Dlatego 

opowiem wam odrobinę o rozszyfrowywaniu tej wcale nieskomplikowanej tablicy. 

 Jak widzicie tablica dzieli się głównie na 3 części. Pierwsza od lewej to pole zielone – w 

tym znajdziemy składniki roślinne. Środkowe pole- kolor łososiowy (chyba) to składniki 

zwierzęce. Na koniec pozostaje nam niebieskie tło, które informuje nas o nieorganicznym 

pochodzeniu składnika.  

No dobrze ale przecież tam jest przecież jeszcze woda. Tak drodzy państwo. Dlaczego 

woda nie ma koloru? Prosta odpowiedź, ponieważ możemy ją sklasyfikować jako składnik 

pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Ze względu na fakt iż w takiej wodzie mogą 

znajdować się mikroskopijne organizmy albo minerały, bądź też woda może być 

destylowana, oczyszczana i filtrowana przez co pozbywamy się organicznych drobin.  

Pierwszy wniosek jaki nam wpada do głowy to fakt iż z tablicy możemy odczytać rodzaj 

składnika czyli prosty podział na składniki: Organiczne oraz Nieorganiczne. 

 

Drugi wniosek to pochodzenie składnika które dzielimy na: Roślinne i Zwierzęce.  
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Kolejnymi niezmiernie ważnymi informacjami ,które pozyskujemy z 

powyższej tablicy po spojrzeniu na dowolny składnik to oczywiście 

jego nazwa, symbol, kolor życia,  

właściwość oraz moc składnika. 
 

Nazwa składnika- Jest to pełna nazwa wykorzystywanego składnika, niepodzielna i o 

zgeneralizowanym opisie właściwości, bowiem czasem zdarza się ,że poszczególne części 

rośliny posiadają zbliżoną lecz odmienną właściwość o innym działaniu. 

 

Symbol – Jest to uproszczenie nazwy składnika. Symbol stosuje się do zapisywania wzorów 

takich jak: klasyczny inaczej uproszczony bądź ilościowy. Te zaś zapisy trafiają na etykiety 

eliksirów. 

Kolor życia składników – Jest to bardzo ważna informacja ponieważ to kolor życia 

składnika będzie nam mówił jak blisko jesteśmy od udanego ważenia eliksiru autorskiego. 

Gdy chcemy określić barwę eliksiru, nie kierujemy się jego kolorem widocznym gołym 

okiem. W tym celu potrzebujemy specjalnych okularów które ukazują nam barwę eliksiru. 

Dlaczego eliksir posiada inną barwę niż kolor widziany gołym okiem? Odpowiedź jest 

prosta, ponieważ nasze oko widzi jedynie kolor nie magiczny. A skoro eliksir tworzymy 

najczęściej ze składników magicznych to suma kolorów życia składników wpływa na kolor 

barwy eliksiru. Aby prawidłowo przewidzieć odcień jaki przybierze prawidłowo wykonany 

eliksir musimy wiedzieć, który z jego składników jest najważniejszy czyli ten, który posiada 

właściwości magiczne. Taki składnik nazywamy fachowo składnikiem głównym i dodajemy 

go najczęściej na końcu ważenia eliksiru. 

 

Wniosek: Każdy magiczny przedmiot, roślina, zwierze itp. posiada jakąś moc magiczną. A 

każda magiczna moc ma swój tzw. kolor życia.  

Wniosek: Aby określić kolor wyjściowy eliksiru musimy znać kolor życia mocy magicznej 

jego głównego, magicznego składnika. 

  

Wyjątek: Wyjątkiem od zasady jest eliksir wieloskokowy, którego barwy nie jesteśmy w 

stanie określić przed uwarzeniem ze względu na fakt iż ostatni składnik tego eliksiru to 

DNA mugola bądź czarodzieja. Tak drodzy państwo my też możemy być składnikiem więc 

również posiadamy własny kolor życia  zaś te różnią się ponieważ każdy posiada  różną 

moc magiczną. 
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Właściwość składnika- Dziś wyróżniamy 8 grup właściwości składnikowych: 
1.Lecznicze- składnik posiada właściwości zdrowotne np: regenerujące, odtruwające. 

