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H E L L O

Wakacje za pasem! Co dobre szybko się kończy, 
ale na otarcie łez jest nowy numer Magazynu Hipogryf! 
W tym numerze mamy mieszankę recenzji filmów, seriali 
i książek. Jest magia, są miecze i też jest science-fiction, więc 
każdy znajdzie coś dla siebie.

Przyjemnego czytania!
Arek „Birdman” Orzeł

Minął rok od pierwszego wydania Hipka, a teraz jest już 
12 numer. Wracamy po przerwie związanej z wakacjami 
i dostarczamy Wam porcje świeżej fantastyki - prosto z pieca.

A tak na poważnie, to przed sprawdzianem z matmy lub przed 
wyjściem do pracy możecie przenieść się do odległej galakty-
ki czy powalczyć ze smokami. Tylko najpierw wypijcie mleko :)

Antek „Mula” Obrębski
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Se r i a l :  Sandman  Netflix/Neil Gaiman
Recenzuje: Agnieszka Makowska



 Sandman  Netflix/Neil Gaiman
Recenzuje: Agnieszka Makowska

Jam jest król snów oraz koszmarów.
Nie chce na siłę porównywać serialu do komiksu, bo w tym temacie nie dogodzi się nikomu. Jednak warto 
wspomnieć, że tym razem twórcy próbowali pokazać kilka klatek wprost z komiksu. Netflix nie byłby 
Netflixem, gdyby tego nie zrobił. Więc kilka postaci ma inną płeć, a kilka inny kolor skóry… 

Sam serial to mroczna fantastyka napisana przez niekoronowanego króla fantasy Neila Gaimana.

Sandman, Morfeusz, pan snów, piaskowy dziadek czy jak to go zwą, władca krainy marzeń sennych, zostaje 
uwięziony przez bandę okultystów, którzy tak naprawdę celowali w jego siostrę Śmierć. Dopiero po ponad 
100 latach udaje mu się przypadkiem uciec, a osłabiony niewolą odkrywa, że jego wspaniałe królestwo 
legło w gruzach. I tu zaczynają się jego problemy, bo w końcu dla dobra ludzkości trzeba ogarnąć ten syf. 

Zacznie więc od odebranych mu insygniów władzy. I tu zaczynają się schody, bo ukradzione raz, zostały 
skradzione po raz kolejny i nie wiadomo gdzie są… 

 



Jaka moc maja sny w piekle?

Serial skupia się na zmianie głównego bohatera, pół serialu poświęca on na odbudowanie swojej  
mocy, by w końcu w jednym z odcinków stwierdzić, że “pokarmi sobie gołębie”. Skupiony na sobie 
i starych zasadach, którymi się kierował tak usilnie, musi w końcu zaakceptować zmiany i odnaleźć 
nowy sens swego istnienia. 

Pomaga mu w tym śmierć, nieśmiertelny człowiek, i wszechwiedząca bibliotekarka.  
Serial to zlepek historii, bohaterów, który warto obejrzeć więcej niż raz, żeby wszystko spokojnie 
przyswoić. Jest to bowiem opowieść o opowieściach. Nie jest to jedna linia fabularna, do jakiej jesteśmy 
przyzwyczajeni. 
 
 

A kim ty będziesz, władco snów? Jestem nadzieją.

Czy serial daje nadzieje? Oj tak! W szczególności postać Morfeusza zagrana przez Toma Strurridga. 
Miodzio dla każdego i jeszcze ten jego niski głos. Pozwala nam na lepsze poznanie nieskończonego, 
który w oryginale rzadko pokazywał jakieś emocje. 

Dostajemy cudowną grę aktorską i efekty specjalne, którymi Marvel by nie pogardził. Sam Gaiman 
doglądał każdej strony scenariusza, co dało nam ekranizację bliską komiksowym oryginałowi. Co prawda 
zmienili mi ukochanego Jona Constantina na Joanne, ale to drobne zmiany, które nie bolą tak bardzo…
 

 



 Mój panie powrócisz?

Wizualnie serial prezentuje się wyśmienicie, a jako grafik komputerowy niektóre ujęcia oglądałam raz  
za razem. To jest coś pięknego. Widać, że budżet tej produkcji był naprawdę spory i nie oszczędzano. 

