HIPOGRYF

NUMER 5 | STYCZEŃ 2022

MAGAZYN HIPOGRYF

MAGAZYN HIPOGRYF
Numer 5 | Styczeń 2022

Redaktor naczelny/skład: Arkadiusz Orzeł
Zastępca redaktora naczelnego/korekta: Urszula Owsiana-Kiniorska
W numerze napisali:
Arkadiusz Orzeł
Urszula Owsiana-Kiniorska
Alicja Piwowarczyk
Antoni Obrębski
Okładka:
„Aurora”. Urszula Owsiana-Kiniorska
Wydawca:
Marcin Halski Wydawnictwo Hm...
Ul. Sobieskiego 225/9
42-580 Wojkowice

WWW.HIPOGRYF.PL | WWW.WYDAWNICTWOHM.PL

1

MAGAZYN HIPOGRYF
Witajcie w nowym roku!

Jak ten czas leci… mam wrażenie, że pierwszy numeru Hipogryfa składałem
zaledwie miesiąc temu, a to już piąty jest gotowy. Do tego 2022 zaczynamy
hucznie, bo od współpracy z Wydawnictwem HM!
Wspominaliśmy o tym już wcześniej, ale oto obietnice stały się faktem. Nasz
fanowski magazyn staje się coraz bardziej profesjonalny, a my staramy się
przygotowywać coraz to lepsze materiały.

Co więcej, w tym roku mam nadzieję, że nie tylko będziecie mogli przeczytać co
mamy do powiedzenia, ale również posłuchać czy po prostu porozmawiać z nami,
bo już w redakcyjnym kalendarzu zaznaczany daty kolejnych konwentów i targów,
na jakich chcemy się pojawić!
Arek „Birdman” Orzeł
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MAGAZYN HIPOGRYF
Hej!

Pewnie znacie ten najbardziej oklepany noworoczny tekst – nowy rok nowa ja,
meh. W naszym przypadku to nie są jednak tylko puste słowa. 2022 zaczynamy
współpracą z wydawnictwem HM, co oznacza, że Hipogryf będzie miał szansę
wzlecieć wyżej i dalej! To doskonała motywacja do szlifowania umiejętności
i skupiania się na pracy nad sobą. Kto wie, co z tego wyrośnie? Trzeba zamienić
marzenia w plany i wziąć się za robotę! Przed nami dni, tygodnie i miesiące ciężkiej
pracy, może być trudno, nużąco albo irytująco, ale to wszystko zawsze jest po coś.
Nigdy nie wiadomo co kryje się za zakrętem, dlatego na skrzydłach Hipogryfa
mamy zamiar szybować ponad utartymi ścieżkami.

W zeszłym roku udało mi się dotrzymać noworocznej obietnicy, w tym roku mam
zamiar powtórzyć ten mały sukces. A więc ściskamy pierzaste poślady i lecimy!

Ulka „Nanaia” Kiniorska
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GRY VIDEO

Historia serii Might nad Magic
Might and Magic III: Isles of Terra
Arek „Birdman” Orzeł

7

GRY VIDEO
Wracamy do historii serii Might and Magic i wyruszamy na wyspy Terry! Isles of
Terra ukazało się w 1991 roku, trzy lata po Gates to Another World, którego to jest
(tak jak ostatnio) bezpośrednią kontynuacją.

Znowu ten Sheltem…
Akcja dzieje się już po wydarzeniach z Might and Magic II, wcielamy się w zupełnie
nową

grupę

poszukiwaczy

przygód,

która

tym

razem

pochodzi

z tytułowej Terry, czyli ojczystej planety Sheltema i w efekcie czego są kolejnymi
bohaterami wciągniętymi w konflikt między (niespodzianka!) Croakiem
a Sheltemem. Konflikt, który zaczął się już w pierwszej części Might and Magic
i potrwa aż do piątej… Na szczęście, poza samym głównym antagonistą,
praktycznie wszystko inne jest nowe!
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Co robi tutaj Crag Hack?

Okazuje się, że jeden z ważniejszych bohaterów w Heroes of Might and Magic III
(oraz memów na Hirawce1) ma swojego imiennika świecie Might and Magic. Tak
się składa, że domyślna kanoniczna grupa bohaterów to:
•

Sir Caneghem,

•

Crag Hack,

•

Maximus,

•

Resurrectra,

•

Dark Shade, Kastore,

•

Robert the Wise,

•

Tolberti

Żeby było ciekawiej, ta grupa bohaterów odegra też swoją rolę w późniejszym
tytule, Might and Magic VII: For Blood and Honor. Crag Hack w Might and Magic

1

Hirawka – JBwA sekcja Heroes of Might and Magic – facebookowa grupa Jaskini
Behemota (najstarszego polskiego serwisu o serii Heroes of Might and Magic).
Jedno z ostatnich miejsc w social mediach z jakimiś dobrymi memami o Hirołsach.
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to krasnolud barbarzyńca i nie jest on tym samym Crag Hackiem co ludzki
barbarzyńca w serii Heroes, nawet jeśli tego drugiego wzorowano na tym
pierwszym. Ot, taka ciekawostka.

Rozwój w dobrą stroną
Jako że New World Computing z każdym kolejnym rokiem zatrudniało coraz to
więcej utalentowanych ludzi, to nie ma co się dziwić, że w Isles of Terra
poprawiono praktycznie wszystko względem dwóch poprzednich części. Pojawiła
się lepsza grafika i wsparcie dla kart VGA w wersji gry na PC (ta platforma od tego
momentu stanie się główną dla serii Might and Magic). Wraz z rozwojem
technologicznym pojawiła się też udoskonalona paleta dźwięków, dostaliśmy
ścieżki muzyczne w tle czy nawet syntezator mowy. Dobrym pomysłem było
również dodanie wsparcia dla obsługi myszy, co wraz z popularyzacją grania na
komputerach stawało się już standardem. Kolejną nowością, za którą naprawdę
chcę

pochwalić

ten

tytuł,

jest

możliwość

zapisywania

stanu

gry
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w dowolnym momencie. Naprawdę nie jestem w stanie opisać, jak bardzo była to
zmiana potrzebna i jak dużo seria na tym zyskała.

Ulepszona grafika, obsługa myszką i zapis w dowolnym momencie stały się
trzema kluczowymi elementami tego tytułu, przez które to właśnie Isles of Terra,
jest przeze mnie polecana, jako najlepszy wczesny tytuł na rozpoczęcie przygody
z serią.

Bardzo łatwo odpuścić sobie pierwszą i drugą część, bo nie da się ukryć, dla
współczesnych graczy nie są to gry ani trochę przyjazne. Inaczej jest
z Might and Magic III; dalej jest to wymagający tytuł, dalej jest ten sam klimat
i czuć ducha serii. Jednocześnie dużo łatwiej jest się tutaj odnaleźć i po prostu
cieszyć rozgrywką, zamiast googlować na telefonie jakiegoś poradnika.
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Jak tylko nie przeszkadza wam fakt, że nie zrozumiecie fabuły w 100% (no ale od
czego jest Internet?), umkną wam smaczki i niektóre żarty (aż tyle tego nie było),
to spośród pierwszych trzech części,

Isles of Terra jest najłatwiejsza do

rozpoczęcia zabawy.