 
2.Trujące – Składnik posiada właściwości, które szkodzą organizmowi człowieka. Chodź 

nie ma reguły która zabrania nam wykorzystywać składniki trujące do eliksirów, które w 
praktyce trujące nie będą. 

 
3.Wspomagające- Składnik ten jest silny energetycznie, wspomaga działanie innych 

składników bądź wykorzystywany jest jako równoważnik. 
 

4.Zagęszczające- jak nazwa wskazuje zagęszcza eliksir. Często wykorzystywany podczas 
tworzenia eliksirów gazowych. W formie sztucznej eliksirów stałych. 

 
5. Rozcieńczające – Właściwość przeciwna do zagęszczenia. Na chwilę obecną właściwość 

nie pozostała zbadana. Zachęcam do badania tych składników. 
 

6. Metamorfizujące – przykładowym składnikiem jest skrzeloziele. Składniki oznaczone 
jako metamorficzne cechują się właściwościami zmieniającymi kształt, wielkość bądź 
wszystko co wam przychodzi do głowy związane z metamorfizmem w naszym ciele. 
Procesy metamorfizmu mogą zachodzić  zewnętrznie jak i wewnętrznie wpływać na 

organy czy układy. 
 

7.Dematerializujace- Uhh… Jest to dosyć ciężkie do wytłumaczenia ale postaram się jak 
najprościej. Składniki dematerializujące cechuje możliwość wchodzenia w reakcje 

wybuchową z innymi składnikami, efektem reakcji jest substancja, która jest w stanie 
dematerializować materie. 

 
8.Absorbcja – Jest to zdolność składnika, do absorbowania i wspomagania właściwości 

magicznych jak i nie magicznych innego składnika. 
 

Moc składnika: Identyfikujemy ją z każdym składnikiem, ponieważ każdy składnik 
posiada swoją moc nie magiczną oraz magiczną. Moc składnika jest sumą mocy magicznej 

oraz nie magicznej. W powyższej współczesnej tablicy Virusojewa siłę składnika 
odczytujemy od lewej strony, przechodząc kolumnami w dół. Np. Stokrotka jest 

składnikiem o słabszej mocy niż Suszona pokżywa. Zaś Krew Jednorożca jest silniejsza od 
krwi Reema. Składniki nieorganiczne cechują się własnym podziałem ze względu na ich 
rodzaj.  Np. Arszenik jest silniejszy niż kryształ rubinu, a rtęć jest słabszy niż opiłki złota. 

 
Teraz kiedy pomyślnie udało nam się stworzyć listę składników, z których część 

prawdopodobnie wejdzie w skład naszego eliksiru należy odnieść się do znanych 
nam praw i reguł oraz wzorów by zmodyfikować listę naszych składników. 
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III. Niezbędne prawa i wzory 

 

PIERWSZY PRZESIEW: Praktycznie ten punkt wygląda w taki sposób, że patrzymy na swoją 

listę składników, które według nas pasują do działania eliksiru by następnie wejść na 

schody Golpalotta i z jego pomocą usunąć kolejne składniki bądź zastąpić je innymi. 

Powtarzamy ten proces do póki nam nie wyjdzie. 

Pierwsze Prawo Golpalotta 

 "W każdym eliksirze powinno znajdować się dwa razy więcej składników organicznych 

pochodzenia zwierzęcego, niż składników organicznych pochodzenia roślinnego."  

 

Jak wiadomo eliksiry powinny mieć jakieś proporcje, a to, czy są one zachowane, czy nie decyduje o 

działaniu mikstury. Pierwsze Prawo Golpalotta jasno tłumaczy, że przewaga składników 

zwierzęcych nad roślinnymi powinna być co najmniej 2 razy większa. 

 

Jednak czym jest przewaga składników… O tym nam Golpalott nie wspomniał. 

