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HELLO
Wa k a c yj n y H i p o g r y f j u ż j e s t !
Witajcie w wakacyjnym numerze Hipogryfa! Jako że mamy
okres wyjazdów i urlopów to i ten numer wygląda trochę
inaczej. Mianowicie, jest to numer 11/12, bo pojawia się na
przełomie lipca i sierpnia, czyli w okresie, kiedy powinny pojawić się numery 11 i 12. Zamiast dwóch, jest jeden, a do tego,
jako że 12 to nawet urodzinowy! Nieźle się to złożyło.
Jednak spokojnie, jak tylko wakacje się skończą i wszyscy
wrócą z wyjazdów, to wracamy pełną ekipą i ze zdwojoną
siłą! A do tego czasu, oglądajcie całe sezony serialu w jeden
dzień, zarywajcie nocki grają w mmo (jak macie jakiś nowy
do polecenia, to dajcie mi znać) i cieszcie się wakacjami!
Ps. w tym numerze możecie podziwiać okładkę przygotowaną dla nas przez utalentowaną Małgorzatę Jastrzebską, a
do tego, pojawiła się recenzja książki „Panie Czarowne”, którą
napisała i przysłała do nas Aleksandra „Alrauna” Łuczak.
Arek „Birdman” Orzeł

Hej!
Tak nam się tu wakacyjnie zrobiło, że nie mogliśmy odmówić
słońcu, zielonej trawie i szemrzącemu strumykowi. Gorycz
rozłąki osłodzi wam ten wyjątkowy numer Hipka! A za waszą
cierpliwość odwdzięczymy się wam z nawiązką bliżej jesieni.
A w międzyczasie cieszcie się wakacjami! Do zobaczenia!
Ulka „Nanaia” Kiniorska

Cześć!
Nie ważne, jak spędzacie lato, czy chodzicie po górach,
bawicie się na plaży, zwiedzacie, czy też pracujecie, nowy numer Hipogryfa może się choć chwilę Wami zaopiekować.
Antek „Mula” Obrębski

5

Spis Treści
Wstępniak

05

Recenzje:
Sen o wolnym świecie
Smocza Straż. Mistrz Igrzysk Tytanów
Król Bezmiarów
Grombelardzka legenda - Serce gór
oraz Wstęgi Aleru
Pani Dobrego Znaku - Wieczny pokój
oraz Wieczne Cesarstwo
Panie Czarowne
Spirit Animals. Zwierzoduchy
Oskarowe Perypetie:
Pierwszy Dzień Szkoły
Bóg maszyna
Obrońcy Ahury. Przepowiednia
Fall Guys
Neuroshima: Last Aurora
100 Nichi Go ni Shinu Wani

08
13
17
20
25
29
33
36
43
46
48
52
58

AUDIOSERIAL
Audioserial: Sen o wolnym świecie
Autor: Diane Setterf ield
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SEN O WOLNYM ŚWIECIE
R e cenzuj e: Luk “ T h or vi l ” Tra czyk
Sama historia zaczyna się typowo – młody chłopak, Kasjusz, pragnie wyrwać się z
zapomnianego przez wszystkich miasta i osiągnąć coś niesamowitego. Bierze on
zatem udział w wyścigu, którego metą jest chwała i wielka nagroda. Jednak dalej
nic nie dzieje się tak, jak można zgadywać... Brzmi jak opis filmu? Serialu? Jednak
ten clickbaitowy wstęp będzie świetnym początkiem dla tej recenzji.

Z czym to się je i czy to jest sma czn e?
Muszę z czystym sercem przyznać, że kiedy zaproponowano mi stworzenie recenzji audioserialu byłem nieco podekscytowany, bowiem nie miałem nigdy z
tą formą do czynienia. Nie jest to może nowinka z zeszłego tygodnia, ale nigdy
nie trafiłem na serial z gatunku szeroko pojętej fantastyki. Pomyślałem zatem, że
płaszczyzną dla mojej recenzji będzie właśnie specyfika serialowej formy. Dzieła,
którego zakończenie każdej części zaprasza na następny odcinek, gdzie „kamera”
skacze od postaci do postaci, spinając wiele wątków. Czy autorowi się to udało?
Przekonajmy się.
„Sen o wolnym świecie” to opowieść dziejąca się w postapokaliptycznej rzeczywistości. Głównym, przynajmniej nominalnie, bohaterem wydaje się być Kasjusz,
młody chłopak z miasta Urbs, który planuje wziąć udział w tak zwanym „wyścigu
po technologię”. Jest to idea wymyślona przez jednego z prominentnych mieszkańców miasta, Ralpha Cronenberga, by w zawoalowany sposób pozbyć się z miasta najbiedniejszych desperatów. Kasjusz wierzy w ideę wyścigu oraz liczy na
nagrodę, ale jego działania, prędzej niż później doprowadzą do kryzysu, który zachwieje stabilizacją regionu. Obok tego wątku dzieje się chyba nawet więcej, bowiem
dawni twórcy miasta tworzą przebiegły plan, jak odzyskać dla siebie miasto.
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To , c o n a j wa ż n i e j s z e , j e s t n a s wo i m m i e j s c u –
pomysł i postaci

Nie chcę wchodzić zbyt głęboko w fabułę powieści, bowiem sam fakt odcinkowej
formuły, i podawanie streszczeń przez każdym epizodem, poniekąd mnie wyręcza.
Historia opowiedziana w „Śnie...” jest intrygująca, nie aż tak sztampowa jak się
spodziewałem. Osobiście podobały mi jednak wątki związane z teoretycznie pobocznymi: Ottem, Joelem, Edgarem i Ralphem niż to, co dotyczyło młodego Kasjusza.
To moja subiektywna opinia, na jej podstawie stwierdziłem właśnie, że chłopak jest
tylko nominalnie wiodącą postacią. A to dodaje opowieści potrzebnej głębi.
To, na co lubię zwracać często uwagę, to realizm zdarzeń. Mam na myśli słowa, czyny, wydarzenia i motywacje bohaterów. Czy uwierzyłbym, gdyby nagle Kasjusz
pomyślał o, dajmy na to, obwołaniu się królem miasta? Nie, bo nic na to by nie wskazywało. Ale już na ten przykład ukształtowanie specyficznej relacji Joela z jedną
z bohaterek uważam za trafnie umotywowane. Uwierzyłbym w taki czyn w rzeczywistości. Za to wielki plus dla autora. Nie przypominam sobie sytuacji, w której
nie rozumiał bym „co i dlaczego”. Sam jednak pomysł na opowieść nie tchnie
szczególną oryginalnością, jednak czerpie z klimatu podobnych dzieł to co potrzebne i najlepsze.
Czuć jest jednak, że ta historia nie jest jeszcze pełna, zakończona. Sześć godzin serialu, to zdecydowanie mało, chyba że Łukasz Migura weźmie sobie mocno do serca
koncepcję serialu i to, co mamy przed sobą, to tylko pierwszy sezon. Wciągający, z
zamkniętą poniekąd historią, ale zostawiający nas w poczuciu oczekiwania na dalsze
losy bohaterów. Panie Łukaszu, niech tak się stanie. Bardzo jestem ciekaw, co o Ralphie pomyśli Kasjusz i jak teraz poradzi sobie Edgar?
Odpowiadając na pytanie, które zadałem we wstępie, książka/serial Łukasza Migury została stworzona tak, by każdy kolejny epizod zostawiał nas z większym
lub mniejszym cliffhangerem. I to działa, bowiem przygoda ta minęła mi bardzo
szybko a gdzieś za połową powieści, gdy znałem już bohaterów i zaczynałem im
kibicować, bądź nie, włączałem już odcinek za odcinkiem.
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Siła w formie zaklęta

„Sen o wolnym świecie” to audioserial zrealizowany dla portalu Audioteka.pl. Obok Storytel oraz
Empik Go, Audioteka to chyba najważniejszy gracz na rynku polskich audiobooków. To gwarantuje pewną jakość wykonania i ta jakość jest zdecydowanie zauważalna. Zacznę może od
tego, że audioserial nie jest nagrywany przez lektora, a grupę aktorów. I to bynajmniej nie anonimowych. Narratorem „Snu...” jest Przemysław Bluszcz, jako Otto mówi Artur Dziurman (Kratos
z ostatniego „God of War”), Edgarem jest świetny Piotr Głowacki, a ponadto usłyszymy jeszcze
między innymi Michała Czarneckiego, Jowitę Budnik czy Adama Ferency. To robi wrażenie.
Serial został zrealizowany w bardzo profesjonalny sposób. Partie głosowe są nagrane doskonale,
podział na odcinki jest sensowny, a całości dopełnia klimatyczna muzyka. Jedyne co mógłbym
zarzucić, to fakt, iż czasem jest ona nieco za głośna w porównaniu do głosów aktorów. Zespół
aktorski, zdolny oddać emocje w każdej sytuacji, to najmocniejszy punkt tego serialu.
Audiopowieść Łukasza Migury nie zrewolucjonizuje fantastyki postaapo, jest to to sprawnie
napisany utwór, przy którego słuchaniu nie można się nudzić, nie zaskakuje nas dziwnymi fabularnymi zabiegami, ani sytuacjami z gatunku „deus ex machina”. A niektóre z przedstawionych
motywów jest dość oryginalna, jak np sam „wyścig po technologię” lub koncept formy ataku na
miasto. Osobiście podchodziłem do tego serialu nieco sceptycznie, po zapoznaniu się z aktorską obsadą uświadomiłem sobie, że będzie to zdecydowanie rzecz warta poznania, a po ostatnim odcinku jestem zadowolony z poczucia dobrze spędzonego czasu. W telewizji przyjęło
się uważać, że drugi sezon zawsze jest lepszy od pierwszego, rozpoznawczego. Jeśli tak
będzie, o ile, to nie miałbym nic przeciwko.
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KSIĄŻKI
Książka: Smocza Straż. Mistrz Igrzysk Tytanów
Autor: Brandon Mull
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SMOCZA STRAŻ.
MISTRZ IGRZYSK TYTANÓW
NADAL NIE JEST TAK, JAK BYŁO
Rece n z u j e: A n tek “Mula” O brębski
Mistrz Igrzysk Tytanów jest czwartą, przedostatnią częścią Smoczej Straży. Otwierałem tę książkę z nadzieją na poprawę względem Pana Widmowej Wyspy, czy
faktycznie nadzieje pokładane w tym tomie zostały spełnione?