Jak nic pozostaje mi trzymać kciuki by powrócił w drugim sezonie, nie stracił na jakości, a główny bohater mógł 
czarować swoim mrukliwym głosem. 



12



12

FILM

FILM :  Nasze magiczne Encanto Disney

Recenzuje: Antek “Mula” Obrębski



Nasze magiczne Encanto  Disney
Recenzuje: Antek “Mula” Obrębski

Jest przyjemny i wzrusza

Disney się nie zatrzymuje i na przyszły rok planowane są dwie kolejne animacje. Z tej okazji jednak 
wypadałoby nadrobić zaległości, bo z pewnością „Nasze Magiczne Encanto” nie zostało jeszcze 
obejrzane przez wszystkich sympatyków disneyowskich bajek, a moim zdaniem z pewnością 
warto.

Małe miasteczko w kolumbijskich górach

Właśnie w tym miejscu, zwanym Encanto, rozgrywa się akcja filmu. Główną bohaterką obrazu 
jest Mirabel, dziewczyna należąca do rodziny Madrigal, w której każde dziecko otrzymuje dar (np. 
porozumiewanie się ze zwierzętami lub nadludzka siła), każde, z wyjątkiem niej. Jednak gdy magia 
rodziny staje pod znakiem zapytania, wydaje się, że jedyną nadzieją jest właśnie Mirabel. 



Film o sile rodziny

Uwaga! W tym akapicie będziecie mogli znaleźć spojlery. Przejdźmy już jednak do omawiania. Film moim 
zdaniem dobrze porusza kilka zagadnień, jest m.in. o sile więzi rodzinnych czy o zepsuciu, któremu ulega 
babcia chcąca zmaksymalizować dary członków swojej rodziny. Babcia podchodzi do zdolności swoich 
dzieci i wnuków przedmiotowo, np. Luisa działa prawie jak maszyna, która ma korzystać tylko i wyłącznie 
ze swojej siły fizycznej.

Innym przykładem jest Bruno, którego wizje stają się przekleństwem. Babcia Abuela zamiast wyciągać 
wnioski z przewidywań syna, uważa, że Bruno ma złe intencje. Z tego też powodu Bruno znika po wizji, 
którą miał w dniu, gdy Mirabel nie uzyskała daru. Boi się, że znowu zostanie posądzony o złorzeczenie, 
boi się również o Mirabel, dla której chce dobrze. Dziewczyna jest też często kozłem ofiarnym i babcia 
obwinia ją o zanikanie magii. 



Zasłużenie nagrodzony

Film otrzymał Oscara, Złote Globy, a także 13 innych nagród i 19 nominacji. Oczywiście, ma swoje 
wady i jakieś niedociągnięcia, ale ja mimo wszystko uważam, że naprawdę zasłużenie zdobywał 
te wyróżnienia. Ciekawie przedstawione problemy świetnie współgrają ze świetnymi postaciami, 
mającymi niekiedy głębokie podłoże psychologiczne. Największym problemem w moich oczach są 
chyba niektóre piosenki, które w trakcie seansu potrafiły troszkę wybić z rytmu, ale już na chłodno 
po obejrzeniu aż tak mi nie przeszkadzają. Piosenki są jednak chwalone przez krytyków filmowych, 
którzy ogólnie dobrze ocenili zeszłoroczną animację Disneya. 

Na Filmwebie film ma średnią ocen na poziomie 7,3, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Opinie są 
jednak często bardzo rozbieżne, choć jak można się domyśleć – dominują te pozytywne. Nie trzeba 
jednak bardzo długo szukać, aby znaleźć osądy, jakoby była to najsłabsza animacja Disneya od lat 
lub, żeby nic w niej nie grało. Oczywiście, każdy ma prawo do swojego zdania, ale ja akurat z tymi 
opiniami się nie zgadzam. Mnie ten film się podoba, był wzruszający. 