 Wniesiemy więc poprawkę: 

„Suma siły składników organicznych pochodzenia zwierzęcego powinna być mniej więcej 

dwa razy większa niż składników organicznych pochodzenia roślinnego” 

 

A oto przed państwem wzór który ułatwi wam liczenie siły pojedynczego składnika, wzór został 

specjalnie przerobiony na skutek pojawienia się kolejnych grup właściwości: 

 

Siła składnika:  R*M*P*W   

R-Rodzaj  

-Ograniczny=2  

-Nieograniczny=1  

-Sztuczny=0,5  

M-Magiczność  

-Magiczny=1  

-Niemagiczny=0,5  

P-Pochodzenie: 

 -Zwierzęce=2,5 

 -Roślinne=1,5  

Właściwość:  

-Wspomagający=1  

-Zagęszczający=1,5  

-Leczniczy= 2  

-Rozcieńczający =2,1  

-Metamorfizujący=3  

-Trujący=4  

-Dematerializujący=4,5 

 

Wystarczy policzyć wartość siły wszystkich składników roślinnych dodać je do siebie a następnie 

sprawdzić czy suma siły wszystkich składników pochodzenia zwierzęcego jest 2 krotnie większa. 

Jeżeli tak to przechodzimy dalej. 
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Drugie Prawo Golpalotta  

"W każdym eliksirze powinna znajdować się ciecz." 

 

Tutaj nie ma zbyt wiele do tłumaczenia. Najbardziej neutralna cieczą jest woda i warto jej 

używać, bądź zastąpić ten składnik inną cieczą np. Krwią czy sokiem  

 

 

Trzecie Prawo Golpalotta  

"Antidotum na złożoną truciznę to coś więcej niż suma antidotów na każdy z jej składników." 

 

Ważne jest, by antidotum na daną truciznę niwelowało nie tylko same właściwości tej 

mikstury, ale też działanie poszczególnych ingrediencji wchodzących w jej skład. 

 

No dobrze. Na to prawo patrzymy w momencie gdy chcemy ważyć eliksir autorski który jest 

antidotum na jakaś już nam znaną, bądź nie znaną truciznę. W takim wypadku należy Ale dalej nie 

wiemy jak to zrobić. Otóż proszę państwa przestawiam kolejny wzór: 

 

 

Skala mocy składnika: 
Zielony: 1-2x  

Żółty: 2-4x  

Czerwony: 4-6x  

 

Skala mocy składnika informuje nas o: 

 -różnicy mocy pomiędzy dwoma składnikami w odniesieniu do tej samej ilości wagowej-x. 

 -ilości potrzebnego składnika o przeciwnym dzianiu potrzebnego do neutralizacji właściwości tego 

składnika w przypadku gdy zajmujemy się tworzeniem antidotów. (III Prawo Golpalotta) 

 

 

 

 

 

 

 

I to by było na tyle jeżeli chodzi o prawa, które musicie brać 

pod uwagę podczas tworzenia pierwszych eliksirów. Jeżeli 

jednak tworzycie eliksiry bardziej zaawansowane polecam 

odnosić się również do poniżej sformułowanych praw.  
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Poniższe prawa zostały sformułowane po przeprowadzeniu badań 

autorskich przez moją osobę – Aureliusa Hallgraves’a 

 

Pierwsze prawo Absorpcji  
Składnik jest w stanie pochłonąć właściwość innego składnika jeżeli pochodzi on z 

przeciwnej grupy.  

 

Drugie Prawo Absorpcji 

Siła składnika absorbowanego musi być mniejsza niż siła składnika absorbującego. 

  

Trzecie Prawo Absorpcji  

Możemy absorbować właściwości składników oraz moc magiczną czarodzieja ważącego 

eliksir jeżeli łączna suma siły składników absorbujących jest większa niż suma sił 

pozostałych składników.  

 

 

Pierwsze Prawo Dematerializacji  

Za pomocą składników dematerializujących jesteśmy w stanie dematerializować wszystko 

co nie jest magiczne i jest stworzone z materii. 

