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Nowe szaty Hipogryfa! 

 

Kolejny numer i kolejna zmiana! Mam nadzieję, że nowa kolorystyka magazynu 

przypadnie wam do gustu i oszczędzi wasze oczy. 

Tym razem, mamy sporo gier i komiksów, a mniej książek, jednak nie martwcie się, 

nadal jest co poczytać. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, od magii i miecza po 

superbohaterów. 

 

A żeby ten wstępniak nie był za krótki, to powiem jeszcze, że szykujemy się na 

Festiwal Grozy i Fantastyki 6-8 Maja w Łodzi. Jak też tam będziecie, to możliwe, 

że na siebie wpadniemy! 

 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Hej! 

 

Wiosna, jaka jest, każdy widzi... Na pocieszenie dajemy wam nowy numer 

Hipogryfa. Co w nim? Cud, miód i orzeszki, czyli wszystko to, czego nam teraz 

najbardziej trzeba. Choć teraz wydaje się to nierealne, kiedyś jeszcze wyjdzie 

słońce i będziemy tarzać się w kwiatach, zerkając współczująco na alergików. 

Będzie dobrze! A póki co, jest dobry Hipek! 

 

 

Ulka „Nanaia” Kiniorska 
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WYDAWNICTWO HM PRZEDSTAWIA: 

 

“Lot Pustaka” - Krzysztof Detyna 
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Skorumpowany wójt prowincjonalnego miasteczka ginie w tajemniczych 

okolicznościach, ale… na tym nie kończy się jego droga. Trafia do Zaświatów,  

w których spotyka znane z historii zmarłe osobistości. 

 

• Czy jego mało wyrafinowane metody zdobywania  i sprawowania władzy 

sprawdzą się także po śmierci? 

 

• Czy cwany polski wójt poradzi sobie w świecie, w którym znaczące role 

odgrywają Leonidas, Kleopatra, Churchill  i Juliusz Cezar? 

 

• Kto okaże się skuteczniejszy w rozgrywce o najwyższe stanowisko prezesa 

rady krainy zmarłych? 

 

Gdy osobowości wielkiego formatu zmierzą się z małomiasteczkowym 

zaprzaństwem, w Zaświatach rozpocznie się prawdziwa “gra o tron”. 

 

 

W swojej debiutanckiej powieści Krzysztof Detyna zdecydował się pokazać 

postacie historyczne w satyryczny sposób − z przymrużeniem oka podkreślając 

ich wady i żartując z ich zalet. 

 

 

Ta niebanalna komedia pomyłek z pewnością wywoła uśmiech 

na niejednej twarzy. 
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GRY VIDEO 
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Osobiście wirtualnie 

 

  

Osobiście wirtualnie: 

W co grać z ludźmi we własnym domu? 

Nanaia i Horvatar 
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Spędzać czas ze znajomymi można na wiele sposobów, a jednym z nich jest 

wspólna gra – gier online jest multum, zarówno płatnych, jak i darmowych. 

Niestety w pewnym wieku w ogóle spotkać się z kimś osobiście to wyczyn,  

a wieczorne granie równa się byciu nieprzytomnym w pracy. Na szczęście jest 

rozwiązanie dla tych, którzy chcą spędzać czas razem, ale wolą spędzać wieczory 

na wspólnym obijaniu pysków psychotycznym wrogom, gotowaniu w imieniu 

Cebulowego Króla lub wirtualną zabawą klockami LEGO. 

 

Na kanapie z padem w łapie! 

Kanapowy coop to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą fizycznie 

cieszyć się swoim towarzystwem podczas wirtualnych rozrywek. Ten tryb to nic 

innego, jak wspólna gra na jednym urządzeniu – trochę jak za młodzieńczych 

czasów. Na szczęście, współcześnie nie musimy już dzielić się jedną klawiaturą! 

Dzięki osobnym kontrolerom można całkiem wygonie i komfortowo wyruszyć  

z kumplem na szalone łowy lub obić mu pysk na kosmicznej arenie. 

 

 

Szczęśliwi posiadacze konsoli PlayStation 4 znajdą tu listę gier, które idealnie 

sprawdzają się w kanapowym coopie. 
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Rayman Legends 

To jest klasyk, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to piąta część serii gier 

o pociesznym niebieskim bohaterze, która wyleciała spod skrzydeł Ubisoftu. To 

bezpośredni sequel Rayman Origins i zawiera sporo postaci znanych z poprzednich 

części. Do Rayman Legends może zasiąść jednocześnie nawet czworo graczy, dzięki 

czemu gra nadaje się nawet na spotkania w większym gronie. Największą  

i najważniejszą zaletą tej gry są... Rundy muzyczne! Podczas nich trzeba się 

wykazać refleksem i znajomością klasyków muzyki, takich jak killbillowe Woo Hoo, 

Black Betty od Ram Jam czy Eye of the Tiger. Każda runda jest tak skonstruowana, 

by przyczynić się do porażki gracza, a dzięki temu dostarcza nieskończone ilości 

zabawy. 
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Overcoocked i Overcooked 2 

To à propos gry, która przyczynia się do porażek gracza. Overcooked i jego młodsza 

siostra Overcooked 2 robią wszystko, by osoba dzierżąca pada dostała napadu 

szału. Co trudnego może być w gotowaniu? Siekanie cebulki, smażenie mięska, 

gotowanie zupki – no sielaneczka. Chyba że kuchnia znajduje się na jadących 

samochodach i ciągle ucieka Ci spod nóg. Ach, są też szczury, które kradną 

składniki do zupy. A może być i tak, że między kuchnią a wydawką przebiega 

ruchliwy chodnik... Twórcy tego tytułu to legendarne Team17, które dało nam 

króla gier kanapowych, czyli Wormsy. I podobnie jak wtedy, tak i teraz, dołożyli 

wszelkich starań, by gracze zaczęli kwestionować swoją przyjaźń, zdolności  

i zdrowie psychiczne. Alleluja! 
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Seria Borderlands 

Z dzieckiem w to nie zagracie, ale kumple będą zachwyceni. Są przekleństwa, jest 

krew i flaki, stosy używek i BROŃ. Tony broni. Długiej, krótkiej, z nogami i bez. Do 

bicia, strzelania i wysadzania. W całej serii Borderlands są wszystkie najbardziej 

zrypane pomysły, jakie kiedykolwiek zrodziły się w umysłach ludzi z 2K Games. 

Choć gra umożliwia rozgrywkę nawet czterem osobom, jest to niewygodne – 

dwoje ludzi przed ekranem z TYM to i tak zbrodnia na zdrowym rozsądku. 

Unikatowa oprawa graficzna, gameplay i humor przyczyniły się do tego, że 

Borderlands ma rzesze wiernych fanów. Ta strzelanka pełna wątpliwej moralności 

to idealne dopełnienie promilowych wieczorów ze znajomym. 
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Wiedza to Potęga 

Chcecie sprawdzić, jak jesteście elokwentni? Może sprawdzicie, kto rzucał 

kamieniami w szkołę? Jeśli chcecie podburzyć własną samoocenę, to śmiało łapcie 

za kanapowy quiz Wiedza to Potęga. Nawet 6 graczy może sprawdzić się w teście 

wiedzy ogólnej i to bez posiadania pada – kontrolerem graczy są ich smartfony. 

Wystarczy wspólna sieć oraz telefon lub tablet z Androidem lub iOS i TADA! 

