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Po ciężkim festiwalu, czas na pisanie! 

Witajcie w kolejnym numerze Magazyn Hipogryf. Jeszcze odzyskuję siły po 

Festiwalu Grozy i Fantastyki, który odbył się 6-8 maja w Łodzi w EC1. Pojawiłem 

się na nim ja, pojawił się też Antek „Mula” Obrębski i przygotowaliśmy dla was 

sporo materiału, tym samym gorąco zachęcam do jego przeczytania. 

 

Oczywiście znalazło się też miejsce dla recenzji 

Ulka „Nanaia” Kiniorska przygotowała dla was świetną recenzję ROXY autorstwa 

Neal i Jarroda Shusterman. Dawid „Djf” Janeczek opowiedział o książkach 

„Mądrość tłumu” od Joe Abercrombiego oraz „Przypływ nocy” Stevena Eriksona. 

Również Luk „Tohrvil” Traczyk przygotował dwie recenzje, jedna jest o „Projekcie 

RIESE” od Remigiusza Mroza, a druga to „Podróż na Jowisza” Johna Jackoba 

Astorego. 

 

Mula i jego ciężka praca 

Na koniec, chciałbym podziękować Antkowi „Muli” Obrębskiemu, za ogrom pracy 

włożonej w rozwój Magazynu Hipogryf, jak i również objęciem opieką naszego 

redakcyjnego Instagrama. Tym samy, Antek, zostaje moim i Ulki zastępcą! Więc, 

jak pojadę na wakacje to już wiecie kogo męczyć pod moją nieobecność ;) 

Arek „Birdman” Orzeł 
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Hej! 

To był maj, pachniało to i owo... Ale, na szczęście dla maturzystów i części 

alergików, to już niemal za nami. W tym miesiącu wiele się działo, czytało  

i oglądało, a co dokładnie? To podpowie wam spis treści!  

 

Idą coraz dłuższe dni i cieplejsze wieczory, atmosfera sprzyja. Himka chętnie wam 

podpowie, czym urozmaicić tak błogi czas, jaki jest przed nami ♥️ 

Ulka „Nanaia” Kiniorska 

 

 

 

Witamy w nowym numerze! 

 

Ostatni miesiąc przyniósł trochę zawirowań. Po FGF'ie Birdman nie spał po nocach, 

żeby montować materiały na YT, a i było co na Instagrama wstawić. Jak możecie 

zauważyć, ten numer nie jest zbyt obszerny, ale wynagrodzimy Wam to  

w najbliższych, wakacyjnych miesiącach. 

Antek „Mula” Obrębski  
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Z kodem HIPOGRYF otrzymujesz 

15% rabatu na koszulki od 

KREATORIUM.COM 

 

 

 

Jednak musisz się śpieszyć! 

Kod działa tylko do 15.06.2022! 
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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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FILMY 
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Wiking 
 

 

  

O filmie opowiadają: 

Ulka „Nanaia” Kiniorska & Luk „Thorvil” Traczyk 
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Niesłabnąca popularność Skandynawii we współczesnej kinematografii widoczna 

jest niemal na każdym kroku. Ciężko twórcom wymyślić coś oryginalnego by  

w pełni eksplorować ten temat. Robert Eggers, którego potężnie nagradzany „The 

Lighthouse“ mogliśmy oglądać w kinach kilka lat temu, poszedł zupełnie inną 

drogą. Twórca „Czarownicy“ zaprezentował nam kierunek pierwotny, postawił on 

na surową dosłowność i historyczność epoki wikińskiej. To, co twórczo kreował w 

„The Lighthouse“, gdzie chwalono go za dosadny i brutalny przekaz, teraz mógł 

rozwinąć w pełnej krasie. Tak narodził się „Wiking“.  

 

Zdziczały Szekspir 

Nastoletni Amleth jest synem wielkiego Wojennego Kruka, króla Aruvandila. Wuj 

Fjölnir jednak pozbawia go świetlanej przyszłości, gdy zabija mu ojca i porywa 

matkę. Młody książę ucieka z rąk oprawów i poprzysięga wujowi zemstę. Od tej 

pory, przybrawszy imię Bjornulf, żyje jako najemnik na służbie łowczyni 

niewolników. Podczas jednej z wypraw na Ruś spotyka się z przeznaczeniem – i to 

całkiem dosłownie! Tym razem poza siłą, musi wykazać się nielada sprytem, by 

wypełnić przysięgę złożoną przed laty. Tak, tak, wszyscy znamy tę historię, Hamlet 

lubi się powtarzać. Wyreżyserowany przez Roberta Eggersa Wiking opowiada 

klasyczną opowieść o zdradzie i wywalczonej sprawiedliwości. Tylko czy aby na 

pewno? 
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Mitologia, Magia, Moc! 

Główny bohater, Amleth/Bjornulf grany przez Alexandra Skarsgårda, jest nie tylko 

tytułowym wikingiem, ale także... Berserkerem! Film całkiem dobrze przedstawia 

czasy, w których umieścił swoją fabułę. Być może nie pokazuje widzom 

stuprocentowej poprawności historycznej, ale jest to najbliższa prawdzie wizja 

świata, w którym mogliby żyć mityczni wojownicy Odyna. Rzeczywistość pełna 

magii i duchów, krwawych rytuałów i tajemniczych przepowiedni. Co bardzo mi 

się podobało, to skupienie się na micie Berserkerów. Twórcy filmu nawet podzielili 

tych wojowników na Berserkir i Ulfhednar (choć polskie napisy przemianowały 

tych drugich na wilczych wojowników), a nawet ukazali potencjalne sposoby na 

uzyskanie stanu berserkgangr! Były więc rytualne tańce, narkotyczne substancje 

 i rytmiczne uderzanie bronią o tarcze. Co więcej, wojownicy byli także wykończeni 

po szaleńczym biegu ku śmierci! I to wszystko w jednym filmie... Szkoda, że tylko 

w pierwszej połowie. Druga połowa, która znacznie bardziej skupiła się na zemście, 

okazała się mniej imponująca. Nie oznacza to, że była zła! Po prostu po czymś tak 

dzikim i nieokiełznanym, ciężko było przerzucić się na coś bardziej statecznego. 

 

W szaleństwie metoda... 

Na wielką pochwałę zasługują aktorzy, którzy w swoich bohaterów wcielili się 

ciałem i duszą. Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy czy Nicole Kidman byli doskonałymi 

towarzyszami głównego bohatera i świetnie oddali charaktery swoich postaci. 

Defoe i Taylor-Joy to ulubieńcy reżysera, aktorzy, którzy swym talentem pozwolili 

wybić się Eggersowi jako scenarzyście i reżyserowi, pomimo, że jego pomysły nie 
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były i nie są dla wytwórni „bezpieczne“. Ta druga połowa filmu, o której 

wspomniałam, że była słabsza od pierwszej, zawdzięczamy to, że dała wielkie pole 

do popisu aktorom. Dzięki niej zobaczyliśmy, jak diametralna jest różnica gdy na 

coś patrzymy oczami dziecka, a dorosłego, jak wielkie może być uczucie, którego 

nikt się nie spodziewa... Może i zawiera mniej akcji i kontekstu historycznego, ale 

jest równie soczysta. Pokazane w Wikingu mity, przepowiednie i rytuały pozwalają 

widzowi spojrzeć na ten świat oczami ludzi, którzy odpowiedzi na pytania szukali 

w seiðr i wróżbach. Kto wie, co było narkotycznym zwidem, a co prawdziwą 

magią? Czy to z resztą ważne? Istotne jest to, że nasi bohaterowie wierzyli, że to 

prawda. 

 

Wiking jest świetnym filmem dla kogoś, kto lubi historię i akcję. Ci, którzy liznęli co 

nieco o Berserkerach będą zadowoleni z tego, jak pokazano w nim tych szalonych 

wojowników – zarówno pod względem historycznym, jak i fantastycznym. Ta 

prymitywność i dzikość, którą nam serwuje Eggers w swoim najnowszym filmie to 

coś niezwykle przyjemnego ale i niepokojącego w odbiorze. Wiemy, przecież, że w 

świecie zdominowanym przez wojowników, wieczny konflikt i zemstę, jako 

przerywnik jedynie wystąpić może element spokoju. Sensem bytu w „Wikingu“ 

jest walka, i trzeba zaznaczyć, że jest tam na prawdę wiele krwawych i brutalnych 

scen. Ale czyż życie takie nie jest? Jednocześnie czarujące i barbarzyńskie? 
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Projekt RIESE 
  

Mróz, naziści i kamieni kupa 

Luk „Thorvil” Traczyk 
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To tylko tak wygląda, jakbym był wielkim admiratorem pana Remigiusza Mroza  

i zaczytywał się w jego książkach. Wręcz przeciwnie, bowiem staram się 

podchodzić do nich ze wszech miar krytycznie. Zwłaszcza jeśli autor bierze na 

warsztat bliskie mojemu sercu science-fiction. Dlatego też niedługo możecie 

spodziewać się moich skromnych przemyśleń dotyczących mrozowej dylogii w 

klimatach space opery: „Chór zapomnianych głosów” oraz „Echa z otchłani”. Teraz 

jednak zabiorę was nieco bliżej niż odległe galaktyki, a dokładnie na Dolny Śląsk.  

 

Skąd to Riese? 