Dobrze się bawiłem

Tak więc uważam, że naprawdę warto nadrobić sobie ten film. Może nie jest idealny, ale ja 
nie zawiodłem się poświęcając mu półtorej godziny. Ba! To nawet za mało powiedziane, dobrze się 
bawiłem, a sam film potrafił wzruszyć, nawet do łez. W oko wpadło mi też bardzo dobre budowanie 
napięcia poprzez przeskakiwanie kadrów. Z pewnością będę jeszcze nadrabiał inne animacje 
Disneya, które wyszły w tym oraz poprzednim roku. I jeszcze bardzo chciałbym Was zachęcić 
do obejrzenia „Naszego Magicznego Encanto”, bo choć zawarłem spojlery w jednym z akapitów, 
to jednak nie chciałem odkrywać wszystkich kart i będziecie mieli jeszcze sporo do zobaczenia 
samemu w tej animacji.
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Książki : Mroźny Szlak 
Utracona godzina

Marcin Morta

Recenzuje: Luk “Thorvil” Traczyk



Mroźny Szlak / Utracona godzina
Marcin Morta

Recenzuje: Luk “Thorvil” Traczyk

Antywestern ze smokami w tle i na niebie, czyli „Mroźny szlak” 
i „Utracona godzina” Marcina Mortki - Straceńcy Madsa Voortena.

Biorąc do ręki powieść Marcina Mortki, nawet będąc świadomym jej streszczenia, nigdy nie można 
przewidzieć jakim stylem autor opowie historię tym razem. O ile można być pewnym, że nie będzie 
to coś na miarę Tappiego i jego przygód, to można się zastanawiać czy Mads Voorten i jego 
kompania będą mieli bliżej do „Ragnaroku 1940” a może do „Nie ma tego złego”? 

 „Mroźny szlak” i „Utracona godzina” utrzymane są w podobnej, surowej konwencji 
powieści heroic fantasy. Widzę jednak ten koncept na podobnej zasadzie jak antywestern ma 
się do klasycznego westernu. Mads, który jest bezsprzecznie fundamentem i osią całej historii, 
swoimi czynami dokonuje niejako dekonstrukcji heroiczności tej fantastyki. Podejmuje złe decyzje, 
cierpi fizycznie i wewnętrznie, nie może zasnąć spokoju a jednak cały czas ciąży na nim olbrzymia 
odpowiedzialność. I to na poziomie akcji, która z biegiem stron tej (na ten moment) dylogii rozwija 
się z tempie geometrycznym. 

 Madsa poznajemy w momencie, gdy wraz ze swym oddziałem, tytułowymi straceńcami, 
znajduje się w niewoli u krasnoludów. Dostaje on jednak możliwość oswobodzenia jeśli wykona 
na nieludzi pewną misję, z grubsza polegającą na odzyskaniu ich z dawna utraconej siedziby. 
Wydaje się, że jest to misja z gatunku awykonalnych, jednak nasz główny bohater ma swoje 
pomysły jak rozwiązać ten problem. Nie będę rysował w tym momencie tła całej opowieści, 
bowiem jest ono ciekawie ujęte w każdym opisie powieści. Dowiemy się jednak o istnieniu 
ciekawie pomyślanego świata i zrazu przeszyje nas myśl, że jeśli autor ten cały ogrom ciekawych 
oraz istotnych zdarzeń umieścił jeszcze przed rozpoczęciem właściwej akcji powieści, to obiecuje 
to bardzo wiele. Wydaje mi się, że Marcin Mortka słowa dotrzymuje. 



 Muszę uczciwie przyznać, że przezywam swego rodzaju kryzys, jeśli sprawa tyczy się literatury 
typowo fantastycznej. Mam problem, żeby się w nią należycie zagłębić, tracę zainteresowanie 
i nawet nie muszę już znać zakończenia… Przepraszam Panie Ilsington, to nie Pańska wina.  Czytając 
jednak „Straceńców” (pozwoliłem sobie nadać sadze taki roboczy tytuł) niecierpliwie wyczekiwałem 
momentu, w którym dowiem się wreszcie co będzie z Hunną, czy Bielik godnie zastąpi Madsa i czy 
Lharsin zostanie legendą Rozkrzyczanych Krain na miarę swojej wielkości? Zżyłem się z postaciami 
w tej sadze i mimo, że prym wiedzie pułkownik Voorten, Ostrze Burzy, to wszyscy pozostali mają 
do odegrania swoją rolę. Stanowią niezbywalny element rzeczywistości a nie tylko meble w tle, 
których Mads używa, by działo się to, co powinno. Jeśli autorowi udało się osiągnąć efekt polegający 
na tym, ze nawet wyjęty z kontekstu dialog możemy włożyć w usta konkretnych postaci, to jest to 
sukces. A ja mam wrażenie, ze nie powinienem mieć problemu z rozpoznaniem czy to właśnie mówi 
Kostur czy choćby Czochor. 

