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HELLO
Agnieszka Makowska
kreuje Hipogryfa!
Miło mi poinformować, że przechodzimy kolejną transformację! Od tego numeru, pieczę nad składem sprawuje Agnieszka Makowska z
www.facebook.com/ADMakowska!
Skład numeru to nie jedyna rzecz, jaką jej zawdzięczamy,
możecie też podziwiać nowe logo Hipogryfa, również jej
autorstwa.
Jestem mega szczęśliwy z tej współpracy, a was
zapraszam do sprawdzenia, jak ten numer wygląda!
No i oczywiście, przeczytania naszych recenzji.
Arek „Birdman” Orzeł

Siemaneczko!
Za oknem świeci nam słoneczko, aż chciałoby się wskoczyć
do chłodnej wody i z zimnym napojem rozkoszować się
latem. A jak sobie umilić taki relaks?
No wiadomo, z Hipkiem! Z nami nie dacie sobie zepsuć
humoru, w towarzystwie Himki łąka pięknej pachnie, ryby
lepiej biorą, a i komary są jakby mniej entuzjastyczne. Serio! :)
Ulka „Nanaia” Kiniorska

Hej!
Powracamy z nowym numerem i lekkim odświeżeniem
graficznym. Mamy nadzieję, że przypadnie Wam do gustu.
Czerwiec nie był najlepszy, ale mamy nadzieję, że poprawimy Wam go naszym magazynem.
Antek „Mula” Obrębski
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Książka: Była sobie rzeka
Autor: Diane Setterf ield

BYŁA SOBIE RZEKA...
I KSIĄŻKA O TEJ RZECE!
R e cenzuj e: Ulka “ Na na i a” Ki ni orska

Była sobie rzeka... I książka o tej rzece!
Dawno, dawno temu... Za kolejnym zakolem Tamizy, tam, gdzie ludzi grzeje ogień
kominka i żar opowieści, zdarzył się cud – martwe dziecko powróciło do świata żywych, by ten świat im przewrócić do góry nogami. Czyżby to była zaginiona przed
laty córeczka państwa Vaughanów? A może córka świeżo owdowiałego młodego
Armstronga? Jeśli jednak to prawdziwy cud i dziewczynka jest ukochaną siostrzyczką starej, samotnej Lily?

Słodko-gorzki ciężar rodzicielstwa
Nagłe pojawienie się dziewczynki z Tamizy wzbudza w mieszkańcach jakieś rodzicielskie, rodzinne tęsknoty. Każda z tych tęsknot jest inna... Bardzo podobało
mi się to, że autorka porusza kwestię ojców w rodzicielstwie. Często zapomina
się o ich (innej niż zarabianie) roli w życiu rodziny. A mężczyźni także tęsknią za
dziećmi, pragną mieć dzieci, chcą być kochani i otoczeni czułością. Mężczyźni
także cierpią po utracie dziecka, a kto wie, może nawet cierpią bardziej, bo przez
brak społecznego przyzwolenia i niejako narzucony przymus opieki nad matką
dziecka, muszą cierpieć w milczeniu. Są, jak pan Vaughan - pozostawieni sami
sobie, samotni w żalu, płakać im wolno jedynie w ciszy i odosobnieniu. Muszą
pokazać siłę, której nie mają. To chyba mój ulubiony wątek. Sama jestem mamą
i przerażało mnie to, przez co musieli przejść Vauganowie – ten strach przed tym,
że mogłabym poczuć coś podobnego, sprawił, że początkowo czułam dystans
do nich. Ale autorka wszystko tak zaaranżowała, że moje „spotkania” z nimi były
przepełnione zrozumieniem i łagodnością, żebym przyjmowała wszystko wedle
własnego tempa. Niestety, czasem te przedstawione wizje były zbyt cukierkowe
i – co bardzo mi się nie podobało – może troszkę niemo, troszkę po cichu, ale krytykowały postawę osób, które nie chcą mieć dzieci.
9

Wyjmij fantazję z regału
Już sam zarys historii brzmi jak fantastyka, owszem. Jednak czytając tę książkę,
miałam wrażenie, że jest to rodzaj fantastyki, z jaką mamy do czynienia na co dzień,
jeśli tylko mamy wystarczająco szeroko otwarte oczy i umysły. Ot, fantastyczność
rzeczywistości. Ten błysk koloru na szarej codzienności. Jako ludzie otoczeni zewsząd logiką, rzeczowością i rozsądkiem ciągle rezonujemy między niewiedzą
a nauką. Nauczyliśmy się już ciągle szukać powodów, roztrząsać sprawy, aż zostaje
z nich jedynie kurz suchych faktów... To smutne. Ta odrobina fantastyki, która nas
w życiu dotyka, jest przez nas odtrącana na rzecz „bycia pewnym swoich racji”.
A nie można tak czasem zaakceptować tego, co widzimy i tego, co czujemy i bez
rozmyślań oddać się tej fantazji? Że te klucze, które przed chwilą były na szafce,
a teraz są w kieszeni to nie efekt naszego roztargnienia, ale pomocy dobrej wróżki.
Albo leżący na ziemi grosz, to nie jedynie przydeptana monetka, ale talizman mający przynieść szczęście – a gdy minę go, to nie z lenistwa, a z chęci, by komuś
innemu dzisiaj poprawił humor. Sami siebie i na własne życzenie pozbawiamy się
fantastyki w życiu.
W „Była sobie rzeka” tę trudną sztukę utrzymania odrobiny magii w życiu najlepiej
opanował Jonathan - syn karczmarzy Spod Łabędzia, niepełnosprawny umysłowo – prawdopodobnie ma Zespół Downa. Jego rzeczywistość niektórym może
zdawać się ograniczona, ale on, tak naprawdę jako jedyny, widzi prawdziwe oblicze
świata, to spowite mgiełką tajemnicy i okraszone odrobinką magii, i właśnie takim
go akceptuje.

Karczma Pod Łabędziem to wspaniałe miejsce, żeby spędzić wieczór. Można coś
zjeść, czegoś się napić, ale przede wszystkim można posłuchać wspaniałych opowieści... A każdy bohater zdaje się mieć coś do powiedzenia. Miło się przebywa w ich
towarzystwie, roztapia w tej atmosferze małomiasteczkowości i sielankowości.
Chce się słuchać tego, co przydarzyło się nad rzeką, w tę najdłuższą noc w roku,
ale i podsłuchać co tam szepczą ci stolik obok. Ile bohaterów wymienia autorka, tyle jest ciekawych historii, które kuszą. Ostatni rozdział oczywiście (zgodnie
z jakąś tradycją Setterfield) wyjaśnia nam wiele, może zbyt wiele, a jednak... Chce
się więcej. I więcej historii Spod Łabędzia i więcej uwagi dla magii w życiu, która
przecież cały czas nas otacza.
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Książka: Park Jurajski
Autor: Michael Crichton

PARK JURAJSKI
Rece n z u j e: A licj a „ Aet h e l f l a e d” Pi wowa rczyk
Czy jest ktoś, kto zupełnie nie kojarzy czym jest „Park Jurajski”? Szczerze wątpię,
szczególnie wśród millenialsów, których dzieciństwo przebiegało w cieniu olbrzymich stworzeń przywołanych do życia przez Stevena Spielberga w filmie, który
często umilał nam niedzielne popołudnia. To dzieło filmowe jest tak mocno zakorzenione w popkulturze, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że powstało na
podstawie powieści o tym samym tytule. I to jakiej powieści!
Muszę przyznać, że drzemią we mnie ogromne pokłady nostalgii względem
tych bohaterów i tej historii, więc obawiałam się, że także moja ocena nie będzie
w stu procentach obiektywna. Jednak ta książka różni się od filmu w tak wielu
aspektach, że nie może być o tym mowy. Po pierwsze, film pełni rolę czysto rozrywkową. Jest, o ironio, dokładnie tym, czym miał być „Jurassic Park” zarówno
w książce jak i filmie – źródłem dochodu i nośnikiem rozrywki. Film nie pretenduje do bycia czymkolwiek ponadto, i chyba dobrze na tym wychodzi. Został stworzony po to, by dawać radość, emocje oraz relaks i świetnie się w tej roli sprawdza.
Jednak Michael Crichton daje nam w swojej powieści o wiele, wiele więcej. Według
mnie można ją rozpatrywać na trzech poziomach – przygody, czyli tej rozrywki,
którą dostajemy także w filmie; kwestii naukowych, które w filmie zostały bardzo
uproszczone, a w dużej części zupełnie pominięte; oraz problemów natury filozoficznej, których w filmie nie mamy zupełnie.
Jeśli chodzi o aspekt przygody, no to zaskoczenia nie było – jest wyśmienicie. Dynamiczna akcja, budowanie napięcia na dobrym poziomie, liczne zwroty
akcji, które mają swoje uzasadnienia w fabule, plastyczny język, dzięki któremu
czytelnik ma okazję przenieść się na wyspę Nublar i razem z bohaterami nasłuchiwać zbliżających się bestii, no po prostu wszystko tutaj jest na swoim miejscu. Autor nie boi się sięgać po drastyczne rozwiązania, choć nie ustrzegł się przed tzw.
niezniszczalnością głównego bohatera. Bogate, kolorowe opisy zarówno fauny
jak i flory tytułowego parku to absolutny sztos. Michael Crichton umie rozbudzić
w czytelniku ogromną ciekawość wobec opisywanych obiektów – nie zliczę ile
razy wpisywałam w wyszukiwarkę nazwy dinozaurów lub roślin, o których pisał,
14