Winien wam jestem nieco historycznego kontekstu. Tytułowy projekt „Riese” nie 

jest pomysłem stworzonym przez autora, a rzeczywistym miejscem. Jest to 

olbrzymi kompleks górniczy wybudowany przez nazistowskie Niemcy w czasach II 

wojny światowej. To sieć tuneli, budynków i schronów oplatających  

i przecinających kilka szczytów w Górach Sowich, w okolicach zamku Książ. Była to 

gargantuiczna inwestycja niemiecka, która z czasem, w wyniku wygranej wojny, 

miała stać się, między innymi, jedną z kwater Adolfa Hitlera. O ogromie tego 

miejsca („riese” to po niemiecku „olbrzym”) niech świadczy tylko fakt, że w samym 

tylko 1944 roku wykorzystano w Riese tyle cementu i stali, co na wszystkie 

niemieckie schrony. W całym kraju.  

 

Jednak tym co wzbudza od lat największe zainteresowanie badaczy i turystów, to 

fakt, iż nie znamy do końca przeznaczenia tego miejsca a wszystkie dotyczące go 

dokumenty zostały zniszczone albo utajnione. Nigdy nieukończona sieć tuneli 
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wydrążona w górach, częściowo zawalona, sekretnie budowana przez nazistów – 

to gotowy temat niezliczonej ilości teorii spiskowych. Nie dziwi zatem fakt, że 

także i tym miejscem zainteresował się Remigiusz Mróz. Ale to w jaki sposób użył 

motywu Riese, wyda wam się wielce kreatywny.  

 

O tym co na kartkach słów kilka… 

Znacie ten słynny cytat Hitchcocka o trzęsieniu ziemi? No pewnie, że znacie. Autor 

też go zna, dlatego na samym początku książki funduje nam, a przede wszystkim 

bohaterom, prawdziwe… trzęsienie ziemi. Dosłownie. Ale to jedna z ostatnich 

niesubtelności Mroza, potem jest już z tym lepiej. Czwórka turystów: Radek, 

Natasza, Bronia i Szymek, zwiedza kompleks Riese, gdy dochodzi do tajemniczego 

wybuchu/tępnięcia/trzęsienia ziemi etc. Odnajdują się oni w tunelach, a następnie 

trafiają na tajemniczego mężczyznę, który przedstawia się jako Parker. Okazuje się 

jednak, że zna on co najmniej dwójkę z ocalonych, choć nie jest tak łatwe jak brzmi. 

Ponadto szybko wychodzi na jaw, że spotkanie nie było takie przypadkowe.  

 

Tak jak znane mi są różne motywy literackie, tak i w tym przypadku byłem 

poniekąd pewien, że z połączenia tajemniczej sieci tuneli, spisków i nazistów 

wyjdzie horror z elementami podróży w czasie. Well yes, but actually no. Autor 

pięknie mnie zaskoczył, czapki z głów. To jest moment, w którym mógłbym 

zagłębić się trochę w fabułę, prześliznąć się po niej, by nie zdradzić za wiele  

a podzielić się pewnymi uwagami. Ale dokładnie w tym momencie musiałbym 
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wyjawić wam pierwszy z wielkich plot twistów w powieści. Skupię się zatem na 

nieco innych elementach. Zostańcie ze mną. 

 

Szybko, żwawo i… po łebkach 

Z typowym dla siebie rozmachem, Remigiusz Mróz tworzy dynamiczną wartką 

historię z wątkami, które każą nam się w pełni angażować, bowiem łatwo się,  

w pewnym sensie, pogubić. A nikt nie lubi powrotów o kilka kartek, bo nie pamięta 

postaci lub wątku. I tak jak ta mnogość jest atutem, tak wpływa na kreację postaci. 

Są one niestety dość płaskie, czasami zachowują się i mówią nieadekwatnie do 

sytuacji lub wcześniejszych przeżyć. Rzadko kiedy ich rozmowy są pogłębione  

a często tylko służą fabule sensu stricte. Czyta się lekko, ale traci na tym „realizm” 

danej sceny.  

 

Przez sporą część powieści miałem przeświadczenie, ze autor w oryginalny sposób 

rozwija patenty, które stały za sukcesem najpopularniejszej obecnie franszyzy czyli 

MCU. Nie wiem czy to celowe czy podświadome działanie, ale pewne paralele są 

widoczne. Najważniejszą z nich jest zdecydowanie uznanie, że wplatanie humoru 

i popkulturowych mrugnięć okiem zaciekawi i rozbawi czytelnika. I niech mnie 

Thanos pstryknie, jeśli ten fan service nie działa! A ponad to wszystko widać, że 

autor jest już gotowy na motywy z czwartej fazy Marvela, bowiem jeden z nich to 

ważny aspekt w „Projekcie Riese”. Ale o tym sza, sami przeczytajcie.  
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To akurat nie będzie wielkim spoilerem, jeśli powiem, że centralną kwestią  

w powieści, poza zakamarkami Riese, uczynił autor… pandemię COVID-19. Walkę 

z chorobą, dalece groźniejszą niż w realnym świecie, uczynił Mróz osią książki. 

Wiem, że wirus z Wuhan towarzyszy nam już ponad 2 lata, ale i tak uważam to za 

ciekawy pomysł na pisanie „real time”. 

 

Remigiusz Mróz daje radę. Znowu. 

„Projest Riese” to nie jest wybitna literatura, bo też nie mamy do czynienia z Olgą 

Tokarczuk czy Harukim Murakami. Ba, Remigiusz Mróz nie jest nawet bardzo 

dobrym twórcą science-fiction. Ale jest kreatywnym, zdolnym (literacko chyba do 

wszystkiego) pisarzem, który w udany i właściwy sposób posługuje się szafarzem 

science-fiction. Autor, jak wszyscy wiemy, pisze dużo. Dużo i różnorodnie. Zarabia 

na tym krocie, więc myślę, że jego obecne dzieła i koncepcje to wynik jego 

osobistych zainteresowań i wychodzenia z założenia, żeby „pisać to, co samemu 

chciałoby się przeczytać”. Wierzę w to i pozwala mi to uważać, że będę miał do 

czynienia z literaturą, która nie ma wysokiego progu wejścia. Ale z kolei 

gwarantuje to, że ciężko się oderwać od fabuły, która nie zanudza a ponadto 

obiecuje, że coś za chwilę się wydarzy… 

 

„Projekt Riese” to kolejny ciekawy mariaż autora z fantastyką naukową. Nie 

pozbawiony wad, ale zawsze dostarczający to, co obiecuje: akcję, dynamikę, 

zwroty akcji i sensowne zakończenia. Czasem nie trzeba więcej.  
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Podróż do Jowisza 
 

  

Co łączy Titanica, podbój kosmosu i Sknerusa McKwacza? 

Więcej niż można się spodziewać… -  historia kosmicznego 

science-fiction, John Jacob Astor i jego „Podróż na 

Jowisza”. 

Luk „Thorvil” Traczyk 
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Kiedy zwracamy nasz wzrok w stronę nocnego nieba, usiane jest ono setkami 

migających punktów. Ogrom wszechświata uderza w nas wówczas całą swoją 

mocą. Ci, którym nie obca jest twórcza wyobraźnia mogą zacząć rozmyślać nad 

tym, co też kryje się w niezbadanych stronach naszego uniwersum. Pomimo 

rozwoju nauki, który postępuje w tempie iście geometrycznym, nasza wiedza jest 

wciąż tylko ułamkiem tego, co jest do odkrycia. Trudno zatem nawet wyobrazić 

sobie, o czym dumali ludzie w dawniejszych czasach, gdy przyszło im rozmyślać  

o gwiazdach. Bezkres uniwersum pobudzał także wyobraźnię twórców kultury  

i naprawdę nie powinno nikogo dziwić, że początki kosmicznej fantastyki 

naukowej nie miały swojego miejsca w XX wieku, w okresie podboju kosmosu i 

ogólnej fascynacji Wszechświatem i jego tajemnicami. 

 

Dziwnymi kolejami losu wpadła mi w ręce książka „Podróż na Jowisza ”Johna 

Jacoba Astora, a zagłębiając się w nią coraz bardziej, dostrzegłem niebywałą 

możliwość by zainteresować się nieco bardziej początkami fantastyki naukowej 

dziejącej się poza Ziemią. Okazało się jednak, że będę musiał szukać naprawdę 

daleko w historii literatury, a to świetna okazja, by opowiedzieć o powieściach, 

które skrywa mrok historii, a pośrednio kształtowały gatunek. Poznamy dziś 

wobec tego trzy dzieła, dzięki którym także ukształtowała się współczesna 

literatura science-fiction.  

Żeby przyjrzeć się tym najdawniejszym początkom udamy się do Francji. Tyle 

wstępu, czas na konkrety.  
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Pierwszy kontakt to nie tylko wizja z ostatniego stulecia,  

a nawet i przedostatniego 

Zaranie kosmicznej tematyki w literaturze jest mało uchwytne, ale z całą 

pewnością można zauważyć dwa jasne punkty w historii słowa pisanego, które 

będą dla nas punktem wyjścia dla dalszych akapitów. A będą one powiązane  

z nazwiskami, które są znane co najmniej dobrze, ale akurat nie budzą skojarzeń 

w gatunkiem SF – Cyrano de Bergeraca i Woltera.  

 

 

Każdy kto choć prześlizgnął się przez szkołę średnią słyszał o francuskim filozofie  

i myślicielu Wolterze. Dla niektórych właśnie w tym miejscu kończy się wiedza  

o tym niezwykłym człowieku, ale ja spróbuję przybliżyć jedno z jego dzieł,  

o których w szkole wam na pewno nie opowiedziano. Otóż w 1752 roku Wolter 

opublikował powieść „Micromegas”, a która, według Wikipedii, jest powiastką 

filozoficzną. Prawda, że nie brzmi to interesująco? Ale historia długowiecznej  

i niezwykle inteligentnej formy życia przemierzającej kosmos by trafić wreszcie 

na Ziemię w XVIII wieku może już chyba zaciekawić. A było to tak… 

 

Mikromegas, główny bohater, mieszka na jednej z planet orbitujących dookoła 

Syriusza. Ma osiem mil wzrostu, ponadprzeciętny intelekt i łaskę długowieczności. 