  

Wyjątek: Możemy dematerializować człowieka jak i inne magiczne istoty jeżeli będzie to 

proces przejściowy poprzedzający metamorfizacje.  

 

 Drugie Prawo dematerializacji 

Dematerializacja ciał stałych nieożywionych trwa wiecznie, nie da się ich naprawić ani 

przywrócić. 

 

 Prawo odwrotności dematerializacji 

Cofnięcie dematerializacji i metamorfizacji człowieka jest możliwe po podaniu 

antidotum(inaczej bym to nazwał,) którego przeciwdziałanie na złożoną substancje 

dematerializującą i metamorfizującą to coś więcej niż suma antidotów na każdy z jej 

składników. 
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IV. Pierwsze ważenie  

 
Teraz nadchodzi moment w którym będziemy musieli uwarzyć nasz 

autorski eliksir po raz pierwszy. Zabieramy się do tego w sposób 

nieodbiegający od przeciętnego ważenia eliksiru z tym, że ups! Nie 

mamy przepisu. 

 

Otóż nie drodzy miłośnicy połamanej chochli. Otóż jest nim niepisane IV 

prawo Golpalotta, które notabene zostało stworzone długo po jego śmierci ale 

z racji szacunku zostało one nazwane na jego cześć. Ale po kolei zanim do 

tego przejdziemy należy się odpowiednio przygotować: 

 

I. By rozpocząć przyrządzanie eliksirów, należy zaopatrzyć się w ochronny 

fartuch i rękawice ze smoczej skóry by uchronić się przed przypadkowymi 

. 

III. Jest konieczne przygotowanie kociołka, który trzeba zawiesić na trójnogu. 

Wpierw jednak warto sprawdzić, czy naczynie nie ma jakichś wad 

fabrycznych, bądź użytkowych, nim zacznie się w nim przyrządzać mikstury. 

 III. Każda mikstura musi być uwarzona wedle receptury. Jednak skoro jej nie 

mamy to ten oto schemat musi nam wystarczyć: 
 

1) Ciecz. 

 2) Składnik organiczny zwierzęcy - najsłabszy. 

 3) Organiczne roślinne ingrediencje - od najsłabszej do najmocniejszej.  

4) Składniki organiczne zwierzęce - od najsłabszego (pomijając już wcześniej użyty 

najmniej silny składnik zwierzęcy w 2 podpunkcie) do najmocniejszego.  

5) Nieorganiczna ingrediencja. 

 6) Składnik główny  

 

 

 

 

IV. Po dodaniu składnika należy doprowadzić do momentu w którym ten się 

roztworzy/ rozpuści/ wejdzie w reakcje. 
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Recepturę najlepiej ułożyć według własnych przemyśleń i odczuć, 

zaś potem to uwarzyć i poprawiać bledy. Warto jednak korzystać z 

pewnych wskazówek: 
  

1. Po dodaniu składnika nie magicznego należy zmniejszyć temperaturę o kilka 

stopni oraz wykonać kilka obrotów w dowolna stronę.  

2. Po dodaniu składnika nieorganicznego należy zawsze odczekać paręnaście 

minut.  

3. Przy składniku magicznym zależnie od jego mocy należy zwiększyć temperaturę.  

4. W przypadku składników zwierzęcych wykonujemy dodatkowo kilka obrotów 

również zależnie od jego mocy.  

 

V. Warto pamiętać, że w praktyce tworzenia eliksirów nie ma czegoś 

takiego jak "mieszanie w prawo" bądź "mieszanie w lewo". Tutaj 

stosuje się określenia "zgodnie z ruchem wskazówek zegara" lub 

"zgodnie z ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara/wbrew 

ruchowi wskazówek zegara". Tworząc recepturę pamiętajcie o tym. 
 

 

VI. Każda ingrediencja, która zostaje dodana do kociołka musi 

zawierać informacje odnośnie jej ilości. To istotne, ponieważ nadmierne 

zastosowanie któregoś ze składników, bądź jego niedomiar może źle się 

skończyć.  