by móc je zobaczyć nie tylko oczami wyobraźni. Jednak najbardziej cieszyło mnie to, że ta
przygoda realnie wciąga. Że naprawdę możemy poczuć strach przed zbliżającym się nieubłaganie zagrożeniem, które czai się wśród drżących paproci. Przygoda, którą przeżywamy na
kartach tej powieści, jest niesamowitym doświadczeniem, którym nie pogardzi żaden czytelnik.
Jeśli chodzi o warstwę naukową, to tutaj spotkałam się z miłym zaskoczeniem. Autor
nie zostawia w tej kwestii tajemniczych niedopowiedzeń, nie stawia nigdzie przysłowiowego
wielokropka. Ta książka to prawdziwa kopalnia wiedzy – o dinozaurach, ale tez o zwierzętach,
które żyją obecnie w naszym świecie, o genetyce, a nawet systemach komputerowych. Oczywiście jest to wiedza powierzchowna – w końcu to książka dla laików – ale jej poziom był i tak
zaskakująco wysoki. Wiele kwestii musiałam tłumaczyć sobie dodatkowo, wspomagając się
oczywiście internetem, ale nie było to konieczne. Wynikało raczej z wrodzonej dociekliwości,
więc jeśli nie musicie zrozumieć absolutnie każdego zdania, nie musicie posiłkować się dodatkowymi źródłami – wystarczy to, co jest zawarte w powieści.
Kolejny poziom, czyli filozofia, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nie tylko dlatego, że
jej nośnikiem stał się głównie mój ulubiony bohater, czyli Ian Malcolm, młody, ekscentryczny
matematyk i wyznawca teorii chaosu, grany w filmie przez genialnego Jeffa Goldbluma, lecz
głównie dlatego, że mimo iż „Park Jurajski” powstał w 1990 roku, to te przemyślenia i spostrzeżenia są wciąż aktualne. Czy nauka nie prowadzi nas w ślepy zaułek? Czy nie pokładamy w niej
próżnych nadziei? Czy jesteśmy w stanie zagrozić planecie? W jakim stopniu możemy ingerować w naturę, jeśli weźmiemy pod uwagę nie kwestie nauki i możliwości, lecz moralności
i zdrowego rozsądku? To bardzo ciekawa dysputa filozoficzna na tematy, które wciąż są obecne w rozmowach największych filozofów naszych czasów. Michael Crichton próbuje odnaleźć
15

odpowiedzi na pytania i problemy, które stawia przed nami świat i nowe odkrycia technologiczne nawet dzisiaj. Zmusza czytelnika do myślenia i stawia go w niewygodnym położeniu, ale
to dobrze – to ten rodzaj dyskomfortu, który prowadzi do większej świadomości. Dyskomfortu,
który wiąże się nierozerwalnie z byciem przedstawicielem gatunku ludzkiego.
Interesujące jest to, jak bardzo niektóre postacie różnią się od tych, jakie mogliśmy
oglądać w filmie. Okazuje się, że John Hammond wcale nie był takim dobrotliwym staruszkiem, co dodaje tej historii realizmu i pikanterii. Szkoda, że twórcy filmowi tak złagodzili jego
postać, bo w książce pełnił on zupełnie inną, ważniejszą i bardziej interesującą rolę. Postacie dzieci były jednak równie irytujące – rozumiem, że ze względów fabularnych musiały się
znaleźć w tej historii, ale nie brakowałoby mi ich, gdyby tyranozaur zrobił sobie z nich przystawkę na samym początku. Chociaż muszę przyznać, że o ile główni bohaterowie zostali świetnie napisani, o tyle pobocznym brakowało charakteru i indywidualnych cech, jakby autor
potraktował ich dość przedmiotowo i po macoszemu. Ich działania nie wywoływały we mnie
emocji, tak samo jak ich losy – właśnie dlatego, że praktycznie ich nie znałam, miałam o nich
zbyt miało informacji, nie zostałam, jako czytelnik, uczulona na ich słabości czy pragnienia. To
chyba jedyny minus tej powieści – zgraja pobocznych bohaterów o nic nie mówiących imionach, która przetaczała się akapitami w przerwach od głównej akcji, a którzy niewiele mnie
obchodzili.
Zakończenie usatysfakcjonowało mnie, ale też złamało mi serce. Nie mogę napisać
dlaczego, bo chcę uchronić was przed spoilerami, ale jeśli przeczytacie tę powieść - do czego was gorąco zachęcam – będziecie wiedzieć o co chodzi. Podsumowując: „Park Jurajski”
to znakomita powieść, fascynująca przygoda i moja osobista, nowa obsesja. To, że została
wznowiona przez wydawnictwo Vesper i trafiła w moje ręce, sprawiło, że na nowo zapałałam
miłością do świata dinozaurów, które wciąż kryją przed nami wiele tajemnic. Dobrze jest odnaleźć w sobie ten stan radosnego podniecenia tematami, które wraz z dorosłością tracą dla
ludzi swój blask i rumieniec. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że najsmutniejszym aspektem
dorosłości jest fakt, że nikt już nie zapyta o twojego ulubionego dinozaura. Mnie też nikt nie
zapytał, ale cieszę się, że wiem iż moim ulubionym dinozaurem jest welociraptor. A waszym?
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K s i ą ż k a : PAN WIDMOWEJ WYSPY
Autor: Brandon Mull
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SMOCZA STRAŻ. PAN
WIDMOWEJ WYSPY
R e cenzuj e: A n tek „ Mu l a“ O brę bski
Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść

Trzeci tom Smoczej Straży niestety nie spełnił moich oczekiwań. O ile Gniew Króla
Smoków jeszcze nie odstawał tak mocno, choć też już było widać, że to nie jest
ta sama książka, o tyle Pan Widmowej Wyspy mnie rozczarował. Oczywiście, nie
będę owijał w Bawełnę, to nie jest bardzo zła książka, ale pierwszy raz w kontekście Brandona Mulla mógłbym użyć określenia „OK”.

Najbliżsi przeciw nam
Musimy tutaj trochę wrócić do Gniewu Króla Smoków. Aby otworzyć pewne
drzwi, ktoś musiał poświęcić swoją pamięć. Zrobił to Seth, którego następnie porwał Ronodin. Młody Sorenson znalazł się w podziemnej dziedzinie należącej do
Podkróla, czyli władcy nieumarłych. Seth został przekabacony przez mrocznego
jednorożca i uwolnił nieumarłych z Czarnodołu. Gadzia Opoka upadła, więc reszta
bohaterów, która miała taką możliwość, musi przenieść się do Sierpowej Laguny
– smoczego azylu na skraju upadku.
Czy uda im się pomóc w ocaleniu Sierpowej Laguny? Co ich tam czeka? Co jeszcze
zrobi Seth? Co knuje Ronodin? Gdzie znajduje się Celebrant?

Odstęp od normy
Nie ukrywam, że trochę się rozczarowałem tą książką. Nie jest ona napisana tak
dokładnie, jak poprzednie. Nawet dwie pierwsze części Smoczej Straży mają dobrze zrobiony foreshadowing, ta książka zwyczajnie nie. Pamiętam, jak w pierwszej
części Setha gonił ogr i potem na takiej samej zasadzie Knox poradził sobie ze
smokiem. Natomiast w trzeciej części po dostaniu się przez bohaterów do Sierpowej Laguny, dowiadujemy się, ni z gruchy ni z pietruchy, że mieszka w niej najwybitniejsza, o jakiej Tanu słyszał, mistrzyni eliksirów.
19

Podobna sytuacja jest w przypadku Remulona. O istnieniu demona dowiadujemy się na oko 70 stron przed konfrontacją z nim, a to za mało by zbudować
napięcie. Zostało opisane, że to potężny demon, ale my nie czujemy lęku.
W przypadku chociażby Graulasa praktycznie od początku słyszeliśmy o jego
niegdysiejszej potędze, wszyscy przed nim ostrzegali, a Seth został surowo
ukarany za to, że postanowił się z nim spotkać. Natomiast przy Remulonie nie
czuje się takiego respektu. Nikt nie słyszał o jego przeszłości, więc spotkanie nie
wzbudza w czytelniku żadnych emocji.
Zdaje sobie sprawę, że wynika to z faktu, że Mull nie wiedział, że będzie pisał
Smoczą Straż pisząc Baśniobór. Wiele postaci i miejsc ze Smoczej Straży wymyślał i projektował już po napisaniu Baśnioboru. Oczywiście, mam nadzieję,
że czwarty i piąty tom będą lepsze, wręcz ciężko jest mi uwierzyć, że mogłyby
być słabsze.
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Perspektywa się zmienia
Niesamowite jest to, jak potrafi się zmienić postrzeganie na przestrzeni kilku
książek. Dla przykładu ożywieniec w Gwieździe, która Wschodzi jest najgroźniejszym możliwym potworem. Nikt, dosłownie nikt nie był w stanie go pokonać.
Właściwie nikt nawet nie wiedział jakie monstrum się tam kryje. Ożywieniec był
największą przeszkodą w drodze po artefakt, teraz nie jest nawet najgroźniejszym
nieumarłym.

Wystarczyłby jeden, prosty zabieg
Według mnie, abyśmy bali się demonów w Smoczej Straży i czuli większe emocje,
wystarczyłoby, aby Brandon Mull napisał jakiś pre-quell. Spójrzmy na to tak. Dla
przykładu Patton Burgess wybiera się do sierpowej Laguny z bardzo potężnym
kolegą, a kolegę zabija Remulon, który terroryzuje okoliczne stworzenia. Wtedy
byśmy się go bali. Wydaje mi się też, i mam taką nadzieję, że kolejne części będą
wzbudzać większe emocje. Dlaczego? Bo będą miały one zapas ponad tysiąca
stron Smoczej Straży, na której kartach można było o czymś wspomnieć. Nie sztuką jest napisać coś niespodziewanego, sztuką jest napisać coś niespodziewanego, dając wcześniej przesłanki, że może się to zdarzyć. Tak samo jest w przypadku
emocji. Nie będziemy się bali demona, gdy wcześniej nie usłyszymy o jego wyczynach i nie przekonamy się na własnej skórze o jego sile.
Mam wielką nadzieję na prequel. Znamy część faktów z życia np. Pattona Burgessa, ale mimo wszystko jest tam wiele niedomówień. Sam autor wspominał takiej
możliwości i jeżeli już miałyby się pojawić kolejne przygody z tego świata, to ja
wolałbym prequel bardziej, niż kolejną kontynuację.