Jest to też pierwsza część serii, w której pojawiły się portrety postaci. Element,
który zostanie z nami już do samego końca głównej serii. Tutaj też pojawiły się
różne wyrazy twarzy bohaterów, zależnie od jego obecnego stanu zdrowia czy
statusu. Doceniam ten zabieg i podobnie jak Crag Hack, to też dało nam wiele
dobrych memów, jednak dużo częściej był to nightmare fuel dla młodego mnie,
zagrywającego się w Might and Magic w dawnych latach:
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Nawet Scorpii się podobało!
Pamiętacie Scorpię? Recenzentkę z Computer Gaming World, która to zjechała
Might and Magic II: Gates to Another World?2 Jeśli chodzi o Isles of Terra, to nawet
ona była zadowolona! W 1993 napisała o grze, że jest „dużym postępem w serii
i warto w nią zagrać”. Sam magazyn Computer Gaming World jeszcze w 1992
nadał Isles of Terra tytuł najlepszej gry RPG roku.

2

Pisałem o tym w drugim numerze Magazynu Hipogryf.
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Problemy i cenzura wersji na SNES’a
Mimo że wersja pecetowa Isles of Terra zbierała naprawdę dobre recenzje, to
nieco gorzej miały się porty na inne platformy. Mike Weigand recenzując grę
w wersji SNES, dla czasopisma Electronic Gaming Monthly powiedział, że to
„przyzwoite RPG z solidną fabułą i doskonałą muzyką, ale interfejs jest słaby
[...]”, a i tak mam wrażenie, że było to powiedziane dość łagodnie. I to właśnie gra
na SNES'a była jedną z najgorzej przygotowanych. W tej wersji nie pojawiło się ani
intro do gry, ani też outro. Wycięto z gry krew, zarówno podczas walki czy po
prostu widoczną na przedmiotach. Pewną nagą statuę nimfy Athey, ubrano w…
bikini. Gra została bardzo ocenzurowana i to w najgorszy sposób. Jeśli jakaś
postać wyglądała zbyt przerażająco, to zmieniano jej wygląd, albo jak w przypadku
Reaper’a, w całości wywalano z gry. Catherdal of Carnage przemianowano na
Carthedral of Darkness i też wycięto wszelkie odniesienia do alkoholu. Można by
powiedzieć, że klimat Isles of Terra w wersji na SNES’a, był kiepską parodią Isles of
Terra na komputery osobiste.
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A co z Segą Genesis?
Poza wersjami na Amigę czy Nintendo, tworzona była również wersja na Segę
Genesis. Ta wersja Isles of Terra jednak ostatecznie nigdy nie ujrzała światła
dziennego. Co nie znaczy, że nie wiemy, jak wersja na Genesisa wyglądała.

Po latach do sieci trafił plik ROM, zgrany z przygotowanego w trakcie tworzenia
Might and Magic III, prototypowego kartridża dla Segi Genesis.

Tym samym, obecnie za pomocą emulatorów jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to
mogłoby wyglądać. Oczywiście wersja ta nie jest w żadnym wypadku grą
kompletną i należy ją traktować jedynie jako ciekawostkę, a nie tytuł do grania.
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Na zakończenie, mały easter egg:
Podczas eksploracji różnego rodzaju lochów w grze, drużyna będzie zdobywać
monety Quatloo, które to może potem wydać w twierdzy Slithercult. Tak się
składa, że Quatloo to monety używane do obstawiania zakładów na członków
załogi Star Trek w odcinku „The Gamesters of Triskelon”.

Źródła:
https://www.cgwmuseum.org/galleries/index.php?year=1991&pub=2&id=82
https://en.wikipedia.org/wiki/Might_and_Magic
https://mightandmagic.fandom.com/wiki/Crag_Hack_(Terra)
https://www.cgwmuseum.org/galleries/index.php?year=1992&pub=2&id=100
https://warosu.org/vr/thread/5758162?__cf_chl_f_tk=AVvrQkiKeAGFk7D0jzw3sZmrCRnogmIaVequwawX9DI1642326301-0-gaNycGzNCD0
https://www.youtube.com/watch?v=WGsiiq9eHgY
https://www.youtube.com/watch?v=zSosgD1KwxY
Niektóre zrzuty ekranu, skany reklam:
https://www.mobygames.com/game/might-and-magic-iii-isles-of-terra
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Autodale
„Dystopian Animated Short Film”
Arek „Birdman” Orzeł

21

FILMY I SERIALE
David James Armsby stworzył według mnie coś naprawdę niezwykłego. Na swoim
kanale na YouTube: „Dead Sound” w 2017 zaczął publikować serię „Dystopian
Animated Short Film” – kilkuminutowe animacje opowiadające o życiu
szczęśliwych mieszkańców Autodale, miasta zbudowanego już po atomowej
apokalipsie. Tam, pod czujnym okiem maszyn, ludzie przeżywają swój wyśniony
„American Dream”, każdy dom jest takim sam, każda rodzina składa się z męża,
żony i od jednego do trzech dzieci. Wszyscy mężczyźni chodzą do pracy, wszystkie
kobiety z uśmiechem gotują rodzinne obiady, a dzieci uczą się pilnie, bawią
grzecznie i są przygotowywane do takiego samego życia, jakie prowadzą ich
rodzice. Do każdego domu codziennie przychodzi przemiły robot, tylko po to, by
sprawdzić, czy dana rodzina żyje tak, jak jej kazano, no bo przecież takie życie jest
najlepszym życiem. Wszyscy ludzie muszą być ładni i posłuszni i oczywiście
z uśmiechem patrzeć, jak jednostki, które nie pasują, są wykluczane.
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Seria o Autodale to niesamowite połączenie motywów i klimatów roku 1984
autorstwa Orwella oraz postapokaliptycznej serii Fallout.
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David Armsby przygotował prawdziwą perełkę i wrzucił ją za darmo na YouTube,
dzięki czemu każde z was może to obejrzeć, chociażby i teraz.

Filmiki są krótkie, każdy ma zakończenie, które na chwilę pozostawia nas samych
z naszymi myślami. Projekty postaci jak są bardzo dobrze przemyślane, a samo
Autodale kryje tyle sekretów, że będziemy zachodzić w głowę, co nowego twórca
pokaże nam w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że David wybije się na tej serii
i będzie miał więcej kasy i czasu na rozwijanie tego, bo na razie dostajemy po dwa
filmiki na rok… i to w sumie może być jedyny minus.