Butne olbrzymy
Kendra i jej towarzysze trafiają na poszlaki, mówiące, że Seth znajduje się w Dolinie Tytanów – smoczym azylu zarządzanym przez olbrzymy. Wobec tego wyruszają tam, gdyż z jednej strony jest to sensowne posunięcie w wojnie ze smokami,
z drugiej umożliwi poszukiwania młodego Sorensona. Kolejne azyle upadają, a
Ronodin robi rzeczy, których nikt nigdy nie zapomni. Smoki przechylają szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Czy jednak uda im się całkowicie wyzwolić i opanować
świat?

Świat nie stoi w miejscu
To akurat mi się podoba. Mull stworzył świat, w którym ciągle się coś dzieje, same
postacie również przechodzą swoiste przemiany. Poznajemy też nowe miejsca, z
całą pewnością nie robią już takiego wrażenia, jak na początku w Baśnioborze, bo
już znamy ten świat i otaczające go realia.
To może trochę będzie spoiler, chociaż drobny, jeżeli jednak nie chcesz znać
nawet najdrobniejszych szczególików, to pomiń akapit. Otóż początkowo denerwowała mnie buta i arogancja olbrzymów, które uważały, że problem wojny ze
smokami ich nie dotyczy, a jeżeli jakieś smoki ich zaatakują to zwyczajnie skończą
jako niewolnicy. No dobra, może później też mnie to denerwowało, ale jednak zobaczyłem, że mają ku temu podstawy. Jeden olbrzym potrafił zabić dwa smoki,
stracić przy tym rękę i za bardzo się tym nie przejął. Inna kwestia co się później z
nim stało.
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To j e d n a k n a d a l n i e j e s t to s a m o
Baśniobór był, jest i będzie, ale nie jest Smoczą Strażą. To są inne książki. Pierwsza seria non
stop nas zachwyca i pokazuje nam niesamowite oblicze magicznego świata, druga staje się
już rutyną i nie robi wielkiego wrażenia. Mam jednak nadzieję, że finał Smoczej Straży zbije
mnie z nóg. To nawet nie tak, że po prostu lubię Mulla, mam argumenty, żeby tak sądzić, z
drugiej jednak strony, równie dobrze mogą być one użyte w drugą stronę.
A więc pierwszy z nich to złożoność tej książki. Ona ma tyle wątków, że nie wierzę, że Mull
tego nie wykorzystał, żeby już na sam koniec, po chwilach lepszych i gorszych, zszokować ten
jeden, ostatni raz. Zwyczajnie on umie to robić, a teraz finał serii jest do tego idealną okazją.
Nawet gdy czytałem tę książkę po ciężkim dniu lub w nocy, miałem problem żeby wszystko
dokładnie zrozumieć. Po prostu tę książkę trzeba czytać na skupieniu.
Drugi powód to jedna z podstawowych różnic pomiędzy Baśnioborem a Smoczą Strażą. Polega ona na tym, że właściwie każdy tom Baśnioboru był osobną historią, choć z czasem prowadzącą do jednego zakończenia, więc dużo było wyraźnych finałów, jak chociażby pokonanie
Plagi Cienia albo Muriel Taggert. Smocza Straż jednak opiera się na wojnie ze smokami, oczywiście, są zdarzenia, które trochę od niej odbiegają, jednak od początku było wiadomo, że ta
wojna jest i celem jest zwyczajnie ją wygrać. Właściwie Baśniobór dzieje się na przestrzeni
dwóch lat. Smocza Straż – kilka tygodni, właściwie można by zamknąć ją w jednym, opasłym,
dwutysięczno-stronicowym tomie, ale nadal jednym. Dlatego dopiero teraz oczekuję finału z
prawdziwego zdarzenia. Możecie się ze mną nie zgadzać, może dorabiam ideologię, bo chcę
się nie zawieść Powrotem Zabójców Smoków? Może. Mam nadzieje, że po przeczytaniu piątej
części będę mógł powiedzieć, że miałem rację.
Bo ogólnie chyba ostatnią rzeczą, którą można by zarzucić Mullowi, jeżeli chodzi o pisanie, jest
to, że tego nie umie. On potrafi napisać rozdział na blisko 20 stron, gdzie jest tylko dialog i to
nie nudzi. Wierzę w jego kunszt i mam nadzieję, że się nie zawiodę.

Nie jestem jednak pewien
Nie mogę jednak stwierdzić z całą pewnością, że to się skończy świetnie. Mam trochę obaw.
Nawet przeglądając notatki po lekturze, widzę, że coś jest nie tak. Byłem wtedy naprawdę
bardzo zadowolony, ale teraz nie widzę w tej książce, żeby wróciła na poziom Mulla. Były w niej
wydarzenia naprawdę bardzo mocne, ale nie wywołały we mnie takich emocji, jakich bym
chciał. Może mam trochę wygórowane oczekiwania wobec Mulla? Nie wiem. Nadal jednak
nie mogę ocenić tej książki na zbliżonym poziomie, co Chociażby Gwiazdę Wieczorną, która
wschodzi. Mistrz Igrzysk Tytanów jest półkę, może nawet dwie niżej. Może z większej perspektywy czasu przekona mnie ta książka? Może kiedyś wrócę do Smoczej Straży? Nie wiem,
naprawdę nie wiem. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się zakończenie, które wywołuje we
mnie różne emocje.
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KSIĄŻKI
Książka: Król Bezmiarów
Autor: Feliks W. Kres
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KRÓL BEZMIARÓW
R ecenzuj e: Dawi d “ D jf ” Ja n eczek
Są cykle, które nie olśniewają od razu. Spotkałem się z wieloma przypadkami, gdy
pierwsze tomy były po prostu dobre. Tak było w przypadku „Północnej granicy”,
która była niezłym początkiem „Księgi Całości”, ale nie jakimś niezwykłym. Jej
kontynuacja – „Król Bezmiarów” to książka około dwa razy dłuższa, więc liczyłem
na lepszą historię i zwyczajnie na zachwyt. Czy tym razem w końcu go doświadczyłem? Zapraszam do przeczytania recenzji.
Demon Walki K.D. Rapis jest legendarnym piratem, z którym każdy musi się
liczyć. Wszystko się zmienia, gdy w jego życiu pojawia się tajemnicza jednooka
dziewczyna. Dochodzi do zaskakujących wydarzeń, z których skutkami musi poradzić sobie pilot Raladan. Nie będzie to łatwe zadanie, zwłaszcza że Garyjczycy
szykują się do powstania przeciwko Imperium Armektu.
Fabuła książki rozgrywa się na tytułowych Bezmiarach. W jej trakcie zwiedzamy
z bohaterami także Zły Kraj, Agary oraz Garrę, której mieszkańcy odmalowani
zostali na kartach powieści bardzo ciekawie. Nie mogą znieść faktu, że są pod
panowaniem Imperium Armektańskiego i dlatego planują kolejne powstanie.
Tym razem jednak są bardziej zorganizowani i wynik konfliktu nie wydaje się tak
pewny, jak dotychczas. Co daje się zauważyć podczas lektury, to ich pogarda oraz
poczucie wyższości w stosunku do innych ludów. Przy tym ich poglądy są mocno
zacofane i nie są zbyt tolerancyjni wobec przejawów innych kultur.
Bohaterowie to aspekt powieści, któremu prawie zawsze poświęcam dużo uwagi. Dla mnie zawsze to oni są „sercem” książki i liczyłem, że tutaj będzie pod tym
względem lepiej niż w „Północnej granicy”, ponieważ w tym tomie autor miał o
wiele więcej stron na ich rozwinięcie. W trakcie całej lektury śledzimy losy większej
ilości bohaterów i zacznijmy od tego, że Kres ciekawie ich wykreował, lecz poza
nielicznymi wyjątkami trudno mi było nazwać postacie przyjemnymi w odbiorze.
Oczywiście wiele razy spotkałem się z przypadkami, gdzie mimo wszystko było
to atutem (np. “Pierwsze Prawo” Joe Abercrombiego), lecz wtedy zasługa leżała
zazwyczaj po stronie klimatu, który tutaj niespecjalnie odczułem. Zapewne innym taka aura morskiej przygody będzie odpowiadać, lecz dla mnie była bardziej
wadą historii niż jej zaletą.
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Ogólnie powieść czytało mi się dobrze. Jedynym zgrzytem
oprócz klimatu było dla mnie jeszcze czasami zbyt obszerne
opisywanie krain Szerni. Rozumiem przyczynę i podejrzewam,
że wielu osobom (zwłaszcza miłośnikom rozbudowanych uniwersów) spodoba się spora dawka informacji zawarta w tym
tomie, ale dla mnie momentami było ich za dużo i zwyczajnie
wydawało mi się to istotne pod względem kreacji świata, lecz
nie w kontekście fabuły. Tym, co podobało mi się najbardziej w
„Królu Bezmiarów”, był wątek polityczny w Garrze, gdzie prym
wiodła przebiegła członkini Trybunału Alida. Przyznam szczerze, że mam słabość do politycznych gierek w książkach i żałuję
w tym przypadku, że nie było ich więcej. Także powstanie Garyjczyków, jak i również kreację tego ludu mogę uznać za pozytywny wyróżnik tego tomu.
Podsumowując, uważam „Króla Bezmiarów” za książkę lepszą
od „Północnej granicy”, lecz daleko mi do entuzjazmu. Jest to
historia dobra, lecz dla mnie nie wyjątkowa i na razie moja przyjemność płynąca z czytania powieści tego autora jest mniejsza,
niż oczekiwałem. Mam nadzieję, że jak w przypadku „Malazańskiej Księgi Poległych” zachwycę się trzecim tomem, a na
razie mogę napisać tylko tyle, że chwilowo nie odczuwam satysfakcji z czytania tego cyklu. Mimo to nie odradzam, bo być
może ta powieść spodoba się wielbicielom rozbudowanych
światów fantasy czy morskich klimatów, ale w moje gusta nie
trafiła i liczę, że aura grombelardzkich gór będzie mi bardziej
odpowiadać.
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KSIĄŻKI
Książka:Grombelardza legenda - Serce gór
G ro m b e l a rd z a l e g e n d a - Ws tę g i A l e r u
20
Autor: Feliks W. Kres

