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Nowy numer Hipogryfa, na poprawę nastroju w obecnej sytuacji 

 

Kiedy kończyłem składać szósty numer Hipogryfa, przekonany byłem, że  

w siódmym powitam wam jakąś dobrą nowiną, że pandemia koronawirusa jest już 

na finiszu i zaraz wszyscy będziemy mogli się spotykać w barach z planszówkami 

czy na konwentach. Niestety, 24 lutego zostanie mi w pamięci, nie jako data 

wydania walentynkowego numeru Hipogryfa, a jako data ataku Rosji na Ukrainę. 

Przez ostatnie tygodnie bardziej niż wszystko inne śledzę obecne wydarzenia na 

świecie i mimo że ten numer jest mniejszy w porównaniu do poprzedniego, to 

mam nadzieję, że pozwoli wam się, chociaż na chwilę, zrelaksować. 

 

Przy okazji, jeśli czytają to wydawnictwa i grupy facebookowe, które przez ostatni 

czas organizowały różnego rodzaju zbiórki i akcje pomocy, to chcielibyśmy wam 

tutaj podziękować, gdyż widzimy takie rzeczy i naprawdę doceniamy to, jak 

zareagował fandom, którego jesteśmy częścią. 

 

Ps. Jako dodatki, w tym numerze Nanaia przygotowała quiz wiedzy o Harrym 

Potterze, zachęcam do jego rozwiązania! Dodatkowo Marcin Marsłowski, autor 

serii książek „Dzieci czystej krwi” opublikował na łamach marcowego Hipogryfa 

swoje opowiadanie „Sklepowa mizeria”, do którego też gorąco zapraszam! 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Cześć! 

 

Co za okrutny przypadek, że nasz numer o miłości wyszedł akurat w dniu, w którym 

potwór wystawił swój nienawistny łeb... Choć nie jest łatwo, staramy się iść dalej.  

 

Ten numer jest pełen melancholii i nadziei, która jest nam teraz tak potrzebna. 

Wspomnienia beztroski i radości dają wiele siły, więc razem z nami popatrzcie  

w przyszłość z nieśmiałym optymizmem.  

 

Jeszcze będzie dobrze! 

 

 

 

Ulka „Nanaia” Kiniorska 
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Kajko i Kokosz. Sezon drugi  

Kultowy komiks, a jak ekranizacja? 

Antek „Mula” Obrębski 
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Dzisiaj skupimy się na drugim sezonie netfliksowej animacji opartej o kultowy 

komiks Janusza Christy 

 

Co możemy można obejrzeć na teraz? 

Prace nad animacją rozpoczęły się w 2018, a premiera pierwszego sezonu serialu 

miała miejsce 28 lutego zeszłego roku. 17 listopada 2021 ukazał się także drugi 

sezon, który liczy sobie 9 odcinków. 

 

Kto stoi za produkcją? 

Odpowiedzialne za serial jest polskie studio EGoFILM. Moją uwagę przykuło to, że 

14 dotychczas ukazanych odcinków miało 7 reżyserów, wśród których są np. 

Marcin Wasilewski, Robert Jaszczurowski czy Marta Stróżcyka. Serial powstał na 

bazie pomysłu Eweliny Gordziejuk, która wcześniej była pomysłodawczynią np. 

animacji o wikingu Tappim, czyli ekranizacji serii Marcina Mortki. Dodatkowo 

głosów postaciom udzielają znani aktorzy m.in. Jarosław Boberek (Mirmił), Artur 

Pontek (Kajko), Michał Piela (Kokosz), Anna Apostolakis (Lubawa), Maciej Kosmala 

(Miluś), Grzegorz Pawlak (Hegemon), piosenkarz Krzysztof Zalewski (Wit)czy 

nawet stand-uper Abelard Giza, który użyczył głosu Ofermie. Za scenariusz 

produkcji odpowiedzialni są Maciej Kur i Rafał Skarżycki, którzy są również 

scenarzystami nowych komiksów o wojach Mirmiła. Mamy więc solidną grupę 

fachowców pracujących nad projektem. 
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Odbiór w Polsce 

Serial na premierę był dosyć głośny, czego dowodem są liczne wywiady  

z producentką Eweliną Gordziejuk czy reżyserem Michałem Śledzińskim. Co 

więcej, Onet w dniu premiery 1 sezonu zmienił szatę graficzną strony, na 

naśladującą plakat filmowy, a kilka dni po premierze animacja nie znikała  

z netlixowego TOP10 w Polsce, zajmując przez pewien czas 1 miejsce.  

We Wrocławiu, w Warszawie czy w Krakowie pojawiły się nawet murale 

przedstawiające różne postacie z animacji. Jednak serial oceny od krytyków zebrał 

raczej przeciętne, jeżeli nie słabe (4,7 na Filmwebie). Podobnie, choć trochę lepiej 

jest z ocenami od fanów na tym serwisie, bowiem średnia wynosi 6,4. Jednak 

przeglądając wiele blogów, nie spotkałem się z negatywnymi recenzjami.  

 

Myliłem się 

Jeżeli ktoś czytał moją recenzję 1 sezonu serialu, będzie wiedział, że nie byłem 

pozytywnie nastawiony do tej animacji. Oczekiwałem od tej produkcji 

przedstawienia słowiańskości przy pomocy potworów. Tylko że twórcy mieli inne 

zdanie na ten temat (i bardzo dobrze). Słowiańskość w serialu jest przedstawiona 

poprzez codzienne zachowanie bohaterów, m. in. dialogi postaci, np. „na 

Trygława”, często używane przez postacie w animacji. Możemy też czasami 

dostrzec miejsca kultu słowiańskich bogów. 
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Studio EGoFILM zasługuje na uznanie 

Naprawdę bardzo doceniam twórców serialu, że postanowili zekranizować stare 

dzieło warte uznania i że zrobili to w taki sposób, który zadowala nie tylko 

czytelników pierwowzoru, ale również młodszych odbiorców. Netflix dał im 

możliwość rozpropagowania twórczości Janusza Christy na cały świat, bowiem 

Kajko i Kokosz doczekali się wersji np. angielskiej, czy hinduskiej. Serial  

w nienachalny sposób  pokazuje też dobre postawy i uczy, bowiem porusza 

tematykę ochrony środowiska, dobrego traktowania zwierząt czy tego, jak 

rozpoznawać oszustów, zachowując przy tym swój klimat. Ponadto sama animacja 

nie boi się nawiązań do popkultury, które spodobają się starszemu odbiorcy. 



 

14 FILMY I SERIALE 

Produkcja jest zarówno dla młodszych, jak i starszych, wobec czego nada się na 

rodzinny seans. Twórcy dobrze zekranizowali pierwowzór, nie bojąc się zmienić 

paru rzeczy dla dobra serialu. 

 

Wierność oryginałowi 

Pomimo tego, że z komiksów o Kajku i Kokoszu skończyłem na razie tylko Dzień 

Śmiechały, jestem w stanie powiedzieć, że serial dobrze oddaje ducha swego 

pierwowzoru. Twórcy przedstawili wydarzenia komiksowe, jednocześnie dodając 

od siebie coś, co nie zmienia charakteru Kajko i Kokosza. 

 

Serial nadal robi postępy 

 Z rzeczy, które animacja robi lepiej niż w pierwszym sezonie, mogę podać 

chociażby ograniczenie ilości tekścików. „Na plasterki” usłyszałem chyba tylko  

2 razy, a „lelum polelum” pojawiło się chyba tylko w pierwszym odcinku. Ponadto 

w paru przypadkach fabuła nie zamyka się w 15 minutach, lecz rozbija się na  

2 odcinki. Jednak chyba najlepszą wiadomością jest to, że teraz na start dostaliśmy 

9 odcinków, czyli o 4 więcej niż w lutym. Warto nadmienić, że w przypadku  

3 sezonu otrzymamy ich aż 12, więc będzie co oglądać. 
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Czekam na 3 sezon 

Podsumowując Kajko i Kokosza uważam za serial warty obejrzenia, czy to samemu, 

czy w gronie rodzinnym. Powodów, dla których produkcja studia EGoFILM podoba 

mi się, jest wiele. Zdecydowanie zmieniłem zdanie o Kajku i Kokoszu. Niesamowite 

jest to, ile potrafię teraz dostrzec zalet tego serialu, a wystarczyło tylko chwilę  

o nim porozmawiać i poczytać. Z pewnością czekam na 3 sezon animacji  

o mieszkańcach Mirmiłowa. 
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Kajko i Kokosz. Dzień Śmiechały 

Warto zajrzeć przed grą czy serialem 

Antek „Mula” Obrębski 
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Kajko i Kokosza chyba nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba. Choć jest wielu 

ludzi, którzy nigdy nie czytali o przygodach mieszkańców Mirmiłowa, to jednak 

większość z tych osób zdaje sobie sprawę z ich istnienia. Z resztą serial, nowe 

przygody Kajka i Kokosza, czy niedawno zapowiedziana gra tylko rozpowszechniają 

tę markę. Jednak mimo wszystko doszedłem do wniosku, że warto zapoznać się  

z pierwowzorem, bo on pomoże nam lepiej odebrać nowe publikacje oparte  

o twórczość polskiego rysownika. 

 

 

Kajko i Kokosz przeżywają drugą młodość 

Wydaje mi się, że w ostatnich miesiącach o Kajku i Kokoszu jest całkiem sporo: 

Serial, na którego 3 sezon wciąż czekamy, zeszłoroczne obchody 50-lecia serii, 

specjalne wydanie komiksów, całkiem nowe historie komiksowe, zapowiedziana 

gra na PC, urządzenia mobilne, konsole nowej i poprzedniej generacji oraz na 

switcha, a do tego aktywna promocja marki w postaci murali w największych 

polskich miastach lub nawet kosmetyków dla dzieci. Jak tu przejść obok tego 

obojętnie? Już odpowiadam – nijak. No to już zapraszam do recenzji. 
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Źródło: Fanpage Fundacji Kreska im. Janusza Christy 
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Co Kajko i Kokosz robią w lesie? 

Komiks rozpoczyna się, gdy Kajko i Kokosz natrafiają na Dziada Borowego, który 

chce ich ukarać za porąbanie zbyt wielu drzew w lesie, jednak obaj przyjaciele nie 

zrobili nic takiego. Umówili się z Dziadem, że znajdą winowajców... i to w sumie 

tyle, bo komiks ma 40 stron i też nie chcę wam go spojlerować, bo choć nie 

powiedziałbym, że ten album czyta się dla fabuły i zwrotów akcji, to jednak coś 

musi wywołać uśmiech zaskoczenia na naszych twarzach. 