24

FILMY I SERIALE

25

KOMIKSY

KOMIKSY

26

KOMIKSY

Pozytywka. Witamy w Pandorii
Czy Carbone i Gijé zbudują coś wielkiego?
Antek „Mula” Obrębski
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Witamy w Pandorii to pierwsza część komiksowej serii Pozytywka. Przyciągnęła
ona moją uwagę nie tylko ze względu na piękną okładkę, ale też na opis
wydawniczy. Spodziewałem się więc porządnej dawki sekretów oraz magicznych
stworzeń. Czy faktycznie znalazłem to w tym komiksie?

O autorach
Komiks jest dziełem dwóch osób: Bénédicte Carboneill, która pisze pod
pseudonimem Carbone. Jest francuską autorką książek oraz komiksów dla dzieci.
Ona odpowiada tutaj za scenariusz serii, natomiast za rysunkami stoi Jérôme Gillet
(Gijé). Rysownik pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga, sama historia Noli
jest jego pierwszym poważnym projektem komiksowym. Wcześniej pracował
m. in. przy produkcji filmów animowanych np. Barababor.

Fabuła
Historia rozpoczyna się w dniu 8 urodzin Noli. Jej ojciec chce ją pocieszyć po
niedawnej śmierci matki, więc przygotowuje tort i wręcza córce prezent –
pozytywkę, która należała niegdyś do mamy dziewczynki. Nola, będąc już w swoim
pokoju, przygląda się prezentowi, gdy zauważa coś dziwnego, po chwili dostrzega,
że coś się porusza w pozytywce. Tym czymś okazuje się dziewczynka, która szuka
pomocy, ponieważ jej matka jest chora. Nola słucha wskazówek dziewczynki
i przedostaje się do środka pozytywki, do magicznej krainy Pandorii.
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Jest dobrze!
Tutaj na wstępie muszę pochwalić Gijé, za to, że naprawdę niesamowicie rysuje.
Dodatkowo w przepiękny sposób użył kolorów, barwy są żywe, kontrast jest
świetny! Z pewnością rysownik dużo kombinował z kolorami i wyszło mu to bardzo
dobrze. No po prostu świetnie się patrzy na ten komiks. W kwestii scenariusza to
robota, którą wykonała Carbone, jest solidna. Choć Witamy w Pandorii nie rozwija
w skomplikowany sposób jakichś wątków, to ja odbieram ten tom jako preludium
do większej historii. Wstęp było po prostu potrzebny, a ten, który został nam
zaserwowany przez autorkę scenariusza, jest dobry i spełnia swoje zadanie.

Witamy w Pandorii uważam, za bardzo dobrą „zajawkę” kolejnych części.
Oczywiście to nie jest tak, że pierwszy tom nie ma nam nic do zaoferowania i tylko
każe nam czekać na rozwój historii. Czytając go, bawiłem się dobrze, jest
przyjemny. A prócz fabuły, po której ja obiecuję sobie sporo w następnych tomach,
mamy jeszcze przecież fenomenalne rysunki od Gijé, które współgrając z historią
stworzoną przez Carbone, dają nam do ręki bardzo dobry komiks. Z całą pewnością
polecam wam ten album i czekam na okazję do przeczytania kolejnych części.
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Kod Oracle — DC powieść graficzna
Słodko-gorzka recenzja komiksu
Arek „Birdman” Orzeł
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Czas na kolejny komiks, który dzieje się w moim ukochanym Gotham City. W sumie
to nawet nie jest komiks a dokładnie to powieść graficzna autorstwa Marieki
Nijkamp i zilustrowana przez Manuela Preitano. Ale nie ważne! Ważne jest to, jak
go oceniam. No i tu zaczyna się problem, a zarazem główny gwóźdź naszej recenzji:

Bo

to

jest

fajny

komiks,

ale ze

światem

DC,

miastem Gotham

czy samym Batmanem, to on nie ma nic wspólnego…

Kod Oracle opowiada o młodej Barbarze Gordon, którą pewnie wielu z was kojarzy
i uwielbia za bycie Batgirl/Oracle w przygodach Batmana. Tutaj jednak nie ma ani
Batgirl, ani Batmana. Młoda Barbara kocha hackowanie, włamywanie się na różne
serwery i ogólnie zagadki. Ciekawskie z niej dziewcze i ta ciekawość sprawia, że
dostaje kulkę w plecy. I nie jest to żadna ładna przenośnia, dziewczyna po prostu
zostaje postrzelona w jednej z alejek Gotham. Tym samym ląduje na wózku
inwalidzkim i trafia do ośrodka rehabilitacyjnego w Arkham. Tam pozna inne
dziewczyny (bo męskich rówieśników Barbary to w tym komiksie praktycznie nie
ma), z różnymi niepełnosprawnościami i wraz z nimi przejdzie drogę ku akceptacji
samej siebie.

Brzmi to wszystko fajnie, komiks jest solidnie narysowany i cieszę się, że pokazuje
młodym ludziom, iż wózek inwalidzki nie musi oznaczać końca świata.
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Jednak to nie ma nic wspólnego z DC, z Batmanem, z Gotham City, no z niczym.
Sama Barbara nie ma nic wspólnego z Barbarą Gordon, jaką znamy z gier, filmów
animowanych czy komiksów. Tutaj naprawdę można by dać inny tytuł, napisać,
że akcja dzieje się w Nowym Yorku, zmienić nazwę Arkham na Acośtam, a Barbarę
na Betty Gabe i nikt, ale to nikt by się nie domyślił, że to kiedykolwiek stało obok
uniwersum DC. Wygląda to po prostu na zwykły chwyt marketingowy. No a trochę
szkoda, bo komiks o nastolatce powoli akceptującej to, że jest na wózku
inwalidzkim, jest w stanie się sam obronić. Jednak jak wykorzystamy do tego
postać ze świata Batmana, dodatkowo odwracając wszystko do góry nogami
i sprawiając, że to nie ma nic wspólnego z resztą świata… no to tylko wkurzymy
fanów. Wyszło to średnio, naprawdę średnio i nie boję się o tym pisać, chociaż
wiem, że parę osób z mojego otoczenia się na mnie wkurzy, że jak ja śmiem tutaj
taką woke opowieść krytykować. Że przecież tutaj jest wszystko, akceptacja
swoich niepełnosprawności, silne i młode bohaterki, jakieś wątki romantyczne
między nastoletnimi dziewczynami, przedstawicielki różnych grup etnicznych
i w ogóle… No ale serio! Jak bardzo by mi się ten pomysł nie podobał, to nie da się
ukryć, że historia tutaj przedstawiona, jest obarczona licznymi wadami i są tam
takie kwiatki, że aż głowa mała. Np. jest psychol wymachujący bronią, typu groźny,
z zabójczym narzędziem i widać, że ma nierówno pod sufitem. Co robią nasze
bohaterki? Uciekają? Ratują się? Wzywają pomocy? Nieee… lepiej rozpędzić się na
wózku inwalidzkim i uderzyć nim w kolano psychola, tak, żeby ten, jak ostatnia
sierota zwinął się z bólu, potykając i przewracając, zamiast po prostu ich tam
wystrzelać. Serio Barbara! Dostałaś kulkę w plecy i trafiłaś na wózek inwalidzki!
Kto jak kto, ale ty powinnaś wiedzieć, że jak wariat mierzy do ciebie
z broni, to nie pcha się mu pod lufę!
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Pomysł świetny, bohaterki też, żeby fabuła taka była…
Sam pomysł jest super, bohaterki też bardzo lubię, oprawa wizualna mi się
podoba, ale logiki tam brak. Fabuła chyba była pisana na kolanie, żeby to jak
najszybciej wydać. Jedyne co ratuje to te creepy-dziwne opowieści o lalkach,
przedstawiane przez dziewczynę uratowaną z pożaru. Było to ciekawe
i pomysłowe, na tyle że tutaj Kod Oracle dostaje ode mnie plusa. Jednak nie
zmienia to faktu, że Marieke Nijkamp nie popisała się, jeżeli chodzi o fabułę.
A szkoda, bo po bardzo udanej DC powieść graficzna: Raven, za którą odpowiada
Kami Garcia, liczyłem, że Kod Oracle od Nijkamp okaże się równie ciekawą historią.
Tak niestety się nie stało i jak zastanawiacie się co kupić z tej serii, to ja mówię, że
Raven jest lepsza.
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Miseria fortes viros
Mnich i jego uniwersalne przesłanie
Ulka „Nanaia” Kiniorska
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Czytając dzieło Lewisa, biblijne przysłowie „Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
ostatnimi” samo pcha się na usta. Tytułowy mnich, Ambrozjo, jest wzorem
wszelkich cnót i cały Madryt jest pod wielkim wrażeniem jego świątobliwości
i elokwencji. Żelazne zasady i stoicki spokój mężczyzny budzą powszechny podziw
i zachwyt. Nazywają go żyjącym świętym i darem bożym, ale marmurowy pomnik
jego cnót zostanie zachwiany przez niezwykłą inteligencję pięknej Matyldy
i słodkie spojrzenie młodziutkiej Antonii. Gdy wszyscy wokół zalewają Cię
komplementami, tak łatwo się w nich utopić…