GROMBELARDZKA
LEGENDA - SERCE GÓR
ORAZ WSTĘGI ALERU
Re ce n z u j e: Dawid “D j f ” Ja n e cze k

„Grombelardzka legenda. Serce gór” oraz „Grombelardzka legenda. Wstęgi Aleru” to trzeci
oraz czwarty tom cyklu „Księga całości” Feliksa W. Kresa. Przyznam szczerze, że pierwsze dwie
części „Północna granica” oraz „Król bezmiarów” nie zdobyły mojego serca i były lekkim zawodem, ponieważ nie poczułem oczekiwanego zachwytu lub chociaż sporej dawki przyjemności podczas ich lektury. Miałem jednak nadzieję na odmianę swojego zdania o twórczości tego
autora, ponieważ w przypadku „Malazańskiej księgi poległych” dopiero właśnie trzeci tom
„Wspomnienie lodu” mnie zachwycił. Czy ostatecznie przekonałem się do twórczości Kresa?
Zapraszam do recenzji.
W przypadku poprzednich dwóch tomów nie miałem zbyt wiele do opowiedzenia o świecie
wykreowanym przez Feliksa W. Kresa, ponieważ mimo wielu informacji o tym uniwersum
zawartych w tych powieściach było ono dla mnie bardziej jednym z aspektów powieści niż jej
atutem. Tym razem jednak się to zmieniło. Przede wszystkim autor w końcu przedstawia sępy,
dla których był to pierwszy występ w cyklu. Gatunek ten wzbudza strach i nienawiść, a osoba
naruszająca ich terytorium ryzykuje wyłupieniem oczu. Przez większość książki ci padlinożercy
są owiani tajemnicą, gdyż mało kto ma szczęście przeżyć spotkanie z nimi. Oprócz nich autor
pochyla się nad ostatnią z trzech rozumnych ras Szereru, czyli kotami. O ile sępy nie są przedstawione jakoś obszernie, tak koty mają w fabule swoich przedstawicieli i muszę przyznać, że
spodobało mi się ich różne od ludzkiego myślenie. Nie poświęcają zbyt dużo czasu myśleniu
o wszystkim, co jest dookoła, tylko przyjmują to jako fakty. Nie lubią zagadek i jakbym miał je
jakoś określić, to użyłbym słowa „konkretne”. Ich umysły są bardziej abstrakcyjne od ludzkich,
ale to nie czyni z nich istot gorszych od człowieka. Wręcz przeciwnie, są wnikliwymi obserwatorami i potrafią rozumieć emocje ludzi lepiej od nich samych. O ile sępy są mi obojętne, tak
kotów chciałbym w przyszłych książkach jeszcze więcej, bo to intrygująca dzięki swojej odmienności rasa.
Grombelard to ponura górska kraina, gdzie często pada. Jest ona prowincją Cesarstwa Armektu, które ma u niej swoje garnizony z żołnierzami. Jednak faktyczny prym wiodą tutaj górale
rozbójnicy, którzy znają góry od podszewki i skrzętnie korzystają z własnego atutu.
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Muszę przyznać, że w tych powieściach bardzo podobał mi się ponury klimat, który tutaj powstał. Kraina jest niegościnna dla ludzi i bardzo łatwo tutaj o utratę życia. Nie tylko ona jednak
jest zagrożeniem, ale też jej mieszkańcy. Nie ma tutaj ludzi idealnych, a wielu spośród nich
dokonuje kontrowersyjnych, ale logicznych wyborów. Nie ma tutaj podziału na dobro i zło, a
bohaterów trudno zaklasyfikować pod tym względem od strony moralnej. To czyni ten świat
autentycznym, co jest sporym atutem tej historii.
Bohaterów w całej historii jest mnóstwo. Wszystkie historie zawarte w obu tomach łączy osoba
Kareniry. Ta młoda Armektanka początkowo nie wzbudziła mojej sympatii i swoją młodzieńczą
naturą doprowadziła do sporego nieszczęścia. Z czasem nabrała doświadczenia oraz zaczęła
trzeźwiej myśleć i muszę przyznać, że tu moja relacja z tą bohaterką stała się bardziej skomplikowana. Nieokiełznana samotniczka jest postacią odważną i bezkompromisową, ale przy
tym czasami jej czyny nie są zbyt rozważne i niekiedy niezbyt właściwe moralnie. Trudno ją nazwać przyjemną w obyciu, ale przy tym w niektórych relacjach potrafi być bardzo ludzka. Nie
mogę powiedzieć, że ją lubię, ale jest z pewnością postacią ciekawą, do której mój stosunek
nazwałbym neutralnym.
Na całe szczęście reszta postaci wywarła na mnie znacznie lepsze wrażenie. Wyróżnić z pewnością mogę Dartańczyka Baylaya, który pragnie odzyskać żonę i zadaje kłam stereotypom na
temat swoich krajan. Ujął mnie swoją niezłomnością w dążeniu do celu i stał się pierwszym
bohaterem wykreowany przez Kresa, którego obdarzyłem sporą sympatią i nie obraziłbym
się, gdyby kiedyś miał się jeszcze pojawić w którymś z kolejnych tomów.
Oprócz niego wyróżniają się jeszcze kot Gadba Rbit (ma wszystko to, co lubię w kotach u
Kresa), książę przedstawiciel Ramez (dzielę z nim słabość do książek, chociaż o innej tematyce)
czy jego małżonka Werena (ujęła mnie autentyczną miłością do męża). Swoją drogą ostatnia
wymieniona to na ten moment jedyna postać kobieca u Kresa, którą polubiłem.
Powieści będące de facto zbiorami opowiadań czyta się naprawdę bardzo dobrze. W „Sercu gór” przeszkadzał jednak brak takiej jednolitej fabuły i epizodyczność, gdzie każde opowiadanie było luźno powiązane z wcześniejszymi głównie za sprawą obecności Kareniry. We
„Wstęgach Aleru” historia jest już bardziej spójna i wydarzenia z poprzednich opowiadań
mają znaczny wpływ na kolejne, a nie są już tylko co najwyżej wspominane. Podczas lektury
zwróciłem uwagę na to, że autor w końcu potrafił opisywać swój świat na tyle dobrze, iż żywo
interesowały mnie informacje o nim i nie miałem wrażenia zbędności niektórych informacji w
fabule. Największe wrażenie wywarła na mnie historia o przyczynie dawnej wojny Armektu z
Dartanem. Zapewniam, że tutaj czeka na was spore zaskoczenie.
Podsumowując, uważam, że dwa tomy Grombelardzkiej legendy –„Serce gór” oraz „Wstęgi
Aleru” były naprawdę świetnymi lekturami, przy których w końcu otrzymałem od Kresa tyle
przyjemności, ile oczekiwałem. Czuję się pozytywnie zaskoczony i jeśli autor kolejne tomy
będzie pisał na podobnym poziomie, to będę po nie sięgał z prawdziwą przyjemnością. Polecam, bo naprawdę warto i cieszę się, że mimo poprzednich średnich tomów dałem trzecią
szansę twórczości Kresa. Powiedzenie „Do trzech razy sztuka” w tym przypadku sprawdziło
się doskonale.
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KSIĄŻKI
Książka: Pani Dobrego Znaku - Wieczny pokój
Pani Dobrego Znaku - Wieczne Cesarstwo
Autor: Feliks W. Kres