 

Podoba mi się ta marka 

Kajko i Kokosz to komiks dobry/bardzo dobry. Jest miły dla oka, potrafi 

rozśmieszyć, dobrze przedstawia słowiańskość i choć postacie nie są w nim 

idealne, nie jest to na tyle duża wada, abym robił o niej osobny akapit. Poza tym, 

nie zaobserwowałem jakichś większych zgrzytów. Na pewno jeszcze niedługo 

sobie sprawię inny komiks z tej serii, bo wątpię, aby poszczególne albumy 

odstawały od siebie poziomem, a oprócz zeszytów, czekam na 3 sezon serialu  

i bacznie obserwuję rozwój gry (chociaż nie wiem czy to dobre słowo, bo jeszcze 

parę miesięcy do ukazania się wersji DEMO). 
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„Dzień Śmiechały” w edycji góralskiej został 

opatrzony tytułem „Dzionek Spasów”       
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Star Wars: Doktor Aphra 
Szczęście i los 

Arek „Birdman” Orzeł 
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W tym numerze sporo jest klimatów sci-fi! Na w dalszej części magazynu poznacie 

dwie książki z uniwersum Gwiezdnych Wojen, przeczytacie recenzję nowego 

wydania Diuny czy też chwalić będę wątki science fiction w Fantastycznych Piórach 

2020. Jednak, zanim do tego wszystkiego przejdziemy, zaczniemy od komiksowej 

Doktor Aphra – czyli komiksu w świecie Star Wars, który mogę ze spokojem polecić 

każdemu, nawet osobie, która z Gwiezdnych Wojen to może jedynie filmy 

obejrzała! 
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Kim jest Aphra i czemu do tej pory o niej nie słyszeliście 

Kojarzycie Indianę Jonesa? Albo Larę Croft? Albo Nathana Drake? No ogólnie ten 

typ bohatera co lata po zaginione skarby? Tym właśnie typem jest Doktor Chelli 

Lona Aphra. Archeolog/kryminalista co żadnego zadania się nie boi. I to naprawdę 

żadnego! Bo zaczynała jako „pracownik” Dartha Vadera, by z czasem zyskać tyle 

popularności wśród czytelników, aby dostać własną serię. Aphra nie pojawiła się 

w żadnym filmie i jak ktoś nie siedzi w komiksach, to mógł jej po prostu nigdy nie 

poznać. No, a to jest zbrodnia wręcz! Bo to jest świetnie napisana postać. Jakby 

ktoś taki pojawił się w najnowszej trylogii, np. zamiast tej nijakiej Rose Tico, to 

myślę, że film zyskałby kilka oczek w górę, jeśli chodzi o recenzentów. 
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Co nas czeka w zeszycie „Szczęście i los” 

Aphra jak to Aphra, szuka sposoby, żeby się wzbogacić! No a jak taki sposób sam 

do ciebie przychodzi i opowiada, że można by skoczyć tutaj niedaleko i odnaleźć 

takie tam potężne, cenne, ale przeklęte — pierścienie z Vaale… to, kto by się nie 

skusił? Tym samym zbieramy ekipę, bijemy każdego, kto nam chce przeszkodzić  

i ruszamy na przygodę! Podobną do tych, co to je miał taki jeden profesor 

archeologii wykładający na Marshall College w Bedford, Connecticut. 

Album składa się z pięciu pierwszych zeszytów „Star Wars: Doctor Aphra (2020)”. 

 

Jest to lekka i dobra historia 

To, co mi się podobało w tym albumie, to fakt, że nie jest to jakaś kolejna 

opowieść, że „ciemna strona mnie zniszczyła” albo „Imperium odebrało mi 

wszystko, co mam” a bardziej takie „elo idziemy okradać grobowce”. Tak jakbym 

czytał Indianę Jonesa, tylko że w kosmosie. Mało gadają, dużo strzelają i nie 

znajdziecie tutaj ciężkiej głębokiej historii, tylko typowo rozrywkową przygodę.  

No i to się chwali! 

 

Komiks spokojnie mogę polecić czytelnikowi, który nie siedzi tak bardzo w świecie 

Gwiezdnych Wojen. Nie trzeba tutaj jakiejś ogromnej wiedzy o uniwersum, żeby 

po prostu cieszyć się historią. Do tego kreska jest miła dla oka, historia szybko się 

rozwija, a sama główna bohaterka jest tak napisana, że naprawdę ciężko jej nie 

lubić.  
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KSIĄŻKI 
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Ostatni jednorożec 
Dorośli powinni czytać więcej bajek! 

Ulka „Nanaia” Kiniorska 

 



 

32 KSIĄŻKI 

Dawno, dawno temu, gdy na świecie było aż parno od magii, żyła sobie 

Jednorogini. Jej nieśmiertelna, bajeczna egzystencja sprawiała, że w lesie,  

w którym mieszkała, panowała wieczna wiosna. Ślady kopyt, jakie zostawiała na 

runie, były błogosławione, a samo spojrzenie w jej oczy było spełnieniem marzeń 

każdej żyjącej istoty. Wszystko to jednak staje się nieważne, gdy okazuje się, że 

wszystkie inne jednorożce gdzieś przepadły. Zmartwiona losem swoich braci, 

Jednorogini wyrusza na poszukiwania. Podczas podróży poznaje nieudolnego 

maga Szmendryka oraz prostą, odważną Molly Grue, dzięki którym poznaje życie 

poza bezpiecznym lasem. Tylko czy ten świat zasługuje na to, by znów zamieszkały 

w nim jednorożce? 
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Szaro-tęczowe multiwersum 

Ostatni Jednorożec to baśń tak klasyczna, że bardziej się już chyba nie da. Jest tu 

wszystko to, co słyszą kołysane do snu dzieci – książęta i księżniczki, czarodzieje  

i łotrzykowie, zły król i cnotliwy bohater, czary i magiczne stwory. Sama postać 

głównej bohaterki jest żywcem wydarta z jakiejś legendy, a czytając o niej, ma się 

wrażenie, że już się zna jej historię. Jednorogini jest idealna w każdym calu i to  

w prześmiewczy czy irytujący sposób. Peter S. Beagle przedstawia ją jako sumę 

istot, które przewijały się w tysiącach opowieści, stworzenie zbyt majestatyczne  

i czyste, by stąpać wśród brudnego ludu. A jednak autor wrzuca tę wspaniałą istotę 

właśnie tam – między ludzi. I tu wszystko się zaczyna. 

 

Nasza jednoroga bohaterka ma za towarzyszy dwoje ludzi, Szmendryka oraz Molly 

Grue. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie wpasowują się oni w żaden sposób do 

kanonu heroicznych opowieści. Szmendryk jest czarodziejem, ale kiepskim,  

a Molly to styrana, szara kobieta, której życie przeciekło przez palce. Ta dziwna 

drużyna uwypukla dysproporcje między światem baśni a rzeczywistością. Beagle 

napisał historię, w której wszystko jest czarno białe, tylko po to, żeby pokazać, jak 

jest poplątane. Idąc po takiej nitce do kłębka, czytelnik staje się świadkiem 

przemiany Jednorogini oraz każdego, kto ją spotyka. Choć, niestety, czasem nić 

umyka z rąk... 
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Liryczny chaos 

Sporą wadą Ostatniego Jednorożca jest narracja i sposób prowadzenia fabuły. 

Choć baśniowy styl pozwala domyślić się wielu rzeczy, połapanie się w tym, co się 

dzieje to prawdziwe wyzwanie. Wiele razy musiałam wracać się w tekście  

i kilkukrotnie czytać jedną stronę, żeby zrozumieć co, kto i jak. Być może był to 

celowy zabieg autora, by pokazać te momenty, w których dochodzi do kolizji 

między światem marzeń a rzeczywistością, ale mimo wszystko jest to książka 

kierowana do dzieci, które mogą nie mieć doświadczenia czy wiedzy, by ogarnąć, 

co się właściwie stało. Z drugiej strony, książka powstała w 1968 roku, czyli ponad 

50 lat temu – Peter S. Beagle miał wtedy 29 lat i być może chciał złapać za ogon 

zbyt wiele srok. Wydawnictwo Nowa Baśń do najnowszego wydania dołączyło 

sequel zatytułowany Dwa serca. Powstał on w 2008 roku i styl, w jakim został 

napisany, różni się diametralnie. Historia jest znacznie bardziej czytelna i milsza w 

odbiorze, a mimo wszystko pozostała baśniowa i magiczna. 

 

 

Tęcza na deszczowym niebie 

Każda bajka ma swój morał. Ostatni Jednorożec oraz Dwa serca także i zapewne 

każdy czytelnik znajdzie w nich coś innego. A jest tu wszystko, począwszy od 

samotności, strachu i rozpaczy, aż po miłość, przyjaźń i nadzieję. W książce 

Beagle'a każdy ma szansę wyłuskać coś, czego akurat mu trzeba. Choć wydawać 

by się mogło, że to literatura dla dzieci, to właśnie dorośli powinni po nią sięgnąć.  
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Pewne doświadczenie, które osiągamy z wiekiem, odkrywa przed nami tragizm, 

który umyka spojrzeniu niewinnego dziecka. Jest tu znacznie więcej smutku, ale 

także radości. Ostatni Jednorożec wrzuca dorosłe dusze do czasów, gdy jeszcze 

chciały wesoło biegać po łące i zbierać motyle. Ta nostalgia niesie ze sobą więcej, 

niż przyjemność – ciągnie za sobą naukę, by mimo przytłaczającej dorosłości nie 

porzucać tego magicznego świata z dzieciństwa. 

 

W dzisiejszych czasach dzieje się wiele zła i wydaje się, że świat nie jest godny, by 

stąpał po nim jednorożec. Ale... Gdzieś wśród nas krąży mnóstwo ludzi takich jak 

Szmendryk, Molly, Lir czy Sooz, a to znaczy, że to olśniewające stworzenie 

znalazłoby dla siebie odpowiednie towarzystwo.   
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Tam gdzie rośnie czerwona paproć 
Co bezwględny czas robi z książkami?      

Ulka „Nanaia” Kiniorska 
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Billy jest zwyczajnym chłopcem, żyjącym wraz z rodzicami i siostrami gdzieś  

w zapomnianym zakątku gór Ozark. Choć nie ma powodów do narzekań, Billy 

czuje, że czegoś brakuje w jego młodym życiu. Marzenia chłopaka są bardzo 

konkretne – pragnie on mieć dwa psy, ogary. Jak wiele jest w stanie poświęcić 

młodzieniec, by je zdobyć? 

 

Tam, gdzie rośnie czerwona paproć opowiada o niezwykłej więzi, jaka rodzi się 

między chłopcem, a jego ukochanymi psami. I choć ogólnie historia przedstawiona 

wydaje się sielankowa, a momentami wręcz rozkoszna, to ma pewien mankament, 

przez który początkowo trudno mi było nawiązać choćby nić porozumienia  

z bohaterem. Billy i jego psy polują na szopy. Kolejne opisy udanych łowów 

sprawiały, że z początku nie lubiłam bohaterów, nawet tych futrzastych. I dlatego 

dzisiejsza recenzja, nie będzie zwyczajną recenzją... 
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Przepaść między autorem a czytelnikiem 

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach temat polowań i łowiectwa jest 

kontrowersyjny. Obie strony konfliktu mają swoje racje i argumenty, nad którymi 

nie mam zamiaru się tu rozprawiać. Niestety, przez te współczesne konflikty, 

książka zestarzała się w kaprawy sposób i wielu zapewne już na wstępie odrzuci ją 

tylko przez to, że traktuje o zabijaniu zwierząt. A szkoda! Bo to kawał dobrej 

literatury, który pokazuje konkretny okres historyczny w Stanach Zjednoczonych. 