Będąc już niemal młodzieńcem, w wieku lat 450, pisze on traktat, który dotyczy 

owadów na rodzinnej planecie. Z niewiadomych jednak przyczyn okazuje się, że 
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treść jego opus magnum nie podoba się władcy planety i zostaje skazany na 

mającą potrwać 800 lat banicję. Otwiera to dla niego możliwość odbycia podróży 

po Układzie Słonecznym. Najpierw trafia on na Saturna, gdzie natyka się na 

miejscowy lud, postaci równie inteligentne co on sam. Zaprzyjaźnia się  

w sekretarzem Akademii Saturna, z którym prowadzi rozmowy na temat różnic 

pomiędzy ich światami. Postanawiają oni udać się razem w dalszą podróż by 

poszerzać swoje horyzonty. Docierają na Jowisza, ale co zaskakujące autor 

powieści opisuje tylko, że „poznali tam wiele sekretów” a ten fragment utworu 

zabrała Inkwizycja. Może to być swoiste ostrzeżenie, jaki wpływ na twórczość 

może mieć cenzura.  

 

1 Wolter, źródło: wikipedia.org 
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Później nasi bohaterowie trafiają na Ziemię. Olbrzymie postaci dopiero po czasie 

spostrzegają, że na naszej planecie toczy się jakieś życie. Poprzez specjalny 

diament, który działa w zasadzie jak mikroskop dostrzegają oni statek  

z naukowcami wracającym z wyprawy do Laponii. Po wielu próbach kontaktu, 

wreszcie udaje się naukowcom porozumieć z Mikromegasem i Saturnijczykiem. 

Kosmici są pod wrażeniem wiedzy Ziemian, a główny bohater stwierdza, że to musi 

być planeta obdarzona prawdziwym szczęściem. Niestety, zostaje szybko 

wyprowadzony z błędu, gdy ludzie mówią mu, że owszem, posiadają wiedzę, ale 

na Ziemi pełno jest zła, wojen i szaleństwa. Mikromegas zauważa, że ludzkość 

przesiąknięta jest pychą i chce napisać księgę, w której wyjaśni ludziom istnienie 

„jądra rzeczy”. Gdy księga trafia do paryskiej Akademii Nauk okazuje się być 

pustymi stronicami. Tak kończy się powieść.  

Jak widzicie, obecne są tu wszystkie elementy klasyki kosmicznej science-fiction: 

eksploracja kosmosu, obce cywilizacje, pierwszy kontakt, nowe technologie. 

Grzechem więc byłoby nazywać to dzieło powiastką filozoficzną. Owszem, to 

wokół myśli obraca się oś utworu, ale ile tam się dzieje pomiędzy. A ja tylko 

streściłem pokrótce, byśmy wszyscy mogli dostrzec jak postrzegano kosmos  

w XVIII wieku, na czym się skupiano, na czym wzorowano. Bowiem to będzie 

stanowić fundamenty pod rozwój gatunku w kolejnych dziesięcioleciach. I to na 

tym dziele będzie się opierać jegomość, o którym na razie tylko napomknąłem  

w tytule, John Jacob Astor.  
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Jak przypadkowo odkryć nowe cywilizacje radzi Cyrano de 

Bergerac 

Wolter, pomimo całej swojej kreatywności, sam również wzorował się na swoim 

wielkim poprzedniku i rodaku. Jeszcze wiek wcześniej, w połowie XVII stulecia, 

w metaforyczny kosmos wyruszył bowiem sam Cyrano de Bergerac. Wybitny 

francuski pisarz, który wyjątkowo znany jest nie z własnej twórczości, a z powieści 

z nim w roli głównej. Jeśli słyszeliście o motywie, w którym nieurodziwy acz 

inteligentny mężczyzna pomaga przyjacielowi zdobyć kobietę, w której sam 

sekretnie się kocha, to właśnie jest archetyp z powieści o Cyrano. Wyżej 

wzmiankowany ma gigantyczny nos, ale niebywały talent poetycki.  

Robiąc mały offtop, ale w dobrej chęci zainteresowania Was postacią de 

Bergeraca, wspomnę tylko, że w tym roku w niektórych kinach można obejrzeć 

sztukę „Cyrano de Bergerac”. Jest to wersja z Jamesem McAvoyem w roli głównej, 

czyli młodszym Profesorem Xavierem. Naprawdę warto. A jeśli bardziej doceniacie 

sztukę filmową, to do znalezienia jest zeszłoroczny musical „Cyrano”. Tam z kolei 

tytułowego bohatera gra znany z „Gry o Tron” Peter Dinklage, więc jak można się 

domyślić, to nie długi nos jest jego ułomnością.  

 

Wracając do twórczości samego de Bergeraca, już po jego śmierci, w roku 1662, 

został wydany zbiór jego opowieści, który w Polsce znany jest pod tytułem 

„Tamten świat”. I znów, tak jak w przypadku wolterowskiego „Micromegas”, tytuł 

mówi nam mało albo nawet nic. Co innego wolny przekład oryginalnych nazw tej 

dwutomowej powieści: „Komiczna historia stanów i imperiów Księżyca” oraz 
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„Stany i imperia Słońca”. Teraz możemy czuć się o wiele bardziej zaciekawieni. 

Cyrano, w przeciwieństwie do Woltera, skierował swój wzrok na bliższe ciała 

niebieskie tworząc cywilizację w miejscach, których istnienia w żaden sposób nie 

musiał wymyślać.  

W pierwszej z napisanych powieści, Narrator udaje się na Księżyc, choć nie bez 

trudności. Na początku próbuje on wzbić się w niebo używając butelek pełnych 

rosy (?!), później korzysta ze stworzonej przez siebie maszyny latającej, ale także 

bezskutecznie. Dopiero gdy lokalni żołnierze doczepiają do jego pojazdu rakiety, 

start wydaje się możliwy. Jednak wtedy to sam Narrator obawia się lotu, jest już 

jednak za późno. Ląduje on na srebrnym globie gdzie spotyka lokalnych 

mieszkańców. Postaci te mają śpiewne głosy, po cztery nogi a także wysoce 

rozwiniętą technologię. Posiadają między innymi broń, która piecze dziczyznę  

w momencie celnego strzału a także specjalne kolczyki, dzięki którym uczą swoje 

dzieci. Narrator nie wchodzi jednak w poważniejsze interakcje z lokalna nacją, 

bowiem spotyka tam ducha Sokratesa a także osobę Domingo Gonsalesa, 

bohatera powieści „Człowiek z księżyca” Francisa Goodwina. Nie zdziwi nas więc 

fakt, że zamiast przeżywać przygody, główny bohater toczy filozoficzne dyskusje 

w wyżej wymienionymi. Dochodzą oni do wniosków, iż Bóg jest bezużyteczny, 

ludzie nie mogą osiągnąć nieśmiertelności oraz, że nie posiadają dusz.  

Po dostrzeżeniu tych smutnych konstatacji, Narrator wraca na Ziemię.  

  

Powieść o podróży na Słońce jest bezpośrednim sequelem opowieści 

o wyprawie na Księżyc. Narrator wraca, praca do domu swojego przyjaciela 

niedaleko Tuluzy, gdzie spisuje swoją historię. Ta jednak nie podoba się wszystkim, 
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zwłaszcza okolicznemu proboszczowi, który więzi go pod pretekstem czarów. 

Próbując uciec, Narrator konstruuje maszynę, ale źle oblicza jej ustawienia i ta 

kieruje go w stronę kosmosu. Jednak nie z powrotem w stronę Księżyca a w stronę 

Słońca. Ląduje na otaczającej je małej planecie, gdzie spotyka małego człowieka,  

z którym szybko znajduje wspólny język. Później, już na samym Słońcu, zmienia się 

w przezroczystą postać i spaceruje po jego powierzchni. Znajduje tam wielkie 

drzewo, które zamienia się w grupę ludzi. Ich król opowiada Narratorowi o swym 

polimorficznym ludzie. Później trafia on na feniksa, który prowadzi go do 

królestwa zamieszkanego przez ptaki, gdzie za bycie człowiekiem zastaje skazany 

na zjedzenie przez pchły, muchy i pszczoły. Zostaje jednak uwolniony przez papugę 

i trafia do Prowincji Filozofów. Spotyka tam Sokratesa i dopiero co zmarłego 

Kartezjusza. I o dziwo w tym miejscu kończy się cała opowieść. Zdaję sobie sprawę, 

że w znaczny sposób uprościłem fabułę powieści, ale był to celowy zabieg. Moim 

celem nie jest bowiem opisanie całej książki, a co ciekawszych faktów. A może ktoś 

zechce się dowiedzieć, kim była rzeczona papuga i o co chodzi ze słonecznymi 

Kochankami?  
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2 Ilustracja z powieści "Tamten świat", źródło: wikipedia.org 

 

W zgodnej opinii wielu historyków literatury, to w powieściach Cyrano de 

Bergeraca znajdujemy pierwsze elementy, które obecnie składają nam się na 

archetyp powieści z nurtu kosmicznego science-fiction. Mamy bowiem podróż 

poza planetę przy udziale nowatorskiej technologii, nowe rasy obcych czy 

koncepcję pierwszego kontaktu. Dość powiedzieć, że w opowieści o księżycowej 

podróży, główny bohater używa rakiet napędzanych w sposób, który przywodzi na 

myśl współczesne kosmiczne silniki strumieniowe. 
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Nasz gość honorowy i jego czasy 

Jak za przestawieniem wajchy wellsowskiego wehikułu czasu, przenosimy się do 

XX wieku. Jest 15 kwietnia 1912 roku, a wszystko dzieje się gdzieś pośrodku 

Oceanu Atlantyckiego. Nazwany na cześć mitologicznych bytów stalowy Moloch, 

ściera się z prawdziwym lodowym Gigantem. W tym pojedynku kolosów, 

zwycięstwo odnosi Gigant, na stałe wpisując się do historii świata. Ofiar jest wiele, 

a jedną z nich jest bohater tej części naszej opowieści – John Jacob Astor IV, 

współwłaściciel sieci luksusowych hoteli – Waldorff-Astoria i najbardziej znana 

ofiara katastrofy „Titanica”. 