Możecie nie tylko odpowiadać na pytania i wykazywać się wiedzą, ale także 

przeszkadzać kumplom i utrudniać im grę. Wygrywa najmądrzejszy i najbardziej 

przebiegły! 
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Broforce 

Gra idealna na starszaków, tych, którzy muszą już chodzić do roboty i wstawać  

z łóżka z przeciągły jękiem. Najbardziej melancholijny tytuł na całej liście, bo 

znajduje się tu cała nasza młodość. Grafika jest pikselowa a postaci to największe 

badassy kina akcji lat 80. i 90. Mechanika jest banalna jak otwieranie piwa, za to 

rozgrywka jest jak łapanie piany, która ucieka z butelki – irytująca, ale 

satysfakcjonująca. Wszystkie postaci, są totalnie BRO i tak na przykład 

amerykańską wolność niosą Brobocop, Bronan, Brominator czy Brade, Wieczny 

Łowca. Bomby dziurawią platformy, juha leje się hektolitrami, a na scenę co rusz 

wkraczają bohaterowie naszego dzieciństwa. Nic, tylko siadać, grać i wspominać! 

I popijać! 
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Diablo 3 

Zostańmy w klimacie melancholii. Ta izometryczna siekanka może być idealnym 

dopełnieniem wieczoru z kumplami. Nic, tylko siadać i ciachać. Wymaga 

minimalnego zaangażowania, a daje kupę rozrywki. W Diablo można grać do 

upadłego – Blizzard urozmaica rozrywkę, dorzucając tymczasowe sezony, które 

zmieniają nieco gameplay. Choć od premiery mija właśnie 10 lat, studio nie 

zapomniało o swoim małym pomiocie i w tym roku dodaje nowy element 

endgame'u. A jak znajdziecie Kaprysowo... Zobaczycie, że nie taki diabeł UwU, jak 

go brokatują. 
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Minecraft 

Tak, kwadratowe królestwo otwiera swoje podwoje dla kilku graczy z jednej 

kanapy! W świecie, który nie ma limitów, czworo znajomych na pewno znajdzie 

coś do roboty. Współdzielony ekran bywa irytujący, ale to tylko dodaje smaczku 

grze. 

 

 

 

 

Seria Trine 

Spokojna i błoga rozgrywka w tej przygodówce średnio sprawdzi się na wieczór ze 

znajomymi, ale może okazać się dobrą okazją do gamerskiej randki. Oprawa 

graficzna jest urocza i bajkowa, lokacje są miłe dla oka, a sama rozgrywka jest 

łatwa i przyjemna. Gry nie są długie, więc idealnie nadadzą się na kilka pierwszych 
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randek. A z czasem, gdy związek stanie się poważny, będziecie mogli przesiąść się 

na... 

 

 

 

Mordobicia! 

To dość szerokie pojęcie, bo kryje się w nim wiele tytułów. Niemal każda gra  

z grupy bijatyk oferuje kanapową rozgrywkę, czy to w trybie coop, czy versus. 

Wielką trójcą klasyki gatunku są Mortal Kombat, Tekken i Steet Fighter, wszystkie 

dostępne na PS4. Do mniej znanych, ale również bardzo udanych produkcji można 

zaliczyć Injustice, który oferuje rozgrywkę bohaterami DC Universe, a nawet 

umożliwia ich delikatną customizację. Innym tego typu tytułem jest Soul Calibur, 

w którym gości nawet nasz rodzimy Geralt z Rivii. Więc pady w dłoń i testujcie 

swoje umiejętności i związki! 
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Ten ranking powstał w oparciu na wieloletnie doświadczenie, zarówno 

gamingowe, jak i kanapowe. Nanaia użyczyła palców i umiejętności, Horvatar 

wiedzy i doświadczenia, a wyszła z tego subiektywna ocena pary grającej razem 

już ponad dziesięć lat. Być może o czymś zapomnieliśmy albo jakiś tytuł zwietrzał 

nam z głów, ale to, co tu zostawiliśmy, to gry, do których chętnie wracamy co jakiś 

czas, bo sprawdzają się idealnie do gamingowych wieczorków przy winku  

i świecach. 
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Gang Beasts 

   

Niszczyciel twojej przepony 

Antek „Mula” Obrębski 
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Często przeszukując gry w game passie, sięgamy po takie, które są dosyć mocno 

rozbudowane i najczęściej po prostu je znamy. Ja też się na tym złapałem, a zdarzy 

się, że uciekają nam w ten sposób istne perełki. Jedną z nich na pewno jest Gang 

Beasts, w który można grać samemu, z kolegami na kanapie, jak i online.  

 

 

 

Na czym to polega? 

Warto by było zacząć tutaj od tego, że gra opiera się na walce w każdym trybie gry, 

których jest trzy. W trybie piłki nożnej, naszym zadaniem jest umieszczenie 

futbolówki w bramce przeciwnika, tu jednak przemoc jest dozwolona, a nawet 

wskazana. Jest też tryb gry o nazwie „waves”, w którym na mapie walczymy ze 
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sztuczną inteligencją czy, melee, gdzie naszym zadaniem jest po prostu zrzucenie 

rywala lub rywali z planszy.  

  

 

 

Powalenie przeciwnika na wiele sposobów 

Wiem, że w wielu innych grach można zrobić to samo, ale w Gang Beasts jest to 

po prostu zabawne i sprawia masę przyjemności. Także przeciwnika możemy 

skopać, pobić, przywalić z bańki, podnieść, rzucić, znokautować, skopać  

w powietrzu, rozciąć liny od windy, w której się znajduje czy wlec po podłożu jego 

nieprzytomne ciało. Wszystko po to, żeby pozbyć się go z mapy i wygrać. Warto 

też zaznaczyć, że im więcej razy nasz rywal zostanie znokautowany, tym dłużej 

będzie leżał i kwiczał.  
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Różnorodność map 

Każda mapa w grze jest zupełni inna. Są mapy, na których możemy zniszczyć 

dosłownie wszystko, są takie, na których rzeczy same się rozsypują. Rywala 

możemy wyrzucić za burtę, zmielić, wrzucić do ognia, wrzucić do komina, zrzucić 

z billboardu, zamknąć w klatce, sprawić, żeby zjadł go rekin, zrzucić z jadącego tira, 

czy pociągu, wyrzucić przez okno, zrzucić z placu budowy i jeszcze parę innych 

rzeczy. W grze jest ogółem multum możliwości.  

 

 

 

Zdarzają się też sytuacje, w których siłujecie się z kimś na budowie, rywal was 

podnosi, ale podłoga pod nim się rozwala, on spada, a wy łapiecie się krawędzi. 

Jest mapa, na której w pewnym momencie zaczynamy latać, albo taka, w której  
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oprócz innych graczy próbujących wrzucić nas to wody, próbuje robić to też 

ogromna ośmiornica. 

 

 

 

 

Najlepiej jest grać ze znajomymi! Naprawdę nie wiecie jak 

śmieszne były pierwsze gry z kolegami we czwórkę. Tak się 

śmiałem, że ledwo byłem w stanie trafić odpowiedni przycisk 

na padzie, o ile w ogóle udawało mi się trafić.  
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Idealne na spotkanie 

Naprawdę grając w tę grę ciężko się dobrze nie bawić. Podczas ogrywania tego 

tytułu myślałem, że powstał pewnie rok temu na fali popularności Fall Guys, ale 

okazało się, że Gang Beasts jest aż o 6 lat starszy i swoją premierę miał w sierpniu 

2014 roku. Trudno mi też teraz wskazać coś lepszego na wieczór ze znajomymi. 