Małe tete a tete współczesności i gotyku
Czego nie ma w tej powieści? Kazirodztwo, gwałt, morderstwo, przemoc wszelkiej
maści, krew, pot i łzy. A do tego miłość, romans, honor, duchy, zjawy i majaki –
słowem, gotyk pełną gębą. Historia, jaką serwuje, nam Mnich obudziła do życia
wszystko to, co najlepsze w terror novel. Aura grozy przejawia się nawet
w pozornie sielankowych momentach, zostawiając czytelnika w swoistym
poczuciu ciągłego zagrożenia. Motywy satanistyczne w XVIII wieku musiały budzić
prawdziwe przerażenie. Ale nawet dzisiaj, nazwać to dzieło kontrowersyjnym, to
za mało.

Mnich porusza bardzo trudne i delikatne problemy. Krytyka jakiejkolwiek kwestii
wiary zawsze jest ryzykowna, a podważanie autorytetów moralnych to zuchwały
balans na cienkiej granicy brawury i bezczelności. Autor krytykuje celibat, walkę
wiary z pieniędzmi, wytyka ironię miłosierdzia na ustach i pogardy w oczach.
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Lewis pokazuje, że ciągłe myślenie o anielskim życiu wiecznym zamienia ludzi
w potwory w życiu doczesnym. Mimo upływu wieków Mnich niewiele stracił na
aktualności i nadal prowokuje do dyskusji o zacietrzewieniu wielu autorytetów
i ich wiary we własną nieomylność.

Oda do cnót wszelakich
Wszystkie postaci w tej powieści są klasyczne dla czasów, w jakich powstały.
Oznacza to, że mężczyźni są honorowi, a rycerskość wylewa się im z mężnych serc
wartkim wodospadem odwagi, a niewinne i cnotliwe damy są przepiękne w swej
skromności. Na szczęście wszyscy oni mają w sobie urok, który pokazuje, że tylko
papier i tusz stoją im na przeszkodzie, by być prawdziwymi ludźmi. Zawarte
w książce historie miłosne są napisane z odpowiednią dawką romantyzmu
i realizmu, dzięki czemu ta gotycka ckliwość się nie przejada. Lewis dosmaczył
Mnicha szczyptą horroru i nie bał się nadać ciała takim postaciom jak Brocząca
Krwią Mniszka i Żyd Wieczny Tułacz. W miejsce trzepotania rzęsami i kradzionych
całusów mamy satanistyczne rytuały i zmysłowe igraszki z mrocznymi siłami.
Bohaterowie przeżywają mnóstwo przygód, których akcja mrozi krew w żyłach tak
skutecznie, że przykuwa czytelnika do książki na wiele przyjemnych godzin. Serio,
brakuje tu tylko policyjnego pościgu ze śmigłowcem!

Choć język Lewisa jest bardzo kwiecisty i metaforyczny, to nie jest męczący.
Czytając Mnicha, przez cały czas miałam w głowie stare polskie produkcje, takie
jak Znachor czy Noce i Dnie, proste ramiona ich bohaterów, uniesione w górę
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podbródki i słowa płynące jak nenufary po jeziorze. Emocje, choć wprawnie
powściągane, są akcentowane właśnie tam, gdzie ich oczekujemy. Szczególnie jest
to wyeksponowane w pewnym łamiącym serce momencie w życiu Agnes i mam
wrażenie, że gdyby pokazane to było w sposób bardziej ekspresywny, to takie
delikatne, ale wstrząsające chwile jak ta straciłyby na swej mocy.

Mnich swój niepowtarzalny klimat zawdzięcza tej archaicznej manierze,
wytwornej i może nieco sztywnej. Niemniej jednak przy całej swojej wykwintności,
język jest bardzo sensualny i zmysłowy. Sceny erotyczne rozpalają wyobraźnię
i wprawiają w ruch wewnętrzne pokłady namiętności.
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Gdyby każdy erotyk był napisany z takim smakiem jak Mnich, nie martwiłabym się
o stan popularnej literatury!

Świętość a dobroć
Lewis pokazuje obłudę Ambrozja, który mimo aury świętości ma wiele na
sumieniu, i jednocześnie kontrastuje jego obraz z Agnes, która, choć uznana za
grzesznicę, jest przecież dobra. Spotkanie się tych dwóch postaci jest jak
wrzucenie kamienia do nieruchomego jeziora. Każda akcja pociąga za sobą
reakcję, aż w końcu fala wzbiera i wymywa brzeg.