 

Teraz pozwolę sobie na słów kilka o tym fascynującym 

człowieku 

John Jacob Astor, zwany Jackiem, był potomkiem Johna Jacoba Astora I, 

pierwszego milionera w Stanach Zjednoczonych, który olbrzymich pieniędzy 

dorobił się na handlu futrami. Będąc dziedzicem olbrzymiej fortuny, Jack, 

prowadził niezwykle ciekawe życie i ciężko je nawet streścić. Oczywiście skupię się 

tu na jego literackim epizodzie, ale uważam, że naprawdę warto poznać losy tego 

zdumiewającego człowieka renesansu.  
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3 John Jacob Astor, źródło: wikipedia.org 

Jack Astor urodził w 1864 roku, w epoce wielu nowinek technicznych co w jakiś 

sposób ukształtowało jego późniejsze życie. Sam Astor opatentował wiele 

wynalazków, a do najważniejszych należą dezintegrator, który służył 

produkowaniu gazu z mchu oraz przedmiot, z którego w nowoczesnej formie 

korzystamy do dziś – hamulec rowerowy. Pomiędzy tymi zdarzeniami założył on 

jeden z najsłynniejszych hoteli na świecie, Astoria Hotel, wystąpił w kilku filmach 

w początkach amerykańskiej kinematografii, a także służył w armii podczas wojny 

z Hiszpanią, gdzie zafundował cały oddział artylerii a sam walcząc dosłużył się 

stopnia pułkownika. Człowiek, który żył takim życiem, nie mógł też pożegnać się 

z nim w swoim łóżku, w wieku, powiedzmy, 90 lat. Astor zginął przecież  

w najsłynniejszej katastrofie wszech czasów, jeszcze bardziej unieśmiertelniając 

swoją osobę. Jego ciało zostało odnalezione i zidentyfikowane dzięki ubraniom, na 
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które naszyte były jego inicjały „JJA”. Jako najsłynniejsza, poza filmowymi Rose  

i Jackiem, osoba na „Titanicu”, został on upamiętniony w każdej możliwej 

ekranizacji losów transatlantyku.  

 

W tym właśnie miejscu splata nam się historia naszego bohatera, „Titanica” 

i Sknerusa McKwacza. Otóż najbogatszy komiksowy kaczor jest wzorowany tak 

zarówno na Ebenezerze Scrooge, jak i Johnie Jacobie Astorze. Dodatkowo Astor 

pojawia się jako jeden z bohaterów komiksu Dana Rosy. W legendarnej już serii 

„Zycie i czasy Sknerusa McKwacza” wydanej w latach 1992-1994 jest on jedną  

z postaci, które płyną z McKwaczem „Titaniciem” właśnie. Jeśli zajrzelibyście do 

ostatniego zeszytu tej serii – „Najbogatszy kaczor na świecie”, to Jack Astor jest 

tam narysowany jako antropomorficzny pies. A wyglądał właśnie tak:  

 

 

4 Ilustracja z komiksu "Najbogatszy kaczor na świecie", źródło: scrooge-mcduck.fandom.com 



 

35 KSIĄŻKI 

Fascynacja technologiami, niewątpliwe zdolności intelektualne, kreatywność 

i wielkie zamiłowanie do literatury, którą dziś nazwalibyśmy typowym science-

fiction, wespół doprowadziły do tego, że John Jacob Astor mógł podzielić się z nami 

swoim dziełem.  

 

„Podróż na Jowisza” stanowi tutaj punkt styczny wszystkich wątków zawartych 

w tym tekście. Być może nie jest to w żaden sposób pierwsza taka powieść 

w swojej epoce (na pewno zaś jest debiutem Jacka Astora), ale stanowi doskonały 

przykład powieści swych czasów napisanej przez erudytę, który wzorował się na 

najlepszych, a podpierał się najlepszą ówczesną wiedzą naukową.  

 

Nie zamierzam tu prezentować typowej recenzji, bowiem nawet streszczenie całej 

fabuły nie odda klimatu tego ponadstuletniego dzieła, a ponadto nie jest to 

pozycja, do której można zachęcić zwykłego miłośnika science-fiction. Skupię się 

tu może trochę bardziej na krótkiej analizie światopoglądu epoki przez pryzmat tej 

książki.  

 

„Podróż na Jowisza” została wydana w 1894 roku pod oryginalnym tytułem  

„A journey in Other Worlds: A Romance of the Future”. Polskie tłumaczenie zaś 

pojawiło się już w roku 1896, zatem samo w sobie jest warte poznania, bowiem 

napisane piękną, nieco zakurzoną już, polszczyzną. Składa się ona z trzech ksiąg, 

które z całą stanowczością możemy nazwać „Jowisz”, „Saturn” i „Ziemia”. Kiedy 
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John Jacob Astor publikował swą powieść nie miał on dostatecznej wiedzy by 

ocenić, iż gazowy gigant, jakim jest Jowisz, nie nadaje się do zasiedlenia. Zatem  

w jego wersji Jowisz i Saturn są planetami ze stałą powierzchnią i zdatną 

atmosferą. Jest to poniekąd kompromis pomiędzy kreatywną wizją autora  

a podejrzeniami niektórych astronomów. Tym niemniej statek „Callisto”, którym 

poruszają się bohaterowie, Cortlandt, Bearwarden i Ayrault przechodzi przez 

atmosferę Jowisza i ląduje na planecie. Fabuła całej powieści skupia się na 

eksploracji nieznanych terenów i kwestiach pierwszego kontaktu z inną 

cywilizacją. A dzieje się to w okolicach roku 2000, który sam w sobie wyglądał 

prawdopodobnie na bardzo futurystyczną datę.  

 

Ciekawym aspektem jest kwestia tego, co autor uznał za zasadne odnaleźć na 

obcych światach. Otóż jak może pamiętamy, bohaterowie powieści Woltera  

i Cyrano, jak przedstawiciele filozofii i oświecenia, w kosmosie poszukiwali 

odpowiedzi, wiedzy, definicji rzeczy. Trójka astorowskich bohaterów ma inne 

dążenia – jako przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, które w czasach Astora 

przeżywały boom przemysłowy, najbardziej cieszy ich możliwość 

nieograniczonego pozyskiwania węgla, miedzi, ołowiu, srebra, złota, żelaza i, last 

but not least, ropy naftowej.  

 

Stulecie jakie upłynęło od czasu powstania książki do czasów w niej zawartych, 

było idealnym zakresem czasu, który pozwalał Astorowi popuścić wodze 

wyobraźni w materii technologicznego rozwoju na Ziemi. Trójka wymienionych 
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przeze mnie śmiałków podróżuje swobodnie po kosmosie korzystając z siły 

zwanej „apergią”. Niestety, nie wiemy o niej nic więcej jak tylko to, że była znana 

już od dawna, lecz nie wykorzystana należycie. Jako, że sam wielokrotnie 

natknąłem się na motywy podróży międzygwiezdnych, których twórcy wręcz 

usilnie próbowali objaśnić ich oryginalny sposób transportu, Astor zaskakuje 

czytelnika brakiem takowego objaśnienia. Czy jest to spowodowane faktem, iż 

autor zakładał brak zrozumienia niuansów przez czytelników? A może sam nie 

wiedział jak określić tę moc i tylko z kronikarskiego obowiązku o niej napomknął? 

Tego się już nie dowiemy, ale optowałbym za pierwszą wersją, bowiem popierają 

je całkiem ciekawe argumenty pośrednie. 

 

Czytelnik „Podróży na Jowisza” od razu spostrzeże, że autor jest bardziej 

naukowcem niż pisarzem. Jego styl pisarski jest konkretny, zwięzły, pozbawiony 

opisów a za to bogato wypełniony matematycznymi i fizycznymi przerywnikami. 

Sami spójrzcie co mam na myśli:  

„Jakkolwiek ta nadpowietrzna podróż musiała powiększyć 

ich ciężar, nie robiło im to żadnej różnicy, gdyż jakkolwiek 

przestrzeń Jowisza jest 1,300 razy większą jak Ziemi, 

miąższość jego wynosi tylko 300 z powodu jego ciężaru. 

Prócz tego, choć stopa kubiczna wody, lub innego ciała 

stałego lub płynnego wynosi 2,5 tak jak na ziemi, 
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przedmioty znajdujące się w bliskości równika, z powodu 

nadzwyczaj szybkiego krążenia planety ważą o 1/5 mniej, 

niż u biegunów, z powodu siły odśrodkowej. 

Pod wpływem tej okoliczności, będąc przytem o 483 

miliony mil od słońca, zamiast o 92 tak, jak na ziemi, 

zwrócili się ku północnej stronie zwrotnika Jowiszowego.” 