PANI DOBREGO ZNAKU - WIECZNY POKÓJ
PANI DOBREGO ZNAKU - WIECZNE CESARSTWO
Re ce n z u j e: Dawid “D j f ” Ja n e cze k
„Pani Dobrego Znaku. Wieczny pokój” oraz „Pani Dobrego Znaku. Wieczne Cesarstwo” to piąty i szósty tom Księgi całości Feliksa W. Kresa. Po dwóch pierwszych częściach cyklu daleki byłem od zachwytu, ale trzeci oraz czwarty dały mi na tyle sporo
przyjemności z lektury, że sięgnięcie po kolejne było kwestią czasu. Czy tę historię
czytało mi się równie przyjemnie? Zapraszam do recenzji.
Historia przedstawia losy niewolnicy Ezeny, która została wyzwolona przez swojego
Pana – księcia K.B.I. Levina, władcę Puszczy Bukowej i pojęta przez niego za żonę. Po
jego śmierci w spadku otrzymuje spory majątek z siedzibą w Sey Aye (po dartańsku
Dobry Znak). Ten fakt nie podoba się krewnym zmarłego, którzy z chęcią spróbują sięgnąć po majątek nienależący się w ich opinii komuś takiemu jak ona. Część z
nich wytacza jej proces, podczas gdy reszta próbuje układów. Tymczasem cesarzowa wykazuje nietypowe zainteresowanie całą sprawą i wysyła do majątku oddział
łuczniczek pod dowództwem Agatry. Rozpoczyna się walka o Sey Aye.
Świat po raz kolejny jest mocną stroną powieści Kresa. Autor skupia się na dwóch
państwach – Dartanie oraz Armekcie. Pierwszy z nich jest krainą rycerzy pragnących
chwały, których kultura jest oparta na zbytku. Przedstawiciele drugiego z kolei cenią
sobie prostotę i miłują się w wojnie, z którą ostatnio nie mają styczności. Trwa wielki
pokój, a Dartan jest prowincją Armektu.

Feliks W. Kres dobrze pokazuje starcie dwóch
różnych kultur, które są zmuszone się przenikać.
Bohaterowie tak jak w „Grombelardzkiej legendzie” nie są już tylko elementem fabuły,
ale także jej mocną stroną. Ezena jest zdecydowanie najbardziej sympatyczną główną
postacią stworzoną przez Kresa. O ile w przypadku Kareniry z „Grombelardzkiej legendy” nie pamiętałem po lekturze zbyt wiele z jej charakteru, tak tym razem mogę
powiedzieć całkiem sporo. Przede wszystkim Ezena jest mocno zagubiona swoim
nowym położeniem i nie zna motywów, które kierowały jej zmarłym małżonkiem.