Tylko okej
Tak jak pisałem wcześniej, nie mogę ocenić tej książki wyżej. Oczywiście jest to
okej w skali Mulla, czyli i tak w miarę wysoko, ale naprawdę rozczarowałem się tą
książką. Nadal mam jednak nadzieję na poprawę w następnych dwóch książkach.
I, tutaj będzie mocno na koniec, naprawdę obecnie uważam, że Mull nie powinien
już więcej pisać kolejnych historii Setha i Kendry. Jak wcześniej pisałem, może jakieś prequelle z tego świata, ale kolejnych historii już nie. Magia i świeżość z czasem
przemijają i stają się rutyną. Niezwykle ciężko jest autorowi zapanować nad tym,
aby nadal cokolwiek nas szokowało. Wszystko kiedyś się kończy i trzeba wiedzieć
kiedy zejść ze sceny.
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Książka:
Moje opowieści o zwierzętach
// N a j p i ę k n i e j s z e o p o w i e ś c i
Autor: Disney

DISNEY PRZEDSTAWIA...
KSIĄŻKI!
Re ce n z u j e: Ulka “N an ai a” Ki ni orska
Marzeniem każdego czytającego rodzica jest, by jego pociecha podzielała to piękne hobby.
I chociaż nie bez powodu mówi się, że jabłko pada niedaleko od jabłoni, to w życiu różnie
bywa. Dziecko, nawet jeśli codziennie widzi mamę lub tatę z nosem w książce, niekoniecznie
samo musi z równie wielkim zaangażowaniem przeglądać swoje książeczki. Ale, ale... To, że nie
ma gwarancji, nie znaczy, że powinniśmy się poddawać!

Nie ma lepszego sposobu do pokazania
młodzieży magii literatury niż książki! Tak, to
zamierzone masło maślane, ale chodzi mi
o to, żeby dobrze dostosować literaturę do
wieku i zainteresowań dziecka. Pomyślmy
– czy fanka romansów byłaby zadowolona,
czytając krwawy horror? Raczej nie. Choć
jest szansa, że może zakocha się w nowym
gatunku, raczej nie zachwyci się czymś, co
zupełnie mija się z tym, co lubi. To samo jest
z dziećmi. Rodzice często chcą zapoznać
dzieci z klasyką literatury dziecięcej, baśniami
albo wsadzić dziecku to, co “powinno” lubić.
Ale chłopcy wcale nie muszą uwielbiać
samochodów i rycerzy, a dziewczynki mogą
krzywo patrzeć na księżniczki... Wciskanie
początkującym czytelnikom książek, które
nijak nie wzbudzają w nich ciekawości, mija
się z celem. Tu nie ma z czym walczyć, trzeba słuchać i dostosowywać się do dziecka.
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Dzień dziecka już za nami, ale cały rok dostarcza nam okazji do sprezentowania idealnej książki.
Ale co to w ogóle znaczy idealna książka?

Księżniczki mają moc!
Disney nie zawodzi dzieciaków i poza ekranowymi animacjami, co jakiś czas podrzuca nam
coś, co zwróci uwagę każdego fana kolorów i fantazji. Książeczki pełne znanych i lubianych
postaci będą odpowiednio motywować młodocianych czytelników do popełnienia słodkiego grzeszku czytelnictwa. Patrząc na okładkę Najpiękniejszych Opowieści, niejednej dorosłej
fance disnejowskich księżniczek szybciej zabije serce. Wśród klasycznych bohaterek, takich jak
Arielka, czy nasza bajkowa patronka Bella, znajdują się nieco współcześniejsze heroiny – Merida, Roszpunka i oczywiście Vaiana. Książka przedstawia ich nieznane dotychczas przygody
i ukazuje je w zupełnie innej strony. Wspaniale jest poznać oblicze inne niż tylko to przedstawione w animacji.
Bohaterka filmu o łobuziaku z Agrabahu, Dżasmina, nie chce być tylko ozdobą królestwa, dla
niej liczy się tylko realna pomoc społeczeństwu. Vaiana, choć czuła się na wyspie uwięziona, czuła się w obowiązku dbać o wszystkich jej mieszkańców. Tiana spełniła swoje marzenie
o restauracji, jednak życie toczy się dalej i stawia przed nią nowe wyzwania, które będzie musiała podjąć. Książka zawiera dziesięć historii, każda traktuje o innej bohaterce, ale niezmiennie
niesie ze sobą wiele treści i ważnych, bajkowych mądrości. No i nie da się ukryć, że wizualnie to
jest po prostu piękne wydanie. Księżniczki są potraktowane zgodnie z tradycyjną disnejowską
kreską i miło się patrzy na te soczyste kolory i przeurocze detale. Najpiękniejsze Opowieści są
w miękkiej oprawie, ale są solidne – co jest bardzo ważne, gdy książka ma wpaść w młode łapy
i być czytana/oglądana nawet kilka razy dziennie. Nie da się jednak ukryć, że jest to pozycja
skierowania do dziewczynek, a szkoda, bo Disney ma kilka męskich postaci, które także potrzebują swoich literackich pięciu minut.

Dzieci i ryby głos mają
Drugą pozycją z tej samej stajni są Moje Opowieści o Zwierzętach, które na pewno są skierowane do szerszej publiczności – bo bądźmy szczerzy, kto nie kocha zwierzaków!? Ta książka
przedstawia historie dużo lepiej znane, bo klasyczne przedstawienia takich tytułów jak Zakochany Kundel czy Księga Dżungli. Stety lub nie, są to bajki, które lepiej zna starsze pokolenie. Ten zbiór nada się idealnie do przedstawienia naszym dzieciakom historii, na których my
się wychowaliśmy. Czytając te bajki, możemy przenieść się do czasów kaset VHS i oranżadek
w proszku, pokazać młodzieży co nam umilało dorastanie...
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Moje Opowieści o Zwierzętach są większe objętościowo, więc idealnie sprawdzą się na wabik
dla młodego czytelnika, ale nie zniechęcą go niekończącymi się linijkami bitego tekstu.
Wszystkie opowiadania są przecudnie ozdobione, każda z historii ma stylizowaną na oryginał
kreskę – nawet Gdzie jest Nemo! Co wyszło zaskakująco dobrze jak na przerzucenie grafiki
z 3D na 2D. Patrząc na te rozkoszne rysunki, aż chciałoby się zawołać kolegów z podwórka na
oglądanie bajek w niedzielne popołudnie.
Żadna, nawet najciekawsza i najpiękniejsza książka nie da gwarancji, że dziecko pokocha czytanie, ale jeśli można próbować je do tego przekonać, trzeba wykazać się sprytem. Disney wie,
jak zadowolić dzieci w różnym wieku i ma coś do zaoferowania i trzylatkowi i trzydziestolatkowi. Fajnie, jeśli przy dobranocnym czytaniu i rodzic będzie się dobrze bawił. Nic tak nie łączy
pokoleń, jak dobra, solidna bajka!
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KSIĄŻKI
K s i ą ż k a : H o n o r z ł o d z i e j a // Pr z y s i ę g a s t a l i
Autor: Douglas Hulick