 

Tylko jak tu się zagłębić w książce, gdy tak często wspomina ona o czymś, co nas 

denerwuje? Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale... Trzeba się przenieść w czasie! 

 

Przede wszystkim – kontekst! 

Autor książki, Wilson Rawls urodził się w 1913 roku. Wychował w miejscu 

niezwykle podobnym do domku Billy'ego, gdzie spędził, podobnie jak nasz 

bohater, kilkanaście lat swojego życia. Rawls i stworzona przez niego postać mieli 

także kilka wspólnych hobby, takich jak... Polowanie na szopy. Choć nie mam 

pewności, jakaś mała czytelnicza intuicja podpowiada mi, że Billy, jego psy i ich 

przygody inspirowane były prawdziwymi zdarzeniami. Jeśli ta teoria byłaby 

prawdziwa, szybka kalkulacja wskazuje, że wydarzenia przedstawione w książce 

mają miejsce około 1926 roku. Niemal sto lat temu! Wtedy polowanie dla skór 

było czymś koniecznym i decydowało o być albo nie być człowieka. Tekstylne 

zamienniki najczęściej były drogie albo nieosiągalne, a przecież zima przychodziła 
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co roku. Dziś, gdy na każdym rogu mamy jakiś sklep, nie możemy postawić się  

w takiej sytuacji. Dla Billy'ego i jego rodziny polowanie było nie tylko źródłem 

dochodu, ale także szansą na przetrwanie. Czy naprawdę mamy prawo oceniać go 

źle? 

 

A teraz – perspektywa! 

 

Teraz gdy już widzimy, że to, co robił młody Billy, ma uzasadnienie, trzeba zwrócić 

uwagę na to, jak traktował to zajęcie. Owszem, uwielbiał polować i nie mógł 

doczekać się kolejnych łowów ze swoimi towarzyszami, ale nie fascynowała go 

przemoc i nie cieszyła wyrządzana krzywda. To, co go pociągało w tym zajęciu, to 

kontakt z ukochanymi psami i wyzwania, jakim musiał sprostać, by upolować 

szopa. I choć zabijał dla skór, nie był okrutny i nie lubił, gdy jakieś zwierzę ginęło 

na marne. Tam, gdzie rośnie czerwona paproć przedstawia moment historii, kiedy 

człowiek był tylko małym trybikiem w wielkim mechanizmie natury. Z niemal 

każdej strony książki bije szacunek do przyrody i zwierząt, zarówno tych 

udomowionych, jak i dzikich. Billy i wszyscy, którzy żyli w tamtych czasach, 

rozumieli, jak ważne jest, by okazać respekt naturze i jej darom, na które musieli 

ciężko zapracować. 

  



 

43 KSIĄŻKI 

  



 

44 KSIĄŻKI 

Grand finale – wnioski! 

Dobra literatura powinna budzić emocje, ale kto powiedział, że to zawsze muszą 

być pozytywne emocje? Dziś opisy polowania na szopy budzą raczej obrzydzenie, 

niż podziw, ale to pokazuje tylko, jak bardzo zmieniło się społeczeństwo od 

tamtego czasu. Bohater, choć jest jeszcze w sumie dzieckiem, także nie musi być 

zawsze pozytywną postacią. Nie ma ludzi biało-czarnych, świat to kalejdoskop 

szarości. Sięgając po książkę, która stała się klasykiem, trzeba być przygotowanym 

na to, że zszokuje nas to, co w niej znajdziemy.  

 

Książka Wilsona Rawlsa jest klasykiem, a dokładniej to klasykiem amerykańskiej 

literatury młodzieżowej. Doczekała się ekranizacji i ma spore grono fanów. 

Niestety, choć jej przekaz jest wspaniały, nieco straciła na aktualności. Kobiety są 

tu pokazywane jako stereotypowe tło, wiara czyni cuda, a młodego chłopca uczy 

się, by nie płakał. Ale nie ma tego złego! Dzięki temu, Tam, gdzie rośnie czerwona 

paproć stała się pięknym obrazem zapomnianego świata, w którym człowiek 

musiał znaleźć swoje miejsce w przyrodzie i czuł do niej szczery respekt. Pokazuje 

zupełnie inne wartości i świat, które choć przeminęły, nadal są ważną częścią 

historii. Dzięki takim książkom nietrudno jest przenieść się w czasie. 

 

No i ta szczera, piękna więź z psami! Pisząc tę recenzję, patrzę na mojego 

kudłatego stwora, który przycupnął w kuchni i zerka na mnie zza winkla. Widzę, 

jak się przeciąga i ziewa, trzepie uszami i merda ogonem, gdy nasze spojrzenia się 

spotykają. Tam, gdzie rośnie czerwona paproć przypomniało mi wszystkie te 
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uczucia, gdy pierwszy raz zobaczyłam mojego psa, jak uczyłam ją sztuczek  

i ganiłam za podgryzanie kapci. Może i Billy robił coś, co w zupełnie innych czasach, 

wydaje się złe, a jednak czuję z nim więź. Dzięki niemu poznałam świat pełen 

pokory i miłości, który dziś wydaje się wręcz abstrakcyjny. Ten młody chłopak 

wykazał tyle determinacji i odwagi, by spełnić swoje marzenie, a potem nie 

pozwolił, by złamane serce go zatrzymało... Więc i dla nas musi być nadzieja. 

 

PS. Mimo że to książka dla młodzieży, zawiera bardzo wiele brutalnych scen, co 

pokazuje, jak wielka jest przepaść pokoleniowa między ówczesnymi  

i współczesnymi czytelnikami. Dlatego ja polecam ją raczej starszym osobom, 

które chciałyby przyswoić coś nowego w łatwej, prostej formie. 

  



 

46 KSIĄŻKI 

Star Wars: Eskadra Alfabet 
Alexander Freed znowu w formie! 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Minęło już trochę czasu, od kiedy czytałem „Kompanię Zmierzch” i „Łotr 1”, czyli 

dwie poprzednie książki Freeda, również umieszczone w uniwersum Gwiezdnych 

Wojen. Dlatego, jak zabrałem się za „Eskadrę Alfabet”, to trochę zapomniałem, jak 

ten autor potrafi przynudzać… a jednak podobnie jak w przypadku „Kompanii”, od 

połowy książki tak mnie wciągnęła historia, że naprawdę ciężko było się oderwać. 

Dlatego też, z przyjemnością mogę teraz pisać dla was tę recenzję. 

 

Co się dzieje w odległej galaktyce? 

Imperium upada! Siły rebeliant… oj, przepraszam… Siły Nowej Republiki odnoszą 

coraz to nowe zwycięstwa! Trafiamy w czasy zaraz po szóstej filmowej części, czyli 

„Powrotu Jedi”, kiedy byliśmy świadkami śmierci Imperatora i ostatecznego 

złamania ducha Imperium! 

Ale czy na pewno? 

Imperator co prawda nie żyje, ale nie znaczy to, że zaraz cała militarna potęga 

grzecznie złoży broń. W szczególności „Skrzydło Cienia”, jeden z najgroźniejszych 

pułków myśliwców Imperium, który nawet po śmierci Palpatine’a, nadal pozostaje 

aktywny. 

No a tak być nie może! 

Dlatego też Caern Adan postanawia zebrać drużynę indywiduów i stworzyć 

całkowicie nową eskadrę Republiki, której zadaniem będzie właśnie wytropienie  

i zniszczenie zagrożenia, jakim jest Skrzydło Cienia. No a kto nadaje się do tego 

lepiej, jak nie była pilotka Imperium?  
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Poznajcie Yricę Quell! 

Imperialną dezerterkę, która jako więzień Nowej Republiki, dostaje szansę na 

naprawienie swoich grzechów. Ma odnaleźć swoich dawnych przyjaciół i położyć 

finalnie kres ich działaniom. Łatwo nie będzie, ale nie musi tego robić sama. Bo tak 

się złożyło, że Caern Adan to chyba naoglądał się Avengersów i zupełnie jak Nick 

Fury, próbuje stworzyć swoją własną grupę uderzeniową. Więc Yrica Quell do 

pomocy dostanie Natha Tensent, dawnego pirata co służył po różnych stronach tej 

wojny, niemą i tajemniczą Karios, która przyznam wam szczerze, najbardziej 

podobała mi się w tej książce i też Wyla Larka oraz Chass na Chadic. Każdy  

z bohaterów jest tutaj inny, każdy ma swoja własną historię i powody, by dołączyć 

do Eskadry Alfabet oraz walki przeciwko Imperium. Nasza grupa to zgraja 

indywiduów, które nie do końca się ze sobą dogadują (dzięki czemu przyjemnie 

czyta się ich perypetie). Im dłużej czytałem „Eskadrę Alfabet”, tym bardziej gdzieś 

próbowałem ich porównywać do takiego „Suicide Squad”, z tą różnicą, że prawie 

wszyscy z członków eskadry, byli w niej dobrowolnie. Mimo to podobnie jak  

w „Suicide Squad” miałem wrażenie, że nasi bohaterowie zostają rzuceni do misji 

samobójczej i jak zginą, to zginą. Republika nie będzie za nimi płakać, bo 

praktycznie nikt nie wie o ich działaniach. No i to był dość duży plus, bo Alexander 

Freed pokazał obraz bardzo interesującej Nowej Republiki, która wcale taka 

idealna nie jest i też ma swoje brudy. 

Do tej pory prawie zawsze stałem po stronie Nowej Republiki i idei jaką głosiła Leia 

Organa. Jednak Alexander Freed dość fajnie pokazuje, że nie wszyscy są jak Leia 

oraz że w Imperium nie każdy jest od razu zimnokrwistym mordercą. 
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No a jak pisze Alexander Freed? 

Z „Eskadrą Alfabet” miałem ten sam problem, co z „Kompanią Zmierzch”, 

mianowicie: obie książki zaczynają się mozolnie i dość nudno. Przy „Alfabecie” 

przez pierwsze sto (100!) stron, nie było zbytnio nic, co by mnie do tej książki 

przyciągnęło. Autor wprowadzał bohaterów, pokazywał jakieś bardziej lub mniej 

znaczące wydarzenia i dopiero kiedy zawiązała się grupa i zaczęły się ich wspólne 

wyloty, ja wciągnąłem się w ich historię. Caern Adan jest dupkiem, którego do tej 

pory nie trawię, Yrica Quell gdzieś tam jest ciekawa, ale jakby zginęła w połowie 

książki, to średnio bym się nią przejął, ale już Karios, Wyl, Nath i Chass są tutaj 

niezastąpieni. Szczególnie Nath i Chass, bo mam wrażenie, że ta dwójka dźwiga na 

barkach ciężar tej historii i tak naprawdę to oni najwięcej tam „cieszą” podczas 

czytania.  