Gra jest śmieszna, prosta i sprawia cholernie dużo frajdy. Polecam! 
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Sacred 

   

„Diablo 3” mojego dzieciństwa 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Wszyscy mile wspominają króla hack‘n’slashy, jakim jest Diablo 2, lecz czy ktoś 

jeszcze pamięta przybysza znikąd który chciał powalczyć o koronę? 

 

Jest rok 2004 - czas rozpocząć nową przygodę! 

Minęły cztery lata po pojawieniu się Diablo 2 i trzy lata po dodatku Pan Zniszczenia  

a ludzie nadal czekali na Diablo 3. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, jak długo przyjdzie 

im poczekać (gra ostatecznie ukazała się w 2012!). Na szczęście, w międzyczasie 

na półkach sklepowych pojawił się nowy gracz! 
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Sacred od niemieckiego Ascaron Entertainment był dla mnie takim właśnie Diablo 

3. Ukazał się idealnie w okresie, kiedy spodziewałem się D3, do tego oferował kilka 

nowych rozwiązań, rozległy świat i naprawdę ogromną ilość zadań do wypełnienia.  

Gra nie miała co prawda tak mrocznego klimatu, jak tytuły od Blizzarda, jednak  

i ten fantastyczny świat potrafił do siebie przekonać. W miejsce demonów 

dostaliśmy smoki, zamiast diabelskich pomiotów walczyliśmy z orkami,  

a w miejsce barbarzyńcy pojawił się gladiator.  
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Jeśli właśnie chodzi o same postacie, jakie dostaliśmy do wyboru, to tutaj było 

naprawdę egzotycznie: 

• Gladiator - co tu dużo mówić, konkurencja dla barbarzyńcy z serii Diablo 

• Serafia - ikona całe serii, potomkini rasy aniołów, biegająca z laserowymi 

skrzydłami, walcząca mieczem i niebiańską magią. Nieślubne dziecko 

paladyna z Diablo 2 i rycerza Jedi z Gwiezdnych Wojen. 

• Leśna elfka - krzyżówka amazonki i druida, z łuku postrzela, istoty 

przywoła i czarem też rzuci. 

• Mroczny elf - najbardziej edgy postać w grze, odziany jeszcze skromniej 

niż bohaterki koreańskich gier MMORPG, trujący każdego swojego 

sztyletami i rzucający pułapkami gdzie popadnie. 

• Mag bojowy - władca żywiołów i wybór każdego z graczy, który wtedy 

oglądał Harrego Pottera i Więźnia Azkabanu. 

• Wampirzyca - postać niczym ze Shreka, za dnia szlachetnym rycerzem, w 

nocy zaś krwiożerczą bestią. Jedna z ciekawszych postaci do ogrywania. 

 

Dodatkowo, wprowadzeni w Sacred Podziemia: 

 

• Krasnolud - bardzo ciekawa postać jednocześnie wprowadzająca do gry 

broń palną. Jeśli leśną elfką albo magiem bojowym ginęliście zbyt szybko, 

a mimo to chcecie walczyć na odległość, to krasnolud będzie dla was 

idealnym wyborem. 



 

37 GRY VIDEO 

• Demoniczna wiedźma - istota z piekielnych otchłani, żonglująca różnymi 

stylami gry, zależnie od tego, w jaką z demonicznych istot obecnie jest 

przeobrażona. Stoi zaraz obok wampirzycy, jeśli chodzi o oryginalność 

rozgrywki. 

 

 

 

Cieszyło też wprowadzenie jazdy konnej, rozbudowane drzewko umiejętności, czy 

cały wór różnych zadań zlecanych nam przez napotkanych na szlaku npców.  
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Do tego ogromny i otwarty świat, gdzie trzeba było rozglądać się, żeby nagle nie 

wpaść na potwory cztery razy silniejsze od siebie.  

 

Sacred wrzuca gracza do tętniącego życiem świata i nawet jeśli na końcu czeka ten 

wielki i zły, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wcześniej pobiegać i pobawić się 

w tym tytule. Gracze Skyrima powinni zrozumieć, o co mi chodzi. 
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Gra do której ciągle wracam 

Po 18 latach, gra nadal potrafi mnie wciągnąć. Tak, trzeba nawalić masę łatek  

i innych poprawek, żeby to jakoś wyglądało i działało na współczesnych 

komputerach, ale jak już się z tym uporamy, to cofamy się do pięknych czasów 

masakrowania kolejnych hord przeciwników, znajdowania coraz to lepszego 

sprzętu i wbijania kolejnych poziomów. 
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Tytuł dla fanów starych hack‘n’slashy 

Jeśli zagrywaliście się w Diablo z 2000 i Divine Divinity z 2002 albo Titan Questa  

z 2006, a ominął was Sacred, to jak najbardziej zachęcam do poznania tego tytułu. 

Poczujecie się jak w domu, a do tego poznacie naprawdę ciekawy świat. 

 

Jeśli jednak obce są wam te pozycje, pierwsza część Sacreda może od siebie 

odrzucić swoją topornością. Bo nie ma co ukrywać, w porównaniu do takiego 

Torchlighta, ta gra jest dość toporna, jeśli chodzi o walkę, a przecież to na niej, 

tutaj najwięcej się skupiamy. 

 

Dla wszystkich, którzy chcieliby cieszyć się Sacredem w 2022 roku na Windowsie 

10, jest to jak najbardziej możliwe, jednak musicie przygotować się na 

instalowanie zewnętrznych programów jak dgVoodoo2, żeby pozbyć się problemu 

z masakrycznie niską liczbą fps’ów, czy innych HD modów, żeby jakoś to wyglądało 

na współczesnych rozdzielczościach. Jeśli to zrobicie i przyzwyczaicie się do 

sterowania, to czeka na was niezwykła przygoda! 
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SpellForce: Heroes & Magic 

  

Nieślubne dziecko Disciples i Heroes V 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Udało się! W końcu znalazłem mobilny tytuł, w który mogę grać i grać, i mi się nie 

nudzi po trzech dniach. SpellForce: Heroes & Magic to najnowsza gra w nieco już 

zapomnianej serii SpellForce, z tą różnicą, że tym razem tytuł został wydany na 

smartfony i nie jest już RTS’em, a strategią turową. 

 

SpellForce: Heroes & Magic to niezwykła mieszanka pomysłów z takich serii jak 

Kings Bounty, Disciples czy Heroes of Might and Magic. Mamy naszego bohatera, 

mamy zamek, który musimy rozbudowywać i w którym będziemy rekrutować 

jednostki, nawet mamy kopalnie do zdobycia.  
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Gra oferuje 3 grywalne rasy: ludzi, orków i mroczne elfy. Podczas eksploracji map 

dodatkowo napotkamy zamki należący do ras niezależnych, jak krasnoludy czy 

gargulce. Podbijając je, nie tylko zyskamy nowy zamek, ale też odblokujemy  

w naszym głównym specjalne ulepszenia, pozwalające nam rekrutować nowe 

jednostki, powiązane właśnie z tym drugim zamkiem. 