Wewnętrzna przemiana tytułowego Mnicha z każdą stroną staje się równie
paskudna, co fascynująca. Już jeden jego krok w stronę grzechu pokazuje, jak
blisko brzegu stał bohater. Lewis nawet tłumaczy, dlaczego Ambrozjo postępuje
właśnie tak i trochę go usprawiedliwia, część winy zrzucając na karb klasztornego
rygoru, który zamiast plewić zło, uwydatnia je. Książka jednak przypomina, że
mimo wszystko, wszystkie przewiny i grzechy są odpowiedzialnością człowieka,
który je świadomie popełnił i tylko on sam będzie za nie odpowiadał przed
własnym sumieniem.
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Dobrze mieć na czytelniczym koncie taką książkę jak Mnich. Jest pięknie napisana
(i oczywiście pięknie przetłumaczona!) i wspaniale oddaje ducha powieści
gotyckiej. Niesie morał, który każdy odczyta po swojemu i który na pewno wniesie
trochę klasycznej zadumy nad własnym jestestwem.

PS. Te ilustracje są zachwycające!
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Wypadowy — twór anormalny
Co by było, gdyby Willy Wonka zaczął pisać książki?
Ulka „Nanaia” Kiniorska
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Historia, którą przedstawia nam Florian Konrad w książce Wypadowy, jest...
Osobliwa. Bohater, Krzysiek, zostaje odurzony i, jakimś sposobem, wrzucony inny,
fantasmagoryczny świat. Zdaje się, że wylądował w jakiejś równoległej
rzeczywistości, która niby przypomina jego świat, ale z pewnym dysonansem.
Dostaje „drugie” życie, innego Krzyśka, który mimo wszystko jest całkiem do niego
podobny. To znaczy do siebie. Chyba. W każdym razie nasz protagonista musi
wiele ogarnąć... I robi to razem z czytelnikiem.

Co ty masz w tej głowie, ziomek?
Wypadowy to książka, w której niewiele można opowiedzieć o fabule, bo w sumie
ma ona drugorzędne znaczenie. To, co dzieje się na zewnątrz Krzyśka jest ważne,
ale jest nieco odsunięte od czytelnika. Dzieje się tak za sprawą pierwszoosobowej
narracji, która znacznie bardziej skupia się na głowie bohatera. Brzmi ona nieco
ulissesowsko, słowa płyną naturalnie jak myśli i bywa, że są jednocześnie
chaotyczne i zapętlone. Te fiksacje Krzyśka często budzą niepokój moralny, ale
i rodzą dyskusję. Wydarzenia fabularne są właściwie tylko po to, by popchnąć
bohatera w kierunku konkretnej konkluzji, pytania, na które odpowiada
równocześnie z czytelnikiem, może czasem nawet się z nim kłóci. Krzysiek zdaje
się być żywą osobą, z którą musimy prowadzić nieustającą rozmowę o tym, czy
o tamtym, jak jakiś milczący psychoterapeuta-amator.

51

KSIĄŻKI

52

KSIĄŻKI

Pieprz, winiacze i różne dziwności!
Styl autora, a więc i styl bohatera brzmi, jakby Lem i Kuczok naoglądali się filmów
Quentina Tarantino, mając do pełnej dyspozycji stos dragów i innych wesołych
używek. Albo jakby Mechaniczna Pomarańcza zamieniła się w kubek, lecący prosto
w głowę Biga Lebowskiego. To prawdziwe weird fiction, dosmaczone sci-fi i urban
fantasy. Ale czy, jak to głosi opis na okładce, jest to horror? Może sama sytuacja,
w jakiej znalazł się bohater, jest przerażająca, ale tylko w teorii. Autor mógłby
pójść w ślady Ligottiego i skupić się bardziej na budzącym grozę aspekcie tej
„przygody”, pokazać jak czuje się wyklęty, porzucony w bezdennej samotni
człowiek. Czy to konieczne? Nie, Wypadowy jest dobry taki, jaki jest. Niepoważny,
mętny i samolubny. Nie jest straszny, ale oferuje cały wachlarz innych, dziwnych
emocji. Florian Konrad postarał się, by wszystko brzmiało jednocześnie swojsko
i obco. Ta nuta goryczy i słodyczy chowa się jak maleńki kameleon między słowami
i łypie na czytelnika z rozbawieniem.

Do tej książki trzeba podejść z nieco innym nastawieniem. Nie trzeba tu pokory,
autorefleksji czy nawet wielkiej wyobraźni. Do Wypadowego trzeba podejść jak do
obiadu, który ktoś podstawia Ci pod nos. Trzeba skupić się na tym, co jest na
talerzu, pokroić to i przegryźć, zasmakować, a nie perorować czy te jajka są od kur
z wolnego wybiegu i czy to etyczne, że pani domu cały dzień stała przy garach.
Wypadowym można się sycić i delektować, przyswajać. I zastanawiać się, czym jest
ta przyprawa, która zmienia smak. Na lepszy, gorszy? Inny, ale jakby znajomy.
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PS. Kiedyś napisałam, że mężczyźni nie potrafią pisać o seksie. Właśnie cofam te
słowa! Florian Konrad potrafi zmysłowo opisać doznania i pragnienia ciała, choćby
były one najohydniejsze i najdziwniejsze. Brawo!
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Inkub
Wodzi nas na pokuszenie
Ulka „Nanaia” Kiniorska
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Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. No i widać, do Jodozior nie było mu po
drodze… Vytautas, młody ambitny policjant stanie twarzą w twarz z wiejskimi
przesądami i gusłami. Żeby rozwiązać niezwykłą zagadkę, będzie musiał poświęcić
wiele, może nawet swoje najgłębiej skrywane pragnienie. Ale czy stając naprzeciw
niewyobrażalnego zagrożenia, będzie w stanie je dostrzec i pokonać?

Hej, idziemy tutaj z wiejską robotą!
Na pewno muszę przyznać, że przeplatanie rozdziałów, dzielenie historii między
Krysię i Vytautasa sprawiło, że przepadłam. Przy końcówce rozdziałów Vitka
myślałam, że szybko przeczytam Krysię i wracam do wartkiego wątku policjanta!
Po czym przy ostatnich stronach historii Krysi liczyłam jak szybko dam radę
przeczytać Vitka, żeby jak najszybciej wrócić do Rudej. I tak w kółko, jakby ktoś
rzucił na mnie… Urok?

Widać, że każda strona Inkuba jest nafaszerowana krwawicą autora. Każdy
bohater zachwyca indywidualnością, Vitek nie jest takim klasycznym koksikiem,
jakim mógłby być a Sylwia… Irytuje mnie jak każda szczebiotka. Ale to nic złego! Za
każdym razem, gdy czytałam jej imię, przewracałam oczami, owszem, ale to chyba
najlepiej świadczy o jakości postaci.
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Inkub plecie nam cudowny klimatyczny warkocz: jedno pasmo to duch folkloru
i zabobonów, drugie to bezlitosna współczesność i jej sztywna schematyczność,
trzecie zaś – proste czasy peerelowskiej wsi, gdzie życie płynie spokojnie jak rzeka.
Wszystkie te pasma zaplatają się w jedną spójną całość jak ołowiane nici spajające
witraż. Urbanowicz pokazuje nam różne charaktery, losy, problemy, przesądy –
całą masę kolorowych szybek, i łączy je tym wspaniałym warkoczem tworząc
prawdziwe dzieło.
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O fabule nie mam co się rozpisywać, jest po prostu w każdym calu przemyślana.
Chociaż nie do końca podoba mi się ten zabieg à la Rowling, żeby pewne szczegóły
omawiać poza książką, to nadal nie mam tu nic do zarzucenia. Może dlatego, że te
rzeczy nie zaburzają odbioru książki, są raczej takim entuzjastycznym „aha, tak
myślałam!”. Każdy poprowadzony wątek ma sens, jest konkretny i precyzyjnie
skonstruowany. Inkub jest jak puzzle, w których każdy element przedstawia
fragment całości, ale jednocześnie jest tak dokładny, że chcemy się przyglądać mu
w nieskończoność.