 

Jeśli miałbym jeszcze o czymś wspomnieć, to fakt, że Freed co jakiś czas dorzucał 

info o Łotrze 1, co było fajne i pokazywało połączenie tych historii; ale z drugiej 

strony było tego za dużo i Chass na Chadic chyba ze trzy razy w krótkim odstępie 

czasu wspomniała Jyn Erso. W pewnym momencie miałem takie „Wiem! Nie 

musisz mi po raz kolejny mówić, że ją spotkałaś, czytałem o tym godzinę temu!”. 

Nie wiem, czy autor w ten sposób chciał pokazać wpływ wydarzeń z „Łotra 1” na 

wydarzenia z „Eskadry Alfabet”, czy też chciał zachęcić czytelnika, żeby sięgnął po 

książkowego „Łotra 1”, którego też jest autorem; ale można było raz wspomnieć 

o Jyn i to by wystarczyło.  
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Wszystko zmieniło się pod koniec książki 

Mimo że zaczynało się powoli, mimo że miałem jakieś tam uwagi do autora, to nie 

zmienia to faktu, że końcówka książki jest po prostu genialna! Wszystko wybucha, 

strzelają do siebie, zabijają, niebo płonie i chaos kompletny. Naprawdę, ostatnie 

wydarzenia w książce to jest takie hollywoodzkie kino akcji, gdzie wgniata 

widza/czytelnika w fotel. No, a potem, gdy już opadnie dym i myślisz, że to koniec, 

pojawia się ON!1 I już wiesz, że drugi tom będzie równie dobry albo lepszy niż to, 

co właśnie kończysz czytać. 

 

Zaczęło się powoli i średnio, ale Alexander Freed zadziałał swoją magią i skończyło 

się tak, że czytelnik zostaje pozostawiony z całą kłębowiną różnych myśli, nie może 

się doczekać, co zobaczy w drugim tomie. Za to, wielkie ukłony w stronę autora  

i cieszy mnie, że to właśnie on zabrał się za pisanie tej trylogii. 

 
1 Nie, nie chodzi mi o Vadera       
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54 KSIĄŻKI 

Star Wars: Eskadra Alfabet – Puste Słońce 
Jak się ma drugi tom względem pierwszego? 

Arek „Birdman” Orzeł 
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„Puste Słońce” to bezpośrednia kontynuacja „Eskadry Alfabet” i drugi tom  

w nowej trylogii, którą pisze dla nas Alexander Freed. Zabrałem się za ten tytuł 

zaraz na jego premierę, jeszcze będąc świeżo po przeczytaniu pierwszej „Eskadry 

Alfabet” i byłem ogromnie ciekaw, jak wypadnie kontynuacja. 

 

Od razu mogę powiedzieć, jest dobrze!  

A nawet lepiej niż wcześniej! 

 

„Puste Słońce” ma tę zaletę względem pierwszego tomu, że nie trzeba 

czytelnikowi tłumaczyć wszystkiego jak krowie na rowie, bo już mniej więcej wie, 

o co tu się wszyscy biją. Można dużo wcześniej skoczyć do akcji i różnych zwrotów 

fabularnych. Tym samym, tak jak czepiałem się „Eskadry Alfabet” (a wcześniej  

i „Kompanii Zmierzch”), że potrzeba dużo czasu, żeby się wkręcić w historię, tak 

tutaj nie było tego problemu i dosłownie pochłaniałem rozdział za rozdziałem. 

Naprawdę, jeśli gdzieś tam podobała się wam historia o polowaniu na „Skrzydło 

Cienia”, ale sama książka czytała się po prostu okej, to tutaj powiedziałbym, że jest 

oczko wyżej. Bohaterowie są bardziej wyraziści, tempo też nabiera większego 

rozpędu i jeśli już jesteście „w klimacie” po pierwszym tomie, to ten czyta się  

o niebo przyjemniej. Podobnie miałem z pierwszą trylogią Thrawna, jaką napisał 

Timothy Zahn. „Dziedzic Imperium” mnie do siebie przekonał, ale to „Ciemną 

Stronę Mocy” czytałem z wypiekami na twarzy, zastanawiając się, co też nowego 

teraz Thrawn wymyśli.  
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Niecne plany Sorana Keizego 

Soran Keize to bohater (czy też bardziej antybohater), którego poczynania 

śledziłem z nieukrywaną przyjemnością. Kogoś takiego właśnie brakowało mi  

w pierwszym tomie, doświadczonego lidera, który planuje, knuje i wprowadza 

swoje plany w życie. Ani Yrica Quell, ani Caern Adan z „Eskadry Alfabet” nie 

pasowali mi na kogoś takiego, ale Keize to już inna bajka, w nim widziałem trochę 

Tarkina. Gdyby tylko pojawił się w takiej formie w pierwszym tomie, to już  

w ogóle byłoby 10/10. Nawet miałem wrażenie, że Alexander Freed tak starał się 

podzielić tę książkę, żebyśmy na przemian śledzili wydarzenia z obu stron 

barykady, raz po stronie Yricy Quell, a raz właśnie po stronie Sorana Keizego. Do 

tego jeszcze „Puste słońce” ma swój wątek, który zdecydowanie zachęca do 

czytania każdej kolejnej strony. Czego chcieć więcej? 

 

Tak trochę bez spoilerów 

Drugi tom, jak łatwo się domyślić, ciągnie dużo wątków z pierwszej części. Nie chcę 

tutaj, wchodzić za bardzo w szczegóły, bo wtedy musiałbym wam zdradzić za dużo 

z pierwszego tomu i tym samym odebrać sporo zabawy z czytania. Powiem za to, 

że historia trzyma poziom i przez chwilę, sam zastanawiałem się, czy „Puste 

Słońce” udźwignie hype, jaki nabudował mi się po przeczytaniu „Eskadry”, ale ta 

książka daje radę. Rozbudowujemy dalej backstory bohaterów, których już znamy, 

dostajemy kilka nowych twarzy, gdzie jednych lubimy, a drugim życzymy śmierci 

(ale ważne, że nie są dla nas obojętni!), no a sam konflikt na linii Eskadra Alfabet / 

Skrzydło Cienia nie zawodzi i czyta się go z przyjemnością. 
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Nie mogę doczekać się trzeciego tomu! 

Jak już wspominałem, „Puste Słońce” jest dla mnie oczko wyżej niż „Eskadra 

Alfabet”, a po przeczytaniu obu tych książek, naprawdę nie mogę doczekać się 

trzeciego tomu. Hype jest wielki i w sumie to już dawno nie czekałem na jakąś 

książkę tak jak w tym przypadku. Nie dość, że gdzieś tam wraca mi przez to faza na 

Gwiezdne Wojny, znowu sięgam po komiksy i po raz kolejny instaluję „Knights of 

the Old Republic”, to jeszcze patrzę, jakie tu inne książki Freeda mógłbym sobie 

przeczytać. Więc jeśli zapytacie mnie, czy warto sięgnąć po tę serię, to jak 

najbardziej! W sumie nawet jak nie jesteście fanami Star Wars i średnio jarają was 

miecze świetlne i moc, ale lubicie ogólnie klimaty science fiction i space opery, to 

też wam polecam tę serię, bo to jest po prostu dobra kosmiczna historia. 

 

A może by tak komiksy? 

Wiecie, że książkowa seria „Eskadra 

Alfabet” powiązana jest bezpośrednio  

z komiksowymi albumami „TIE Fighter”? 

Tym samym, jak za mało wam informacji  

i wątków w książkach, to możecie sobie to 

uzupełnić komiksami, gdzie, jak sama 

nazwa wskazuje, poznacie losu pilotów 

TIE, a dokładniej to, samego oddziału 

„Skrzydło Cienia”. 
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Patrycjuszka 
  

Dawid „Djf” Janeczek 
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„Patrycjuszka” to debiut Karoliny Żuk-Wieczorkiewicz. Na wstępie pragnę 

zaznaczyć, że znam się z autorką i byłem świadkiem prac nad wydaniem tej książki. 

Wiem, że pewnie wielu teraz od razu skreśli moją recenzję jako nieobiektywną, ale 

pragnę was uspokoić. Nie zamierzam ani przesadnie zachwycać się powieścią, ani 

też przesadnie krytykować, żeby pokazać, jaki to ja jestem obiektywny. Będę po 

prostu szczery, bo chcę być uczciwy wobec wszystkich, którzy to czytają oraz 

zwyczajnie nie lubię mijać się z prawdą. 

 

Historia przedstawia losy Eurein Tessaro. Młoda dziewczyna na wieść o tym, że jej 

narzeczony zaginął, nie może w to uwierzyć, więc postanawia go odszukać. W tym 

celu zatrudnia cenionego najemnika Avero an Daara, który w połowie jest 

Amainem – przedstawicielem starożytnej rasy powstałej w czasach Ery Herosów. 

Razem wyruszają na poszukiwania, które skręcą w niespodziewane dla nich tory. 

 

 

Świat opisany w powieści nie jest jakiś szczególny, ale ma parę 

wyróżników 

Główne państwo Roaven ma króla, szlachtę, rycerzy i pospólstwo, czyli, krótko 

mówiąc, przedstawia typowe średniowiecze. Nie będę się nad nim rozwodził i 

zamiast tego pochylę się nad dwoma ludami. 



 

62 KSIĄŻKI 

Pierwszym są Amainowie — maszyny do zabijania wyhodowane w tym celu dawno 

temu, pozbawione swoich dawnych panów. Z uwagi na swoją odmienność są 

niezbyt dobrze przyjmowani przez społeczeństwo, ale za to mają opinię świetnych 

wojowników, z którymi każdy musi się liczyć. Żałuję, że autorka na razie nie 

zdradziła zbyt wiele na ich temat, ponieważ zdecydowanie są intrygującym ludem. 

 

Drugi lud to Cohrańczycy żyjący na pustyni. Jest to naród wojowników, którymi są 

zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bardzo łatwo ich obrazić i trzeba przy nich 

bardzo uważać na słowa. Noszą zasłony na twarzy. Od razu skojarzyli mi się  

z Issaram z „Opowieści z meekhańskiego pogranicza”, ale w mniej „drastycznej” 

wersji. Wprowadzają do lektury trochę egzotyki. 

 

Myślałem, że bohaterowie będą sporym plusem tej powieści 

Moja nadzieja wynikała z faktu, że miałem już styczność z opowiadaniem „Połowa 

człowieka” tej autorki, gdzie pojawiła się część bohaterów z tej książki. Niestety 

pod tym kątem jest trochę gorzej.  

 

Eurein początkowo jest rozpieszczoną pannicą, która musi zawsze postawić na 

swoim. W trakcie lektury zmienia się w bardziej trzeźwo myślącą, chociaż nadal 

daje o sobie znać jej młodość. Może wzbudzić sympatię swoją niezłomnością  

w dążeniu do celu. Trochę jej kibicowałem, ale ogólnie moje zdanie na jej temat 

jest neutralne. 



 

63 KSIĄŻKI 

Avero to bohater, którego poznałem w „Połowie człowieka” i cieszył mnie fakt, że 

tutaj też będzie w centrum wydarzeń. Niestety trochę się zawiodłem. Nigdy nie 

darzyłem go szczególną sympatią, ale ujął mnie wtedy swoim stosunkiem do 

wszelkich zwierząt. Tutaj również to występuje, ale mam wrażenie, że z charakteru 

Amain stał się trochę bardziej „miękki”. Nie uważam tego za wielką wadę, ale coś, 

co trochę mi w nim przeszkadzało. 