 

 

 

Jeśli już przy jednostkach jesteśmy, to chcę tutaj pochwalić pomysł, ewidentnie 

zaczerpnięty, chociażby z serii Disciples. Mianowicie, rekrutujemy jednostkę raz  

i rozwijamy ją podobnie jak naszego bohatera. Zdobywa ona kolejne poziomy, 

wyposażamy ją w coraz to lepszy ekwipunek, a nawet rozwijamy umiejętności 

specjalne.  
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W przeciwieństwie do serii Heroes, tutaj nie stackujemy coraz większej ilości 

jednostek z danej grupy. Mamy jeden oddział rycerzy i musimy pilnować, żeby nam 

nikt go nie zabił! Bo jak padnie, to musimy wracać się do zamku kupić nowy  

i znowu rozwijać od początku. 

 

 

 

Sama walka jest niesamowicie przyjemna. Nie dość, że sterowanie jest wręcz 

bosko intuicyjne, to jak ktoś grał w dowolny tytuł z wielkiej trójki, ten od razu 

będzie wiedział o co chodzi. Walczymy z przeciwnikiem na specjalnej mapie, 

rozgrywka jest turowa, możemy przemieszczać jednostki, atakować, czekać, 

bronić i co bardzo fajne: dowolnie obracać kamerą podczas sekwencji walki. Dzięki 

temu, bez problemu zobaczymy rozstaw naszych i wrogich armii. 



 

46 GRY VIDEO 
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Ej… to jest ładne! 

SpellForce: Heroes & Magic na 11-calowym tablecie prezentuje się wzorowo. Gra 

ma przyjemną dla oka oprawę wizualną, interfejs jest czytelny, a muzyka umila 

nam czas spędzony na rozwijaniu królestwa. Chciałbym napisać, że czegoś mi 

brakowało, że czegoś było tu za mało, że np. elementy na mapach są strasznie 

powtarzalne (i faktycznie coś w tym jest) czy że tylko trzy nacje to zdecydowanie 

za mało! Jednak im dłużej o tym myślę i porównuję do podobnych tytułów 

wydanych na telefony i tablety, to muszę przyznać, że SpellForce: Heroes & Magic 

na tle swojej konkurencji wypada bardzo dobrze! 
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Gra w Google Play dostępna jest w cenie 33,99 zł. Jednak spokojnie, co jakiś czas 

HandyGames (wydawca, należący obecnie do THQ Nordic) robi mega promkę  

i zbija cenę do 1,22 zł, więc praktycznie za darmo. W tej cenie macie pełną grę, bez 

żadnych reklam, itemshopów czy mikropłatności. Po prostu klasyczny strategię 

turową, do której siadasz i grasz. No a jak macie Google Play Pass (omawiam go w 

tekście o Bravelandzie), to już w ogóle macie ten tytuł za darmo. 
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Braveland 

   

Hirołsopodobnych tytułów nie brakuje! 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Opisywałem wam przed chwilą SpellForce: Heroes & Magic, czyli mobilną wariację 

na temat serii Heroes, Disciples i SpellForce, ale to nie koniec “Hirołsopodobnych” 

tytułów, bo oto kolejna mobilna pozycja w tym gatunku, czyli Braveland. 

 

 

 

Jest to gra, a właściwie to trylogia, od Tortuga Team. Zespół przygotował dla nas 

kolejno: 

Braveland 

Braveland: Wizards 

Braveland: Pirates 
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Jako poboczne pojawiły się jeszcze: Braveland Heroes i Knights of Braveland.  

Tutaj skupimy się wyłącznie na głównej serii.  

 

 

 

Niby inne ale znajome 

Gra dostępna jest zarówno na urządzenia mobilne, jak i PC w cenie 24,99 za 

pojedynczy tytuł. Każda z części jest dość krótką grą (zaledwie na jeden wieczór), 

ale za dającą naprawdę sporą radość z rozgrywki. Mamy tutaj ładnie 

przygotowaną oprawę graficzną, prostą, acz wystarczającą historię ozdobioną 

humorystycznymi dialogami i ciągłe puszczanie oka do fanów serii HoMM. 

Albowiem, w Bravelandzie przyjdzie nam rozgrywać walki na dość znajomy 

sposób. 
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Będziemy zwiedzać specjalnie przygotowane mapy, poruszając się z jednego 

punktu do drugiego, rozmawiać z napotkanymi postaciami, wykonywać zadania, 

rekrutować jednostki, zbierać przedmioty czy rozwijać naszego bohatera.  

No i oczywiście walczyć! 

 

Do tego wspomniane już dialogi i ogólny wydźwięk samej gry był dla mnie 

niezwykle odprężający. Jeśli miałbym to porównać do innego tytułu, to myślę, że 

jest to poziom zbliżony do Kingdom Rush. W obu tytułach mamy przerysowane 

postacie i pełno różnego rodzaju smaczków. 
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Czy jest warta swojej ceny? 

Chciałem napisać, że: „za 25 zł to Wiedźmina 3 można na promocji wyrwać!”  

No można, ale co z tego? Wydaje mi się, że nawet jeśli grę ogarniemy w jeden 

wieczór, to i tak jest na tyle pocieszna, że warto się nią zainteresować, czy też 

ograć więcej niż raz! Kolejną fajną rzeczą, jaką mogę tutaj napisać, jest to, że 

Braveland razem z Wizards i Pirates wchodzą w skład Google Play Pass - 

miesięcznego abonamentu od Google, dającego nam dostęp do sporej biblioteki 

płatnych gier na Androida. Sam go sobie jakiś czas temu wykupiłem (kosztuje 

22,99 zł miesięcznie albo 139,99 zł rocznie, a jak się uprzecie to i na 5 osób możecie 

go kupić, więc wychodzi dużo taniej niż np. taki Netflix) i dzięki temu sam 

Braveland kosztował mnie całe 0 zł, a  bawiłem się przy nim 10/10. 
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KOMIKSY 
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Batman Imposter 
  

Batman, ale ty mi zaimponowałeś! 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Od czasów Batman Year One, szukałem i szukałem czegoś w tym klimacie. Historii 

tak surowej, szarej i po prostu brudnej, że zostawiłaby mnie z plątaniną myśli  

w głowie. Długo nie mogłem nic takiego znaleźć, aż w końcu pojawił się on! 

Batman Imposter wpadł na moją komiksową półkę i pozamiatał konkurencję! 

 

Drugi Batman 

Mimo że Bruce Wayne jest Batmanem dopiero od roku, to jego działania zwróciły 

na siebie tyle uwagi, że ktoś postanowił iść jego śladem. Niestety nie jest to dobra 

wiadomość, uzurpatorowi brakuje zasad, choć w małej części zbliżonych do tych, 

jakimi żyje Wayne. Gdy pojawia się nagranie, w którym uzurpator dokonuje 

brutalnej egzekucji, to prawdziwy Batman zostaje wzięty na celownik. Rozpoczyna 

się niezwykłe poszukiwanie, gdzie Mroczny Rycerz musi odnaleźć fałszywego 

Batmana, jednocześnie będą wrogiem numer jeden wszystkich w Gotham City, 

zarówno tych dobrych, jak i złych. 

 

 

Batman Imposter to komiks, który dobrze wpisuje się  

w premierę filmowego The Batman z Robertem Patinsonem. 
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Jeśli oglądaliście filmowego Batmana z Robertem Pattinsonem i tak jak ja, byliście 

zachwyceni Gotham City, jakie zostało tam pokazane, to spodoba wam się Batman 

Imposter. Ulice Gotham są tam surowe, nieprzyjemne, ale pokazane w taki 

sposób, że nie przelatujesz po nich obojętnym wzrokiem. Każdy kadr jest na swój 

sposób wymowny, wyjątkowy i pokazujący bez słowa, że jest to komiks dla 

starszego czytelnika. Tak, klimat i obrazy, to jedna z najmocniejszych stron tego 

albumu. 