HONOR ZŁODZIEJA
PRZYSIĘGA STALI
Re ce n z u j e: Dawid „D j f “ Ja n eczek
„Honor złodzieja” oraz „Przysięga stali” to jedyne dwa tomy cyklu „Opowieści o Kamratach”. Zauważyłem je kiedyś w bibliotece i po upewnieniu się, że drugi tom nie
skończy się frustrującym zwrotem akcji, postanowiłem sięgnąć po nie, zwłaszcza
gdy przeczytałem porównania do „Trylogii Nocnego Anioła”, która była dla mnie
naprawdę przyjemną lekturą. Czy te dwie książki prezentowały podobny poziom?
Zapraszam do recenzji.
Złodziej Drothe jest Wąskim Nosem, który pracuje dla jednego z Najwyższych Szefów, Nicco. Jego zadanie polega nie tylko na zbieraniu informacji, ale także łączeniu
ich w całość. Z racji pozycji swojego pracodawcy może się czuć w miarę bezpiecznie,
ale zmienia się to w chwili, gdy do jego życia wkracza tajemnicza księga, którą wiele
osób pragnie zdobyć. Drothe musi odkryć, czemu im na niej zależy i postarać się przy
tym nie zginąć. Razem z przyjacielem Brązowym Deganem wkracza do gry, której
stawki nie zna.
Z elementów książki zazwyczaj jako pierwszy omawiam świat. Tutaj również od tego
zacznę i muszę przyznać, że na tym polu autor spisał się naprawdę dobrze. Większość
bohaterów to przestępcy nazywani Kamratami, których moralność pozostawia wiele
do życzenia, więc mamy tutaj do czynienia z „brudnym” klimatem, gdzie Drothe na
każdym kroku musi uważać, czy przypadkiem ktoś nie chce wbić mu noża w plecy
i to zarówno w przenośni, jak i dosłownie. Oprócz tego ważną rolę w samej fabule
zajmuje historia Imperium Dorminikańskiego, w którym rozgrywa się akcja przez
większość obydwu tomów.
Jego założyciel, imperator Stephen Dorminikos, rządzi do chwili obecnej za sprawą
Wiecznego Triumwiratu, czyli swoich cyklicznie odradzających się inkarnacji o imionach Markino, Theodoi oraz Lucien.
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Był to dla mnie zabieg dotychczas niespotykany,
tajemniczy i z tego powodu mocno intrygujący.
Podobnie mogę opisać także historię zakonu Deganów, która zarysowana mocno w pierwszym tomie, bardzo dobrze wybrzmiewa w drugim i na mnie osobiście zrobiła większe wrażenie, chociaż to może za sprawą jednego deganina,
z którym się przyjaźni Drothe.
Wspomniałem już o tym, że większość akcji dzieje się w Imperium Dorminikańskim. Reszta (czyli większość drugiego tomu) ma miejsce w Despotii Djanu,
którego stosunki z Imperium są mocno napięte.
Początkowo miałem w związku z podziałem na kasty skojarzenie z Indiami,
ale po przeczytaniu takich słów jak wezyr czy padyszach od razu zdałem sobie
sprawę z faktu, że Douglas Hulick inspirował się w tym przypadku kulturą arabską. Przyznam szczerze, że na początku ten pustynny klimat niezbyt przypadł
mi do gustu (powiedzmy, że jestem jak Anakin Skywalker – nie lubię piasku), ale
za sprawą wprowadzenia neyajin – łowców dżinnów biegłych w skrytobójstwie,
lektura stała się znacznie ciekawsza.
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Bohaterowie również są mocną
stroną książek Douglasa Hulicka.
Drothe tak jak Kylar Stern ze wspomnianej już „Trylogii
Nocnego anioła” nie waha się dokonywać czynów nie
do końca szlachetnych, ale w porównaniu z Kylarem
jest bardziej ludzki. Dla niego każde starcie z silnym
przeciwnikiem jest bardzo trudne i rzadko wychodzi z niego bez szwanku. Kylar był silny głównie dzięki
swoim umiejętnościom walki, ale Drothe polega na
swoim umyśle. Dodatkowo często w trakcie fabuły
jest przemęczony i wiele razy zdarza mu się brać do
ust nasiona aramu, które działają mniej więcej tak
pobudzająco, jak kawa. W trakcie lektury czasem
łapałem się na tym, że chciałem, aby się w końcu
zwyczajnie wyspał.

Zdecydowanie polubiłem go za bycie ludzkim i poleganie
bardziej na rozumie niż sile.
Przyjacielem Drothe jest Brązowy Degan, który ma sporo tajemnic i wspiera go w jego działaniach. Podczas czytania obu części czuć było ich wzajemne przywiązanie i dla mnie to jedna
z najlepszych przyjaźni, których byłem świadkiem w książkach fantasy.
Pozostali bohaterowie również prezentują się dobrze jak np. Żelazny Degan, baronowa Christiana, Drapieżna Jess czy pojawiający się w drugim tomie Wilk oraz Aribah.
Niektórych spośród nich trudno polubić, ale nie mogę żadnemu odmówić wyrazistości.
Ogólnie powieści czytało mi się świetnie. Za każdym razem początkowo trudno mi było wczuć
w historię, ale z czasem coraz bardziej się w nią wciągałem. Fabuła oprócz sporej dawki akcji
oferuje także ciekawe tajemnice do rozwikłania oraz intrygujące i przede wszystkim niejednoznaczne konflikty moralne.
Podsumowując, uważam „Honor złodzieja” i „Przysięgę stali” za świetne powieści wypełnione
głównie akcją, ale nie tylko. Czytanie ich sprawiło mi sporą przyjemność i żałuję, że autor nie
napisał trzeciego tomu, bo ewidentnie po epilogu widać, że miał pomysł, jak pociągnąć dalej
historię. Polecam, bo te dwa tomy to czysta rozrywka, którą raczej się nie zachwycicie, ale przy
której najpewniej spędzicie bardzo miło czas.
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Książka: Stowarzyszenie umarłych poetów
Autor: Nancy H. Kleinbaum
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STOWARZYSZENIE
UMARŁYCH POETÓW
R e cenzuj e: Ulka “ Na na i a” Ki ni orska
Stowarzyszenie Umarłych Poetów – Książka, którą lepiej pooglądać...
Do grona pedagogicznego Akademii Weltona trafia energetyczny John Keating. Nowy nauczyciel angielskiego wprowadza w mury elitarnej szkoły powiew
artystycznej świeżości i z hasłem „Carpe Diem!” na ustach budzi w uczniach
miłość do wolności i indywidualizmu. Ci młodzi chłopcy, przykuci do sztywnych
ram surowego wychowania i zasad, chłoną jak gąbka nowe idee. Zaczynają kochać, marzyć i pragnąć... Presja, jaką na nich wywierają szkoła i rodzice jest wielka i zupełnie zabija w nich kreatywność i swobodę. Tajemnicze Stowarzyszenie
Umarłych Poetów, któremu życie, wiele lat wcześniej, dał Keating, jest dla chłopców odskocznią od szarej, sztywnej rzeczywistości. Jeden z chłopców, Neil, odnalazł w sobie wielkie zamiłowanie do teatru, jednak wie, że jego rodzice nie pozwolą
mu nawet marzyć o karierze aktora. Miłość i pasja będą musiały zmierzyć się
z presją i wygórowanymi oczekiwaniami. W tak wielkiej bitwie zawsze są ofiary...
Książka Nancy H. Kleinbaum została napisana na podstawie filmu, który od
niedawna dostępny jest na Disney +. Niedawno zapoznałam się z tym utworem
na ekranie i byłam zachwycona! Ale, niestety, widok z perspektywy książki nie jest
wybitny...

Literacka hipokryzja
Czytając, jesteśmy czasem bombardowani opisami. Autorzy (z różnym skutkiem)

próbują nam wizualizować to, co oni widzą w swoich głowach podczas pisania
historii, pokazują nam krajobrazy, budynki, bohaterów, ich wnętrze i zewnętrze.
W Stowarzyszeniu... tego prawie nie ma. Jako czytelniczka, która nie widziała
filmu przed lekturą, czułam się, jakbym czytała fabularyzowane streszczenie.
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Nawet ciężko jest mi to jakoś zrecenzować, bo poza świetną historią nie ma tu za bardzo
nic. Bohaterowie, poza imionami i nazwiskami nie mają wiele do zaoferowania. Później, gdy
Stowarzyszenie nabiera kształtów, chłopcy stają się indywidualistami, ale w formie literackiej brzmi to raczej jakby dostali po prostu kilka przymiotników więcej. Jak na ironię, nie ma
w tym poetyckiego piękna i swobody, o którym mówi Keating. Rozmowa Neila z rodzicami
brzmi jak przekomarzanka i klasyczny dziecięcy foch, a nie prawdziwa tragedia młodej duszy,
której rodzina nie chce dać szans na rozkwit. Na ekranie te emocje, tę rozpacz, bezradność
i wściekłość, aktorzy są w stanie pokazać swoim warsztatem – bohaterowie literaccy są jednak zupełnie zależni od autora. Ta historia, choć świetna, w książce ma bardzo słaby ładunek
emocjonalny. To, co spotkało Neila i Keatinga powinno łamać serca i wyciskać łzy i to bardzo
niesprawiedliwe, że tak się nie dzieje...

Zobaczyć, by poczuć
Książka Stowarzyszenie Umarłych Poetów to po prostu wyprana z wartości literackich rozprawka. Gdyby Keating ją przeczytał, wyrzuciłby ją do śmieci! Bo mimo wszystko, jestem w stanie
wyobrazić sobie tego bohatera, ale zawdzięczam to... Aktorowi! W roli energetycznego i pełnego pasji nauczyciela znakomicie odnalazł się Robin Williams. To jego kreacja postaci dała
mi perspektywę, z której patrzyłam na Keatinga – jako człowieka, który chce jak najlepiej i jest
w stanie poświęcić się czemuś całym sobą, nie bacząc na cenę, jaką przyjdzie mu za to zapłacić.
Szkoda, że autorka nie poświęciła Keatingowi choćby rozdziału, kilku zdań więcej, żeby pokazać
czytelnikom, kim jest piękna kobieta ze zdjęcia, jak udało mu się zachować indywidualność
po Akademii Weltona, co sprowadziło go z powrotem do tego miejsca w nowej roli, jak przyjął
do wiadomości, co spotkało Neila, jak czuł się po tym, gdy został kozłem ofiarnym Akademii...
Tyle można było napisać! Chłopcy, wbrew systemowi, byli indywiduami, którzy w różny sposób
reagowali na zarzucane im obowiązki i w zupełnie odmienny sposób poddawali się nowym
uczuciom. W książce przemiana Todda nie ma sensu. Ledwie jednym zdaniem napisane jest
to, że czuje się porzucony, a przecież kryje się za tym taki ładunek emocjonalny. Przypominał
mi on postać Faramira z Władcy Pierścieni, który żył w cieniu wspaniałego brata – ale znów,
to co myślę o bohaterze, zawdzięczam własnemu doświadczeniu literackiemu, a nie autorce.