26

Mimo to stara się nie stracić tego, co jej darował w sobie tylko wiadomym celu. Stanowcza jest gotowa stawić czoło każdemu, kto będzie chciał odebrać to, co prawnie jej się
należy. Nie można przy tym zapomnieć, że jest młodą dziewczyną, która ma ledwie ponad dwadzieścia lat i autor co jakiś czas przypomina, że nie jest z kamienia i ma swoje
ludzkie słabości.
Oprócz niej na kartach powieści przewijają się takie nowe postacie jak honorowy
dowódca wojsk Sey Aye Yokes czy trzy Perły Domu (niewolnice) Ezeny – pusta Anessa,
twarda Hayna oraz mądra Kesa. Jest miejsce także na powroty znanych z „Północnej
granicy” Terezy oraz Agatry, jak także występujących wcześniej w „Grombelardzkiej legendzie” Przyjętego Gotaha oraz (na krótko, ale jednak) mojego ulubieńca Baylaya. Dobrze było widzieć, jak te postacie się zmieniły i ogólnie spotkać ich jako „dobrych znajomych”. Spośród tej czwórki wzrosła moja sympatia do Gotaha, który był bardziej ludzki
(zwłaszcza swoim niezrozumieniem kobiet), jak i Terezy, którą w porównaniu z „Północną
granicą” zacząłem darzyć większym szacunkiem z powodu uwielbienia okazywanego
jej przez wojsko.
Ogólnie obydwa tomy czytało mi się różnie. W „Wiecznym pokoju” autor dobrze rozwijał
bohaterów i mimo faktu, że niewiele się działo pod względem akcji, tak relacje między
postaciami ciekawiły, a dialogi były na najwyższym poziomie czego przykładem mogą
być rozmowy Ezeny oraz Agatry czy Gotaha z Kesą, które śledziłem z największym skupieniem. Zdecydowanie w tym aspekcie Kres wypada najlepiej, jeśli brak pod uwagę dotychczas przeczytane tomy. Dla mnie jednoznacznie najlepsza część Kresa.
Niestety o „Wiecznym cesarstwie” nie mam tak dobrego zdania. Od razu uprzedzam,
że nie jest to książka zła. Zwyczajnie występuje w niej mocne skupienie na wojennych
aspektach, które niespecjalnie lubię, a pierwsze dwieście stron zajmują wielkie przygotowania do wojny obu stron. Ta część nie była intensywna, ale potraktowałem ją jako
ciszę przed burzą.
Problem polega na tym, że tej burzy w końcu nie było. Perypetie niektórych bohaterów
(dla mnie zbyt rzadkie) nawet ciekawiły, ale dwie bitwy każda po około trzydzieści stron
były dla mnie zbyt obszerne i szczegółowe co do przebiegu. Najbardziej brakowało mi w
nich jednego – odczuwania emocji z nimi związanych. Myślę, że było to spowodowane
bardzo łatwym zorientowaniem się, kto zwycięży oraz faktem, że wydarzenia śledzone
były z perspektywy dowódców. Nie było jakichś czynnych uczestników bitwy, nie było
drżenia o życie jakiegoś bohatera, tylko wiadomość, jak sobie radziły jakieś oddziały w
walce z innymi. Wojska były zbyt takie... anonimowe. Nie mówię, że inni będą mieli takie
odczucia, pewnie jestem jednym z niewielu, ale dla mnie w tej wojnie po prostu zwyczajnie brakowało emocji.
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Mam wrażenie, że konflikt za bardzo przysłonił to, co było
ważne w pierwszej części historii, czyli losy Ezeny, Yokesa, Gotaha, Terezy czy Pereł Domu i doprowadził do zaniedbania tych
bohaterów przez autora.
Zapewne wielu osobom ta wojna się spodobała i wielu spodoba, ale nie mi. Ja po prostu jestem zawiedziony, bo liczyłem
na to, że „Wieczne Cesarstwo” będzie zakończeniem tej historii,
które zapamiętam na długo. Być może tak właśnie będzie, ale
na pewno nie w pozytywnym tych słów znaczeniu.
Końcówka jest sprawnym domknięciem najważniejszych wątków i nawet wzbudziła we mnie trochę emocji, dzięki czemu
uczyniła koniec tej historii mniej gorzkim.
Podsumowując, uważam oba tomy „Pani Dobrego Znaku” za
dobrą historię, która ma swoją dobrą stronę, gdy skupia się
na polityce i rozwijaniu bohaterów oraz średnią, gdy za bardzo
skupia się na wojnie i zaniedbuje rozwój postaci. Na pewno nie
żałuję lektury i sięgnę po kolejne tomy tego cyklu, ale osobiście wolałbym, aby już w żadnym następnym nie było wojny w
takim wydaniu. Bardzo polecam pierwszą część tej historii, a
drugą też warto przeczytać, ale do tego nie namawiam już tak
mocno.
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KSIĄŻKI
Książka: Panie czarowne
Autor: Jakub Ćwiek
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JAKUB ĆWIEK
„PANIE CZAROWNE“
R ecenzuj e: A leksa n dra “Al ra u na” Łu cza k
Nie czytałam Jakuba Ćwieka od liceum. To nie tak, że jestem jakąś antyfanką i
recenzja będzie tendencyjna (trochę będzie, ale z innych powodów) – po prostu kilka jego kolejnych książek nie zainteresowało mnie tematycznie, a później
czytałam znacznie mniej polskiej fantastyki i Ćwiek był jednym z tych autorów,
którzy zniknęli mi z radaru.
Pojawił się teraz znów na radarze, dzięki akcji Zew Zajdla “promującej pełne i
świadome głosowanie na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla”,
czyli czytanie wszystkich nominowanych do nagrody tekstów przed głosowaniem; w kategorii powieść nominowane zostały “Panie Czarowne”. Całkiem możliwe, że akurat po tę książkę sięgnęłabym i bez dodatkowej motywacji Zewu, ze
względu na moje ogólne zainteresowanie wszystkim, co wiedźmowe, ale też z
czystej ciekawości: tematyka, opis, sama okładka – to trochę nie pasowało mi do
obrazu Jakuba Ćwieka jako pisarza, który jakoś tam pozostawał w mojej pamięci.
To samo zresztą głosił blurb: “Jakub Ćwiek w nowej odsłonie”.
I o ile ta ciekawość wystarczyłaby do sięgnięcia po “Panie Czarowne”, to jednak
bardzo przydała mi się motywacja w postaci Zewu Zajdla i chęci napisania uczciwej recenzji, żeby książki nie odłożyć. Nie widzę tej nowej odsłony Jakuba Ćwieka – pod wieloma względami to był ten sam Jakub Ćwiek, którego pamiętałam
sprzed lat. Spodziewałam się, że przez tyle lat (wypełnionych przecież czynną karierą pisarską) styl autora bardziej wyewoluuje. Być może chodziło o tematykę, ale
czy tylko dlatego, że to jest powieść konkretnie o wiedźmach, można mówić od
razu o “nowej odsłonie”? Wiele motywów magiczno-mitologicznych, które przewijają się przez powieść, nie wydaje mi się wcale tak odległych od tego, co Ćwiek
pisał wcześniej.
Blurb zapewnia również, że to “ważna, dojrzała powieść o silnych kobietach”. Czy
książka jest ważna, można ocenić na dwa sposoby: pierwszy, po czasie – może
faktycznie dostanie Zajdla, zostanie jakoś mocniej zapamiętana w fandomie,
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zainspiruje kogoś; i drugi, teraz, o którym pewnie myśleli marketingowcy SQN – czy
porusza ważne tematy, jest w jakiś sposób przełomowa. I z tym jest trochę słabiej.
Nawet jeśli ostatnio nie śledziłam bardzo uważnie polskiej fantastyki, to i tak wiem, że
panująca w anglojęzycznej popkulturze wiedźmomania dotarła i do nas (i zgrabnie
połączyła się przy okazji z lokalną modą na mitologię słowiańską), nie jest to szczególnie nowy temat. Przedstawienie wiedźm jest, owszem, w pewnym sensie oryginalne,
ale bardziej w kwestii ich genezy niż kreacji samych bohaterek. Być może najbardziej
“ważnym” aspektem tej książki jest to, że Jakub Ćwiek napisał o swojej rodzinnej
miejscowości i jej historii – wierzę, że pod tym względem to jest ważna powieść dla
samego autora. To zresztą jej najmocniejsza strona, opisy małego miasteczka są świetne, czuć w nich nostalgię i sympatię względem opisywanych miejsc, jest w tym
prawda i życie. I też w tych fragmentach szukałabym przejawów dojrzałości tej powieści – właśnie w refleksjach na temat miasteczka, jego natury, zarówno jako małego
miasteczka po prostu, jak i magicznego Miasta Kozła pod panowaniem sabatu. Ta
fantastyka małej ojczyzny w wydaniu Ćwieka naprawdę mi się podoba.
W tych refleksjach i w wątku dotyczącym najstarszej z wiedźm, przewodniczki sabatu, płynie przez całą powieść motyw przemijania, pamięci i jej utraty. Poprowadzone
jest to dobrze i z wyczuciem, i naprawdę bardzo szkoda, że ten niewątpliwie najtrudniejszy i najdojrzalszy z podjętych temat autor postanowił ostatecznie poświęcić na
rzecz kilku zwrotów akcji na koniec powieści. O to jako czytelniczka jestem najzwyczajniej w świecie zła, bo to według mnie straszne marnotrawstwo i taki rodzaj zmiany reguł działania własnego świata, który poza samym szokiem niczego do dzieła
nie wnosi.
No i zostaje ten fragment “o silnych kobietach”, bardzo nielubiany przeze mnie marketingowy wytrych, bo czy to oznacza, że powieść ma ambicje feministyczne i mogę
do niej usiąść z takimi oczekiwaniami, czy tylko, że bohaterki będą sobie ze wszystkim radzić same lub tłuc się na równi z bohaterami? Nigdy nie wiadomo. Tu, jeśli już, jest trochę w tę drugą stronę, a i to nie całkiem. Nie zdradzając zbyt wiele z
fabuły, najstarsza z wiedźm to w sumie koszmarny, kontrolujący pozostałe babsztyl
- i kiedy czytałam fragment z przemyśleniami lokalnego proboszcza na jej temat,
prawie uznałam, że autor zdawał sobie sprawę z tego, jaką postać wykreował, ale
sądząc po dalszym przebiegu zdarzeń, to jednak nie. O ile nie da się tu kibicować łowcom czarownic, bo są w przeważającej większości odmalowani naprawdę grubymi,
karykaturalnymi krechami, o tyle po stronie wiedźm też trudno być. I chociaż sytuacja
trochę się rozjaśnia, kiedy w końcu (naprawdę dosyć późno) dowiadujemy się, skąd
się one wzięły i jak “działają” wiedźmy w tym świecie, to nadal zostajemy z całą masą
niezbyt możliwych do polubienia bohaterów (jeśli o mnie chodzi, mogli się nawzajem
do cna powyrzynać na koniec i byłoby tylko z korzyścią dla lokalnej turystyki). Pojawiają się ciekawe postaci, ale to epizody, które w większości są po prostu autorowi
potrzebne jako narzędzia fabularne.
Czy jest to powieść warta przeczytania? Dla fanów Jakuba Ćwieka – na pewno,
choćby po to, by zobaczyć rodzinne strony autora jego okiem. Cała reszta – można spróbować, naprawdę są dobre fragmenty. Jak nie piszecie recenzji, to nikt wam
przecież rzucić w kąt nie zabroni.
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KSIĄŻKI
Książka: Spirit Animals. Zwierzoduchy
Autor: Brandon Mull
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SPIRIT
ANIMALS.
MAM NADZIEJĘ NA LEPSZE JUTRO
R ecenzuj e: A n tek “ Mu l a” O brę bski
Spirit Animals to seria złożona z ośmiu tomów. Każdy jest napisany
przez innego, światowej sławy autora. Przypomina pod tym względem
serię Metro, jednak w cyklu książek rozpoczętym przez Brandona Mulla książki są swoimi kontynuacjami. W tym świecie powstało również
kilka spin-offów oraz kolejna, również ośmiotomowa seria.

Nektar Ninani
Książkę rozpoczynają ceremonie wypicia nektaru Ninani, którym
dysponuje organizacja Zielonych Płaszczy. Nektar pomaga przywołać
na świat zwierzoducha – magiczne zwierzę, z którym tworzy się więź.
Czwórka dzieci z różnych zakątków Erdas przystępuje właśnie do niej.
Każdemu z nich udaje się przywołać swojego zwierzoducha. Nie są
one jednak byle jakie, to czworo upadłych bestii, które zginęły przed
wiekami w wojnie z Pożeraczem. Upadłe bestie powróciły, powróciło
też zagrożenie. Zielone Płaszcze znajdują trójkę z tych dzieci. Czwarte
odnalazł wróg. Czy czwórka upadłych bestii znów będzie razem? Co
knują wrogowie stowarzyszenia? Czy uda się ocalić świat? Czy na
pewno wiemy, kto kim jest?”

Ciekawe pomysły
Czwórka dzieci, której udało się przyzwać zwierzoduchy, bierze udział
niby w tej samej, ale innej ceremonii. Wszyscy pili nektar, ale u każdego odbyło się to w innych okolicznościach. Sprawiło to, że nie dało się
odczuwać znudzenia na początku książki.
Przede wszystkim, najbardziej oryginalnym pomysłem w tej serii jest
jej formuła. Osiem tomów pisanych przez ośmiu znanych pisarzy, niektórzy mający swoje nisze. Są światy, w których książki są pisane przez
różnych autorów. Spirit Animals różni się jednak tym od np. Wcześniej
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wspomnianego Metra, że to zwyczajnie jedna ciągła seria,
tak jak np. Baśniobór, ale każdy tom jest pisany przez różne
osoby.

Mnie to nie grzeje
To niestety kolejna książka Mulla, którą nie jestem zachwycony. Właściwie nawet nie do końca wiedziałem, co mam o
niej napisać, bo była mi wręcz obojętna. Książka jest krótka,
chociaż trzeba też ją traktować tylko i wyłącznie jako wstęp
do większej historii. Miałem problem z przywiązaniem się
emocjonalnie do któregokolwiek z bohaterów. Czuje w stosunku do nich jakieś emocje, ale nie są one zbyt wielkie,
zamknąłbym je w jednym zdaniu. Może trochę wyróżniać
się tu Meillin, bo po niej widać na każdym kroku, że działa w
imię swojego kraju i ojca. Była jeszcze jedna postać, której
było mi szkoda w chwili jej śmierci i tutaj nawet trochę się
zasmuciłem, bo lubię takich ludzi.
Główni bohaterowie są raczej mało oryginalni. Mamy pasterza, który był służącym, sierotę, córkę wielkiego wodza i
dziewczynę, która jest po części zaprzeczeniem archetypu młodej dziewczyny. Oczywiście, nie wszystko musi być
oryginalne, nawet Brandon Mull to pokazał w Baśnioborze,
który, podkreślę to jeszcze raz, jest fenomenalny. No bo
przecież nikt mi nie powie, że magiczne artefakty to coś co
Mull wymyślił. Wróćmy już do tematu, nie wszystko musi
być oryginalne, ale wydaje mi się, że Brandon Mull podszedł do tej książki zbyt ostrożnie. Może chciał zostawić więcej
pola do popisu następnym autorom? Nie wiem, to nie czas
i miejsce na domysły.