 

Bardzo dobry, ale i ciężki komiks 

Komiks jest ciężki, zarówno pod względem ilustracji, jak i opisów czy dialogów. To 

nie jest jedna z kolejnych przygód superbohatera, gdzie ciosy i kopniaki idą na lewo 

czy prawo, a przez strony lecimy z prędkością błyskawicy. Tutaj siadamy i na 

chłodno analizujemy całą historię. Na pewno nie jest to pozycja, którą możemy 

sobie czytać w autobusie czy kolejce do lekarza. Tutaj musimy dać się pochłonąć 

tej historii i na spokojnie cieszyć się z lektury tego albumu, tak żeby nikt nas nie 

rozpraszał i nikt nam nie przeszkadzał. No i warto to zrobić! W nagrodę 

otrzymujemy świetną opowieść, niezwykle dobre opisaną i zilustrowaną, po której 

ukończeniu, usiądziemy i stwierdzimy: “ok, teraz robię sobie przerwę, bo żaden 

inny komiks nie będzie mi się tak podobał, jak ten tutaj”. 
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X-Men. Czerwoni 
  

Jean Grey powraca (nie żebym tego chciał…) 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Kiedy dowiedziałem się, że za X-Men Czerwoni odpowiedzialny jest Tom Taylor, 

którego styl poznałem podczas czytania prześwietnego DCEased, wiedziałem, że 

chcę przeczytać ten komiks! Nawet jeśli główną bohaterką jest jedna z najmniej 

lubianych przeze mnie postaci… Jean "Patrzcie na mnie, jestem feniks atencjusz" 

Grey! 

 

No i ta nasza Jean powraca do świata żywych! Nie jest już niszczycielskim feniksem 

i jedyny haczyk jest taki, że wraca do nieco innego świata. Niby twarze te same, 

niby USA to nadal USA, ale jednak da się zauważyć, że coś jest nie tak. Nawet nie 

chodzi mi o samą niechęć ludzi do mutantów, bo mimo że taką Jean może to nadal 

poruszać, to jest to dla czytelnika X-Menów dość powracający temat. Nie ma co, 

Jean zbiera ekipę, wchodzi w buty lidera i stara się stanąć w obronie mutantów, 

zarówno na arenie politycznej, jak i na ulicach miasta. 

 

Nigdy nie lubiłem Jean Grey 

• Ani podczas oglądania starych filmowych X-menów 

• Ani w tych nowych gdzie wciela się 

• Ani nawet w animacjach 

 

Czy komiks X-Men Czerwoni sprawił, że w końcu polubiłem postać Jean Grey? 
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Nie. 

… 

Ale nie lubię jej trochę mniej! 

 

Mam trochę takie wrażenie, że ten komiks to wykorzystywanie sprawdzonych 

wątków i motywów. Z jednej strony jest spoko, bo podobają mi się te wątki, że 

nagle ktoś inny niż Xavier, musi zostać liderem. W komiksowych przygodach 

mieliśmy już Scotta, w kreskówce Wolverine and the X-Men był to Logan, no  

a teraz mamy Jean. Muszę przyznać, że dzięki temu zabiegowi, nawet jeśli nie 

lubiłem głównej bohaterki, to i tak z zaciekawieniem śledziłem jej losy. Zresztą nie 

tylko jej, bo dali tam kogo tylko mogli, nawet Tony Stark i Czarna Pantera się tu 

znaleźli. 

 

Z drugiej strony znowu mamy historię o tym, że ludzie nie lubią mutantów  

i mutanci walczą o swoje prawa. Ok, rozumiem, to jest jeden z najważniejszych 

wątków w ogóle, jeśli chodzi o X-Menów i w Ultimate X-Men też o tym jest (tylko 

że tam zrobili to lepiej), jednak to już się robi masło maślane. Nie mówię, że jest 

to zły wątek, ale czytając go, cały czas miałem myśli “ale to już było…”. Dlatego, 

nawet jeśli komiks jest porządnie narysowany i ma ciekawych bohaterów, to sam 

wątek główny po prostu mnie nie porywa, a sam fakt, że Jean i jej ekipa skacze  

z miejsca na miejsce trochę bez celu, wcale tutaj nie pomaga. 
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Nie wiem, dla kogo jest ten komiks, bo fani X-Menów znajdą dużo lepsze albumy,  

a osoby nieznające za dobrze tego uniwersum, będą dość zagubione w tej historii. 

 

Jest to na pewno gratka dla zbieraczy, bo rodzime wydanie przygotowane przez 

Egmont jest naprawdę dobrze zrobione, a sama okładka to cudo. Na pewno 

cieszyłbym się, gdybym dostał ten album na prezent, bo byłby to miły dodatek do 

mojej kolekcji! Jeśli jednak macie budżet na jeden album i zastanawiacie się co 

sobie kupić, a zależy wam na X-Menach, to możecie pomyśleć o nieco starszych 

seriach, jak Ultimate X-Men albo już nowszych w stylu Uncanny X-Men 

(zastąpionych potem przez All-New X-Men). 
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Ultimate X-Men. Tom 4 
  

Powrót do klasyki 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Po zachwycającym Batman: Imposter i już nieco słabszym X-Men: Czerwoni 

przyszedł czas na trzeci komiksy, czyli Ultimate X-Men - swoisty powrót do 

klasycznych postaci i historii.  

 

W czwartym zbiorczym tomie, wydanym u nas przez Egmont, Logan powraca do 

Nowego Jorku, jednak nawet tam nie zaznaje wytchnienia, gdyż jego śladem 

kroczą uzbrojeni w zaawansowaną wojskową technologię żołnierze. Stawanie 

przeciwko w nim w pojedynkę, wcale nie jest tak dobrym pomysłem, nawet jeśli 

mówimy o kimś takim jak Wolverine. Na szczęście, Logan ma przyjaciół (tak, 

trudno w to uwierzyć, ale tak jest) i z pomocą przychodzą mu Spider-Man oraz 

Daredevil. 

 

No ale to nie koniec problemów! 

Niechęć do mutantów cały czas eskaluje! Do tego stopnia, że Prezydent Stanów 

Zjednoczonych postanawia odwrócić się od Charlesa Xaviera i zwrócić do Emmy 

Frost, by ta pomogła mu powołać własną grupę mutantów, wspierających go  

w jego politycznych ambicjach. 

 

Mówiąc krótko: to nie jest dobry moment, żeby ujawniać się jako mutant. 
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Kreska kwestią gustu 

Spośród wszystkich trzech komiksów, jakie recenzuję w tym numerze Magazynu 

Hipogryf, ten pod względem wizualnym podoba mi się najmniej. Seria Ultimate X-

Men wydawana była w latach 2001-2009 i widać to na pierwszych rzut oka. Wiem, 

że wielu czytelników bardzo ceni sobie ten styl, jednak ja kieruje się bardziej  

w stronę tego, co mogliśmy widzieć w serii Uncanny X-Men. Nie zmienia to faktu, 

że jest to kawał dobrej historii i naprawdę świetny komiks, niezależnie od tego, czy 

mi się obrazki podobają, czy nie. Bo prawda jest taka, że możemy cieszyć się 

historią niezależnie od kreski. Żeby nie szukać daleko, spójrzmy na serię Ultimate 

Spider-Man. Uważam, że to jedna z najlepszych komiksowych serii o człowieku 

pająku, ale bądźmy szczerzy, ilustracje (a w szczególności postać Petera Parkera) 

to mogłyby być lepsze. 