Pasja i zgiełk
Ta książka miała taki potencjał! W głowach bohaterów działo się tak wiele rzeczy, które mogły
znaleźć ujście na papierze, serwując czytelnikowi prawdziwy koktajl emocji, wojnę pasji z presją... Rozmarzyłam się. Oczekiwałam znacznie więcej niż zwyczajne, suche streszczenie filmu.
Gdyby nie popkultura, nie potrafiłabym wyciągnąć z tej książki nic, poza ciekawą, ale suchą
historią. Czyż w końcu rolą książek nie jest dopowiadanie tego, co umknie naszym oczom?
Okazuje się, że nie zawsze.
Film Stowarzyszenie Umarłych Poetów jest soczysty, pełen treści, historii i bohaterów. Te
wszystkie sceny zwyczajnej codzienności wśród uczniów Akademii Weltona są pełne życia
i uwydatniają wrażenie wszechogarniającej presji. Światłocień, muzyka, kompozycja obrazu
– wszystko to wydaje się tworzyć pułapkę, w którą ma wpaść widz. W sidłach filmu człowiek zaczyna zatracać się w wykreowanej rzeczywistości.
Stowarzyszenie... Cieszy jak pierwszy
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pocałunek, bawi jak wygłupy z kolegami, frustruje i łamie serce jak pierwsze
wielkie rozczarowanie. Robin Williams w postaci Johna Keatinga wyciąga rękę
nie tylko ku swoim uczniom, ale i ku widzom. Carpe Diem! To nie tylko optymistyczne motto, ale i przestroga... Film oddał doskonale całe to przesłanie,
między innymi dzięki postaciom Keatinga oraz Neila i jego przyjaciół. Każdy
z nich reprezentował sobą coś innego, romantyzm, artyzm, bohemę – ale
łączyło ich zamiłowanie do wolności, której tak im skąpiono.
Szkoda, że książka nie potrafiła oddać tych wszystkich emocji, które nosili w sobie bohaterowie filmu. To wręcz ironiczne, że literatura opowiadająca
o miłości do artyzmu i piękna jest totalnie z nich obdarta... Choć Robin Williams występuje już jedynie na ekranowej scenie, pozostawił nam on po sobie
prawdziwego, pełnego pasji Johna Keatinga – nauczyciela, którego chciałby
mieć każdy miłośnik książek.
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Książka: Łowcy kości
Autor: Steven Erikson

ŁOWCY KOŚCI
R ecenzuj e: Dawi d “ D jf ” Ja n eczek
„Łowcy Kości” to szósty tom „Malazańskiej księgi poległych”. Po świetnych „Przypływach nocy” miałem obawy, że tutaj poziom będzie
gorszy, ponieważ w moim przypadku zawsze po nieparzystym tomie tego cyklu przychodził parzysty, który czytało mi się mniej przyjemnie. Jak było tym razem? Zapraszam do recenzji.
Po śmierci Sha’ik bunt w Siedmiu Miastach chyli się ku upadkowi.
Przyboczna Tavore na czele Czternastej Armii rusza w pościg za ostatnim oddziałem buntowników pod wodzą Leomana od Cepów.
Wróg wybiera na miejsce ostatecznego starcia Y’Ghatan, gdzie zginął
największy bohater Imperium, Dassem Ultor. Ostateczne starcie nie
będzie łatwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę niskie morale żołnierzy,
którzy mają już dość całego konfliktu i pragną jego najszybszego
końca. Tymczasem za sprawą przyznania Okaleczonemu Bogu miejsca w panteonie konflikt wkracza w nową fazę i każdy bóg musi wybrać jedną stronę. Pierwsza krew zostanie jednak przelana w świecie
śmiertelników. Po raz kolejny odwiedzamy Siedem Miast i mamy do
czynienia z pustynnym klimatem. Może niektórzy lubią ten duszny
i gorący klimat, ale dla mnie jest zwyczajnie nieciekawy. Jedyne, co
oceniam na plus, to obrazowe pokazanie fanatyzmu w ekstremalnej
formie.
Na całe szczęście w drugiej połowie książki było lepiej, ale ogólnie liczę
na to, że pustynne klimaty już więcej się nie pojawią w „Malazańskiej
księdze poległych”, ponieważ ta sceneria na trzy tomy, w których się
pojawiła, dwa razy uczyniła powieść męczącą.
W „Przypływach nocy” z wyjątkiem Trulla byli sami nowi bohaterowie, ale tutaj powraca wielu starych, między innymi Skrzypek, Kalam,
Szybki Ben, Karsa, Trull czy Apsalar. Cieszyłem się szczerze na powrót do znanych postaci, z którymi długo nie miałem styczności. Niestety muszę jednak wspomnieć o sporym problemie fabuły, który
występował również w „Bramach domu umarłych” oraz „Domu łańcuchów”, chociaż w mniejszym stopniu. Mianowicie mam na myśli zbyt dużą ilość wątków pobocznych i brak takiej głównej myśli,
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o czym jest ta historia. Wielu bohaterów jest niepowiązanych z wątkiem głównych, czyli ostatecznym stłumieniem buntu. Oprócz żołnierzy zaangażowanych w wojnę są
wątki Nożownika, który podróżuje z Heboriciem, Felisin
Mlodszą, Scilarrą oraz Szarą Żabą; Karsy, który zyskuję za
towarzyszkę czarownicę Samar Dev, Mappo oraz Icariuma czy Apsalar.
Wszystkie wątki bywają ciekawe i zazwyczaj przekonywałem się do nich w dużo lepszej drugiej połowie powieści. Brakowało mi jednak takiego wątku głównego, bo
przez około 400 stron na pierwszym planie jest dopadnięcie ostatnich buntowników w Y,Gathanie, ale później
jest powrót do Malazu i zaraza w Siedmiu Miastach.

Mam przez to wrażenie, że ten tom jest taki
przejściowy i kładzie podwaliny pod wydarzenia
w „Wichrze śmierci”.
Żeby nie było jednak tylko negatywów, to druga połowa
książki jest znacznie lepsza. Fabuła staje się przyjemniejsza
i wątki, które nie miały najlepszego początku (Nożownik,
Apsalar, Mappo i Icarium) mają ciekawe rozwinięcie i powracają tacy bohaterowie, jak choćby Trull i Onrack czy Iskaral Krost i jego żona Mogora. Co mnie zdziwiło, to fakt,
że Iskaral zamiast jak zwykle mnie irytować, wywoływał
u mnie leciutki uśmiech swoimi pełnymi złośliwości dialogami z Mogorą i myślę, że jeśli dojdzie do następnego
spotkania z nim, to nie będzie mi towarzyszyło westchnięcie, tylko zadowolenie.
Ostatnie dwie postacie na plus, które znacznie polepszyły
moją opinię o tym tomie, to jak zawsze świetny Kotylion
oraz o dziwo mag z drużyny Skrzypka - Flaszka, którego
moc jest powiązana ze zwierzętami.
Podsumowując, „Łowców Kości” czytało mi się dobrze, tylko właśnie historia jest nierówna przez męczącą
pierwszą połowę powieści i dużo lepszy ciąg dalszy. Nie
odczuwałem takiej przyjemności, jak przy „Wspomnieniu lodu” czy „Przypływach nocy”, ale był to mniej więcej
poziom „Domu łańcuchów”. Polecam, chociaż ten tom
nazwałbym przejściowym, bo widać, że wątki z tomów
piątego oraz szóstego zapewne połączą się w siódmym.
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KSIĄŻKI
K s i ą ż k a : K r ó l z b l i z n a m i // R z ą d y w i l k ó w
Autor: Leigh Bardugo

KRÓL Z BLIZNAMI
RZĄDY WILKÓW
R e cenzuj e: Daw i d “ D jf ” Ja n eczek
Moja historia z uniwersum Grisza stworzonym przez Leigh Bardugo trwa już
bardzo długo. „Szóstka wron” i „Królestwo kanciarzy” były pierwszymi ponadprzeciętnymi książkami fantasy w moim życiu, a „Trylogię Grisza” mimo faktu, że
niezbyt lubiłem Alinę i Mala, oceniłem pozytywnie. Jak prezentuje się kolejna historia osadzona w tym świecie? Zapraszam do recenzji.
Zacznijmy od tego, że jest niewskazane, by te książki czytały osoby nieznające
wyżej wspomnianych powieści, ponieważ zarówno wydarzenia z trylogii, jak i dylogii są bardzo często wspominane przez autorkę w nowej dylogii Nikołaja i mają
duże znaczenie w omawianej historii. Czytanie tej recenzji również jest dla nich
niewskazane, jeśli nie lubią spoilerów. Teraz pora na właściwą część recenzji.
Nikołaj Lancov jest królem Ravki, która odbudowuje się po krwawej wojnie domowej. Pragnie przynieść swojemu krajowi pokój, ale zarówno Fjerda, jak i Shu
Han chcą wykorzystać słabość sąsiadów. Oprócz tego sporym problemem jest
dla niego demon będący pozostałością Zmrocza. W walce z przeciwnościami
losu może liczyć na swą generał Zoyę Nazyalensky.

Tymczasem Nina działa we Fjerdzie jako szpieg, próbując ukoić żal po
stracie Matthiasa.
Akcja książek dzieje się głównie w Ravce za sprawą perspektyw Nikołaja oraz
Zoyi, co daje wgląd w problemy wewnętrzne Ravki, która musi lawirowac między
sprzyjającemu jej Nowoziemiu, neutralnemu i bardzo bogatemu Kerchowi, skrycie wrogiemu Shu Hanowi oraz otwarcie wrogiej Fjerdzie. Osobiście bardzo mi się
podobał duży wgląd w politykę, ponieważ mam do niej słabość w książkach.
W trakcie fabuły oprócz powrotu do Ravki otrzymujemy także duży wgląd w kulturę Fjerdan, którym jest wpajana dość fanatyczna nienawiść do Griszów oraz
Shu Han, które budziło moje skojarzenia z Azją. Dzięki temu autorce udało się
dobrze rozwinąć stworzony przez siebie świat.