 

Cała powieść wypełniona jest takimi fragmentami. A czym jest stopa kubiczna 

wody nie dowiedziałem się do tej pory. Jednakże, w wielu miejscach Astor 

stworzył technologie, które mają już od dawna zastosowanie w naszym świecie, 

co świetnie obrazuje jak dalece sięgała wyobraźnia ludzka przez ponad stuleciem 

i jak wiele z tych wizji było realnych. Astor opisywał powstanie paneli słonecznych, 

globalnej sieci internetowej i telekomunikacyjnej. Co oczywiste był entuzjastą 

podróży kosmicznych (jednakże my korzystamy raczej z energii spalania paliwa 

rakietowego) a także rozwiniętego na szeroką skalę przemysłu lotniczego, co  

w jego czasach było raczej ciekawą nowinką. Pierwszy poważny samolot został 

stworzony dopiero w 1896 roku przez Otto Lilenthala, ale John Jacob Astor musiał 

mieć świadomość rozwoju tej gałęzi techniki. Najciekawszym jednak pomysłem 

autora była jedna z rzeczy, których w rzeczywistości nigdy nie da się wykonać. 

Stworzył on bowiem, na kartach powieści, Terrestial Axis Straightening Company, 

czyli organizację, która chciała… wyprostować oś Ziemi. A konieczność taką 

tłumaczono faktem, iż wyprostowanie planety spowoduje, że warunki pogodowe 
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na niej staną się umiarkowane we wszystkich strefach klimatycznych. Z założenia 

intrygująca wizja, ale to jak to tłumaczono i jak chciano tego dokonać, pozostawię 

do objaśnienia samemu autorowi, jeśli ktoś zechce książkę przeczytać. Uwaga na 

marginesie, ma tylko 200 stron, jest po polsku i znajduje się w domenie 

publicznej. Czegóż chcieć więcej?  

 

 

5 Oryginalna okładka powieści "Podróż do Jowisza", źródło: wikipedia.org 

 

Wszystkie wcześniejsze wątki, które tu poruszyłem, całe tło historyczne, nie miały 

służyć temu, by teraz zakrzyknąć, iż w ten sposób ukształtował się geniusz 

literatury lub wiekopomne dzieło. Takie frazesy możemy zostawić sobie, gdy 
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mówimy na przykład, że „Iliada” Homera ukształtowała kanony literatury na wiele 

wieków naprzód. Sam Astor nie był pisarzem wielkim, a jego „Podróż na Jowisza” 

była jego pierwszym i ostatnim dziełem, bynajmniej nie wybitnym. Porządnym, 

lecz nie mistrzowskim. Dzieło to jednak mogło stanowić świetny punkt wyjścia do 

cofania się w czasie, by u zarania literatury science-fiction zrozumieć jej celowość. 

A tą zawsze była i jest coraz większa ciekawość świata i kosmosu. Ten wzorzec 

widać lepiej im bardziej „ab ovo” szukamy. Fascynującym jest także 

konfrontowanie obecnej wiedzy z ówczesną i tak zarówno zachwycanie się 

wyjątkowo trafnymi przepowiedniami naukowymi i technologicznymi, jak i lekki 

uśmiech pobłażania dla niewiedzy w tamtych czasach. Tak jak my obecnie 

zgadujemy co dzieje się w kosmosie, tak w minionych wiekach robiono to nawet 

bardziej. My, po tych dwustu-trzystu latach wiemy co z tego okazało się być 

naukową prawdą a co bzdurą. Ciekawe co o naszej „science” w science-fiction 

powiedzą w wieku XXIV?  
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WIECZNA 
 

 

  

Podczas wojny świat nie 

staje w miejscu 

Ulka „Nanaia” Kiniorska 
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Najpiękniejsze lata młodości Elisabetty, Sandra i Marca przypadną na 

najczarniejszy okres historii świata. Wybuch II wojny światowej przekreśli ich plany 

i marzenia... Ale oni nie dadzą sobie odebrać wszystkiego.  

 

Głównymi bohaterami opowieści są nastolatkowie żyjący we Włoszech. Cała trójka 

jest od siebie tak różna, jak to tylko możliwe. Elisabetta jest pracowita i marzy o 

karierze pisarki, jednak jej sytuacja rodzinna jest bardzo trudna. Sandro jest 

cichym, skromnym geniuszem matematycznym, a pochodzi z majętnej, 

inteligenckiej rodziny żydowskiej. Marco został wychowany twardą ojcowską ręką 

w duchu młodego faszyzmu. Łączy ich jedno – miłość. Wychodzi z tego oczywiście 

miłosny trójkąt, który w normalnych warunkach stałby się główną osią wydarzeń. 

Tyle że warunki są dalekie od normalnych... 

 

 

Między fantazją a prawdą 

Literatura opowiadająca o wojnie jest tak popularna, że stała się karykaturą samej 

siebie. Przeromantyzowana i na wskroś bohaterska przestała skupiać się na 

prawdziwych wydarzeniach, a igranie na podstawowych ludzkich emocjach odarło 

ją z realizmu. Wieczna tym różni się od swoich koleżanek z półki, że mimo 

porywów serca i niezwykłych czynów, rękami i nogami trzyma się historii i faktów. 

Dzięki temu historia, którą autorka starała się przekazać, jest pełna szczerości i  

bezdennego smutku.  



 

43 KSIĄŻKI 

Lisa Scottoline przedstawia Włochy z 1937 roku, gdy faszyzm dopiero zaczynał 

swój romans z nazizmem i II wojnę światową, która ukazała jego prawdziwe 

oblicze. Autorka nie boi się przedstawić nam ojca Marca, Beppe Terrizzi, który 

walczył w I wojnie światowej i dołączył do faszystowskiego ruchu, gdy tylko ten się 

narodził. Pokazuje także Massimo Simone, ojca Sandro, który całym sercem 

wierzył w Mussoliniego, mimo iż był żydem z dziada pradziada. Obaj wychowują 

synów w wierze, że ich przekonania są słuszne i nikt nie kwestionuje ich poglądów. 

Wszystko to trwa oczywiście tylko do czasu, kiedy to Mussolini zaczyna 

nawiązywać bliższą więź z Hitlerem, a całemu światu grozi widmo kolejnej wielkiej 

wojny.  

 

Bardzo mnie ucieszyło to, że do zmian prowadziło coś więcej, niż ślepa, 

młodzieńcza miłość. Sandro, Marco i Elisabeta mimo porywów serca, są boleśnie 

świadomi tego, jak zmienia się otaczający ich świat. Na przełomie 686 stron 

czytelnik jest świadkiem rozczarowań, bólu i rozterek, które nie mają nic 

wspólnego z zakochaniem. Wszystkie młodzieńcze boleści bohaterów są 

zepchnięte na dalszy plan, choć zupełnie z niego nie znikają. Co bardzo mi się 

podoba, to wyważenie, z jakim autorka podchodzi do traumatycznych wydarzeń 

wojny i zwykłych, ludzkich potrzeb i odruchów. W pewnym momencie wyraźnie 

czuć, że priorytetem jest przetrwanie, ale co jakiś czas z linijek tekstu przebija 

tęsknota za normalnością, która tym bardziej pogłębia wszechogarniający smutek 

i strach.  
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Pierwszoligowy bohater drugoplanowy 

Autorka pokazuje, jak na światowe zmiany reaguje cała, nawet niewielka 

społeczność. Bohaterowie muszą zmierzyć się z antysemickimi ustawami i ich 

konsekwencjami, nowo przybyłym nazizmem, a w końcu okupacją i czystkami. Te 

dobre i okropne chwile dzieją się równolegle, w jednym momencie ktoś przeżywa 

romantyczne uniesienia, a ktoś inny czuje się bezradny, tracąc dorobek całego 

życia.   
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Wieczna ma wielu świetnych bohaterów, realistycznych, pełnych emocji i głębi. 

Chciałabym wymienić każdego z nich z osobna, żeby pokazać, jak są zróżnicowani 

i dobrze napisani, ale wtedy tekst zamieniłby się w potężną rozprawkę. Każdy z 

nich reprezentuje inną naturę i charakter, przechodzi inną zmianę i mierzy się z 

własnymi demonami. Autorka nie szczędzi nam szczegółów, które uczłowieczają 

jej wymyślone postaci. O dziwo, najmniej interesująca wydała mi się Elisabetta, 

która gra pierwsze skrzypce. Nie można jej zarzucić, że jest Mary Sue, ale jej 

zachowanie bywało irracjonalne i irytujące. Za to jej przyjaciele, Marco i Sandro, 

to kalejdoskop uczuć i cech, które z czasem się zmieniają lub przeinaczają. Ale 

najważniejsza z nich wszystkich i tak jest Nonna, starsza pani, właścicielka 

restauracji, ponieważ to ona nadaje tego włoskiego klimatu i tonu, aż ma się 

ochotę na makaron. Warta uwagi jest także postać Beppe Terrizziego, który jest 

faszystą Pierwszej Godziny. Zna on ten ruch od podszewki i identyfikuje się ze 

wszystkim tym, co faszyzm reprezentuje i to właśnie on musi stanąć przed 

wyborem – idol, czy przyjaciel? Oczywiście sytuacja najbardziej dotyka rodzinę 

Simone, którzy przed wojną byli szanowanymi członkami społeczności. 

Antysemityzm odbiera im nie tylko tytuły i majątek, ale także człowieczeństwo. 

Czytając ich historię, ciężko jest to objąć sercem i rozumem... 