 

Za to nadal bez zarzutu spisuje się jego towarzysz żmijun, chociaż było go mało  

w porównaniu z „Połową człowieka”. Ten skrzydlaty gad zdecydowanie jest moją 

ulubioną postacią z tego uniwersum i tutaj mam do autorki apel o więcej żmijuna 

w kolejnych częściach. 

 

Reszta bohaterów też jest nawet ciekawa, ale żaden z nich nie wzbudził mojej 

sympatii na tyle, bym o nim napisał. Jedynie wspomnę jeszcze o dobrej kreacji 

antagonisty, który ma szansę zostać najbardziej wyrazistym bohaterem cyklu. 

 

Ogólnie książkę czytało mi się dobrze i podczas lektury odczuwałem dużą 

przyjemność, ale poza jedną sceną zabrakło mi chwil, gdy czułem jakieś spore 

emocje. Przez powieść się płynie i nie ma nudnych momentów, gdzie nic się nie 

dzieje. Autorka potrafiła parę razy zaskoczyć, ale zaszokować mnie udało jej się 

tylko raz. Niestety „Patrycjuszka” ma mniej niż 300 stron, więc historia urywa się, 

zanim na dobre się rozkręci i pozostawiła u mnie niedosyt. 
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Podsumowując, uważam „Patrycujszkę” za udany debiut, ale brakowało mi 

czegoś, co nadałoby mu „wyjątkowości”. Sama historia ma potencjał i czekam na 

ciąg dalszy. Umiarkowanie polecam, ale radzę nie nastawiać się na wspaniałą 

lekturę, która zapadnie wam w pamięć, lecz na powieść, która może dać wam dużo 

przyjemności. 
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Wierni i Upadli 
  

Dawid „Djf” Janeczek 
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„Wierni i Upadli” Johna Gwynne'a to cykl liczący cztery tomy – „Zawiść”, 

„Męstwo”, „Zgliszcza” oraz „Gniew”, który nie był w moich najbliższych planach. 

Miałem zamiar kiedyś go wypożyczyć z biblioteki, ale promocja trzech pierwszych 

tomów po 15 złotych za tom mnie skusiła. W ten sposób zyskałem szansę 

przeczytania tego wcześniej. Czy powieści z tej serii spodobały mi się? Zapraszam 

do recenzji. 

 

Trochę o fabule i świecie 

Cykl przedstawia losy młodego chłopaka Corbana, który cierpi na brak odwagi. 

Prześladowany pragnie zostać wojownikiem i jego szansę na to się zwiększają, gdy 

zdobywa nauczyciela. Tymczasem syn barona Ripy, Veradis zostaje przybocznym 

księcia Tenebralu Nathaira, którego ojciec – król Atilius wzywa innych władców na 

radę. Sądzi, że spełnia się przepowiednia i za niedługo dojdzie do starcia 

czempionów Elyona oraz Asrotha, czyli kolejno Jasnej Gwiazdy oraz Czarnego 

Słońca. Trzeba zrobić wszystko, by to Jasna Gwiazda zwyciężył, bo w przypadku 

klęski zwycięży zło, które zniszczy znany obecnie świat. 

 

Skoro już zahaczyłem o świat, to opowiem o nim krótko. 

Jego stworzycielem jest Elyon, a wrogiem Elyona Asroth, zbuntowany Ben-Elim 

nienawidzący ludzi. Pierwszemu z nich służą Wierni Ben-Elim, którzy mają za 

zadanie chronić stworzony przez niego świat, a drugiemu Upadli Kadoshim, którzy 

chcą ten świat zniszczyć. 
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W świecie jest kilka królestw ludzi, spośród których najważniejszymi są Tenebral, 

Ardan, Isilrir oraz Cambren. Żyje w nim jeszcze pięć klanów olbrzymów – Benothi, 

Hunen, Jotun, Kurgan oraz Shekam. Ten świat niestety nie był atutem powieści, 

lecz nie był także wadą. Nazwałbym go średnim, a olbrzymy uważam za 

niewykorzystany potencjał, bo były dla mnie czymś innym niż w zazwyczaj 

czytanych przeze mnie książkach fantasy. Myślałem, że to będzie rasa, o której 

informacje będę „chłonął”, ale po początkowym zaciekawieniu już zwyczajnie je 

„rejestrowałem”. Moim zdaniem autor niewystarczająco dogłębnie ją przedstawił. 
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O sercu powieści, które nie do końca dobrze pracowało, czyli 

bohaterach 

Głównym bohaterem całego cyklu jest Corban i jakbym miał go określić jednym 

słowem, to chyba najbardziej pasowałoby „nudny”. W pierwszym tomie jeszcze 

słabość jego charakteru można było wytłumaczyć wiekiem (miał wtedy gdzieś 

13,14 lat), ale potem dorastał i jego charakter był podobnie słaby. Niestety jest to 

do bólu typowy główny bohater, który jest kimś wyjątkowym, za którego wszyscy 

chcą ginąć, który zrobi wszystko dla przyjaciół i jest dobry „bo tak” bez większych 

dylematów moralnych. Przez większość cyklu nie pokazywał wewnętrznej „stali”, 

a gdy już wykazywał się czymś chwalebnym, to miałem wrażenie sztuczności. Taki 

właśnie dla mnie jest Corban – sztuczny. Mój stosunek do niego podczas lektury 

serii świetnie pokazuje fakt, że gdy pojawiał się rozdział z jego perspektywy, to 

miałem takie „Czemu znowu on?”. Zdecydowanie jeden z najgorszych 

pozytywnych bohaterów, których spotkałem na swojej drodze w książkach 

fantasy. Do bólu przewidywalny i do bólu nudny. 

 

Za to dużo lepsze zdanie mam o Veradisie, który jest drugim co do ważności 

bohaterem w historii. Jego przyjaźń z Nathairem była dla mnie najciekawszym 

wątkiem całego cyklu i jednym z niewielu, przy którym odczuwałem trochę emocji. 

Jego atutem w mojej opinii jest także fakt, że w przeciwieństwie do Corbana nie 

jest nikim wyjątkowym. Zaprzyjaźnia się z księciem i jest ważny, ale nie jest tak 

kluczowy dla fabuły, jak Corban. Veradis zwyczajnie chce postępować właściwie, 

chociaż czasem trudno mu orzec, czy słusznie postąpił. Ten bohater nie ma wielu 
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dylematów, ale je ma. Nie jest tak jednoznaczny, jak Corban i w przeciwieństwie 

do niego, obawiałem się ewentualnej śmierci Veradisa. Przez cały cykl jako 

jednego z niewielu darzyłem go sympatią, a jego wątek śledziłem z największym 

zaciekawieniem. Zdecydowanie najlepiej wykreowany przez autora bohater, 

chociaż wielkiej konkurencji nie miał. 

 

 

 

Skoro już poruszyłem ten temat, to muszę przyznać, że John Gwynne niezbyt 

dobrze sobie radzi z kreowaniem bohaterów. Kilku z nich się wyróżnia np. Alcyon, 
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Nathair, Camlin czy Maquin, ale ogólnie poza Veradisem trudno mi było znaleźć 

takiego bohatera, którego los by mnie tak zwyczajnie obchodził. Przede wszystkim 

autor dawał im niezbyt rozbudowane rysy psychologiczne i byli prości, więc 

praktycznie nie zaskakiwały mnie ich zachowania czy czyny i kibicowałem im 

głównie z obowiązku, bo w końcu byli „tymi dobrymi”. 

 

Mam wrażenie, że było tak dlatego, że John Gwynne za bardzo skupiał się 

na fabule. 

 

Pierwszy tom to były perypetie bohaterów w świecie szykującym się na wielką 

wojnę i było tam dużo zwykłych perypetii bohaterów, a niektóre ich osobiste 

problemy naprawdę mnie ciekawiły. W późniejszych tomach autor jednak za 

bardzo skupiał się właśnie na wielkiej wojnie, przez co cierpiał rozwój postaci. 

Pierwszy tom był dla mnie najlepszy, bo wszystko, co się działo, było w miarę 

naturalne, ale później John Gwynne poszedł w epickość i wychodziło mu to 

zazwyczaj sztucznie. 

 

Ostatnim aspektem powieści, który chciałem poruszyć, są relacje ludzi, że 

zwierzętami i ogólnie zwierzęta. Mogłem nie lubić Corbana, ale wzajemne 

przywiązanie jego i Burzy było czymś, co trochę ożywiało jego wątek. Ogólnie 

okazywanie czułości przez ludzi oraz zwierzęta i pokazywanie w ten sposób ich 

więzi... To były naprawdę rzadkie momenty i autor specjalnie się na nich nie 
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skupiał, ale gdy czytałem np. o tym, że pies polizał swojego właściciela czy się do 

niego przytulał, to jakoś tak ciepłej mi się robiło na sercu i to po prostu doceniam. 

Ma problem z ludzkimi postaciami, ale za to zwierzęce mógłbym nawet uznać za 

atut. 

 

Podsumowując, seria „Wierni i Upadli” nie zapisze się dobrze w mojej pamięci, ale 

czytałem gorsze pozycje. Będę trochę tęsknił za Veradisem i cieszył się, że nie 

muszę mieć już styczności z Corbanem. Na pewno oczekiwałem więcej po 

książkach, które mają po około 800 stron każda. Niestety w chwili, gdy ratowanie 

świata stało się najważniejsze, to było za dużo akcji, a za mało rozwoju bohaterów. 

Szkoda, że autorowi się nie udało dobrze rozwinąć tej historii, bo według mnie 

miała większy potencjał. Nie mogę napisać, że polecam, bo dwa ostatnie tomy 

przeczytałem tylko z powodu mojej zasady, że zawsze kończę zaczęte serie. Mogę 

tylko powiedzieć, żebyście nie oczekiwali niczego wyjątkowego, jeśli zdecydujecie 

się sięgnąć po ten cykl. 
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Diuna 
Ojciec (matka?) science fiction 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Naprawdę ciężko było mi zacząć pisać tę recenzję. Nie dlatego, że nie miałem 

pomysłu co tu napisać. Dokładnie wiedziałem, co chcę wam powiedzieć, ale 

wszystko wydawało mi się po prostu oczywiste, zbędne i powielające to, co 

powiedzieli już inni… chyba tak to już jest, jak zabierasz się za recenzowanie 

legendy, jaką jest DIUNA. 

 

Przykład, jak pisać dobre książki science fiction 

Diuna, uhonorowana nagrodami Hugo i Nebuli jest idealnym przykładem, jak 

powinna wyglądać dobra książka z gatunku science fiction. Gdzie świat potrafi 

pochłonąć nas bez reszty, gdzie wszystko jest dla nas egzotyczne i nowe,  

a elementy sci-fi sięgają o wiele dalej niż wprowadzenie podróży kosmicznych, 

gdzie autor formuje zupełnie nowe światy, nie będąc ograniczony tym, jak wygląda 

nasza ojczysta planeta.  