Ale i tak będę czytał
Jak już pisałem, nie jestem fanem pierwszego tomu tej
serii. Powiedziałbym nawet, że oceniłbym go na mocne
pięć w skali do 10. Ma swoje plusy, ale jest więcej minusów
niż być powinno. Będę jednak czytał drugi tom, co prawda
nie będzie to sprawa priorytetowa, ale mam zamiar to zrobić. Z samej ciekawości, no bo przecież w następnych tomach to będą inni autorzy i historia będzie pewnie bardziej
rozbudowana. Brakowało mi też trochę spektakularnych
zwrotów akcji, które Mull ma w zwyczaju. Widzę jednak, że
ta historia ma potencjał, a Zwierzoduchy, to tylko jej, nienajlepszy, ale zalążek. Znowu zawiodłem się trochę Brandonem Mullem. Niemniej nadal wierzę, że kolejne jego książki
będą lepsze.
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KSIĄŻKI
Książka: Oskarowe Perypetie: Pierwszy Dzień Szkoły
Autor: Anna Jagodzińska

OSKAROWE PERYPETIE:
PIERWSZY DZIEŃ SZKOŁY
SŁÓW KILKA O SMOKACH I EKOLOGII
R e cenzuj e: A rek “ Bi rdm a n” O rze ł
Lubię takie projekty, no naprawdę je lubię! Dostajesz książkę dla dzieci, o smokach i chodzeniu do szkoły, niby taka zwykła bajka z fantastycznym bohaterem,
a tu BAM! Nagle zza rogu wyjeżdżają dobre wartości i przekaz, żeby dbać o środowisko!
No jak tu tego nie polecić?

Ale zacznijmy od początku:

Oskar jest smokiem
Spokojnie, nie takim co zionie ogniem i wioski pali (no może jak podrośnie... kto
wie, co się wydarzy w kolejnych tomach?), a takim małym, sześcioletnim zaledwie.
No i przed naszym sześcioletnim Oskarem wyzwanie niezwykłe, albowiem zaraz
zaczyna się szkoła. Stres, lęk i ekscytacja w jednym! Zwłaszcza że nikt nie wie, co
ten pierwszy dzień szkoły tak naprawdę przyniesie.
Chcecie wiedzieć, jak wyglądało spotkanie smoka z systemem nauczania?
Cóż... ciekawie i o dziwo całkiem przyjemnie. Więc jak macie pociechę, co za
bardzo nie cieszy się na myśl o szkole, to może warto by podrzucić jej tę lekturę?

Jednak to nie o szkołę tak naprawdę tutaj chodzi, ale o coś równie ważnego:

Pogadajmy o ekologii
Ok, może jesteście zdziwieni, może jesteście zagubieni, no bo nagle przeglądacie Hipogryfa,
licząc na kolejną recenzję Kinga czy Lovecrafta, a tu nagle książeczka dla dzieci. Do tego, z
fantastyką ma tyle wspólnego, że jest tam smok.
Odpowiedź jest bardzo prosta i jest też powodem, dlaczego Hipogryf wziął książkę na patronat.
Chodzi o ekologię.
Gadamy sobie o grach, książkach i filmach, ale czasem warto porozmawiać o czymś ważniejszym, jak właśnie dbanie o planetę, na której mieszkamy (pewnie słyszeliście to już milion
razy, ale ziemia jest tylko jedna... Mars nie jest jeszcze planem B). No a właśnie o tym jest seria
“Oskarkowe perypetie”, seria, bo jest to pierwsza część z planowanych piętnastu.
Oskar dowiaduje się w szkole, czym jest ekologia, odkrywa jak dbać o środowisko i jest to
przedstawione w jak najbardziej zwyczajny i przystępny sposób. Tym samym jest to łatwy
sposób, na zainteresowanie młodego czytelnika tym tematem. No a fakt, że ilustracje są
naprawdę przyjemne dla oka, jest tutaj sporym plusem.

Premiera już na dniach
Albo już była, zależy, kiedy
czytacie ten numer ;)
Książka ukaże się pierwszego sierpnia tego
roku, za pośrednictwem wydawnictwa Agrafka. Na start, będzie dostępna do kupienia w
księgarni wydawnictwa, a od czternastego sierpnia trafi również do innych dystrybutorów.
Więc jeśli chcecie, żeby wasze dziecko poznało
perypetie smoka Oskarka i jego kota Cynamona, a przy okazji dowiedziało się co nieco o
ekologii, to wiecie gdzie się kierować.
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Książka: Bóg maszyna
Autor: Joanna W. Gajzler

BÓG MASZYNA

WYNALAZCA KONTRA SYSTEM
R e cenzuj e: Dawi d “ D jf ” Ja n eczek
Bóg maszyna” to książka, którą od dłuższego czasu planowałem przeczytać. Moi
znajomi zgodnie ją zachwalali i dodatkowo pomógł fakt, że to pierwsza powieść
autorki, a do polskich debiutów fantasy mam słabość. Czy ostatecznie poziom lektury mnie zadowolił? Zapraszam do recenzji.
W królestwie Antianu istnieje siła zwana Wolą, której używać mogą tylko bogowie.
Państwo to jest pełne niesprawiedliwości, z którą nie zgadza się młody szlachcic
Tagard Logor Szalan. Zamiłowany w maszynach młodzieniec uczy się, jak zasilać je
Wolą. To rewolucyjne odkrycie może zmienić wszystko. Zamieszany w wielką politykę Tagard postanawia rzucić wyzwanie obecnemu ładowi i położyć kres okrutnemu porządkowi.