 

Miłość to nie wszystko 

Czy Wieczna jest romansem? Ciężko mi stwierdzić, ale wątek miłosny ma i gra on 

istotną rolę w książce. Na szczęście nie jest on ani nachalny, ani cukierkowy (no, 

może poza paroma momentami, ale wiadomo, jak to nastolatkowie...). Autorce 
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udało się zachować charakter okołowojennych Włoch i oddać szacunek osobom, 

które doświadczyły życia w tych trudnych czasach. Zachwyciło mnie, gdy się 

dowiedziałam, że część postaci trzecio-, czwartoplanowych była prawdziwa, a Lisa 

Scottoline oddała hołd życiom i tragedii, która na nie spadła. To ukazuje, jak wiele 

pracy włożyła w reaserch i zbadanie źródeł. Książka okazuje pełen szacunek i 

respekt przed czasami, w jakich ma miejsce jej akcja.  

 

Jedyne, co mi się nie podobało, to pewne kulminacyjne sceny rodem z filmów 

akcji, które być może i były potrzebne, ale zaburzyły ten balans między realizmem 

a fantazją autorki. Mimo to Wieczna bardzo mi się podobała i jest przykładem 

literatury, jaka powinna królować w księgarniach. 
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ROXY 
 

 

  

Przedstawiam Ci Roxy, 

Twoja nową miłość 

Ulka „Nanaia” Kiniorska 



 

48 KSIĄŻKI 

Isaac i Ivy są rodzeństwem, choć znajdują się na dwóch przeciwległych biegunach. 

Chłopak jest wschodzącą gwiazdą piłki nożnej, dziewczyna żyje z imprezy na 

imprezę. Dwa narkotyczne bóstwa, Roxy i Addison zwracają na nich swoją uwagę 

i postanawiają zmierzyć się w śmiertelnym konkursie. Niekończąca się Impreza 

czeka na swoją ofiarę. 

 

 

Toksyna dobrych intencji 

W przedstawieniu głównych bohaterów będę niedokładna, ponieważ brakuje mi 

wiedzy medycznej, czy choćby ogólnego rozeznania, ale postaram się to zrobić jak 

najlepiej i jak najprościej. Roxy, czyli Roxicet (w Polsce znana jest chyba pod nazwą 

OxyContin), jest silnym środkiem przeciwbólowym, a Addison to Adderall - 

lekarstwo wspomagające koncentrację. Są oni przedstawieni jako bóstwa żyjące 

na wiecznej Imprezie, które postanawiają zabawić się kosztem swoich 

wyznawców. Isaac jest całkiem dobrym uczniem i ma wielkie ambicje, jednak jego 

przyszłość staje pod wielkim znakiem zapytania, gdy ratując siostrę, ulega bolesnej 

kontuzji. Z drugiej strony jest Ivy, która ma dość życia na marginesie i chce 

udowodnić wszystkim, że stać ją na coś więcej. Rodzeństwo sięga więc po pomoc 

farmaceutyków – czy będą w stanie kontrolować wpływ bóstw na ich życia? 
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Niewinny początek upadku 

Sięgając po Roxy, spodziewałam się czegoś szokującego i okrutnego jak Hera, moja 

miłość lub Lot Komety. Te dwa tytuły mocno mną wstrząsnęły, gdy czytałam je  

w młodości. Zupełnie inaczej było z tą książką. Tutaj historia zaczyna się bardzo 

niewinnie i przez dłuższy czas rozwija się niemal niezauważalnie. Owszem, co jakiś 

czas dzieje się coś, co zwraca naszą uwagę nieco dosadniej, ale generalnie fabuła 

płynie raczej spokojnie. W pewnym momencie nawet złapałam się na tym, że 

uznałam autorów za nieco nieudolnych – zrzucanie wszystkich tych nieszczęść 

naraz na bohatera wydało mi się żałosnym zabiegiem, który miał pokazać, jakiego 

ten biedak ma pecha. Do tego wydawało mi się, że relacja pomiędzy narkotykiem 

i narkomanem powinna wyglądać bardziej jak relacja władcy z poddanym, a tu 

przedstawiona była bardzo romantycznie, aż niesmacznie. Dopiero wtedy trybiki 

w mojej głowie zaskoczyły na miejsce. 

 

Prowadzenie historii w ten sposób to prawdziwy majstersztyk i dzieło sztuki. 

Czytelnik tak bardzo wczuwa się w skórę bohaterów, że zaczyna patrzeć na świat 

z ich perspektywy i nie dostrzega, że wszystkie te zdarzenia są wypadkową ich 

decyzji. Zupełnie tak jak bohaterowie, dostrzega krawędź dopiero wtedy, gdy 

czuje, że spada w czeluść. Tak właśnie postępuje uzależnienie, niepostrzeżenie  

i po cichu oplata ofiarę, jak mgła, omamia sztuczną miłością i poczuciem 

wyjątkowości. Dostrzega się je dopiero wtedy, gdy jest tak gęste, że nie pozwala 

się poruszyć... Roxy jest książką, która rozbija czytelnika na drobne kawałki. 

Zamiast opisywać mechanizmy, które doprowadzają do uzależnienia, 



 

51 KSIĄŻKI 

odzwierciedla je i zrzuca na czytelnika jak kowadło, pozostawiając go w zupełnej, 

bolesnej samotności z całym tym bałaganem. 

 

Literatura wysokiej klasy 

Z początku myślałam, że Roxy nie zasługuje na to by stać w tym samym rzędzie co 

Hera, moja miłość i Lot Komety. Teraz, po zakończonej lekturze wiem, że mimo 

całej mojej miłości do tamtych tytułów, to Roxy staje się królową gatunku. 

Spojrzałam na historię Isaaca i Ivy nie tylko jako czytelniczka, ale także jako 

przyjaciółka i matka – oburzyło mnie, jak wiele przeoczyłam i zaskoczyło, jak wiele 

wytłumaczyłam sobie działaniem ślepego losu. A tutaj nic nie dzieje się 

przypadkiem. Roxy to książka nie tylko dla osób walczącym z nałogiem, ale 

dosłownie dla wszystkich. Szokuje jak kubeł zimnej wody wylany na rozgrzane 

ciało, ale dzięki temu uwrażliwia na wszystkie te drobne rzeczy, które mogą 

świadczyć o tym, że ktoś może potrzebować naszej pomocy. 

 

Uzależnienie może dotyczyć każdego, nie tylko imprezowiczów i tak zwany 

margines społeczny. Jesteśmy wręcz zasypywani lekami i są one tak łatwo 

dostępne, że trudno uwierzyć w to, jak wiele zła mogą wyrządzić. Roxy niesie ze 

sobą dwie ważne nauki: by nie ignorować niepokojących objawów i nie bać się 

prosić o pomoc. Samotna walka może wydawać się bohaterska, jednak jest jedynie 

przejawem strachu, który łże, że porażkę łatwiej znieść, gdy nie ma się widowni. 

Roxy jest tarczą, której może użyć ten, kto potrzebuje pomocy oraz ten, który tę 

pomoc chce nieść. 
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PS. Autorzy rzadko używają pełnych nazw farmaceutyków, a zamiast tego nadali 

im imiona brzmiące podobnie lub w jakiś sposób odnoszące się do nich. Może nie 

jest to kluczowa informacja, bo w sumie nie jest istotne, czym ktoś się narkotyzuje, 

ale moja wrodzona ciekawość nie pozwoliła mi przejść obojętnie obok takiej 

informacji, przez co moja historia przeglądania wygląda jak menu narkomana. 

Chyba byłoby nieco lepiej, gdyby te rzeczy znalazły się w jakimś dodatkowym 

spisie. 
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Mądrość tłumu 
  

Recenzję napisał: 

Dawid „Djf” Janeczek 



 

56 KSIĄŻKI 

„Mądrość tłumu” to ostatni tom trylogii „Epoka Obłędu” osadzonej w świecie 

Pierwszego Prawa. Jej twórca Joe Abercrombie jest moim drugim ulubionym 

pisarzem fantasy i liczyłem na to, że zakończenie tej historii będzie przynajmniej 

na takim poziomie, do którego autor zdążył mnie już przyzwyczaić. Czy finał spełnił 

moje oczekiwania? Zapraszam do recenzji. 

 

Orso zwyciężył z buntownikami, ale nie może się cieszyć długo swoim triumfem. 

Destruktorzy i Podpalacze przejmują władzę w kraju i wprowadzają w życie Wielką 

Zmianę. Staje się to początkiem chaosu, który sprawia, że żaden obywatel nie 

może czuć się bezpieczny, a zwłaszcza taki, który był zbyt wysoko w hierarchii 

społecznej. Lud w końcu ma szansę zemścić się na swoich oprawcach. Pytanie 

brzmi, czy tłumy nie posuną się w niej za daleko?  

Tymczasem na Północy Rikke musi stanąć do walki z Czarnym Calderem, który 

gromadzi sojuszników, by dokonać na niej zemsty.  

Plan Tkacza wkracza w ostatnią fazę. Już nic nie będzie takie samo. 

 

Jak wynika z opisu, dochodzi do rewolucji. Według wielu inspiracją dla autora była 

rewolucja francuska i nie znam tego okresu jakoś szczegółowo, więc nie jestem  

w stanie stwierdzić, czy Abercrombie dobrze go odwzorował. Mogę natomiast 

zauważyć, że w ostatnim tomie został dobrze ukazany chaos rewolucji. 

Początkowo powoduje ona radość oswobodzonego ludu, który z radością wita 

Wielką Zmianę. Nastroje społeczne dobrze opisuje zwłaszcza rozdział „Prości 
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ludzie”, gdzie śledzimy myśli zarówno nowych katów (biednych), jak również ich 

ofiar (bogatych i osób, które na biedę nie narzekają np. urzędników) i ślepotę 

niektórych „wyroków”, które zazwyczaj obok sprawiedliwości nawet nie stały. 