 Od jakiegoś czasu, w trakcie książki, wiadomym jest mniej więcej, do jakiego punktu 
zmierza fabuła. Tak pierwszego jak i drugiego tomu. Finalne konfrontacje, z biegiem powieści, 
nie są żadnym zaskoczeniem. Autor pewnie zdawał sobie sprawę z tego faktu, kluczem w tej 
sytuacji jest wobec tego osiągnąć to zamierzenie scenopisarskie w jak najbardziej intrygujący 
sposób. Pozwolić by finał był zwieńczeniem i zostawiał odpowiednie drzwi nadal otwartymi. 
W dylogii Madsa Voortena liczy się droga do celu, różne mniejsze zdarzenia stanowią 
sekwencję punktów kulminacyjnych. Nie deprecjonuję formy samych zakończeń, ale osobiście 
byłem bardziej zaciekawiony tymi wszystkimi rzeczami, które robi Mads, by cel osiągnąć. 
Często wbrew innym i sobie, ale widać, ze z odpowiednią motywacją i pomysłem. 



 Marcin Mortka jest fachowcem, jeśli chodzi o ujęcie humoru w swoich książkach. 
Wyobrażam sobie to tak, że autor siada do pisania, uruchamia wewnętrznego komika, 
później jednak nakłada odpowiedni filtr dopasowany do konkretnego tytułu i zaczyna 
kreować te wszystkie żartobliwe smaczki. Bez porównania inaczej wypada rubaszny 
humor Kociołka z „Nie ma tego złego” i trochę sarkastyczny i cyniczny komizm sytuacji 
z Madsem w roli głównej. 

 Saga o Madsie Voortenie, na razie dwutomowa (plus opowiadania w tomach „Martwe 
Jezioro” oraz „Druga Burza”) jest solidną porcją mrocznej fantastyki z interesującym 
bohaterem. Człowiekiem, który ma wiedzę i doświadczenie w tym co robi, ale działa 
nieszablonowo co staje się wiodącym elementem historii. Voorten jest także jednak 
postacią tak naprawdę poranioną i połataną, której aż chce się kibicować. Osobiście 
uważam, że Marcin Mortka to autor, którego trzeba mieć na oku, gdy wydaje kolejną 
książkę. Można się naprawdę ucieszyć, tak jak ja przy „Straceńcach”. Losy Madsa Voortena 
zostały przeze mnie zweryfikowane pozytywnie. Na tyle, by czekać na kolejny tom. Choćby 
i dlatego, by przekonać się co teraz zrobią elfy…? 

Thorvil.



Książka:  Smocza Straż - Powrót zabójców smoków Brandon Mull

Recenzuje: Antek “Mula” Obrębski
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Smocza Straż 
Powrót zabójców smoków

Brandon Mull
Recenzuje: Antek “Mula” Obrębski

Nie wiem

Tak to jest, jak coś się zaczyna, tak musi się kiedyś skończyć. Niestety tym razem nastał 
kres przygód Kendry i Setha. Możliwe też, że w przeciwieństwie do sytuacji, gdy Brandon 
Mull kończył pisać Baśniobór, teraz już będzie to na zawsze. Dopóki sam pisarz nie ogłosi, 
że pisze kolejne książki z tego świata, nie możemy się łudzić, że jeszcze jakiekolwiek 
przeczytamy.

Magiczny świat wisi na włosku

Smocza wojna wkracza w decydującą fazę. Jedynym ratunkiem w walce ze smokami 
jest znalezienie piątki legendarnych zabójców smoków i ochrona najwyższej czaszki. 
Celebrant za to nie próżnuje i zbiera armię smoków po obaleniu ich rezerwatów. Jak 
uciec z niewoli króla smoków musi zastanawiać się Seth. Koniec świata wydaje się bliski.