Jedyny aspekt, w którym trochę się zawiodłem, to wprowadzenie zmian w koncepcji świętych, które według mnie sprawiły, że stała się mniej spójna.
Jeśli chodzi o bohaterów, to uważam uczynienie Nikołaja punktem widzenia za bardzo dobrą
decyzję, ponieważ na pewno wyróżnia się na tle reszty swoją błyskotliwością i obyciem w polityce. Wbrew pozorom jednak nie on jest centralną postacią tej historii, tylko Zoya.
Przyznam szczerze, że w „Trylogii Grisza” bardzo jej nie lubiłem za niezbyt przyjemny w obyciu charakter, ale ona również dostała tutaj rozdziały ze swojej perspektywy. Za sprawą tego
poznałem ją z bardziej ludzkiej strony i autorce udało się nadać jej głębi. Zoya jest silna i zimna, ale nie pozbawiona serca.
Swoją drogą, jeśli chodzi o tę dwójkę, to Bardugo bardzo dobrze nakreśliła relację Nikołaja
i Zoyi, których dialogi były jednymi z jaśniejszych aspektów tej dylogii i jeśli miałbym znaleźć
powód, dlaczego warto przeczytać dylogię, to bez wątpienia wskazałbym ich.

Oprócz nich podobała mi się również niezbyt obszernie opisana, ale jednak
widoczna relacja Genyi i Davida. Ich miłości nie umiem opisać inaczej niż słodką
i po prostu miło się czytało, jak te dwie postacie są ze sobą szczęśliwe.
Niestety wątek Niny już oceniam mniej pozytywnie. Mocno się obawiałem, że bohaterka znana z „Szóstki wron” oraz „Królestwa Kanciarzy” zostanie rozmieniona na drobne przez autorkę,
a uwielbiałem ją tak jak wszystkie wrony. Moje obawy okazały się wyolbrzymione, lecz i tak
zdecydowanie mniej przyjemnie czytało mi się jej przygody niż wątek Zoyi oraz Nikołaja. Nadal czułem momentami dawną wersję Niny, ale niestety kilka decyzji autorki odnośnie drogi,
którą ma kroczyć, nazwałbym mocno dyskusyjnymi. Jej relacja z Hanne do mnie nie trafiała,
a zakończenie całego wątku Niny uważam za niezbyt satysfakcjonujące.
Ogólnie powieści czytało mi się dobrze przez większość czasu, chociaż przez początkowe
dwieście stron „Króla z bliznami” się męczyłem. Miło było wrócić do tego świata i przebywanie
w nim znowu wzbudziło we mnie trochę nostalgii. Niestety fabularnie... Podczas lektury wielu
rzeczy nie dostrzegałem, ale po niej muszę stwierdzić, że niektóre decyzje miały mało sensu
i mam wrażenie, że ogólnie ten cykl został bardziej stworzony ze względu na fanów, niż z rzeczywistej potrzeby opowiedzenia historii. Powrót pewnej znanej postaci (którą moim zdaniem
autorka zniszczyła w tych książkach) czy nagła miłość dwóch osób... Kilka razy po przeczytaniu jakiegoś fragmentu miałem w głowie pytania „Czemu? Po co? Jaki to ma sens?”. Może
nie są to najgorsze powieści Bardugo, ale najmniej przemyślane i mógłbym je porównać do
filmu „Gwiezdne wojny. Ostatni Jedi”. W obu przypadkach dzięki nostalgii i jednej świetnie
zbudowanej relacji (tu Nikołaj i Zoya, tam Kylo Ren i Rey) jestem zadowolony i pozytywnie
patrzę na dzieło, ale dostrzegam również jego nierówność i braki fabularne.
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odsumowując, uważam „Króla z bliznami” oraz „Rządy wilków” za przyjemny powrót
do świata Griszy, ale fabularnie widać, że tutaj autorka bardziej poszła w ilość niż jakość
i ta książka może nie spełnić oczekiwań wielu osób. Czy polecam? Ogólnie tak, chociaż
uważam tę historię za niekoniecznie potrzebną, ponieważ jest to ewidentnie książka dla
fanów, a jako fan w paru kwestiach mocno się zawiodłem.
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Książka: (Nie)realna magia
Autor: Praca zbiorowa

(NIE)REALNA MAGIA

CZY JA SERIO
ZRECENZOWAŁEM EROTYKA?
R e cenzuj e: A rek “ Bi rdm a n” O rzeł
Nie)realna magia to projekt Wydawnictwa HM, w którym dwunastka autorów,
dała dwanaście pikantnych opowiadań w fantastycznych klimatach i stworzyła
naprawdę nietypową antologię.
Jest to książka gdzie klimat steampunka, miesza się z urban fantasy, a słowiańskie motywy stają w szranki z kosmicznym romansem. Jest naprawdę różnorodnie,
spotkamy tam zarówno mechanicznych kochasiów, sukkuby, trupy czy nawet
i modliszkę. Jest zaskakująco, jest ciekawie i jestem przekonany, że prawie każdy
znajdzie tutaj przynajmniej jedno opowiadanie, które będzie idealnie wpasowywało się w jego gusta.

No chyba, że tak jak ja, jaracie się teraz Erą Atomu i Amerykańskimi filmami science
fiction z lat 50. Wtedy już będzie trochę trudniej :)

Nie zmienia to faktu, że jest to bardzo zróżnicowana antologia i została luźno
połączona tym, żeby w każdym opowiadaniu znalazł się wątek erotyczny. Co jest
fajne, bo dało to autorom naprawdę spore pole do popisu. Widać, że osoby piszące,
nie były niczym ograniczane i pisały w swoich klimatach, w swoim stylu i swoim
podejściu do tematu. Co jest z jednej strony bardzo dobre, bo osoby zaznajomione z twórczością autora, od razu odnajdą się w danym opowiadaniu i poczują się…
„swojsko”? Tak, to chyba będzie najlepsze określenie. Przynajmniej ja tak miałem,
np. z opowiadaniem E. Raj „Android”, gdzie znałem już styl Raj z serii „Uczeń Nekromanty” i kiedy zabrałem się za czytanie „Androida”, to mimo zupełnie innego świata,
od razu było czuć jej pióro, a opowiadanie przeczytało się samo. Zresztą podobnie
było z poprzedzającym je opowiadaniem „Dama Pik” od D.B. Foryś, gdzie czytając
już wcześniej twórczość autorki, od razu łatwo mi było wejść w klimat nowej historii.
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Dużym zaskoczeniem były dla mnie opowiadania autorów płci męskiej!
Rzadko spotykam polskich autorów piszących erotyki, a tutaj antologię otwiera nam opowiadanie „Niech żyje król” od Grzegorza Wielgusa, a zamyka „Modliszka” od Marka Pawłowskiego.
Oba opowiadania okazały się dla mnie miłym zaskoczeniem i tutaj propsy dla panów za takie
tematy, nie będę spoilerował, ale myślę, że wielu osobom się spodoba.
Zachęcony tymi czterema opowiadaniami, postanowiłem sięgnąć po pomysły pozostałych autorek: Katarzyny Muszyńskiej, Eweliny Kasiuby, Martyny Ludwig, Ludki Skrzydlewskiej, Joanny
Krystyny Radosz, Patrycji Fraj, Sandry Rozbickiej i Camille Gale.
Z ręką na sercu muszę przyznać, że nie znałem większości wymienionych powyżej nazwisk, ale
na szczęście, wydawca zastosował ciekawy myk. Na początku każdego opowiadania, mamy zdjęcie autora, wraz z krótkim bio wprowadzającym do jego postaci i twórczości.
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Mała rzecz, a naprawdę cieszy i samo opowiadanie też wtedy się inaczej czyta.
Nie jestem fanem erotyków i po przeczytaniu (Nie)realnej magii raczej nim nie zostanę, jednakże…
Opowiadania zawarte w tej książce były po prostu dobre! Światy, wydarzenia i postaci były ciekawe, nie miałem jakiegoś odruchu typu „a nie chce mi się już tego czytać” i nie odkładałem
książki na bok. Faktycznie jak zaczynałem jakieś opowiadanie, to cisnąłem je już do końca, czyli
historie po prostu trzymają czytelnika przy sobie do ostatniej strony. Jedne lepiej, drugie gorzej,
ale żadna nie przekroczyła tej granicy, po której odkładam tekst i już do niego nie wracam.
Nawet jeśli omijam erotyki i nie jestem docelowym targetem dla tej pozycji, to nie mogę jej
zarzucić, że jest zła, że nudzi, albo rzuca oklepanymi szablonowymi pomysłami. Widać, że autorzy naprawdę się postarali. Dużym plusem dla mnie, był fakt, że elementy erotyczne są tutaj
przedstawione na poziomie. To nie jest żadne 365 dni czy 50 twarzy Greya i chwała im za to!