 

Wizja Franka Herberta 

Frank Herbert pokazuje poprzez Diunę, że gatunek science fiction to popis 

wyobraźni autora, narzędzie do przedstawiania nieskończonych pomysłów. Nawet 

nie chodzi mi tutaj o samą historię, choć ta, opowiadająca o walczących ze sobą 

rodach i drodze młodego księcia po władzę, jest świetnie napisana i potrafi 

wciągnąć; ale chociażby o Diunę, krainę kryjącą w sobie tyle sekretów, że ciężko 

to opisać w jednej książce. Herbert nie bez powodu przedstawiany jest jako jeden 

z ważniejszych przedstawicieli literatury science fiction.  
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Autor stworzył tutaj naprawdę wdzięczny świat, w którym można wykreować 

najróżniejsze historie, czy to o politycznych rozgrywkach wielkich rodów, czy też 

walce o przeżycie pojedynczej osoby w trudnych warunkach tajemniczej planety. 

 

Doceniam też rozmach, z jakim napisana jest Diuna, gdzie dostajemy ogromną 

wręcz plejadę bohaterów i każdy z nich jest inny, ma swoje motywy i przemyślenia, 

a co najważniejsze, nie jest nam obojętny! Bohaterowie drugoplanowi są tutaj tak 

samo ważni, co ci pierwszoplanowi. Rzadko spotykamy sytuacje, że wprowadzany 

jest jakiś bohater, tylko po to, żeby popchnąć wątek głównych bohaterów do 

przodu. Oj, to, to nie! Jeśli on tam jest, to znaczy, że jest faktyczną częścią tego 

świata, w dużo większym stopniu, niż tylko bycie drogowskazem, który powie 

bohaterowi pierwszoplanowemu, gdzie ma iść.  
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Denis Villeneuve i zaskakująco dobra ekranizacja  

Diuna Franka Herberta nie jest lekką książką, ale jest pozycją, którą naprawdę 

warto poznać. Zrozumiecie jak dużo późniejszych serii (chociażby Gwiezdne 

Wojny) czerpały garściami z pomysłów i wizji autora. Do tego, sam główny 

bohater, jest tym typem postaci, której losy wręcz chce się poznawać. Przyznaję, 

rzadko tak zżywam się z bohaterami, jak miało to miejsce właśnie przy Diunie.  

Za to, ode mnie, ogromny plus. 

 

 

Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie chcecie teraz brać się za książkę, to polecam też 

obejrzeć niedawno powstałą, drugą2 filmową ekranizację, za którą stoi Denis 

Villeneuve (jak macie HBO Max to możecie obejrzeć, chociażby i w tej chwili). Film 

jest świetnie nakręcony i widać, że ekipa dobrze zapoznała się z materiałem 

źródłowym i oddała ducha książkowej Diuny. Myślę, że film zachęci was potem do 

sięgnięcia po książkę. 

 

  

 
2 pierwsza była z 1984 rok i stał za nią David Lynch, również gorąco zachęcam do 

jej obejrzenia. 
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Fantastyczne Pióra 2020 
Nie ważcie mi się przejść obok tego obojętnie! 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Fantastyczne Pióra 2020 to już trzecia antologia portalu fantastyka.pl, jaką 

trzymam w rękach i muszę wam powiedzieć, że naprawdę podziwiam zapał,  

z jakim oni to tworzą! 

 

 

Co, jak i gdzie? 

Fantastyczne Pióra są darmowymi antologiami portalu fantastyka.pl - każdy może 

wbić na ich stronę i pobrać całą książkę kompletnie za free, ewentualnie zamówić 

odpłatny egzemplarz papierowy. Na co chcę tutaj zwrócić uwagę, to poziom 

wykonania tej antologii! Bo bądźmy szczerzy, w necie pełno jest różnych zbiorów 

opowiadań udostępnianych za darmo, na fejsie co chwila powstają pomysły 

zebrania opowiadań członków danej grupy i wypuszczenia tego jako antologia  

o czymśtam. W dużej mierze są to amatorskie projekty, zrobione lepiej albo gorzej.  

 

 

Z Fantastycznymi Piórami jest inaczej, tutaj naprawdę można mówić  

o profesjonalizmie, o ogromnie pracy włożonej, żeby jak najlepiej dopracować 

skład i łamanie tekstu, czy nawet same teksty! Bo jak już coś tam trafi, to wiecie, 

że jest to coś dobrego. 
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Z roku na rok jest jeszcze lepiej 

Pamiętam, że byłem mile zaskoczony Fantastycznymi Piórami 2018, potem 

pojawiła się dziewiętnastka i pomimo tego, że niektórego opowiadania już nieco 

mniej mi podpasowały, to jednak sama antologia została przygotowana 

nienagannie i nawet lepiej niż osiemnastka. Teraz mam wersję 2020 i muszę wam 

powiedzieć, że ci skubańcy nie spoczywają na laurach, tylko cisną, żeby każda 

kolejna odsłona była lepsza od poprzedniej. Dodatkowo w tej antologii nieco 

przeważa science fiction, co mnie akurat bardzo cieszy, bo jestem teraz w klimacie 

sci-fi i między Gwiezdnymi Wojnami a Diuną, miło było jeszcze złapać kilka 

naprawdę zaskakujących opowiadań. 
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No a jak przy opowiadaniach jesteśmy, to nie sposób mi tutaj opisać każdego  

z osobna, bo po pierwsze – Ulka urwałaby mi głowę, jakby dostała taką ścianę 

tekstu do korekty. Po drugie – wysiedlibyście w połowie tej recenzji i nie dotarli do 

podsumowania oraz po trzecie – za bardzo bym się powtarzał, bo w każdym 

opowiadaniu bym tylko pisał, że mi się podobało! No ale taka jest prawda! 

Zarówno Sylwester Nowicki, jak i Sonia Korta, czy Michał Rybiński i Marcin Popiel, 

mieli świetne teksty. Tak samo z przyjemnością czytało mi się to, co napisali Jerzy 

Bogusławski, Franek Zarzecki czy Paweł Wącławski. Ucieszyłem się, kiedy 

zobaczyłem, że Katarzyna Szymonik napisała opowiadania w klimatach mojego 

ukochanego postapo. Z zaciekawieniem zagłębiałem się w teksty Daniela 

Kordowskiego, Marka Kolendy, Alicji Mirek, Krzysztofa Marcińskiego czy Pauliny 

Klimentowskiej i Rafała Łobody. No i nie można też zapomnieć o horrorze, jakim 

uraczyła nas Agnieszka Fulińska.  
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Czemu nie narzekam? 

Chwila stop! Pamiętacie jak jeszcze na blogu hipogryf.pl, potrafiłem się przyczepić 

do jakiegoś jednego opowiadania w całej antologii? Pewnie nie, bo to były dawne 

dzieje, a ja też mam już trochę inne podejście i chcę tutaj napisać, czemu teraz tak 

bardzo popieram tego typu projekty.  

 

Nawet jeśli jedno czy dwa opowiadania będą gdzieś troszkę słabsze od 

pozostałych, to jednak dalej staram się ocenić to jako całokształt, jako jeden duży 

projekt. No a prawda jest taka, że za darmo, dosłownie za 00,00 zł, dostajemy coś, 

nad czym pracowała masa osób, coś, co jest dopracowane lepiej niż niektóre 

książki na półkach w empiku i co jeszcze promuje rodzimą fantastykę i rodzimych 
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autorów. Nie wiem jak wy, ale jak widzę takie projekty, to aż mi się przyjemniej 

robi. Ci ludzie potrafią wykonywać wręcz syzyfową pracę, sprawdzając, 

poprawiając, redagując to wszystko i nie zobaczyć z tego nawet złotówki, a mimo 

to dawać z siebie 100%. Dlatego jak najbardziej zachęcam was do wejścia na 

fantastyka.pl, pobrania antologii Fantastyczne Pióra 2020 (i pozostałych też)  

i cieszenia się z lektury. Bo to jest dobre i za darmo. Czego chcieć tutaj więcej? 
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Tylko spójrzcie, ile osób przy tym 

pracowało! Jak połączymy to  

z poziomem tekstów w antologii, 

to „Fantastyczne Pióra 2020” 

dostają ode mnie 10/10! 
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PEŁNĄ OFERTĘ KSIĄŻEK 

WYDAWNICTWA HM 

ZNAJDZIESZ NA: 

WYDAWNICTWOHM.PL 

  

http://wydawnictwohm.pl/
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DODATKI 
 

 

W tym numerze mamy dla was dwa specjalne dodatki! Pierwszym jest quiz wiedzy 

o Harrym Potterze, który przygotowała Nanaia. 

Drugi to opowiadanie napisane przez Marcina Masłowskiego, autora serii książek 

„Dzieci czystej krwi”. 

 

Gorąco zachęcamy zarówno do rozwiązania quizu, jak i przeczytania opowiadania! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiki/zdjęcia użyte w wizualizacji quizu o Harrym Potterze: pixabay.com/canva.com 
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POTTERZE 
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OPOWIADANIE: SKLEPOWA MIZERIA 
 

Autor: Marcin Masłowski 

 

Do godziny szóstej brakowało dwóch minut. Barbara przypięła sobie plakietkę. 

Obok jej imienia widniała na niej uśmiechnięta, żółta buźka. Firmowa koszula 

pachniała chemiczną wonią zielonego jabłuszka. Była wyprasowana i czysta,  

w przeciwieństwie do pomiętej i poplamionej, błękitnej bluzy menadżera sklepu, 

Michała.    

Usiadła na swoim miejscu i poczekała, aż kierownik uruchomi kluczem kasę. 

Wpisała swój PIN, urządzenie zaśpiewało i było gotowe do pracy. Założyła 

słuchawki i wzięła kilka głębokich wdechów.  

– No, Baśka, bejbe, jesteś gotowa? – usłyszała męski głos Michała i od razu jej 

królicze serce zabiło mocnej. Kierownik by zwykłym mizoginem i ciągnął się za nim 

smród afery mobbingowej. Doskonale umiał wywęszyć ofiarę. I kiedy Barbara 

zobaczyła go w sklepie pierwszego dnia, od razu oboje wiedzieli, jak będą układać 

się ich relacje. Pozwalał sobie wobec niej na wszystko, a ona nie miała sił na tyle, 

aby mu się przeciwstawić. Michał uważał się za kierownika pierwszej klasy. 

Codziennie zamęczał swych podwładnych motywacyjnymi bzdurami, bez żenady 

kalkowanymi z poprzedniego miejsca pracy, z którego wyleciał z hukiem (patrz 

afera mobbingowa), wpajał zasady, pouczał i karcił, gdyż uważał, że nawet w takiej 

sieci sklepów jak Kolorowy Mak pracowników należy traktować jak tępe bydło. 

Opakowane w branżowy papierek.  
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Barbara natomiast była idealnie łatwym celem. Nieśmiała i mało przebojowa, nie 

potrafiła wykazać się chociaż gramem asertywności. Owszem, nie należała do 

piękności, ale mężczyźni zwracali na nią uwagę, co tylko trochę jej schlebiało, ale 

przeważnie przerażało. Bądź co bądź była dobrze zbudowaną blondynką  

o mięsistych ustach i dużych, niebieskich oczach. Brakowało jej może kilku 

centymetrów wzwyż, które spokojnie mogły przewędrować z jej boków i tyłu. Aby 

im w tym pomóc już od czterech lat zamierzała zapisać się na jakiś fitness. 