 

Prawie najlepszy komiks w tym numerze Hipogryfa 

Długo zastanawiałem się który komiks spośród trzech jakie w kwietniu 

recenzowałem, nazwać tym najlepszym. Ultimate X-Men ma świetnie napisaną  

i przemyślą fabułę, jest dojrzały, ale jednocześnie tak przygotowany, że trafia do 

naprawdę sporej grupy odbiorców. Zaczytywać się będzie zarówno trzynastolatek, 

jak i trzydziestolatek. Dodatkowo, komiksowe serie Ultimate, były dla mnie 

jednymi z najlepszych i mimo upływu lat, dalej uważam, że warto je poznać. 
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Ostatecznie, albumowi zabrakło  tego finalnego pociągnięcia, wykończenia, które 

znalazłem w Batman Imposter i którego tutaj mi brakowało. Dlatego, Ultimate X-

Men są na drugim miejscu spośród trzech komiksów w tym miesiącu. Uważam go 

za kawał dobrej historii i jak już macie Batman Imposter, albo nie jesteście fanami 

bohaterów z DC, to spokojnie mogę wam polecić ten album! 
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KSIĄŻKI 
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Zamek w chmurach 
  

Twardy grunt krainy marzeń 

Ulka „Nanaia” Kiniorska 
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Biedny sprzedawca dywanów ma wielkie marzenia, a jego wyobraźnia zdaje się 

bezkresna. Choć jego życie wydaje się puste i miałkie, w snach jest księciem 

przeżywającym niespotykane przygody. Los rozświetla szarość jego rzeczywistości, 

podsyłając mu pod nos przepiękne ogrody i pałace rodem z baśni. A wśród 

migoczących w świetle księżyca kwiatów, nasz skromny sprzedawca spotyka 

niespotykaną piękność w osobie księżniczki. Czy to sen, czy jawa? 

 

Abdullah całe życie spędził pogrążony w marzeniach, a teraz przyszło mu się z nimi 

zmierzyć. Dobrze, że do pomocy ma wydeptany dywan i złośliwego dżinna,  

a w perspektywie długi i ostry pal czekający na jego cztery litery. Ahoj, przygodo! 
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Wspaniały świat Aladd-ekhm, Abdullaha! 

Głównym bohaterem jest Abdullah, skromny i nijaki handlarz w quasi-arabskiej 

krainie. Chłopak jest tak pospolity, jak to tylko możliwe. Żyje marzeniami, a gdy te 

w końcu się ziszczają, nie jest do końca zadowolony. Sny o niebezpiecznych 

przygodach mają tę wielką zaletę, że można się z nich obudzić, a sytuacja, w której 

nagle się znalazł, wydaje się beznadziejna. Zamek w chmurach jest piękną baśnią, 

która zasadę „Uważaj, czego sobie życzysz” przekuła w motto Walta Disneya. 

Fabuła nie jest skomplikowana, wręcz klasyczna, a jednak postaci są zupełnie 

niepospolite. 

 

If you can dream it, you can do it 

Wydaje się, że autorka powkładała wszystkich swoich bohaterów do ładnych, 

gotowych pudełek kulturowych – jest tu biedny główny bohater, piękna 

księżniczka, wszechpotężny dżinn i stary weteran wojenny. Tylko, że gdy już miała 

wszystko gotowe, pozamieniała etykietki! I tak oto nasz główny bohater zamiast 

być odważnym i mężnym, jest strachliwy i kochliwy, księżniczka, choć nieco 

zagubiona, jest piekielnie inteligentna, dżinn spełnia życzenia złośliwie, a żołnierz 

ma więcej za uszami niż targowy kundelek. 

 

Na oczach czytelników Abdullah, ten chłopaczyna z kilkoma wąsami pod nosem, 

ukazuje nam swoje niezbyt klasyczne oblicze, a każda napotkana przez niego 

osoba ma na niego widoczny wpływ. Wydaje się on żywym człowiekiem głównie 
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dzięki temu, że ma wady, słabości i chwile, w których zachowuje się zupełnie 

irracjonalnie. Choć Zamek w chmurach zadaje się wiadrami czerpać w baśni  

i bajek, dzięki głównemu bohaterowi całość zdaje się dużo bardziej realna  

i przystępna. 

 

Kontynuacja? 

Wszystko to brzmi jak świetna historia do poduszki, ale przecież to druga część 

Ruchomego Zamku Hauru. Co tak właściwie łączy te dwie książki? Diana Wynn 

Jones dobrze znała się na swojej robocie i stworzyła coś, co niejednemu zamąci  

w głowie. Zamek w chmurach ma co najmniej trzy momenty, w których na 

czytelnika zaskoczenie spada jak młot. Nie będzie to chyba wielkim spoilerem, jeśli 

napiszę, że to właśnie wtedy najlepiej widać, że paluchy maczał w tym nasz 

czarodziej Hauru. 

 

Przy końcu książki czułam się rozczarowana brakiem mojej ulubionej postaci  

z poprzedniej części, a jednak finalnie czułam się w zupełności 

usatysfakcjonowana lekturą. Ba! Dzięki tym kilku ostatnim stronom spojrzałam na 

całość książki z zupełnie innej perspektywy i od razu zapragnęłam przeczytać ją 

jeszcze raz. Chociaż na samym finiszu autorce chyba przewróciła się cukierniczka, 

bo mocno przesłodziła, to całościowo wygląda to jak nie do końca typowe, ale 

oczekiwane zakończenie baśni. 
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Niewątpliwie, po lekturze Zamku w chmurach sama czułam się, jakbym bujała  

w obłokach. Może my także żyjemy w krainie marzeń i snów, tylko brakuje nam 

jakiegoś jednego czynnika, który sprawiłby, że opadłyby klapki z naszych oczu? 

Może u innych te klapki są tak mocno zaciśnięte, że nie widzą całego tego pięknego 

ogrodu, połyskujących fontann i kwitnących dzwonków? To ślepota, która nie 

wiąże się z niepełnosprawnością ciała, a serca – niewrażliwość na bajki i marzenia. 

Takie książki jak Ruchomy Zamek Hauru czy Zamek w chmurach pokazują nam, że 

krainy naszych marzeń mogą być na wyciągnięcie ręki. Wystarczy je znaleźć na 

regale...  
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Smocza Straż. Gniew Króla Smoków 
 

  

Cały czas to samo 
Antek „Mula” Obrębski 
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We wstępie muszę napisać, że recenzje Smoczej Straży dalej będą się pojawiać, 

ale nie będę już w nich tyle zachwalał tej serii za to samo, no bo po co się 

powtarzać? Będę się skupiał na innych aspektach tych książek, co nie oznacza, że 

nie jestem zachwycony światem Smoczej Straży. Z tego miejsca chciałbym was 

jeszcze zaprosić do przeczytania poprzednich tekstów o Smoczej Straży  

i Baśnioborze, które znajdziecie w poprzednich numerach magazynu. 

 

Eskalacja konfliktu 

Nieoficjalna wojna Smoków przeciwko opiekunom rezerwatu toczy się dalej. Na 

samym początku Kendra i Seth otrzymują zaproszenie od Celebranta na ucztę  

w Niebodworze – siedzibie króla smoków. Nie wiedzą do końca co mają zrobić. 