Cudze chwalicie…
Czytając Inkuba, żyłam. Tak, żyłam! Śmiałam się, płakałam, złościłam, irytowałam,
popadałam w błogie rozluźnienie, byłam zaciekawiona albo zaskoczona. Jak
w zwyczajnym życiu. Bo mam wrażenie, że ta książka żyje i to jest jej
najstraszniejszą cechą. Przecież to wszystko wydarzyło się zwyczajnym ludziom.
Mimo czarownicy życie toczy się jak zawsze, pory roku zmieniają się i śnieg
przykrywa groby, jakiś turysta z Podkarpacia przecina przeklętą wieś i jedzie gdzieś
hen daleko, sąsiadka za miedzą prasuje, bo pomięła sukienkę po igraszkach
z demonem, a w Suwałkach zapowiadają 15 stopni na minusie. Ot, i tak tu się nam
żyje na tej wsi…

Ja kocham horrory, lubię się bać i mieć gęsią skórkę. Tu owszem, kilka razy się
zjeżyłam, ale najbardziej przestraszył mnie fakt, że sama znam podobną opowieść!
Być może wielu z nas zna. W każdej wsi była jakaś czarownica i choć ja na wsi się
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nie wychowałam, to dzięki dziadkom spędziłam tam kawał dzieciństwa. Czytając
Inkuba, przenosiłam się do tych lat, do małej wsi na Podkarpaciu, gdzie dziadek,
klepiąc kosę na ganku, opowiadał najrozmaitsze historie z okolic. Idąc potem
drogą nad stawami i widząc masę martwych żab na ulicy, szczerze wierzyłam, że
to nie auta, ale wiedźma rzuciła te truchła pod nogi wrednych sąsiadów… Teraz,
po Inkubie, byłabym w stanie znów w to uwierzyć.
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Wojny Wikingów
12 tomów, 5822 stron i jedna, wielka, epicka przygoda.
Alicja „Aethelflaed” Piwowarczyk

60

KSIĄŻKI
„Wojny Wikingów” Bernarda Cornwella to 12 tomów, 5822 stron i jedna, wielka,
epicka przygoda, którą przeżyłam z ogromnym zaangażowaniem. Bernard
Cornwell powołał do życia Uhtreda z Bebbanburga, by za pomocą jego losów
przedstawić fascynujący proces powstawania Anglii. Jeśli tak miałyby wyglądać
lekcje historii, to jej pasjonatów byłoby o wiele więcej, jako że jednak w szkołach
uczymy się suchych dat i miejsc bitew, polecam wszystkim tę serię, i to nie tylko
ze względu na niezaprzeczalną wartość historyczną.

Po pierwsze: Uhtred
Główny bohater jest tak charyzmatyczny, świetnie napisany i wiarygodny,
że klękajcie narody. Tzn. owszem, z tą wiarygodnością chodzi mi raczej o cechy
charakteru niż fizyczne, bo Cornwell zrobił z niego trochę supermana, który jako
dziadek jeszcze znosi trudy wojny niezgorzej od młodzików. Ale to drobiazg, który
jako czytelnik bardzo łatwo wybaczam, bo trudno byłoby rzucać w wir wojen
niedołężnego starca, jednocześnie nie tracąc na fabule. Poza tym to tyczy się tylko
ostatnich tomów, bo początkowo wszystko jest na swoim miejscu. Uhtred jest
silny, doświadczony, sprytny i doskonale walczy, a do tego jest przystojny, co czyni
z niego drugiego Bohuna damskich serc. Świetnym zabiegiem jest fakt, że Uhtred
wciąż jest rozdarty pomiędzy Duńczykami, którzy go wychowali, a sasami, do
których

należy

z

urodzenia.

Historia

rzuca

go

po

świecie

i stawia głównie po stronie sasów, jednak nigdy nie traci sympatii do swoich
duńskich braci, a siłą napędową jego wszystkich czynów jest pragnienie odzyskania
Bebbanburga, swojej rodowej siedziby. Mamy okazje obserwować jego losy, dzięki
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czemu poznajemy blaski i cienie życia wojownika, wierzącego w starych bogów,
którego Norny postawiły, zdawałoby się, po niewłaściwej stronie. Wielokrotnie
zdradzany, upokarzany, traktowany z okrucieństwem, ale też kochany, podziwiany
i wzbudzający ogromny szacunek, mężczyzna pogodzony ze światem,
w nieustającej walce o dopełnienie swojego przeznaczenia: oto Uhtred
z Bebbanburga, jedna z najlepszych postaci literackich jakie znam.

Po drugie: wartość historyczna, o której już wspomniałam
Ogrom postaci historycznych, które mamy okazję poznać, prawdziwe bitwy, spiski
i zdrady. Proces zapoczątkowany przez króla Alfreda, czyli zjednoczenie królestw
pod wspólną nazwą Englaland i pod przywództwem jednego władcy, wybranego
przez chrześcijańskiego Boga, jest niezmiernie fascynujący. To, co początkowo
odstraszało mnie od tej serii, okazało się jedną z jej największych zalet.
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Po trzecie: aspekt przygodowy
Nie wymienię wszystkich emocji, które towarzyszyły mi podczas czytania tej serii,
bo było ich zbyt wiele, ale napiszę jedno: to były bardzo intensywne emocje. Bałam
się razem z bohaterami, razem z nimi walczyłam w murze tarcz i świętowałam
zwycięstwa lub lizałam rany po porażkach. Zwiedziłam mnóstwo krain, pływałam
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na wikińskich łodziach i cieszyłam się szybkością rączych rumaków. Poznałam
ogrom arcyciekawych bohaterów, z których część mnie przerażała, część
zaskarbiła sobie moją sympatię, części zazdrościłam, a część budziła we mnie
odrazę. „Wojny wikingów” to ogromny i kolorowy wachlarz przeróżnych postaci,
zaskakujących, świetnie napisanych, wiarygodnych, żywych i prawdziwych. Wielu
z nich na długo zostanie w mojej pamięci.
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Nie jest to jednak seria bez wad, postaram się więc kilka wymienić
Powtórzenia, według mnie, zbyt liczne. Naprawdę nie ma potrzeby by
dwadzieścia razy opisywać system walki w murze tarcz czy oręża Uhtreda razem
z całą jego historią. Z drugiej strony, podejrzewam że owe powtórzenia bardziej
działały mi na nerwy, bo czytałam serię „ciągiem” oprócz ostatniego tomu, na
który musiałam trochę poczekać. Po drugie: schematyczność. Główna fabuła
większości tomów koncentruje się na jednym i wciąż takim samym problemie:
z daleka przyjeżdża siejący postrach jarl, którego trzeba pokonać. Wszystko dąży
do bitwy, bitwa dochodzi do skutku, koniec pieśni. Nie przeszkadzało mi to jakoś
szczególnie, bo Cornwell mimo tego umie utrzymać ciekawość i zainteresowanie
czytelnika. Trzeciej wady brak, albo przynajmniej ja sobie takiej nie przypominam.
Język cudowny, styl trzyma wysoki poziom, czyta się to bardzo dobrze, wciąga
niesamowicie. Aż żałuję, że ta wspaniałą przygoda już za mną.