Swoją drogą takie skupienie na ludziach, którzy nie są głównymi bohaterami  

(i często wcześniej nawet nie mamy z nimi styczności) stało się swoistym znakiem 

rozpoznawczym Abercrombiego i w ostatnim tomie byłem świadkiem dwóch 

takich rozdziałów, co oceniam za dobre urozmaicenie fabuły. 

 

Bohaterowie znowu są mocną stroną książki na czele z moim ulubieńcem Orso. 

Niestety w tym tomie nie grał już pierwszych skrzypiec, ale nadal pozostał tym 

samym królem, którego można po prostu nazwać dobrym człowiekiem (co swoją 

drogą nie jest typowe u tego autora, gdzie wiele jego postaci jest „wątpliwych” 

pod względem moralnym). 

Ten tom skupiał się na Rikke, która musiała zmierzyć się z Czarnym Calderem  

i muszę przyznać, że niestety niezbyt przypadło mi to do gustu, ponieważ z głównej 

czwórki to jej charakter był najmniej ciekawy, a przemiana na przestrzeni całej 

trylogii zrobiła na mnie najmniejsze wrażenie. 

Za to u Savine mam wrażenie, że została ona poprowadzona najlepiej (mimo mojej 

całej miłości do Orso), bo nie mogę zdecydowanie nazwać jej dobrą osobą  

i zapewne bliżej ma do złej, ale z czasem stała się bardziej ludzka i zwyczajnie 

trochę ją polubiłem. Podtrzymuję zdanie, że to najlepiej wykreowana postać 

żeńska u Abercrombiego.  
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59 KSIĄŻKI 

U Leo zdecydowanie jest na odwrót. W pierwszym tomie był moim drugim 

ulubionych bohaterem zaraz po Orso, ale w drugim już zaczął mnie irytować,  

a tutaj... Nie chcę zbyt wiele zdradzić, ale sądzę, że z wszystkich bohaterów, 

których dotąd spotkałem w świecie Pierwszego Prawa, tylko Bayaza nie znoszę 

jeszcze bardziej niż jego. Zdecydowanie nie jest to ten młodzieniec pełen ideałów 

ze „Szczypty nienawiści”. Już nie. 

Z pozostałej trójki Vick przeszła największą przemianę (trochę podobnie jak  

u Savine stała się bardziej ludzka) i nie spodziewałem się, że będzie jedną z postaci, 

którym będę najbardziej kibicować. 

Koniczyna nie przeszedł większej przemiany, ale doceniam go za trzeźwe 

spojrzenie na świat i samoświadomość, że jego postępowanie może nie być do 

końca moralne, ale najbardziej zależy mu na przeżyciu. 

Gunnar Pleczysty... Myślę, że ta przerwa jest dosyć wymowna. Dla mnie to 

zdecydowanie najmniej potrzebny z głównych bohaterów. Przyznam, że jego 

wątek akurat w tym tomie trochę mnie zaangażował, ale ogólnie był postacią, na 

której losie najmniej mi zależało. 

 

Ogólnie książkę czytało się bardzo dobrze. Autor sprawnie ukazał chaos rewolucji 

i ślepą furię ciemiężonych, którzy mogą w końcu się zemścić. Jak zawsze potrafił 

solidnie zaskoczyć i łamać schematy, chociaż przyznam, że tutaj zrobiło to na mnie 

mniejsze wrażenie, ale może tak było z powodu przyzwyczajenia. Miło było wrócić 

do tego świata z dialogami pełnymi wisielczego humoru mimo jego ciężkiego 

klimatu i oprócz głównej siódemki spotkać także starych znajomych, jak np. 
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Dreszcza, Gorsta, Gloktę, Caldera czy nawet Bayaza, w którego przypadku mimo 

mojej niechęci muszę przyznać, że bez niego byłoby mniej ciekawie z wiadomego 

powodu. 

 

Podsumowując, uważam „Mądrość tłumu” za świetne zakończenie trylogii. Nie 

powiem, żeby zakończenie każdego wątku mnie zadowoliło, ale zdążyłem się do 

tego przyzwyczaić w książkach tego autora. Na pewno zapamiętam większość 

głównych bohaterów (może z wyjątkiem Gunnara) i liczę na to, że Abercrombie 

jeszcze powróci do tego świata, bo pragnę w nim trochę jeszcze pobyć w 

przyszłości. Polecam całą trylogię, bo moim zdaniem jest na podobnym poziomie 

do pierwszej i nadal czerpałem przyjemność z lektury. 
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62 KSIĄŻKI 

Przypływ nocy 

Recenzję napisał: 

Dawid „Djf” Janeczek 
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„Przypływy nocy” to piąty tom „Malazańskiej księgi poległych” Stevena Eriksona. 

Od czasu skończenia czwartego minęło ponad 8 miesięcy, ponieważ miałem 

ostatni rok szkolny technikum, więc nie chciałem wtedy czytać książek aż tak 

angażujących umysłowo. Postanowiłem poczekać przez ten czas i wskutek tego, 

powrotu do cyklu wyczekiwałem jak uczty. Czy rzeczywiście nią był? Zapraszam do 

recenzji. 

 

Królestwo Letheru słynie z podbijania innych ludów, którym przynoszą swoją 

„cywilizację”. Tiste Edur są jedynym ludem, którego nie powaliło, ale Letheryjczycy 

są przekonani, że to tylko kwestia czasu. Problem polega jednak na tym, że 

plemiona rywali zjednoczyły się pod wodzą króla-czarnoksiężnika, który nie 

zamierza im pozwolić na zwycięstwo. „Postępowi” Letheryjczycy kontra „zacofani” 

Tiste Edur. Kto zwycięży w tej wojnie cywilizacji? Jedno jest pewne – któryś lud 

będzie musiał upaść.  

 

W tym tomie autor przede wszystkim skupia się na dwóch ludach – 

Letheryjczykach oraz Tiste Edur. Ci pierwsi są narodem zdobywców, który 

podporządkował sobie większość ludów. Uważają „prymitywnych” Tiste Edur za 

łatwą przeszkodę, która nie sprawi im wielkich problemów. Otaczają wręcz kultem 

bogactwo, które otrzymują nieliczni, a większość należy do biedoty. Dla nich wojna 

to gra, w której są skazani na zwycięstwo, a każdy triumf utwierdza ich  

w przekonaniu o słuszności swoich podbojów.  
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Tiste Edur za to są ludem mocno hmm... fanatycznym. Może nie nazwałbym ich 

„prymitywnymi” według rozumowania Letheryjczyków, ale zapatrzonymi  

w przeszłość na pewno. Wyznawcy Ojca Cienia są niebezpieczni i zjednoczeni.  

Wydawałoby się, że powinni być tymi „dobrymi” w tej historii, ale Erikson nie 

rysuje tutaj stron konfliktu prosto i zarówno Letheryjczycy, jak i Tiste Edur mają 

swoje racje, a ich przedstawiciele...  

 

Skoro już zahaczyłem o ten temat, to go rozwinę. Erikson w poprzednich tomach 

zazwyczaj kładł nacisk na tę bardziej „pozytywną” stronę konfliktu (czyli zazwyczaj 

żołnierzy Imperium Malazańskiego) lub jakichś bohaterów niezamieszanych  

w wojnę bezpośrednio (np. Kalam w drugim i czwartym tomie), a tutaj z kolei 

rozłożył akcenty mniej więcej po połowie.  

Co ciekawe, w każdym z ludów jest rodzeństwo braci, których przedstawicieli losy 

śledzimy.  

 

W przypadku Letheryjczyków są to bracia Beddictowie – pragnący zemsty Hull, 

pragnący tylko chronić króla Brys oraz Tehol, w przypadku którego nie do końca 

wiadomo, czego pragnie. Z trójki braci najbardziej polubiłem Brysa, czyli jednego 

z niewielu „honorowych” Letheryjczyków, który martwi się o starszych braci.  

W przypadku Hulla cenię jego motywacje, ale nie zapałałem do niego sympatią,  

a Tehol... Mogę bardziej lubić Brysa, ale Tehol jest znacznie ciekawszym 

bohaterem. Jego dialogi z lokajem Buggiem oraz resztą bohaterów, których 
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spotyka, były pełne humoru i zdecydowanie były jednymi z najlepszych 

momentów w książce.  

 

W przypadku Tiste Edur mamy do czynienia z braćmi Sengarami, którzy są jednym 

z ważniejszych rodów (współpracują ściśle z Królem-czarnoksiężnikiem). Są nimi 

znany z "Domu łańcuchów" Trull, najstarszy Fear, pełen pychy Rhulad oraz 

małomówny Binadas. Trulla trochę polubiłem już w poprzednim tomie, ale nie 

obdarzyłem go jakąś wielką sympatią. "Przypływy nocy" są swoistą genezą jego 

postaci (ich akcja dzieje się przed "Domem łańcuchów") i w nich w końcu ma 

miejsce wgląd w jego myśli. Daje się w nich poznać przede wszystkich jako osoba 

niepodchodząca bezkrytycznie do spraw, które inni przyjmują do wiadomości bez 

większej refleksji np. kwestii wiary swojego ludu. Nie przysparza mu to 

popularności, więc jest samotnikiem, któremu jednak zależy na własnych braciach. 

Zdecydowanie trafił do grona moich ulubieńców.  