Widać, że celebrant coś kombinuje i, niestety, ma przewagę w tym konflikcie. 

Gadzia Opoka nie jest w najlepszej sytuacji. Król Smoków gra w grę na swoich 

zasadach. Upadek smoczego azylu wydaje się być nieunikniony. Czy ktoś będzie 

wstanie go powstrzymać? Lub też, jak mawia Sfinks, opóźnić w czasie? 

 

Tutaj pragnę jeszcze wrzucić małe sprostowanko: w recenzji Plagi Cieni napisałem, 

że można by uznać Kendrę i Setha za Mary Sue. Przemyślałem sprawę i uważam 

teraz, że to kompletna bzdura. Napisałem tak na fali irytacji z powodu zakończenia, 

ale młodzi Sorensonowie często wpadają w tarapaty, niekiedy nawet ocierali się  

o śmierć. 
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Brakowało mi Setha! 

Ale takiego starego, z pierwszych 2 tomów. Takiego, który nie do końca zdawał 

sobie sprawę z powagi sytuacji, przez co często żartował, nawet bardzo głupio.  

W Gniewie Króla Smoków takim Sethem stał się Knox. No dobra, prawie... Może 

Knox często jest opryskliwy, głupi, czasami chamski, ale jak rzuci jakimś tekstem, 

który rozładowuje napięcie, to i uśmiech się pojawia na twarzy. 

 

Twarzą w pysk o promieniu lodówki 

O ile w Baśnioborze takim głównym przesłaniem, które wyczytałem, jest to, żeby 

zastanowić się trzy razy, zanim się komuś zaufa, tak w Gniewie Króla Smoków jest 

dużo o przełamywaniu własnych lęków. Trzeba stanąć sam na sam ze smokiem, 

twarzą w pysk, pokonać magiczny lęk i zwyzywać zionącego ogniem gada, licząc 

na to, że w akcie łaski ta bestia nas nie pożre. 

 

Zapala mi się czerwona lampka 

W Baśnioborze pojawił się wątek miłosny z udziałem Kendry, który rozwalił mi 

mózg. O ile ja jakoś nigdy nie lubiłem wątków miłosnych w książkach i czasami 

chciało mi się nawet rzygać na ich widok, tak ten z Baśnioboru jest zupełnie inny  

i kończy się tak, jak chyba nie kończy się żaden inny wątek miłosny na świecie. 

Jednak zanim skończył się Baśniobór, pojawił się kolejny. Choć ten z pewnego 
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powodu stanął w miejscu, to ja nadal się boję o jego rozwinięcie i o to, czy czasem 

nie będzie po prostu zły, niepotrzebny i sztampowy. 

 

Aż dostaje się gęsiej skórki! 

Tak, jedną z konsekwencji Gniewu Króla Smoków jest gęsia skórka, jest jeszcze 

parę efektów, ale te są wywoływane także przez inne specyfiki tego typu. 

Przechodząc już do samej książki, to tak, jak pisałem, nie chcę się wprowadzić  

w syndrom zdartej płyty, czyli krótko - Książka jest po prostu świetna. Jak mawia 

były prezes PZPN, Mull – Top. 
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Wojna Cukierkowa 
  

Mullowa jakość 

Antek „Mula” Obrębski 
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Chyba każdy będąc dzieckiem chociaż przez chwilkę pomyślał o magicznych 

cukierkach. Brandon Mull postanowił wykorzystać ten banalny pomysł, aby 

stworzyć niebanalną książkę! Nie ma tutaj tylko rozrywki, są też wartości 

edukacyjne.  

 

Magiczne cukierki 

Grupka znajomych, tworząca klub poszukiwaczy przygód „Błękitne Sokoły” po 

szkole postanawia odwiedzić nowy sklep ze słodyczami. Nate, Summer, Trevor  

i Gołąb poznają Panią White – właścicielkę sklepu. Pomagają jej w różnych pracach 

w zamian za słodycze, po jakimś czasie dowiadują się od Pani White  

o zaczarowanych cukierkach. Właścicielka sklepu wręcza im je za pomoc  

i wykonywanie drobnych misji. Z czasem jednak zadania od pani White robią się 

coraz dziwniejsze i bardziej niebezpieczne. Dzieci nie wiedzą co mają robić. Na 

dodatek w mieście pojawia się inny cukiernik – Pan Stott, a same dzieci są śledzone 

przez podejrzanego człowieka. „Błękitne Sokoły” zostały wciągnięte w grę, która 

przestaje im się podobać.  

 

Jeżeli chodzi o fabułę drugiego tomu, nie mogę powiedzieć zbyt wiele, aby wam 

nie zaspojlerować, chociaż pierwszy tom stanowi fabularnie zamkniętą całość. 

Ograniczę się do powiedzenia, że w sąsiednim mieście – Walnut Hills otworzono 

nowy salon gier, z którym są związane podejrzane rzeczy. Trzeba z tego miejsca 

jeszcze dodać, że pierwotnie Wojna Cukierkowa miała być jednostrzałowcem, ale 

czytelnicy bardzo chcieli kontynuację.  
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Zwykłe dzieciaki 

Z początku przygody przeżywane przez czwórkę przyjaciół przypominały mi trochę 

Mikołajka i Chłopców z Placu Broni. Jeździli na rowerach, szukali różnych 

przedmiotów, mają miejscówkę na drzewie, lubią skakać na rampach, uciekają 

przed łobuzami itp. Wobec tego naprawdę łatwo jest się z nimi identyfikować. 

 

Rozrywka i refleksja 

Książka jest naprawdę lekka. Czyta się ją bardzo szybko i przyjemnie. Według mnie 

DOCELOWO jest nawet dla troszkę młodszych czytelników niż Baśniobór.  

W powieści nie brakuje żartów oraz po prostu zabawnych sytuacji. Bohaterowie 

są zróżnicowani i dosyć ciekawi. Nie ma tu aż tak skomplikowanych wątków jak we 

wspomnianym Baśnioborze czy Smoczej Straży, jednak jest się czym zaskoczyć. 

Książka jest w sam raz, gdy mamy trochę słabszy okres z czytaniem – nie trzeba się 

mocno wysilać i gimnastykować przy pochłanianiu lektury, która dostarcza sporo 

rozrywki. 

 

Są jednak wartości edukacyjne. Brandon Mull pokazuje w obu książkach, 

chociażby ludzką znieczulicę. Porusza temat osamotnienia młodych ludzi, którzy 

często nie są rozumiani i nie mogą znaleźć pomocy. Przemyca problem uzależnień. 

Pisze, żeby nie brać np. Cukierków od obcych. Oczywiście, jeżeli czytasz teraz tą 

recenzję, to masz świadomość, że jest to raczej oczywiste, ale ta książka jest dla 

dzieci, a trzeba też pamiętać, że jest to już tytuł 15-letni. Oprócz tego, tutaj akurat 
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bez miejsca na interpretację, pokazuje częste bagatelizowanie najróżniejszych 

problemów, czy uległość wobec prześladowców.  

 

Nie czytajcie opisów wydawniczych! 