Podsumowując:
•
•
•

Jeśli lubisz fantastykę, a do tego erotykę i szukasz ciekawych pomysłów, to
(Nie)realna magia może być bardzo dobrym wyborem.
Jeśli nie wiesz, czy lubisz erotykę i chcesz się o tym przekonać, no to też może
być ciekawa opcja, bo tam jest to wszystko fajnie wywarzone.
Ale! Jeśli wiesz, że nie lubisz erotyki… no to po prostu nie kupisz tej książki :)
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BYŁY

MARCIN MASŁOWSKI
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Mieczysław Smolicki ciężko opadł na siedzisko krzesła. Bokiem dłoni starł mokrą plamę
z blatu. Rozejrzał się wkoło i wśród sinego dymu ujrzał znajome, posępne twarze. W osiedlowym barze „Jutrzenka” nie przyjęły się obostrzenia dotyczące zakazu palenia papierosów
w miejscach publicznych. Każdy, kto tu przychodził, mógł palić i pić do woli. O ile, oczywiście,
był w stanie zapłacić za piwo.
Bo piwo było głównym magnesem ściągającym tu, jak to się mówi, okoliczny, bałucki element. Za dawnych czasów połowę z tego tałatajstwa Mieczysław by wylegitymował, a drugą
połowę obił tomfą. Smolicki, były milicjant i były biznesmen, dzisiaj sam wyglądał jak jego towarzysze w kuflu. W ogóle to cały czuł się jak były. Jakby kiedyś był, a teraz tylko udawał swój
byt.
Spojrzał na grubą warstwę piany i dmuchnął. Przechylił kufel i poczuł, jak zimny, złocisty
napój spływał do gardła. Przez chwilę widział siebie jak w reklamie: siedział na zielonym leżaku,
w towarzystwie młodych, roześmianych, bardziej rozebranych niż ubranych dziewcząt, zaś on
sam, w jaskrawych lnianych szortach i krzyczącej koszulce, był królem imprezy. W dłoni trzymałby litrowy kufel i czekał na niekończące się dolewki.
A później wyciągano by go spod stołu. Ludzie znowu pokazywali by go palcami.
I tyle by mu z tego przyszło.
Rozejrzał się obojętnie. Rafał z Dariuszem (nie Darkiem), obejmujący z czułością kufel, zramolały Czesław, a przy najdalszym stoliku śpiący na stole Kazimierz. I pomyśleć, że dawniej
w piątkowe wieczory Mieczysław chadzał do pubów na Piotrkowskiej, a na widok takich jak
ci tutaj, spluwał i kręcił głową. Nieudacznicy. Margines, psia mać.
Przygarnął kufel do siebie, a wolną dłonią sięgnął do wnętrza bordowej marynarki, rocznik
1993. Z kieszeni ukradkiem wyjął niewielką buteleczkę z napojem bogów, włożył między
kolana, nerwowo odkręcił metalowy korek i szybkim gestem wlał część zawartości do piwa.
Nikt nie zauważył jego zbrodni. Zbrodni, którą popełniał w „Jutrzence” co drugi klient.
Nie, problemem nie był fakt mieszania trunków, lecz uprzedniego w tymże celu zakupienia krystalicznie diabelskiej wody od panny Eugenii z Rybnej. Królowej życia i szczęśliwej
właścicielki znanej na Bałutach w wąskim kręgu zainteresowanych meliny położonej w prawej
oficynie, a jednocześnie wieloletniej wybranki obrotnego konkubenta, który niczym najlepszy
z agentów JKM unikał policjantów i odsiadki za bimbrownictwo.
Upił łyk. Poczekał, aż chłód piwa zamieni się w przyjemne ciepło płynące z żołądka. Jeszcze
jeden haust i woda życia zacznie krążyć w jego żyłach, dodając mu odrobiny wigoru i przywołując resztki poczucia humoru. To, co będzie później, nie miało dla Mieczysława, byłego
właściciela białego opla astry, znaczenia. Dla tej chwili rozkoszy, wysupłanej z resztek renty,
warto było żyć.
Jak nisko upadłem. Kiedyś, to się było…
– Pan Mieczysław, prawda? – zapytał jegomość, który usiadł naprzeciwko. Oparł łokcie
na blacie i zaplótł palce dłoni w koszyk.
Powoli podniósł wzrok i popatrzył na niego ze zdziwieniem. Ki diabeł?
51