Świat został zaskakująco dobrze przedstawiony.
Widać, że autorka dokładnie go przemyślała i nie
jest on tylko tłem, lecz przede wszystkim motorem
napędowym historii.
W królestwie Antianu istnieje wąska grupa uprzywilejowanych, mogących się pochwalić stygmatami, czyli czymś zwierzęcym typu kolce na brodzie itp. Ktoś, kto ich
nie posiada albo nie jest w pełni sprawny fizycznie lub umysłowo, zostaje uznany
za kalekę, co de facto czyni go niewolnikiem. W tym uniwersum kaleki niezależnie
od dawnego statusu tracą swoje wszelkie prawa i majątki, ponieważ uważa się, że
nie są już w pełni ludźmi i powinni służyć tym ludziom, których Landerion stworzył
„na swoje podobieństwo”. Jest to rażąco niesprawiedliwie, co często jest nam przypominane w trakcie lektury, także z powodu Gawiera — sługi Tagarda, z którym ten
ma częsty kontakt. Autorka zgrabnie przedstawiła ten społeczny problem i sprawiła, że z jego powodu byłem mocno zaangażowany w fabułę.
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Główny bohater również jest jedną z większych zalet powieści. Skupiony na sobie introwertyk,
który bywa egoistą i czasami zbyt uczuciowo podchodzi do niektórych sytuacji. Jest przy tym
wielkim umysłem i potrafi... może nie tyle pokochać, ile mocno przywiązać się do niektórych
osób w swoim życiu. Początkowo to młodzieniec pełen marzeń, ale w trakcie powieści przechodzi przemianę, która była dla mnie naprawdę zaskakująca i jednocześnie logiczna. Autorka stopniowo zmienia jego charakter i staje się on postacią niejednoznaczną. Trudno go nazwać sympatycznym i wielu czytelników może go nie polubić, lecz jest bardzo interesującym bohaterem,
którego dalsze losy trudno przewidzieć. Dawno nie spotkałem głównego bohatera, co do którego moje uczucia byłyby tak... skrajne.
Reszta postaci również prezentuje wysoki poziom, jak np. obyta w dworskich intrygach Ilya,
Gawier — kaleki sługa przyzwyczajony do braku wolności, któremu trudno sobie wyobrazić, że
może być traktowany normalnie, Teremi, którą łączy z Tagardem pasja do tworzenia wynalazków czy czarujący książę Selimar. Każda z nich była interesująca i nie mogę powiedzieć, żeby los
którejkolwiek z nich był mi obojętny.
Ogólnie książkę czytało mi się świetne. Śledzenie przemiany głównego bohatera było bardzo
wciągające, a jego poruszanie się w świecie dworskich intryg, do których mam słabość, powodowało u mnie chęć rozwikłania wzajemnych powiązań i motywów wszystkich graczy. Jedynym malutkim minusem było to, że przewidziałem głównego antagonistę, przez co odkrycie
jego tożsamości przez bohaterów nie było dla mnie szokujące, chociaż może to wina tego, że za
dużo Sherlocka Holmesa czytałem.
Podsumowując, uważam „Boga maszynę” za świetny debiut, który uznaję za perełkę, jeśli chodzi o polską fantastykę. Liczyłem, że ta książka będzie dobra, ale nie, że aż tak. Przemiana głównego bohatera oraz sama fabuła były naprawdę wciągające i powieść prezentowała przez cały
czas równie wysoki poziom. Polecam i niecierpliwie czekam na drugi tom.
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Książka: Obrońcy Ahury. Przepowiednia
Autor: Mateusz R. M. Rogalski
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OBROŃCY AHURY
R ecenzuj e: Dawi d “ D jf ” Ja n eczek
„Obrońcy Ahury. Przepowiednia” to drugi tom trylogii Mateusza Rogalskiego. Pierwszy - „Obrońcy Ahury. Pasowanie” był przyjemnym doświadczeniem i
liczyłem, że historia przynajmniej utrzyma ten dobry poziom. Czy tak rzeczywiście się stało? Zapraszam do recenzji.
Aris Esnaf’ar zamiłowany w winach i pięknych kobietach nadal bierze udział w
wojnie domowej w Królestwie Górnego Hakonu wraz z innymi Obrońcami Ahury.
Zaczyna wątpić w sens całego konfliktu i pragnie jego szybkiego końca. Tymczasem wraz ze swoimi druhami spotyka tajemniczą Anake, według której
mają wypełnić pewną przepowiednię. Aris musi się zmierzyć z wymaganiami
wobec niego oraz jego kompanów i przy okazji nie zginąć.
Świat tak samo, jak w przypadku pierwszego tomu jest stylizowany na średniowiecze, więc w Królestwie Górnego Hakonu mamy rycerzy, damy, lordów, diuków
itp. Autor jednak nie ogranicza się do tego i w fabule pojawiają się także chętni
do bicia i picia Noradowie budzący jasne skojarzenia z wikingami czy skupieni
na kwestii własnego honoru przedstawiciele Cesarstwa Złotego Węża, gdzie nietrudno się domyślić inspiracji japońską kulturą.
Bohaterowie to według mnie aspekt, w którym u autora widzę spory postęp.
Aris nadal ma słabość do kobiet i wina (swoją drogą rozśmieszyło mnie trochę, jak
spragniony, zamiast jak normalny człowiek wołać „Wody” wołał „Wina”), ale zostaje poruszony trochę temat jego przeszłości. Co prawda nie został on rozwinięty
jakoś wspaniale, lecz w porównaniu do pierwszego tomu Aris wzbudził u mnie
większą sympatię, mimo faktu, że jego opryskliwość czasami działała mi na nerwy.
Również Shu i Vissen według mnie zostali nakreśleni lepiej niż w „Obrońcach
Ahury. Pasowanie”. Spośród druhów Arisa do gustu nie przypadł mi tylko Albert,
którego zbytnia nieskazitelność w zachowaniu mocno mi przeszkadzała i dla
mnie był za bardzo oazą spokoju bez wad.
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Oprócz nich bardziej polubiłem Małych z Kompanii Arisa, którzy stanowili zgraną
drużynę i moim zdaniem dodawali kolorytu powieści. Ogółem pod względem
bohaterów nie jest jakoś zachwycająco, ale według mnie autorowi udało się ich
w większości przypadków dobrze rozwinąć i uczynić bardziej interesującymi.
Ogólnie książkę czytało mi się dobrze. Początkowo miałem problem z ponownym zorientowaniem się w fabule, ale z czasem coraz łatwiej było mi się w niej
odnaleźć. Autor od początku wzbudza wątpliwości co do słuszności strony, po
której stoi Aris, przez co konflikt przestaje być tak jednoznaczny, jak mogło się
wydawać w pierwszym tomie. Dodatkowo według mnie lepiej rozwija relacje
między bohaterami i mówiąc wprost, widzę na tym polu mały postęp. Fabuła
też moim zdaniem jest lepsza i choćby rozdziały „Stróż” i „Verjabo” pozytywnie
wyróżniają się na tle reszty, a pewna kłótnia, w którą była zamieszana większość
bohaterów czy pojedynek Arisa z Shu to sceny mocniej zapadające w pamięć.
Oprócz tego także humor według mnie dobrze wypada i może nie powoduje salw śmiechu, ale kilka razy lekko się uśmiechnąłem. Zdarzyło się to
choćby w przypadku Arisa pijącego z Noradami czy chwil, gdy na pierwszy plan
wychodził cięty język głównego bohatera.
Podsumowując, “Obrońcy Ahury. Przepowiednia” Mateusza Rogalskiego spełnili w pełni moje oczekiwania i byli nawet lepsi od pierwszego tomu. Nie jest to
książka wybitna i daleko mi do nazwania jej „perełką” polskiej fantastyki,
ale to powieść, przy której można się dobrze bawić. Powstała na podstawie
sesji RPG, więc można się spodziewać po niej pewnej typowości w kreacji bohaterów, lecz jako rozrywka sprawdza się znakomicie. Nie czułem zachwytu,
ale ostatecznie jestem zadowolony. Polecam.
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FALL GUYS
RAZ NA JAKIŚ CZAS
Rece n z u j e: A n tek “Mula” O brębski
21 czerwca, równo tydzień po wejściu do Polski Disney+, Fall Guys pojawił się na Xboxach i
Switchach, gra stała się free-to-play, udostępniono crossplay oraz zmieniono model rozgrywki.
Niestety te zmiany wcale nie sprawiły, że gra jest wyśmienita.
Na starcie muszę też dodać, że nie grałem w tę grę przed wejściem na Xboxy. Jeszcze mała
informacja, jeżeli korzystasz z komputer, Fall Guys nie pobierzesz już ze Steama, lecz z Epic
Games Store.

Dostosowanie się do „mody”
Gra poszła w stronę karnetów, zdobywania xp, jest sklep, są mikropłatności. W zasadzie
rozpoczęcie rozgrywki jest proste, bo wystarczy kliknąć te „play”. Zaraz po rozgrywce jest
ekran, w którym przydzielane są punkty doświadczenia i aktualizowane postępy w zadaniach.
Właściwie więc to nie przeszkadza graczom, których levelowanie nie obchodzi. Jednocześnie
osoby, którym zależy na zadaniach dostały to, czego chciały.
Mikropłatności nie są nachalne, w przeciwieństwie do pewnej innej dużej gry Epica. Można
by jednak skarcić deweloperów za same wystąpienie mikrotransakcji w grze skierowanej do
młodej widowni. Oczywiście, że grają w tę grę ludzie starsi, ale chyba nikt mi nie powie, że tak
prosta i kolorowa grafika jest skierowana głównie do osób dorosłych. Oczywiście nie ma tutaj
mowy o kupowaniu sobie przewagi, co jest plusem w minusie.
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Jeżeli chodzi o liczbę graczy, to gra osiągnęła niewiarygodny sukces, gdyż znacząco przebiła
swoją falę popularności z 2020 roku. Wtedy to największa liczba graczy, grających w jednej
chwili wyniosła ponad 172 tysiące. Teraz, niecałe dwie doby po przejściu na F2P było ich już
blisko 350 tysięcy, nie uwzględniając konsolowców. W tym samym czasie, gra przyciągnęła
łącznie 20 milionów graczy. To są naprawdę znakomite liczby, których mogłaby pozazdrościć
niejedna gra AAA.

Całkiem przyjemna rozgrywka
Przejdźmy już do omawiania gameplay’u. Jeśli o niego chodzi, to gra jest całkiem przyjemna.
Potrafią się zdarzyć rzeczy zabawne. Nie trzeba mieć zbyt dużego doświadczenia ani umiejętności, co z resztą powinno być oczywiste w tego typu grze.
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W grze mamy rundy i w każdej z nich odpada określona ilość graczy, dopóki na placu boju
nie pozostanie wyłącznie zwycięzca. W każdej rundzie będziemy mieli do czynienia z inną
mapą, na której mamy inny cel. Oczywiście pomijając zakwalifikowanie się. Czasem będziemy
musieli omijać przeszkody, czasem będziemy musieli unikać spadających przedmiotów, a innym razem będziemy wybierać drzwi, z których część się nie otwiera.
Jest spoko
Gra nie jest zbytnio wciągająca, zwyczajnie szybko mi się znudziła. Naprawdę szybko. Ogólnie
nie jest zła, rozgrywka jest całkiem przyjemna, chociaż nie na długo. Nie jest to jednak gra,
którą będę wspominał latami. Mimo wszystko uważam jednak, że jest całkiem fajna i, raz na
jakiś czas, z braku laku, będę sobie w nią pykał.
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NEUROSHIMA: LAST AURORA
WYŚCIG DO AURORY!
Rece n z u j e: A rek “B irdm a n” O rzeł
Mroźny lodowaty wiatr zacinał moją twarz, kiedy wychyliłem się z pędzącego pojazdu. Kule latały nad głową i widziałem, jak ta banda popaprańców jest bliżej i
bliżej.
Ha... tfu! - splunąłem w ich stronę, ślina zamarzła chwilę po tym, jak dotknęła zlodowaciałej drogi. Jeszcze trochę - pomyślałem i modląc się wręcz, spojrzałem na
wskaźnik paliwa. Nie wyglądało to dobrze. Wytrzymaj jeszcze trochę stary druhu
- powtórzyłem w myślach, zaciskając dłonie na kierownicy wysłużonej ciężarówki.
Opony ślizgały się po oblodzonej nawierzchni, a przyczepy z zapasami i ocalałymi
ludźmi sprawiały wrażenie, że zaraz się rozlecą.
Nie przeżyjemy tego! - krzyczała nawigatorka.