Podsumowując, „Wojny Wikingów” dołączają do moich ulubionych serii
i znajdują się w zacnym towarzystwie „Władcy Pierścieni”, „Pieśni lodu i ognia”
i „Harry'ego Pottera”.

Nie sądziłam, że jeszcze kiedykolwiek jakakolwiek seria mnie tak zachwyci i tak
bardzo wciągnie. Wrócę jeszcze do niej nie raz, by odwiedzić Uhtreda i razem
z nim przemierzać świat pełen prastarej magii.
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Felix, Net i Nika
Oraz Gang Niewidzialnych Ludz!i
Arek „Birdman” Orzeł
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Właśnie rozpoczyna się nowy rok szkolny w gimnazjum nr 13 im. prof. Stefana
Kuszmińskiego w Warszawie! A pewna trójka pierwszoroczniaków, Felix Polon,
Net Bielecki i Nika Mickiewicz jeszcze nie zdają sobie sprawy, że zarówno ta szkoła,
jak i oni, dalecy są od określenia zwyczajnymi.

Bo w FNiN nie ma nic zwyczajnego!
Czy to roboty skonstruowane przez Felixa, czy sztuczna inteligencja, nad którą
pracuje Net, albo też te wszystkie niezwykłe zbiegi okoliczności, których
świadkiem jest Nika, sprawiają, że nauka w trzynastce na pewno nie będzie nudna!
No a biorąc pod uwagę, że w szkole podobno straszy, w górach lata UFO a po
Warszawie krąży nieuchwytna grupa złodziei zwana Gangiem Niewidzialnych
Ludzi, śmiem twierdzić, że świat przedstawiony w tej książce jest naprawdę
niezwyczajny.

Felix, Net i Nika autorstwa Rafała Kosika, to jedna z największych serii
młodzieżowych książek science fiction na naszym rynku. Ukazująca się do 2004
roku, obecnie liczy sobie 15 tomów, 10 opowiadań i nawet ekranizację filmową!

Pewnie jak większość z was, za dzieciaka zaczytywałem się w Harrym Potterze. Jest
to dalej jedna z moich ulubionych serii i do tej pory miło wspominam, jak
przeżywałem przygody bohaterów na przestrzeni tych wszystkich tomów. Nawet
nie chodziło o niezwykłe życie Harrego, ale po prostu o samo miejsce! Hogwart był
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niezwykłą szkołą i podobnie jest właśnie z gimnazjum nr 13. Uczniowie,
nauczyciele, nietuzinkowy dyrektor, po prostu ciekawi cię życie w tym miejscu.
Kończąc pierwszy tom, już miałem naszykowany drugi. Żałuję że zabrałem się
za FNiN tak późno, ale już wiem, że w przyszłości dam moim dzieciom do czytania
zarówno przygody Harrego Pottera, jak i też Felixa, Neta i Niki.

Gang Niewidzialnych Ludzi czyta się sam
Dosłownie wciągasz stronę za stroną i nie wiesz kiedy to się stało, ale nagle
orientujesz się, że jesteś w połowie książki. Rozdziały to częściowo takie osobne
historie/przygody, które pod koniec książki łączą się w jeden wspólny wątek. Więc
można sobie czytać jeden rozdział co jakiś czas, a można przysiąść i od razu
z marszu przeczytać całą książkę. Podobało mi się to, że autor wstawiał bardzo
dużo rzeczy z popkultury, jak np. Net czytający w szkole Hobbita. No i też ogromny
plus za te wszystkie przypisy wyjaśniające czytelnikowi (szczególnie temu
młodszemu) co jest czym i kim. Jak w przypadku objaśnienia AI czy przedstawienia
takich postaci jak Bill Gates i Linus Torvalds. Książka, mimo że jest pozycją
przygodową, to nie jest głupia i np. podczas lektury czytelnik poznaje zasady
działania nawigacji GPS. Co jest świetnym zagraniem w pozycjach dla młodzieży,
no bo wiecie: „uczy i bawi”. Też wydaje mi się, że same postaci Felixa — jako
takiego majsterkowicza i Neta — jako programisty, mogą zachęcić wielu
czytelników zainteresowania się robotami, dronami czy też w przyszłości Arduino
i Raspberry Pi. Więc jak jesteś tatą/mamą informatykiem i chcesz wkręcić swoje
dziecko w to, co właśnie ciebie jara, to może warto podrzucić mu tę książkę?
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Dodatkowo wręcz uwielbiam sceny, gdzie autor opisuje jak np. stara baba
w supermarkecie otwiera jeden sok, upija łyk żeby sprawdzić jak smakuje,
odstawia na półkę, bierze drugi, upija łyk, znowu odstawia, bierze trzeci i robi to
samo. Czy też gościa, który na chama parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych
albo jak ktoś wpycha się w kolejkę do kasy. Każdy z nas na co dzień spotyka się
z takim zachowaniem i fajnie, że Rafał Kosik naśmiewa się z nich w swojej
twórczości i pokazuje, że to nie jest akceptowalne zachowanie, można by wręcz
powiedzieć, że:
Ta książka pokazuje młodemu czytelnikowi jak nie być dupkiem.

Tym samym, ja Felixa Neta i Nikę oraz Gang niewidzialnych Ludzi jak najbardziej
polecam. Na pewno jak będę miał syna czy córkę to będę ich zachęcał do
przeczytania tej serii. Chociaż książka może być lekko nieaktualna — została
napisana w 2004 roku, a pierwszy smartfon z Androidem (HTC Dream) pojawił się
w 2009 roku. Więc obawiam się, że z ust młodego czytelnika może paść pytanie:
„a czemu nikt tam nie ma smartfona?”

Jest to też początek moich recenzji przygód Felixa, Neta i Niki. Mamy styczeń, pierwszy
numer Magazyny Hipogryf w tym roku, to i pojawiła się recenzja pierwszego tomu. W lutym
zapoznam

was

z

drugim

tomem

czyli

Teoretycznie

możliwą

i będziemy tak ciągnęli tę serię co miesiąc przez cały 2022 i jeszcze dłużej.

katastrofą
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Baśniobór. Tajemnice Smoczego Azylu
Baśniobór już nie taki baśniowy
Antek „Mula” Obrębski
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Czwarta część Baśnioboru ponownie prezentuje niewyobrażalną jakość. Czy
chcesz dowiedzieć się, jak to tym razem Brandon Mull poprowadził fabułę? Jakie
asy wyciągnął z rękawa? Nie wiem w sumie, po co pytam – JASNE, ŻE CHCESZ!