Nie wiem dlaczego mam aż tak duży problem, z tak oczywistą rzeczą. Ja akurat 

przed przeczytaniem pierwszej części zrobiłem najgłupiej, jak mogłem. Zajrzałem 

na tył okładki drugiego tomu. Wystarczyło przeczytać jedno zdanie i już sobie  

w jakimś stopniu zaspojlerowałem pierwszą książkę. Tutaj też pochwała dla 

Brandona Mulla. Świadomość kto jest zły nie przeszkodziła mi w nabraniu się na 

najlepszą sztuczkę Amerykanina – zwrot akcji. Naprawdę nie spodziewałem się 

takiego zakończenia pierwszej książki z serii. Brandon znowu namieszał mi  

w głowie. 

 

Autor jest bardzo otwarty 

Amerykański pisarz nie boi się opowiadać bardzo otwarcie o swoich książkach. On 

potrafi napisać, że np. Pięć Królestw przypomina mu Baśniobór, że Pozaświatowcy 

mają najbardziej epickie zakończenie, jakie napisał w swoim życiu, że Wojna 

Cukierkowa jest lekka. Ogólnie Brandon Mull lubi opowiadać o swoich książkach. 

Przykładowo Płaszczak, czyli jeden z „bohaterów” (Jak sami przeczytacie to 

będziecie wiedzieć, dlaczego wziąłem to w cudzysłów) Wojny Cukierkowej, 

pochodzi ze snu jego wujka, który mu o nim opowiedział. Podoba mi się takie 
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nastawienie pisarza, bo można się dowiedzieć paru ciekawych i zabawnych rzeczy 

na temat książek. 

 

Standardowo 

Podsumowując, uważam, że Wojna Cukierkowa jest dobrą książką, w zasadzie dla 

każdego, kto czyta książki dla dzieci, niezależnie od wieku. Jest lekka, zabawna  

i niepozbawiona warstwy edukacyjnej. Muszę jeszcze tutaj dodać, że Brandon 

Mull pracuje obecnie nad trzecim tomem, nie pozostaje mi nic innego, jak czekać. 
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Na zachód od zachodu 
  

Angus Watson i jego seria „Na zachód od zachodu” 

Dawid „Djf” Janeczek 
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Finnbogi Zbuk żyje w Harówce, której mieszkańcy od stu lat znajdują się pod 

opieką Goachików, lokalnego plemienia Skaerlingów. Nie mogą opuścić 

wydzielonego im terenu i stają się beztroscy oraz leniwi. Finnbogi pragnie dołączyć 

do Hirdu, czyli oddziału wojowników wioski, który jako jedyny aktywnie spędza 

czas. Przy okazji pragnie miłości, w której nie ma szczęścia.  

Życie Harowian się zmienia, gdy Calnianie atakują ich wioskę, a za ocalałymi  

z pogromu zostaje wysłany oddział ulepszonych alchemicznie wojowniczek 

Owslanek. Uciekają więc na zachód, gdzie powinni się udać zgodnie  

z przepowiednią małego chłopca Ottara Niemowy. Muszą dotrzeć na Łąki,  

o których nic nie wiedzą. Od tego, czy im się uda, mogą zależeć losy świata.  

 

Czas beztroski się kończy. Rozpoczyna się walka o przetrwanie 

Nie da się ukryć, że wszystkie trzy tomy to zwiedzanie świata. Sam autor w nocie 

historycznej na koniec trzeciego tomu przyznaje, że przez całą trylogię 

bohaterowie przebyli odległość z Chicago do Las Vegas, więc sporą. W trakcie 

cyklu spotykają wiele plemion, które pomagają im lub pragną ich zabić. W zasadzie 

większość z nich niespecjalnie zapadła mi w pamięć, ale warci wspomnienia są 

Badlandczycy. Według opisu drugiego tomu są znani głównie z bycia 

zwyrodniałymi sadystami i w sumie taka jest prawda. W przekroju całego cyklu to 

oni wzbudzali we mnie największe poczucie zagrożenia dla życia bohaterów. 

Bobroczłek oraz Chapa Wangwa byli najlepszymi antagonistami spośród 

wszystkich trzech tomów, chociaż mam wrażenie, że obie postacie nie 
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wykorzystały swojego potencjału całkowicie. Wspomnę jeszcze o Calnianach, 

którzy od razu skojarzyli mi się z Aztekami ze względu na piramidy.  

 

Bohaterowie na początku nie byli siłą tej powieści. Byli nawet ciekawi, ale Finnbogi 

mocno mnie irytował, zwłaszcza w pierwszym tomie i raz mu kibicowałem,  

a w innym przypadku miałem ochotę nim potrząsnąć, by się ogarnął. Reszta 

postaci na czele z Sassą Gryziwargą, Grubym Wulfem czy Sofi Tornado też 

początkowo mnie nie powalała.  

O dziwo drugi tom i trzeci przyniosły w tym aspekcie zmianę. Podczas wędrówki 

przez różne ziemie bohaterowie ewoluują i muszę przyznać, że paru bohaterów 

zaskoczyło mnie pozytywnie, jak np. wspomniana już Sassa Gryziwarga, Kif 

Berserk, Luby Zefir, Sitsi Pustułka czy Paloma Widłoróg, a Finnbogi powoli 

przestawał wzbudzać moją niechęć i nawet trochę mu kibicowałem.  

Muszę przyznać, że uczynienie głównym bohaterem kogoś początkowo tak 

bezużytecznego oraz tchórzliwego było całkiem odświeżające, przez co jego małe 

zwycięstwa nie były czymś oczywistym, tylko wzbudzającym zdziwienie zarówno 

moje, jak i reszty postaci.  

 

Ogólnie książkę czytało się przyjemnie. Autor nie zanudza i mimo że wątek 

wędrówki zazwyczaj jest dla mnie nudny, tak tutaj ciekawie zostali poprowadzeni 

bohaterowie oraz relacje między nimi.  
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Ostatnim aspektem, o którym wspomnę, jest wysoka śmiertelność bohaterów. 

Angus Watson sukcesywnie się ich pozbywa i ponad połowa nie dociera do celu - 

z tego powodu mam do niego pretensje o co najmniej dwie śmierci. 

 

Podsumowując, uważam trylogię Angusa Watsona „Na zachód od zachodu” za 

udany cykl, którego lektura była bardzo przyjemna. Pod koniec ostatniego tomu 

łapałem się na tym, że będę tęsknił za tymi bohaterami. Autor świetnie ich 

poprowadził i mogę uznać serię za bardzo pozytywne zaskoczenie.  

Polecam i na pewno kiedyś sięgnę po jego pozostałe książki.   
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PEŁNĄ OFERTĘ KSIĄŻEK 

WYDAWNICTWA HM 

ZNAJDZIESZ NA: 

WYDAWNICTWOHM.PL 

http://wydawnictwohm.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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Jakub „Horvatar” Kiniorski 

 

 

 

Znacie kogoś, kto po trzydziestce ciągle gra w gry? Well, of course I know him. He's 

me. Mówią, że jestem chodzącą encyklopedią gamingu, ale to nie prawda. Ja nie 

chodzę, ja jeżdżę na rowerze! 
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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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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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Patroni medialni: 
 

Loża Książkożerców: Grupa dla osób, które lubią czytać książki, dyskutować  

o nich oraz wymieniać się recenzjami. 

 

 

Fantastyka Polskim Piórem: Grupa serdecznie zaprasza wszystkich czytelników, 

autorów, wydawców, recenzentów i miłośników polskiej fantastyki. 
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Magazyn Hipogryf jest 

również dostępny po 

pobrania za darmo na 

platformie LEGIMI! 
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