Podejmując się pracy sprzedawcy w ciągle rozwijającej się sieci sklepów, 

spodziewała się spokoju i stabilizacji w codziennej szarówce. Tymczasem przez 

Michała nabawiła się nerwicy i pryszczy.  

Przytaknęła kierownikowi i popatrzyła przed siebie. Katarzyna siadała właśnie na 

swoje stanowisko i pomachała Barbarze. Była pogodną emerytką, która pracą 

kasjerki chciała spłacić długi wnuczki.  

Wybiła szósta i otworzyły się drzwi. Pojawił się w nich pierwszy klient, ten sam co 

zwykle. Pan Mietek z bloku naprzeciwko. Barbara już dawno zdążyła poznać jego 

stałą trasę między regałami. Nie reagował na ustawione w korytarzach przeszkody 

w postaci palet ze stosami promocyjnych produktów. Wyuczonym, płynnym 

ruchem popędził w prawo, ku kolorowemu światu napojów wyskokowych. Schylił 

się, by z najniższej z półek zdjąć najtańsze piwo. Puszki włożył pod pachę i równie 

dziarskim, choć chybotliwym krokiem, podążał ku Barbarze.   

– Dzieńdoberek, złociuchna – wydukał, a wraz z jego słowami na Barbarę spłynęła, 

wymieszana z papierosianym odorem, chmura przetrawionego alkoholu. – Piwko 

z rana jak śmietana!  
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Odpowiedziała wymuszonym uśmiechem i szybko zeskanowała produkty. Miecio 

długo szukał kilku monet w kieszeniach brudnych spodni. Nie czekał na paragon. 

Pędem pobiegł ku drzwiom i już go nie było. 

– Dziękuję za dokonanie zakupów w naszej sieci. Życzę miłego dnia… – powiedziała 

jak robot, mimo że Michał nieustannie zwracał jej uwagę, że powinna być bardziej 

przebojowa. 

– Masz czym oddychać, dziewczyno – mówił, a jego wzrok spływał na jej dekolt, 

zanurzał się w nim i nurkował głęboko. Któregoś dnia, myślała, kierownik nie 

opanuje się i położy na niej swoje brudne łapska. To była kwestia kilku dni  

i Barbara, najsłabsze ogniwo punktu sklepowego numer trzydzieści w Łodzi, 

wiedziała o tym doskonale. – Nawet taka babka jak ty, Baśka, może być atrakcyjna! 

Patrzyła w przestrzenie wielkich, przeszklonych witryn. Uwięziona w blaszanym 

klocku, miała ochotę cisnąć słuchawkami o ziemię i wybiec na zewnątrz. Czuła, że 

nie należy do świata kas, promocji, aplikacji i nieznanych klientów, którzy 

przetaczają się przed nią, jak obraz za oknem pędzącego samochodu. Zdążyła 

wrosnąć w podłogę sklepu, który pożerał jej radość życia, ale nie miała odwagi, by 

rzucić tę pracę. Zbyt wiele kosztowało ją przebrnięcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Uważała siebie z zupełnie beznadziejny przypadek i zrobiła tak nędzne wrażenie 

na menadżerze łódzkiego działu Kolorowego Maku, że ten początkowo pomyślał, 

że dziewczyna specjalnie bierze go na litość. Kiedy przekonał się, że Barbara BYŁA 

beznadziejna, zatrudniał ją, uważając, że w ten sposób zmaże grzechy przodków  

i zaliczy kolejny dobry uczynek.    
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Z każdym kolejnym dniem coraz szybciej staczała się w dół i w drodze ku otchłani 

nie miała czego się chwycić. Była u kresu sił i wiedziała, że gdy dotrze na dno, nie 

będzie miała siły, by się od niego odbić. Wówczas wszystkie Michały świata 

dopadną ją tam i pożrą. Potrzebowała jakiegoś silnego bodźca, czegoś 

wyjątkowego… albo najlepiej kogoś. Tak, marzyła o mężczyźnie. No może od razu 

nie o księciu z bajki albo takim z okładek romansów, które namiętnie wypożyczała 

z osiedlowej biblioteki – Barbara znała swoje możliwości – ale nie obraziłaby się, 

gdyby choć trochę przypominał jednego z bohaterów jej ulubionego tureckiego 

serialu.  

Mijały godziny, a wraz z nimi przez życie Barbary miarowo przewijali się wraz  

z kasową taśmą i kładzionymi tam produktami klienci. Sułtan, uparciuch, nadal nie 

przyjeżdżał na czarnym koniu. Nie parkował, czy co się tam robi z koniem, przed 

marketem, nie wkraczał, nie obłapiał Barbary na oczach Michała, zasypując ją 

pocałunkami, i nie wywoził w ciepłe kraje albo przynajmniej do Juraty.  

– Ten nie pożyje długo – usłyszała nagle. – No zobacz, jak lezie! 

– Jaja sobie robisz! – ktoś zaśmiał się skrzekliwie. Barbara podniosła oczy znad 

jogurtu i rozejrzała się na boki.  

– Jakiś problem? – zapytał chłopak w okularach. 

– Nie, przepraszam – odparła, wyrwana z zamyślenia i zeskanowała kolejne 

opakowanie. Odczytała kwotę zakupu i czekała, aż klient uiści cenę blikiem.  

– Jak stąd wyjdzie, to zobaczysz! – zaskrzeczało coś znowu. – Przejdzie czterdzieści 

trzy kroki i jeb! 
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– I co? I co? – dopytywał ten drugi, piskliwy głosik. 

– Coś tam mu w piersiach strzeli i potknie się.  

– Łeee, co to za pierdoły? 

– I przejedzie go wtedy, już ja to tak załatwiłem, że rozjedzie go na śmierć! – odparł 

pierwszy głos. – Lepiej się upewnić i odpowiednio dobić. Najpierw serducho, 

potem ogólna miazga.  

– Mizeria… 

– Kto to powiedział? – Barbara włączyła mikrofon w słuchawkach. Bała się spojrzeć 

na następnego klienta z kolejki. – Michał, to ty? Kaśka? 

– Co tam znowu, blondi? – zapytał kierownik. Po głosie sądząc, był zezłoszczony. 

Pewnie męczył się nad cotygodniowym raportem.  

– Milczę jak grób – odparła druga z kasjerek. – Wiecie, że nie lubię gadać przez te 

całe majkroportki. Nigdy nie wiadomo, kto nas podsłuchuje… 

– Michał, jeśli to ty robisz mi głupi kawał… – zaczęła znowu, siląc się na 

stanowczość, ale kierownik tylko sapnął i natychmiast się rozłączył. Wtedy zdała 

sobie sprawę, że w trakcie rozmowy z pracownikami sklepu, tajemnicze głosy nie 

zamilkły.  

– A co to za sztuka tak kogoś kopyrtnąć? Masz mało fantazji, jakbyś oklapł troszku. 

– Znalazł się, pomysłowiec jaki! Zobaczymy, jak tobie jutro pójdzie, psia jucho! 

– Pójdzie, pójdzie! I to lepiej niż tobie, gałganie pieroński! 
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Barbara wstała ze swojego miejsca i zaczęła rozglądać się pomiędzy rzędami półek. 

Albo miała zwidy i odczuwała początek choroby psychicznej, albo… Właściwe nie 

znalazła drugiego wyjścia. Trzęsła się ze strachu.  

– Czy coś się stało? – zapytał stojący przed nią starszy mężczyzna. Bacznie jej się 

przyglądał. 

– Nie – odparła cicho i usiadła na swoim miejscu. – Przepraszam. 

Zdała sobie sprawę, że zachowywała się jak wariatka. Skupiła się na pracy i wtedy 

przyszedł jej na myśl Bartek, Bartłomiej. To właśnie on, ochroniarz, musiał zrobić 

jej głupi żart, pomyślała, i teraz, ukryty w kanciapie na zapleczu, patrzył na ekranie 

swojego monitora, jak dostawała fioła. Szczeniak. Gówniarz. Zmełła w ustach 

przekleństwo.   

Odetchnęła z ulgą i kontynuowała skanowanie produktów, przyniesionych  

w wózku przez starszego mężczyznę, które spiętrzyły się na końcu taśmy.  

– No zobacz! – znów usłyszała piskliwy glos. Z wściekłością wyłączyła słuchawki. – 

Jaja sobie, kurna, bierze! 

Podniosła wzrok. Jak to możliwe? Zdjęła urządzenie z głowy i odłożyła na bok.  

– Jakby mu ich było mało. Co dzień jajecznicę na maśle z boczkiem wtranżala i od 

tego serducho mu pęknie. Jak staruszek na ziemię upadnie, a potem to wielkie po 

nim przejedzie, to jajca, wykoncypuj to sobie, poetycko się nie potłuką. Takem to 

obmyślił. Ładną śmierć mu narychtowałem, prawda?  

– Zejście ładne, ale nie z przytupem – stwierdził kąśliwe drugi głos i zarechotał 

straszliwie.  
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Barbara przestraszyła się nie na żarty. Popatrzyła na klienta i stojących w kolejce 

do kasy ludzi. Nikt nie reagował na skrzekliwe słowa. Czyżby to tylko ona je 

słyszała? 

– No śpiewać o tobie przy ogniach piekielnych nie bedom – odrzekł właściciel 

piskliwego głosu. 

– A wiesz, ty psie zawszony, ile trzeba taką śmierć szykować? Ile się napocić, żeby 

wszystko się w jednej chwili zadziało? Spróbuj kiedyś, psubracie, coś mądrego 

wykoncypować! Tylko w choróbskach siedzisz i myślisz, żeś śprytny! Katar 

wywołasz, gangreno, krwotoczek jakiś i co to za sztuka? A tfu! To po co żeś do 

mnie na nauki przylazł, jakeś taki dobry, hę? 

– Na mordy krwawe przejść chciałem, takie z zawiści i wstrętu. Myślałem, że mi 

dopomożesz, a tu dziada ze starości zabierasz…   

Barbara głęboko nabrała powietrza i zamknęła oczy. Kiedy je otworzyła, ujrzała 

przed sobą kartonik z jajkami. Podniosła głowę i zobaczyła przed sobą starszego 

mężczyznę, którego obsługiwała od początku tej przedziwnej rozmowy. Czyżby to 

o niego chodziło? Patrzył na nią badawczo i trochę niepewnie. 

– Trzydzieści pięć sześćdziesiąt – powiedziała drżącym głosem.  

I wtedy ich ujrzała. Pierwszy siedział na skraju zwisającej z sufitu tablicy z napisem 

KASA. Drugi leżał na palącej się na czerwono lampce, oznajmiającej, że trzecie 

stanowisko było nieczynne. Mieli po czterdzieści centymetrów i byli straszliwie 

włochaci. Ich pomarszczone, brązowe twarze pokrywały, pokryte kępkami 

czarnych włosków, krosty. Porośnięci byli gęstą, brudną sierścią i, co zrobiło na 
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kobiecie najgorsze wrażenie, mieli kopytka zamiast stóp i małe, figlarne ogonki, 

zakończone spiczastą łuską.  