Jeśli natomiast się nie umieści takowej adnotacji, przykładowo - 

"Dodaje 2 liście ", tylko "Dodaje liście tentakuli", taki zapis będzie 

traktowany z góry jako stracony, nieprofesjonalny. 

 

Wniosek: Receptura powinna jasno określać, ile trzeba dodać danego 

składnika, toteż należy się do tego zastosować. 

 

VII. Pamiętaj by w swoim przepisie informować o zmianach 

temperatury, oraz najdrobniejszych szczegółach nawet takich jak 

sposób dodawania składnika. 

 

VIII. Jeżeli podczas formułowania przepisu napotkamy jakiś problem 

wynikający z braku naszej wiedzy, bądź z reakcji, która nigdy nie 

wystąpiła zapytaj o radę kogoś bardziej doświadczonego. 
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V. Testowanie efektu 

 
W momencie w którym dojdziemy do stanu skupienia w którym 

konsystencja naszego eliksiru przypomina bardziej ciecz zdatną 

do picia niż ciało stałe, budyń czy kisiel. Jesteśmy w stanie zacząć 

takowy eliksir testować. 

 

METODA I –Badanie koloru życia. 

Jest to najprostsza i zarazem najszybsza metoda, która sprawdza czy 

siła składników czyli Pierwsze Prawo Golpalotta zostało dobrze przez 

nas zrozumiane i wykorzystane. Tak jak wspominałem wcześniej 

wystarczy założyć specjalne okulary, spojrzeć na barwę eliksiru a 

następnie porównać ją z kolorem życia składnika głównego 

odczytanym przez nas ze współczesnej tablicy Virusojewa. 

 

METODA II – Inokreacji. 

Kolejna metoda, w której wykorzystujemy inokreacje zmiany 

temperatury. W ten sposób porównujemy oczekiwane właściwości z 

efektem procesu. 

      

METODA III – Efektu. 

Metoda efektu wymaga od nas zakupienia gnoma ogrodowego. Jest to 

stworzenie, których budowa organizmu jest bardzo zbliżona do 

człowieka. Dzięki temu możemy je wykorzystać do badań. Po prostu 

podajemy gnomowi eliksir i patrzymy co się z nim dzieje. Spisując swoje 

obserwacje. 

 

Metoda IV – Osobista. 

Używa się jej dopiero po przejściu przez wszystkie powyższe metody. 

Przed podjęciem tej metody należy się upewnić, że ryzyko 

niebezpieczeństwa zatrucia jest minimalne. 

Polega najprościej mówiąc na spróbowaniu/ użyciu własnego eliksiru 

na sobie samym. 
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VI. Przydatne Wskazówki. 

 

1.Proś o rady i ucz się. 

 

2.Bądź honorowy i nie kradnij pomysłów innych 

osób, jest to bardzo źle widziane. 

 

3.Nie ograniczaj swojej kreatywności. 

. 

4. Dbaj o porządek w miejscu pracy. 

 

5. Nie krzywdź i nie znęcaj się nad stworzeniami 

jeżeli pozyskujesz z nich składnik. 

 

6. Idź na studia, poznawaj innych eliksirowarów, 

wymieniajcie się projektami i dyskutujcie na ich 

temat wspólnie. 

7.Dbaj o ochronę samego siebie! Podczas ważenia 

eliksiru zakładaj strój ochronny. 

 

8. Niech każda porażka będzie twoją motywacją 

do dalszego badania i prób. Im dłużej czekasz na 

efekt swojej pracy tym lepiej on smakuje. 

 

9. Nie osiadaj na laurach! 
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Podziękowania 

 
Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej całej rodzinie, 

która mnie wspierała podczas pisania tej książki. 

 
Chciał bym gorąco podziękować również  

Profesorowi Ervinowi Frizgelardowi, który pomógł mi w 

recenzji całej publikacji. 

 

Podziękowania też należą się wydawnictwu „Alchemik”, które 

zdecydowało się zająć produkcją tego dzieła. Dzięki nim jakość 

wykonania tych książek jest na bardzo wysokim poziomie. 

 