– Przepraszam, że wpadam tak nagle, ale czas mnie goni, a pana wczoraj nie było – młodzik
uśmiechnął się. Miał jakieś trzydzieści lat, zero zmarszczek pod oczami i śnieżnobiałe zęby.
Mieczysław pociągnął nosem i poczuł bijący od dziwaka przyjemny zapach perfum.
– No nie było… – odpowiedział, w zasadzie nie wiedząc dlaczego. – A idź pan w cholerę...
– Pan, widzę, dziś zmęczony, a ja, idiota, się nie przedstawiłem. Adrian Starski, może pan
słyszał to nazwisko? Nie? – paplał. – No cóż, w zasadzie nie spodziewałem się niczego innego.
Strasznie miło mi pana poznać.
Wyciągnięta w stronę Mieczysława, byłego klienta zakładu fryzjerskiego „Pan i Pani” przy
Wspólnej, wypielęgnowana dłoń unosiła się nad stołem. Długo tak tkwiła, aż wróciła nietknięta do swojego właściciela.
– Przejdę do rzeczy – uśmiech na gładkiej twarzyczce młodzieńca irytująco nie znikał. –
Mam dla pana pewną propozycję.
– Spieprzaj pan. Coś się pan do mnie doczepił. Innych tu nie ma?
– No właśnie ja do pana przyszedłem specjalnie, panie Mietku. Chyba mogę tak do pana
mówić? Mieczysław, to brzmi za długo. A ja jestem w ciągłym niedoczasie – chłopak się zaśmiał.
Smolicki podniósł się z zamiarem zmiany stolika, lecz Adrian powstrzymał go gestem dłoni.
– Niech pana siada i posłucha. To zajmie minutę, a później postawię panu najdroższy drink
w tym barze.
– Drinki są dla bab. – Mieczysław łypnął okiem, ale jego rozmówca się tylko uśmiechnął.
– Ok. Kupię panu to, czego sobie pan zażyczy, możemy się tak umówić? Proszę o jedną
minutę uwagi, o nic więcej.
Mieczysław wzruszył ramionami. Młodziak przesiadł się obok niego i popatrzył mu prosto
w oczy.
– Wiem, że znalazł się pan na dnie. Były milicjant, z przeszłością agenturalną, zadłużony sprzedawca truskawek, były właściciel hurtowni, były pracownik ochrony magazynów na Brukowej,
były mąż, były ojciec i były mężczyzna. Jedyną osobą, z jaką ma pan kontakt, to komornik.
Renta ledwie starcza panu do trzydziestego, a drżenie rąk i kłopoty z nogami skutecznie
wyeliminowały pana z rynku pracy.
– Pier…
– Proszę dać mi skończyć, panie Mietku. Bo mogę to wszystko skończyć.
– Coś pan?
– Sądzę, że to wszystko, co się wokół pana dzieje, to wyłącznie pańska wina. Panu się po
prostu nie chce, panie Mietku.
– Spieprzaj, mówię, bo ci…
Młodzik chwycił dłonie Mieczysława i ścisnął je bardzo mocno. Ten chciał je wyrwać,
ale Adrian okazał się silniejszy.
– Jeśli pan się zgodzi, przywrócę pana do życia. Obiecuję.
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– Spłaci mi pan długi? Zwróci mi pan żonę, która puściła się z innym? Odnajdzie pan moją
córkę, która pojechała w świat i nie chce mieć ze mną do czynienia?
– Spowoduję, że zechce pan żyć, panie Mieczysławie. Wyjdzie pan z niebytu i to w pięknym
stylu. Tyle i aż tyle – Adrian nagle powstał, a między palcami trzymał czarną wizytówkę. – Proszę
się jutro stawić pod tym adresem punktualnie o dwudziestej trzeciej.
Położył karteczkę na stole, skinął głową i odwrócić się ku wyjściu.
– Jeśli pan odmówi, panie Mietku, już nigdy się nie spotkamy – dodał na odchodne. – To
jednorazowa propozycja, proszę o tym pamiętać. Kłaniam się – i wyszedł.
Mieczysław patrzył na biały, równy druk. Obrócił głowę i przeczytał zapisany na wizytówce
adres. Była to jedyna umieszczona tam informacja.
– Pies cię… – szepnął, dopił piwo i wyruszył do baru po dolewkę.
***
Kamienica na ulicy Łagiewnickiej pamiętała czasy pierwszej wojny światowej. Wysoka,
bo aż sześciopiętrowa, z masywnym dachem, wyglądała, jakby przetoczyła się przez nią cała
Armia Czerwona. Pozbawiona jakichkolwiek ozdób, odrapana, szara, brudna i popękana.
Bez okien, z powyłamywanymi drzwiami, martwa i pusta w środku. Straszyła przechodniów
i miłośników Łodzi. Do wyburzenia! – krzyczeli w zasadzie wszyscy.
Teraz w Mirosławie, byłym wczasowiczu Ośrodka Wypoczynkowego MSW Bursztyn
w Jastarni, też coś krzyczało, ale nie było to wynikiem estetycznego doznania, lecz potrzeby uzupełnienia poziomu złotego napoju. Wczorajszy wieczór nadszedł zbyt szybko, a ranek
okazał się być podłą zdzirą.
Zmiął wizytówkę i rzucił papierek na ulicę. Obejrzał dokładnie płot, oddzielający wyłączony
z użytku budynek od ulicy i dopiero, gdy skręcił za róg, zobaczył, że poprzez odchylone sztachety może wejść na podwórko. Adres się zgadzał, miejsce też. Raz się żyje, pomyślał.
Nad jedynym niezamurowanym wejściem do budynku paliła się samotna żarówka,
która rzucała na mokrą ziemię blade, żółte światło. Na widok Mieczysława zamigotała, jakby
zapraszała go do środka.
Wkroczył więc w czeluść korytarza i od razu poczuł znajomy zapachy moczu, odchodów
i stęchlizny. Czuł się jak w domu.
Popatrzył na schody. Były pełne dziur i wystających gwoździ. Musiał po nich dostać się
na ostatnią kondygnację, tak było napisane na wizytówce. Dysząc, jak trzeszcząca podłoga,
z trudem wdrapał się na szóste piętro. Zobaczył tam dwoje drzwi. Te po prawo były zabite
deskami, po lewo zaś lekko uchylone. Pchnął je więc i znalazł się w opustoszałym mieszkaniu.
– Halo! – powiedział, bojąc się podnieść głos. – Jest tu kto?
Odpowiedziała mu cisza. Zaciekawiony wszedł głębiej, choć z narastającym poczuciem
lęku. Powtórzył wołanie, ale niczego ono nie zmieniło.
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Drzwi zatrzasnęły się za nim z hukiem. Podskoczył, czując, że serce chciało wyskoczyć
mu z piersi. Zajarzyła się żarówka, potem następna i jeszcze kolejna, oświetlając punktowo
drogę w przedpokoju. Korytarz zalał się mdłym, zimnym i białym blaskiem.
Wymamrotał stek przekleństw i cofnął się do wejścia. Po kiego czorta tu przylazł? O mało
nie umarł na zawał. I co mu z tego przyszło?
Drzwi nie miały klamki, wiec pchnął je. Ani drgnęły. Jak to możliwe? Naparł na nie, napierał
coraz mocniej, stękał i pchał, lecz one uparcie tkwiły w tym samym miejscu. Co jest?
Nagle usłyszał coś za sobą. Jakiś szept, jakby szuranie czegoś po podłodze. Odwrócił
się i jedyne, co zobaczył, to migające żarówki i długi tunel korytarza, którego koniec tonął
w ciemności.
Coś jednak tam tkwiło. Coś kryło się za zasłoną nocy. Widział delikatne drgania powietrza,
coś jak zmaterializowany oddech. Co się tu do diabła wyprawia?
Zgasła żarówka, ta najbliżej ciemności. Mirosław przełknął ślinę, dłonie miał już spocone, a serce tańczyło fokstrota. Ciemność zbliżyła się o metr. Napierał barkiem na drzwi,
a one nawet nie raczyły zatrzeszczeć. Były jak wrota sejfu, twarde, mocne i nie do otwarcia.
Obok narastającego szurania pojawił się odgłos rysowania czymś po tynku ściany.
Tak przynajmniej zwizualizował sobie ten dźwięk Mirosław, były milicjant. Ktoś lub coś zbliżało
się do niego i ryło szponami po ścianie, a ta wydawała charakterystyczny, nieznośny pisk.
Zgasła druga żarówka, a plama czerni zafalowała. Tak, był pewien, że coś kryło się w jej środku.
Przywarł plecami do drzwi. Ciężko dyszał, a pot skraplał się na jego czole i spływał po policzku. Zgasła trzecia żarówka.
– Przecież nie mogę zdechnąć w tej dziurze!
I wtedy ciemność stanęła. Ucichły wszystkie dźwięki. Mirosław przestał oddychać. Nasłuchiwał.
Coś dotknęło jego ramienia. Skoczył do przodu, potknął się i upadł. Zdaje się nawet,
że wrzasnął. Teraz drzwi, o które przed chwilą się opierał, zniknęły. Majaczyła tam czarna
otchłań, pusta i zimna. Po chwili ruszyła na niego.
Krzycząc z przerażenia, zaczął czołgać się po podłodze, zbliżając się do ciemności z drugiego końca korytarza. Zatrzymał się i podniósł głowę. Dzieliło go od niej z pięć metrów
i dwie żarówki.
Teraz dopiero zauważył, że z przedpokoju były przejścia do innych pomieszczeń. Po prawej
stronie dwa były zamknięte. Droga ucieczki znajdowała się po lewej.
Coś znajdujące się przed nim dziko wrzasnęło, a za nim to drugie orało deski podłogi,
sapało. Czuł lodowaty oddech na plecach. Zgasła kolejna żarówka, a na ścianę z ciemności
wybroczył się śluz i lazł w stronę sufitu, po czym zaczął się na nim rozlewać. Powinien
skapywać na podłogę, ale diabelstwo płynęło wbrew prawom fizyki.
Używając wielokrotnie słów powszechnie uznawanych za oznaczające kobietę parającą się
nierządem, Mirosław jednym susem wskoczył do pokoju. Gdyby we framudze znalazł drzwi,
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chętnie by je zatrzasnął. Pomieszczenie było sporych rozmiarów, najwyraźniej ktoś wyburzył
w nim ściany, znacząco je powiększając. Nie było z niego wyjścia, teraz dopiero to do niego
dotarło. Przed sobą miał dwa okna oraz drzwi balkonowe pomiędzy nimi.
Poczuł powiew powietrza na szyi. Odwrócił się i wtedy w korytarzu zgasła ostatnia żarówka.
Pokój zalała ciemność, rozświetlana słabym blaskiem lamp ulicznych. Mirosław zaczął cofać
się w stronę okien, a śluzowaty mrok szedł za nim.
Wpełzał na ściany i sufit, płynął podłogą, a dzika, nieobliczalna materia, która wypełniła
sobą wszystko pomiędzy, drgała. Była to śmierć, teraz to wyraźnie poczuł. Śmierć przyszła
po niego i on, Mirosław, były mąż i ojciec, umrze tu samotnie.
Krzyk uwiązł mu w gardle. Gdy ujrzał wyłaniającą się z mroku szponiastą dłoń, gdy usłyszał
niski, gardłowy jęk i wreszcie gdy przy suficie zapaliły się żółte ślepia stwora, Mirosław wiedział,
że miał przed sobą samego diabła.
Druga łapa wyłoniła się po prawej. Lekko licząc, bestia potrafiła rozłożyć ręce, czy co
tam miała, na jakieś sześć metrów. O Boże, pożre mnie jakieś ogromne stworzenie i nawet
nie będą mieli co chować, pomyślał były pracownik ochrony, nie przeszkolony z BHP,
co skończyło się upadkiem z drabiny, złamaniem kości udowej i strzałkowej oraz wstrząśnieniem mózgu. To od tamtego dnia Mirosław powoli stawał się być byłym.
Nagły podmuch wiatru otworzył drzwi od balkonu. Zadrżały w nich szyby. Pod wpływem siły uderzenia wypadły z framug i roztrzaskały się w srebrnobiały pył. Zimne powietrze
otrzeźwiło Mirosława, wobec którego egzekucja komornicza była nieskuteczna. Mrok zbliżył
się, a czarna bańka nicości napęczniała, chcąc pochłonąć byłego miłośnika programu „Idź na
całość”, Zygmunta Chajzera i kota Zonka.
I kiedy najczarniejsza z czerni chciała pochwycić nieszczęśnika, ten jednym sprawnym
susem dostał się na balkon, przeskoczył przez barierkę i pomknął na spotkanie z chodnikiem.
***
– I jak?
Patrzył na niego, nie do końca wierząc, co się właściwie stało.
– Żyję?
– Żyjesz – odparł Adrian.
Nadmuchana poduszka powoli opadała, a Mirosław w niej tonął. Ktoś podał mu rękę, podparł się na niej i zsunął na ziemię. Błysnęły oślepiające flesze aparatu.
– Co się tu dzieje?
Trzech mężczyzn wyciągało długie kable poprzez parterowe okna kamienicy. Kamerzysta
dyskutował o czymś z chłopakiem, który w rękach dzierżył wysięgnik z mikrofonem. Dziewczyna rozmawiała przez telefon, w drugiej dłoni trzymała drugi i wystukiwała na nim jakieś
wiadomości. Pod budynek podjechały trzy furgonetki i wyskoczyli z nich mężczyźni, którzy
wbiegli do środka kamienicy. W rękach nieśli walizki.
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– Świetne się pan spisał, panie Mirosławie – powiedział Adrian i lekko nakierował go w stronę
wyjścia na ulicę. Tłum, liczący kilkadziesiąt osób, już na nich czekał. Wszyscy z telefonami
w dłoniach, wycelowanymi w bohatera.
– Najlepszy lajf, jaki widziałam! – krzyknęła jakaś dziewczyna.
– Jezu, dałeś czadu, koleś!
– Selfika?
– Co się tu dzieje? – Mirosław pytał Adriana. Ten przeprosił go na chwilę i wysłuchiwał asystenta, który mówił mu o jakiś laikach, subskrypcjach i komentarzach. Opowiadał o rosnących zasięgach i tysiącach, tylko że Mirosław nie wiedział, czy chodziło o pieniądze czy o coś
zupełnie innego.
– Zaczynasz nowe życie, obiecywałem ci, prawda?
A Mirosław, były Mirosław, patrzył na Adriana i powoli rozumiał, że właśnie ma szansę na to,
żeby wreszcie być.

Gościnnie dla Hipogryfa napisał:
Marcin Masłowski.
Autor książek „Czteropalczaści”
oraz „Wyrocznia Środka”
(seria „Dzieci Czystej Krwi”).
Więcej o Marcinie możecie
dowiedzieć się na jego stronie autorskiej:
https://marcinmaslowski.pl/
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NASI 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.
303% jakości na 100% BAWEŁNY.
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REDAKCJA
M a g azyn H ip o g r yf to darm owy e -zin
o gra ch, f ilm a ch, oraz ks iążka ch . Tworzo ny p rzez ekip ę Hipogr yf. pl w wolnych chw ila ch i po godzin a ch , w pr zerw i e m ięd zy z aj ęciami czy po ciężkim
dniu p ra cy. Jara n as to s tras zn ie i miło
n a m, że p o święciłeś czas n a pr zeczy tan ie
te g o, co razem tutaj s twor zyliś my. Mim o
że cz asy świet n oś ci, takich projek tów
dawn o m in ęł y, to ch cemy też pokaza ć , że
s a m e e -z iny nie umarły i w dobie s mar tfon ów, g d z ie każdy ma In tern et dos łown i e w kieszeni, są jes zcze ludzie, do k tór ych
tra f ia id ea m a gazyn u offlin e.
C h ciał bym też tutaj gorą co podziękowa ć
wszyst kim , któ r zy poświęcają swój wolny
cz a s i two rz ą ten ws pan iały projek t .

W s praw ie ws pó łp ra cy p ro simy p isa ć
n a a dres : kont akt@ h ip o gr yf.p l
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Potrzebujesz
projekt graﬁczny?
Szukasz kogoś, kto zmontuje ci zapowiedź
filmową do ksiązki?
Może potrzebujesz osoby, która wykona
skład książki lub reklamę?
A może po prostu potrzebujesz grafika?
Zajrzyj na:
www.tiny.pl/9pwrj

Lub na...

www.facebook.com/ADMakowska/
59

60