 

Oprócz braci na kartach powieści występuje także wielu innych bohaterów, jak 

niezbyt żywa złodziejka Shurq, tajemniczy lokaj Bugg, przebiegły pierwszy eunuch 

Nifadas, potężny król-Czarnoksiężnik Hannan Mosag czy niebezpieczny finadd 

Gerun Eberict. Każdy z nich jest inny i wzbudził moją ciekawość.  

Zdecydowanie bohaterowie po raz kolejny są mocną stroną powieści Eriksona.  
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Ogólnie książka bardzo mi się podobała. Początkowo tempo było wolne i musiało 

trochę stron minąć, nim na nowo wczułem się w klimat „Malazańskiej księgi 

poległych”. Gdy już tak się stało, to nieprzerwanie do końca odczuwałem sporą 

przyjemność. Autor po raz kolejny niespiesznie rozstawia pionki na szachownicy, 

których ruchy trudno przewidzieć. Jest to tom chyba najbardziej polityczny  

z wszystkich dotychczasowych i podobała mi się w nim duża ilość intryg. Żałuję, że 

Erikson nie położył na nią większego nacisku, bo polityczne zagrywki to coś, co 

bardzo lubię i liczę, że w kolejnych tomach autor nie będzie tego elementu skąpił.  

 

Podsumowując, uważam „Przypływy nocy” za naprawdę udany tom, który 

niewiele ustępuje poziomem najlepszemu do tej pory „Wspomnieniu lodu”. To był 

udany powrót do Eriksona, który wzmocnił jego pozycję wśród moich ulubionych 

autorów fantasy. Bardzo polecam i liczę na to, że przyszłe tomy również będą na 

tak wysokim poziomie. 
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PEŁNĄ OFERTĘ KSIĄŻEK 

WYDAWNICTWA HM 

ZNAJDZIESZ NA: 

WYDAWNICTWOHM.PL 

  

http://wydawnictwohm.pl/
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FESTIWAL GROZY I FANTASTYKI  

Wrażenia z Festiwalu Grozy i Fantastyki 

Tekst: Arek „Birdman” Orzeł 

Pomoc przy realizacji: Antek „Mula” Obrębski 
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Byliśmy na Festiwalu Grozy i Fantastyki w Łodzi! W okresie 6-8 Maja w EC1 

graliśmy w planszówki, rozmawialiśmy z autorami książek i różnymi wystawcami.  

 

 

 

 

EC1? A cóż to takiego? 

Elektrociepłownia numer 1 to najstarsza komercyjna elektrociepłownia, jaka 

znajduje się na terenie Łodzi, działała niemalże przez 100 lat! Gdy została 

wyłączona, postanowiono dać drugie życie kompleksowi i tak powstało „EC1 Łódź 

– Miasto Kultury”, dom dla wielu różnych wystaw i eventów. W EC1 znajduje się 

również Hala Maszyn, czyli największa przestrzeń w elektrociepłowni. W hali 

zostały jeszcze szyny, bordiury czy niezwykle klimatyczna klatka schodowa ze 

starym zegarem, przypominająca klimaty Gotham City. To właśnie w Hali Maszyn 

odbywał się Festiwal Grozy i Fantastyki. 
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Jako, że był to festiwal 

GROZY i fantastyki, to pełno 

było przedmiotów rodem  

z planu filmowego horroru. 
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Festiwal o którym wielu nie wiedziało 

To o czym warto wspomnieć na samym początku, to fakt, że wiele osób nie 

wiedziało nawet, iż taki festiwal ma miejsce. Reklama była ograniczona 

praktycznie do Facebooka, a jeśli mnie znacie, to wiecie, że uważam, iż Facebook 

umarł i więcej osób z niego odchodzi, niż pojawia się nowych. Podobnie, jeśli 

chodzi o stronę www, do ostatniej chwili czekano z ogłoszeniem planu atrakcji, 

tym samym, na festiwalu tłumów nie było, ale i tak było można poznać naprawdę 

ciekawe firmy, jak i pojedyncze osoby. 

 

 

Groza grozą, ale dla AMONG 

US zawsze znajdzie się 

miejsce! W sumie, tam też 

trochę horroru jest       
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Trupie akcesoria, figurki czy 

kubki, można było znaleźć co 

krok. Aż sam myślałem, żeby 

nie wybrać czegoś jako 

akcesoria do sesji RPG! 
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A kogo można było spotkać na FGF’ie? 

Chociażby naszego wydawcę! Czyli „Wydawnictwo HM…”. Można było pogadać  

z Marcinem Halskim, kupić jego książki i od razu zebrać autograf. Udało nam się 

odciągnąć Marcina od stoiska i nagrać z nim wywiad, który możecie już obejrzeć 

na naszym kanale YouTube: Gadające Hipogryfy. 

 

Poza Marcinem Halskim pojawili się też Marcin Masłowski, autor serii Dzieci 

Czystej Krwi, oraz Paweł Sylwester Więzik autor Dreszczy Beskidów. 

Mimo że z Pawłem nie udało nam się złapać, to udało nam się nagrać materiał  

z Marcinem Masłowskim i jego też możecie zobaczyć na naszym YouTube. Jeśli 

chcecie poznać twórczość Pana Masłowskiego, to zapraszam was również do 

archiwalnych Hipogryfów, bo w jednym numerze pojawił się jego artykuł,  

a w innym opowiadanie. 
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Tak, Pusheen też tam był i bardzo 

zwracał na siebie uwagę! 
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Jednak nie tylko książkami festiwal żyje! 

Gracie w planszówki? Bo jak tak! Wręcz namiętnie! Dlatego też nie byłbym sobą, 

gdybym nie podbił do stoisk wydawnictw gier planszowych. Na FGF’ie można było 

pograć i pogadać z ekipami takich firm jak Portal Games, G3, czy Bored Games. 

Przyznaję, że przez te trzy dni, kręciliśmy się najwięcej z ludźmi  

z Portal Games. Pokazywali nam swoje najnowsze tytuły, tłumaczyli zasady i grali 

z nami, a nawet zgodzili się nagrać kilka wspólnych materiałów wideo na nasz 

kanał.  
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Na zdjęciu: Arkana Magii. 

Nowa planszówka od Portal 

Games, przy której spędziliśmy 

najwięcej czasu! 
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Podobnie było z Bored Games i ich najnowszym tytułem, czyli Horror Game Show. 

Naprawdę żałuję, że nie mieliśmy więcej czasu żeby z BG posiedzieć, udało nam 

się nagrać jeden dłuży materiał wideo dopiero w niedzielę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec jeszcze wspomnę o G3, które również prezentowało swoje gry i tutaj 

pozdrawiam gorąco dziewczyny, które z nami ogrywały Łowców Potworów! 

 

Muszę przyznać, że to właśnie planszówki najprężniej działały na FGF’ie. Skupiały 

największe zainteresowanie, najwięcej też sami podbijali do zwiedzających  

i chociażby dla Portal Games, Bored Games i G3 warto było tam zajrzeć! 
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Łowcy Potworów były 

pierwszą planszówką w jaką 

zagraliśmy na FGF’ie i trochę 

żałuję, że zrobiliśmy to tylko 

raz. Potem już była oblegana 

przez innych uczestników. 
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Była też bardzo kosmiczna kawa i równie kosmiczne koszulki! 

Czyli mowa tutaj o ekipie z Kreatorium/Astroshopa. Którzy napoili nas swoją 

astrokawą i odziali w super koszulki. Jeśli wy też, chcecie kupić geekową koszulkę, 

to teraz z kodem HIPOGRYF na stronie kreatorium.com macie 15% rabatu! 
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Anime na VHS! Gdybym miał jeszcze gdzieś 

magnetowid to może i bym się skusił       
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Paręnaście stoisk i trzy sceny, nie sprawiały wielkiego wrażenia, ale jak zaczęliśmy 

do każdego podchodzić, to czas mijał bardzo szybko. Tutaj dwie godzinki, tutaj 

trzy, pogadać, wziąć wizytówki, opowiedzieć co robimy, i koniec końców, nie 

starczyło czasu, żeby ogarnąć wszystkie firmy i wystawców.   

 

 

Do tego doszły jeszcze panele! 

Szczególnie ten dotyczący Gamedevu ściągał do siebie największą publiczność  

i niesamowicie przyjemnie się go słuchało.  Były też wywiady z autorami, był pokaz 

horroru, była loteria z planszówkami, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  
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Z ekipy Hipogryfa na FGF’ie pojawiłem się ja oraz Antek „Mula” Obrębski - wielkie 

dzięki mu za pomoc, że przyjechał specjalnie do Łodzi i pomagał mi to wszystko 

ogarniać.  

 

Tak samo, jak i wielkie podziękowania dla Blanki, Dominiki, Siniego, Ady, Piotrka  

i Oli, czyli mojej najlepszej ekipy do sesji RPG, za to, że też pomagali  

z fotografowaniem i nagrywaniem eventu, nie wiem, jak się wam odwdzięczę ;) 
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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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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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Luk „Thorvil” Traczyk 

 

 

Thorvil, czyli ja, spiszę tu wszystko to i wiele więcej. Oczekujcie ode mnie sporo 

fantastycznej publicystyki, Gwiezdnych Wojen i okazjonalnych recenzji nowości  

i książek retro. W świecie SW siedzę tak głęboko, że gdybym miał bliźnięta 

nazwałbym je… Tak, zgadliście! R2D2 i C3PO! To wszystko i sporo więcej, ale 

zawsze w klimacie. 
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Przyjaciele: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

KREATORIUM.COM 

Legendarne koszulki dla  

geeków i fanów fantastyki  

w Konwentowych 

promocyjnych cenach! 
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Magazyn Hipogryf jest 

również dostępny po 

pobrania za darmo na 

platformie LEGIMI! 
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