– Ile? – zapytał dziadek, ciężko sapiąc. 

– Patrz, już się zadyszał! – powiedział ten z lampy. – Widzisz, pikawa ostrzega! 

– Mizeria! Zapatrzył się, stary piernik, w tę cycatą babę, a ona w niego gały wlepiła, 

ot co! Coś czuję, że się między nimi gotuje! – zarymował i, czort jeden, zaśmiał się, 

a kościstą dłonią uderzył w tablicę, skąd trysnęły ogieńki. Skry posypały się na 

fryzurę stojącej w kolejce małolaty z telefonem komórkowym w ręku, lecz ona, 

zapatrzona w ekran smartfona, ich nie widziała, ani nie poczuła. 

Barbara ukradkiem wpatrywała się w diabełki. To jej serce biło szaleńczo,  

a w ustach zrobiło się sucho. Stworki jednak, skupione na dziadku, nie 

zorientowały się, że były obserwowane.  

– To ile będzie, się pytam? 

– Trzydzieści sześć pięćdziesiąt – odpowiedziała, starając się odwrócić wzrok od 

biesów, które wiwatowały, rechotały i puszczały bąki, które materializowały się 

tuż za ich nieowłosionymi dla odmiany zadkami w postaci niewielkich sinych 

chmurek. – Trzydzieści pięć sześćdziesiąt – poprawiła się w porę.  

– Dom wariatów – stwierdził dziadek. Podał kasjerce pięćdziesięciozłotowy 

banknot i czekał na resztę. – Wyda mi pani, czy mam napisać poddanie? 

– Tak, oczywiście, przepraszam – wypluła z siebie słowa, mimo że niemal stanęły 

jej w gardle. Otworzyła kasetkę i wyjęła z niej odpowiednią kwotę. Dziadek 
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pokiwał z pobłażaniem głową, odwrócił się i trzymając reklamówkę ze 

sprawunkami w dłoni, ruszył ku wyjściu. 

– Liczysz? – wrzasnął pierwszy czort. – Sześć, siedem, osiem... 

– Mizeria! W takim tempie zejdzie nam do rana – dodał drugi i zerwał się na nogi, 

po czym rozpostarł skrzydła i wzleciał. Unosił się nad głową mężczyzny i uważnie 

go obserwował. Jego kompan pstryknął chudymi palcami i przeniósł się pod sufit 

przy drzwiach wejściowych.   

– Dziękuję za dokonanie zakupów w naszej sieci – wyszeptała do pleców klienta. – 

Życzę miłego dnia… 

– Jakieś fajki – rzuciło niedoprecyzowane czasownikiem hasło nieletnie dziewczę, 

które z wyglądu przypominało dwudziestolatkę, będącą w kilkudniowym 

imprezowym ciągu. Formułując żądanie, nastolatka nie uniosła nawet wzroku 

znad ekranu telefonu.  

Barbara znieruchomiała. Gdy staruszek przeszedł przez wyjście, usłyszała liczbę 

dwadzieścia dwa. Dwa czarcie ogonki zniknęły za rozsuwanymi drzwiami. Zerwała 

się z obrotowego krzesła i mijając slalomem innych klientów, popędziła za 

mężczyzną. 

– Baśka, co ty robisz? – krzyknęła kasjerka emerytka. – Ukradł coś?  

– Nie! – odpowiedziała Katarzynie i omal nie wpadła na wyjeżdzający spomiędzy 

kas koszyk. Burknęła jakieś przeprosiny i ruszyła dalej.  

Wypadła przed sklep. Mężczyzna właśnie wchodził na chodnik, a oba stworki 

siadały na gałęzi pobliskiego drzewa. Machały rękoma, darły się w niebogłosy i 
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kręciły ogonkami kółka tak, jakby mu kibicowały. Już się domyśliła, co za chwilę się 

stanie. Kątem oka ujrzała, jak z prawej nadjeżdżał autobus. Staruszek tymczasem 

patrzył się w lewo i powoli wchodził na wymalowane na jezdni pasy. 

– Stać! – wrzasnęła, a mężczyzna odwrócił głowę w jej kierunku. Gdy zobaczył, kto 

go wołał, wzruszył ramionami i postąpił o krok. Nagle przystanął, z wyraźnym 

grymasem bólu na twarzy. Dotknął dłonią kurtki na wysokości klatki piersiowej, po 

jej lewej stronie, i zachwiał się. Czerwone, potężne i rozpędzone przeznaczenie 

dziadka tymczasem pędziło dalej.  

Chochliki rechotały przebrzydle. W pewnej chwili jeden z nich ujrzał, jak kasjerka 

ze sklepu nadludzko szybko podbiegła do staruszka, złapała go za dłoń i pociągnęła 

w stronę chodnika. Oboje przewrócili się na betonowe płytki i w tej samej chwili 

przez przejście dla pieszych przejechał autobus.    

– Nie! – wrzasnął czort. – Tylko nie to! 

Z torebki dziadka zaczęły wypadać jajka, które z plaśnięciem rozbijały się  

o chodnik. Kobieta dyszała ciężko i wpatrywała się ze złością w czorty.   

– Co za mizeria! – skwitował żałośnie drugi diabeł.  

¤ 

– Pani Basiu, jest pani pewna, że przeżyję ten dzień? – zapytał cicho Mieczysław, 

który już czternasty dzień był niepijący.  

– Tak, panie Mietku. Niech pan spokojnie wraca do konkubiny – odpowiedziała mu 

Barbara i poprawiła grzywkę. – Jak tylko będę coś wiedziała, dam panu znać.  
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Odprowadziła wzrokiem klienta. Przygładziła niebieską i perfekcyjnie 

wyprasowaną koszulę na piersiach. Mimo upływu czasu nadal z dumą nosiła 

identyfikator kierowniczki sklepu Kolorowy Mak numer trzydzieści w Łodzi.  

– No i mówiłem, że się rozniesie – szepnął siedzący na jej ramieniu Cypis. Założył 

racicę na racicę i popalał jakieś śmierdzące zielsko i bekał. – Ludzie widzą w tobie 

przepowiadaczkę śmierci.  

Nie odpowiedziała. Obeszła kasy, sprawdzając, czy wszystkie są włączone, po czym 

udała się do pomieszczenia, nazywanego pokojem menadżera. Po drodze minął ją 

Bartek ochroniarz, który grzecznie się do niej uśmiechnął. Przystanął i ustąpił jej 

miejsca. Odpowiedziała mu lekkim, władczym kiwnięciem głowy i otworzyła drzwi. 

Usiadła na krześle, z którego rozkazy wydawał kiedyś Michał i spojrzała  

w migoczący na ekranie komputera idealnie wypracowany raport idealnie 

pracującego sklepu.   

– Wczoraj dobrze się sprawiliście – spojrzała na dwa czorty, zerkające na nią znad 

monitora i uśmiechnęła się do nich. – Cieszę się, że wszytko się między nami 

układa.  

Cypis i Kierka przytaknęli, choć miny mieli nietęgie. Ku ich nieszczęściu Barbara 

dość szybko pojęła, na czym polegała ich praca i jaką władzę nad nimi zyskała. 

Dziadek przeżył i miał się dobrze, a linia jego życia dramatycznie się wydłużyła. 

Michał natomiast został zlikwidowany dość szybko, choć umierał w męczarniach, 

obsypany jakąś bardzo zagraniczną wysypką, na którą nie było lekarstwa.  

Czorty nerwowo kręciły ogonkami i do czasu do czasu narzekały na swój los, 

straszliwie przy tym bluźniąc i tryskając iskrami. Nie dość, że Barbara drastycznie 
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ograniczyła ich działalność, to jeszcze nakazała jej donosić kto, kiedy i w jakich 

okolicznościach. Później wszystko zmieniała i zanim urzędnicze diabły orientowały 

się, że plan nie pokrywał się z wykonaniem, wielu uratowanych zdążyło jeszcze 

pohulać po świecie.  

Oczywiście byli jeszcze ci, tacy jak Michał, którzy schodzili wcześniej, niż było to 

zamierzone. Odkrycie tego szwindlu zajęło diabłom z dołu kilka miesięcy. Do dziś 

nie nadążyli, by wszystko wyprostować.  

Cypis i Kierka, szeregowcy z działu wykonania, nie byli zadowoleni z nowych 

obowiązków, ale złapani tamtego pamiętnego dnia na gorącym uczynku przez 

wszystkowidzącą, musieli jej słuchać, gdyż teraz to Barbara miała nad nimi władzę 

absolutną. Zamiast zabierać życie, ratowali je, a biadolili przy tym strasznie. 

Najgorsze w tym wszystkim było to, że nawet najstarsze diabły nie wiedziały, 

dlaczego to ją wybrano. Ktoś dopatrzył się w jej rodowodzie czarownicy, ale to 

była tylko pogłoska. To panna Basia właśnie stała się panią życia i śmierci i czy 

Najgorętszy tego chciał czy nie, niepodzielnie rządziła na łódzkim rewirze. 

Najjaśniejszy natomiast umywał ręce i zapewne, jak to On, zataczał się ze śmiechu.  

– A teraz do roboty – rozkazała stanowczym tonem i podniosła swój telefon 

komórkowy. Biesy wpatrywały się w wyświetlaną na nim twarz mężczyzny. – 

Szybko się z nim uwińcie i jakoś bezkrwawo.   

– Dobrze zrozumiałem? – zapytał Kierka i z radości zaczął machać ogonem. 

– Dobrze, łotrze! Żonę bije, a w dodatku w politykę poszedł – wyjaśniła Barbara,  

z niechęcią patrząc na twarz uśmiechającego się na zdjęciu pięćdziesięciolatka.  
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– Babska zmowa – pisnął Cypis i splunął. – Mizeria! 

– Ucisz się, głupolcu! – wrzasnął drugi. – Wreszcie coś z naszej dziedziny!  

Barbara machnęła ręką i czorty wyleciały na salę sprzedażową. Usiadły na stercie 

rybnych konserw i w obłoku siarki snuć zaczęły swój misterny plan.  

 

Marcin Masłowski 

 

 

Gościnnie dla Hipogryfa napisał: 

 

Autor książek „Czteropalczaści” oraz 

„Wyrocznia Środka” (seria „Dzieci Czystej 

Krwi”).  

 

Więcej o Marcinie możecie dowiedzieć się na 

jego stronie autorskiej: 

https://marcinmaslowski.pl/ 

 

 

https://marcinmaslowski.pl/
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REDAKCJA 
 

 

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 

 

  

mailto: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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Dawid „Djf” Janeczek 

 

Czytelnik książek fantasy mający słabość do debiutów. Fan Sandersona, 

Abercrombiego i Wegner. W trakcie pisania książki (tu daleka droga przede mną 

jeszcze). 
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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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Magazyn Hipogryf jest 

również dostępny po 

pobrania za darmo na 

platformie LEGIMI! 
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