Zamknij się! - uciszał ją lider.
Zostawią nas! Jak nic nas zostawią... - biadolił inny ocalały.
A ja dalej pędziłem na złamanie karku,
przed siebie, pomiędzy świszczącymi pociskami, promieniowaniem, lawinami i innymi trudami świata, który stał się niczym
więcej jak lodowym cmentarzyskiem.

Poznajcie Neuroshima:
Last Aurora

W Last Aurora przyjdzie nam sterować konwojem, którego zadaniem jest przebić się przez
niebezpieczne mroźne tereny i dostać na odpływający zaraz statek Aurora.
Będziemy zbierać surowce, walczyć z bandytami, skażeniem i przeszkodami na drodze, ratować kolejnych ocalałych, którzy pomogą nam w przeprawie, ale co najważniejsze - ścigać się
z czasem. Bo statek Aurora nie będzie czekał bez końca! Jeśli nie uda nam się dotrzeć do niego, zanim odbije od ostatniego portu, to zostawi nas na tym lodowym piekle na pastwę losu!
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Mapa, karty, pionki i żetony
„Mroźna zima po buncie maszyn, który dał początek Molochowi i zakończył cywilizację człowieka. Garstka ocalałych odbiera wiadomość radiową, która przywraca nadzieję: Aurora, ostatni sprawny lodołamacz, płynie wzdłuż wybrzeża w poszukiwaniu tych, którzy przetrwali.”
W grze przemieszczamy się po mapie, przedstawiającą zamarznięte postapokaliptyczne pustkowia, gdzie czekać na nas będzie ogrom niebezpieczeństw, uniemożliwiających dotarcie do
Aurory.
Aby ocalić życie, będziemy musieli odpowiednio zarządzać surowcami, eksplorować napotkanie miejsca i unikać niebezpieczeństw, jakie czyhają na drodze.

Brak kości!
To, co mi się naprawdę tutaj spodobało, to brak jakichkolwiek kości, a tym samym mała losowość w rozgrywce (no poza kartami), za to duże zarządzanie zasobami.
Mamy żetony, mamy karty, mamy figurki, ale kostek nie mamy. To było dla mnie na początku
zaskoczeniem, ale już po pierwszej rozgrywce dosłownie wsiąkłem w mechanikę gry.
Jak już zapamiętamy zasady rządzące tą grą, to będziemy planować, kombinować i nie odrywać wzroku od planszy.

Świetny klimat i duża „re-grywalność”
To nie jest tak, że zagracie raz i koniec, siema, bierzemy kolejną grę.
Mimo że partyjka zajmuje tak od
godzinki do półtorej, to klimat Last
Aurora, sama mechanika tego
wyścigu i to napięcie „uda mi się
zdążyć na statek? Czy mi się nie
uda?” sprawia, że po skończeniu
jednej gry, chce się zagrać znowu.
Zwłaszcza, że na początku bardzo
zależało mi, żeby dostać się do tego
statku i oczywiście się nie dostałem,
więc od razu powiedziałem „dobra,
ciśniemy jeszcze raz!”.
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No a jak kupimy sobie dodatki, to już w ogóle, można grać i grać! Sam jeszcze ich
nie kupiłem, ale jak tylko się w nie zaopatrzę to ich recenzja pojawi się w Hipogryfie.

Czy da się gra ć solo?
Dać się da… ale wtedy już nie jest tak fajnie, nie ma tego ducha rywalizacji i jakoś
tak pusto się robi. Więc ja wolę grać tutaj z innymi, są dużo lepsze planszówki do
solowania. Nie jest to też typowa gra towarzyska, ale jak znajdziecie ze dwie osoby które siedzą w klimacie post-apo, albo lubią tego typu gry i czują ten klimat, to
młócicie raz za razem i zabawa jest 10/10.

Kupować czy nie kupować?
Szczerze, to w sumie ciężko mi się do tej gry przyczepić. Jeśli widzicie ją na półce i
wam się podoba, to bierzcie, jakoś nie sądzę, żeby szybko wam się znudziła. Chyba
że ktoś naprawdę nie lubi post-apo albo całego tego motywu budowania konwoju
i przebijania się z punktu A do punktu B. No ale z drugiej strony, jak tego nie lubi,
to raczej nie kupi tej gry. Dla mnie Neuroshima: Last Aurora jest grą, do której chcę
wracać, którą chcę rozbudować o dodatki i dosłownie drażni mnie to, że ostatnio
nie mogę nikogo namówić, żeby w nią ze mną pograł!
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WEB-MANGA
1 0 0 N i c h i G o n i S h i n u Wa n i
Yuuki Kikuchi
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100 NICHI GO NI SHINU WANI
TEN KROKODYL UMRZE ZA 100 DNI
R ecenzuj e: A rek “ Bi rdm a n” O rzeł
100 Nichi Go ni Shinu Wani, to web-manga stworzona przez Yuukiego Kikuchi i
opublikowana w odcinkach na jego Twitterze. Jest to 100 krótkich historii, przedstawiających ostatnie 100 dni z życia pewnego młodego krokodyla. Te krótkie paski
z poszczególnymi przygodami naszego krokodyla, ukazywały się od 12 grudnia
2019 do 20 marca 2020 i naprawdę żałuję, że odkryłem to dopiero teraz!

Ale o co tu chodzi?
Pomysł jest naprawdę niezwykły. Już na starcie, mamy otwarcie powiedziane,
że ten krokodyl umrze za 100 dni. Potem dostajemy krótkie, kilku panelowe komiksy, gdzie każdy z nich, to jeden dzień z życia naszego bohatera. Do tego, to
są naprawdę zwyczajne, nudne dni. Widzimy, jak chodzi do pracy, jak ogląda
telewizję, jak gra w gry, spędza czas z przyjaciółmi czy podkochuje się w dziewczynie z pracy.

No i to jest właśnie ten fenomen!
Zaczynamy czytać z ciekawości, zastanawiając się, o co w tym wszystkim chodzi?
Potem, widząc zwyczajne życie, które prowadzi większość z nas, zastanawiamy
się gdzie tu haczyk i tym samym, czytamy dalej.
Im dalej, tym bardziej zżywamy się z bohaterem i jego zwyczajnym życiem.
Śledzimy jego nadzieje, marzenia czy problemy. miłosne i wpadamy w sidła, jakie
zastawia na nas Yuuki Kikuchi
Do samego końca nie wiemy, co się wydarzy, jak będzie wyglądało zakończenie i,
mimo że bohater siedzi i np. gra w grę, to my już myślimy o tym, że seria zaczyna
dobijać do setnego komiksu i zaraz coś się zacznie dziać.
Ok, koniec!
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Nie powiem wam, co jest dalej i jak to się
kończy, ale powiem wam, że jest to genialne
psychologiczne zagranie. To jest dosłownie jak
jakiś eksperyment na czytelniku.
Mimo że czytałem to od niechcenia i w sumie,
bo nie chciało mi się niczego innego zaczynać,
to po przeczytaniu 100 Nichi Go ni Shinu Wani
dosłownie miałem pustkę w głowie. Miałem
stos innych tytułów do przeczytania i nagle
straciłem motywację, żeby brać się za cokolwiek nowego. To było tak perfekcyjne zagranie na emocjach czytelnika, że chylę czoła.
Skończyłem setny komiks i tak sobie siedziałem, kontemplując nad moim życiem.

Pomysł, który zwala z nóg
Naprawdę żałuję, że nie czytałem tego, jak
wychodziło w odcinkach na Twitterze, bo
rozciągając to w czasie, pewnie jeszcze bardziej
zżyłbym się z bohaterem i jeszcze bardziej by
mnie to wszystko na koniec uderzyło. Mimo to i
tak uważam, że przekaz jest tutaj niesamowity.
Kreska jest okropna i bardzo dużo osób przejdzie obojętnie obok tego tytułu, ale wystarczy
wejść na Reddita (uważajcie na spoilery!)
poświęconego tej serii, żeby zobaczyć, na
jakim poziomie ludzie analizują każdy, nawet
najdrobniejszy element.
Ten pomysł po prostu broni się sam, a najlepsze jest w tym to, że nie mogę wam o nim
wiele opowiedzieć, bo popsuję cały efekt. Więc
pozwólcie mi tutaj zakończyć ten tekst i tylko
napisać, że 100 Nichi Go ni Shinu Wani przeczytacie w pół godziny albo i krócej, ale zapamiętacie na długo.
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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 i e teg o, co raze m tutaj s twor zyliś my.
M i m o że cz asy świetn oś ci, takich projektów d awn o m in ęły, to ch cemy też pokaza ć ,
że sam e e -z iny nie umarły i w dobie s mar tfon ów, g d z ie każdy ma In tern et dos łowni 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/
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