Co teraz z rezerwatem?
Akcja powieści nie rozwija się od początku w Baśnioborze. W przeciwieństwie do
poprzednich tomów teraz obserwujemy Setha i Kendrę zimą, tego samego roku
co w dwóch poprzednich częściach. Z Kendrą dzieje się coś niedobrego, Warren
z Sethem postanawiają to zbadać. Jednak w Baśnioborze coś śmierdzi… Vanessa,
która cały czas trzyma w tajemnicy niezwykle ważną informację, dzieli się wieloma
innymi wiadomościami, tylko czy można jej ufać? Do czego tym razem posunie się
Sfinks aby otworzyć Zzyzx? Czy ktoś znowu posunie się do bolesnej zdrady?

Baśniobór odszedł od tradycji
Brandon Mull w 4 tomie cyklu postawił na powolną, acz świetnie przemyślaną,
akcję. Bohaterowie nie stronili w nim od radykalnych ruchów. W tej części było
zdecydowanie więcej zabijania, a postacie, które ginęły, znaczyły coś w fabule.
Autor spalił za sobą kilka mostów, ale ich spalenie wyszło książce o wiele lepiej niż
gdyby Brandon Mull zostawił za sobą asekuracyjne furtki. Po prostu Amerykanin
poszedł na całość. Baśniobór z wybitnej książki dla dzieci, stał się wybitną
młodzieżówką.
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Myślę,

że

to

był

przemyślany

zabieg, aby

czytelnik dorastał

wraz

z głównymi bohaterami. I nie uwierzycie – w Baśnioborze pojawia się nawet wątek
miłosny! Oczywiście wyłamujący się poza schematy i od początku opracowany
przez autora.

Po prostu Brandon Mull
Amerykański autor pokazał to, za co kocham go nie tylko ja, ale i rzesze fanów,
które czytały go w 32 językach na całym świecie. Brandon Mull znowu
fenomenalnie panuje nad historią. Autor zaplanował wszystko z ogromną
dokładnością. Żeby przewidzieć plot twista, który pojawił się w 4 tomie, trzeba by
przeczytać Baśniobór parę razy. Sam na początku myślałem, że coś jest nie tak, ale
zbagatelizowałem to i potem miałem do siebie pretensje, że byłem nieuważny.
Podejrzewam, że wy będziecie mieli tak samo.

Autor nadal zaskakuje
Świat przedstawiony w książce znowu został fenomenalnie ukazany. Brandon Mull
rozwiał wiele tajemnic, ale o wiele więcej pozostawił pytań bez odpowiedzi. Zagrał
na naszych emocjach, złamał nam serca, na sam koniec wypowiedział gorzkie
słowa i sobie poszedł, żeby jak najszybciej przywitać nas w ostatniej części. I wiecie
co? Ja po skończeniu pisania tej recenzji od razu się przywitałem z 5 powieścią ze
świata Baśnioboru.
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Jakbym miał oceniać to takie 12/10
Na starcie muszę napisać, że ta recenzja nie była długa, bo po prostu nie chcę się
powtarzać, jeżeli ktoś czytał poprzednie recenzje Baśnioboru, będzie wiedział o co
chodzi. Postaram się to zrekompensować w przyszłym numerze (I tutaj niczym
Brandon Mull pozostawiam was w niepewności). Tajemnice Smoczego Azylu są
najzwyczajniej w świecie książką wybitną, podobnie jak inne części tej serii (Tak,
zmieniłem trochę zdanie o Pladze Cieni). Jeżeli miałbym szukać tu jakiejś wady, to
robiłbym to na siłę. Jakbym miał oceniać, to takie 12/10. Już zabieram się za Klucze
do Więzienia Demonów i wiem, że będzie epicko.
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PEŁNĄ OFERTĘ KSIĄŻEK
WYDAWNICTWA HM
ZNAJDZIESZ NA:
WYDAWNICTWOHM.PL
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Magazyn Hipogryf to darmowy e-zin o grach, filmach, oraz książkach. Tworzony
przez ekipę Hipogryf.pl w wolnych chwilach i po godzinach, w przerwie między
zajęciami czy po ciężkim dniu pracy. Jara nas to strasznie i miło nam,
że poświęciłeś czas na przeczytanie tego, co razem tutaj stworzyliśmy. Mimo
że czasy świetności, takich projektów dawno minęły, to chcemy też pokazać,
że same e-ziny nie umarły i w dobie smartfonów, gdzie każdy ma Internet
dosłownie w kieszeni, są jeszcze ludzie, do których trafia idea magazynu offline.

Chciałbym też tutaj gorąco podziękować wszystkim, którzy poświęcają swój wolny
czas i tworzą ten wspaniały projekt.

W sprawie współpracy prosimy pisać na adres: kontakt@hipogryf.pl
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W tym numerze napisali:

Arek „Birdman” Orzeł
Zajawiony retro-grami, książkami i pisaniem. Założyciel portalu Hipogryf.pl oraz
Magazynu Hipogryf. Fan Fallouta i Stalkera (który to rozbudził w nim również
zainteresowanie ASG). Uwielbia stare filmy science-fiction, szczególnie
te powiązane z Erą Atomu.
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Ulka „Nanaia” Kiniorska
Meredith Brooks, w jednej ze swoich piosenek napisała kiedyś „I’m a little bit of
everything, all rolled into one” – i ten cytat chyba najlepiej oddaje to, jaka jestem.
Czytam, rysuję, piszę, strzelam z łuku i działam w grupie rekonstrukcyjnej…
Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, na pewno będzie o czym pisać.
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Alicja „Aethelflaed” Piwowarczyk

Od krainy magii i rozczochranego chłopca w okrągłych okularach – tak zaczęła się
moja przygoda z książkami, która trwa do dziś, a do Pottera dołączył Obieżyświat,
białowłosy pogromca potworów, Janek Śnieg, Uhtred z Bebbanburga i wiele, wiele
innych. Jakoś dzielę swój czas pomiędzy książki, gry, rękodzieło, trzy koty i psa
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Antek „MULA” Obrębski

Rocznik 2006. Fan fantastyki, zwłaszcza młodzieżowej i dla dzieci. Sporadycznie
stuka w klawiaturę. Spędza dużo czasu na oglądaniu meczów swojej ulubionej
drużyny piłkarskiej i graniu w FM'a.
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Patroni medialni:

Loża Książkożerców

Facebookowa grupa dla osób, które lubią czytać książki, dyskutować o nich oraz
wymieniać się recenzjami. Na grupie panuje regulamin, miła atmosfera i porządek!
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