Mam w głowie sieczkę

Naprawdę! Brandon Mull zaserwował mi uczucie, którego nigdy wcześniej nie czułem, 
i którego nie jestem w stanie ani nazwać, ani określić. Z jednej strony ta książka podczas 
czytania nie wywoływała we mnie większych emocji. Z drugiej jednak, po przeczytaniu 
ostatniego zdania, podziękowań i notki do czytelników w mojej głowie pojawiał się natłok 
myśli, nawet łzy w oczach. Wydawałoby się, że ta książka jest mi obojętna... ale nie jest, 
pomimo tego, że faktycznie nie odczuwałem większych emocji czytając ją. Chociaż 
na pewno były momenty, w których takie się pojawiły. Nie śledziłem jednak kolejnych 
zdań z wypiekami na twarzy.

Mieliśmy w zwieńczeniu Smoczej Straży naprawdę wiele ciekawych wątków, wiele 
świetnych zwrotów akcji, nawet niesamowitą zdradę, o której nigdy bym nie pomyślał. 
Naprawdę, były rzeczy, za które Brandona Mulla cenię... tylko dlaczego właśnie 
nie emocjonowały mnie tak samo, jak kiedyś, jak w Baśnioborze? Dlaczego tak się 
stało, skoro nadal czytałem o Secie, Kendrze, Tanu, Vanessie, Warrenie, czy o dziadkach 
Sorensonach?

Oczywiście, ci bohaterowie się zmieniają, są starsi, zbierają różne doświadczenia, 
przemyślenia, ale to wciąż te same osoby, o których przygodach w Baśnioborze czytałem 
po nocach z wypiekami na twarzy, i które uwielbiałem. I wciąż uwielbiam. Być może 
dlatego, że Amerykanin napisał Smoczą Straż po latach i nie pisał tych książek ciągiem? 
Nie wiem. Być może też się prędko nie dowiem. 



Ja naprawdę rozumiem, czym się można w tej książce oczarować. Największy problem jednak tkwi w tym, 
że mnie tym Brandon Mull oczarował już wcześniej, uwielbiam jego historie, a jednak tutaj, przynajmniej 
„na żywca” to nie zadziałało. Dlaczego? Nie wiem. Dostrzegłem w tej książce świetne zwroty akcji, 
zdrady, fenomenalne tajemnice, które mogą pozostać nierozwiązane oraz historie, których zakończenia 
możemy nigdy nie poznać. Tylko dlaczego nie wywarło to na mnie emocji w pierwsze tempo? Serio mam 
taki mentlik w głowie, że nie mogę wziąć się za inną książkę.

Niewykorzystany potencjał

Amerykański autor moim zdaniem nie skorzystał z potencjału, jaki mają w sobie Afryka, Europa i Azja. 
Oczywiście, gdyby na siłę osadzać akcję tak, aby wszyscy byli zadowoleni, to książka mogłaby stać się 
przewidywalna i bezjajeczna. Z resztą nie wszędzie muszą być ukryte artefakty i magiczne rezerwaty i to 
jest zrozumiałe. Mam jednak poczucie, że Mull nie skorzystał z dobroci, jakie mogłaby zaoferować akcja 
np. w Japonii albo Korei Południowej. Z drugiej strony rezerwaty np. w Turcji lub obu Amerykach też 
swoje do zaoferowania miały i wcale akcja na tym nie straciła. Może Brandon Mull skusi się na spisanie 
historii innych bohaterów w tym samym świecie w klimatach azjatyckich lub afrykańskich? Pewnie 
musiałby poświęcić wiele czasu na research, ale jeżeli dobrze czułby się w takich klimatach, to ja jestem 



za. Tylko musiałyby być to zdecydowanie inne przygody niż te Kendry i Setha.

Lepsze od Baśnioboru?

NIE! Kurde, jaki heretyk zadał takie pytanie? Naprawdę, nie będę porównywał 
ani tej serii, ani tej książki do Baśnioboru, bo to serio herezja. Baśniobór to coś 
pięknego, coś, co zostanie ze mną na bardzo długi czas i proszę się od niego 
odczepić. Do teraz na widok tego słowa na stronie książki odczuwam wzruszenie, 
nawet kiedy jest opis momentu, w którym wszystko już wiadomo i nic się nie dzieje.
Mimo wszystko jednak z perspektywy czasu już nie uważam, że lepiej, jakby Smocza 
Straż nie powstała. Baśniobór, a zwłaszcza pierwsze trzy tomy, to najwyższy 
światowy poziom, a Smocza Straż jest półkę, może dwie, niżej. Cały czas to jednak 
całkiem przyzwoita, w miarę dobra książka.

Nie wiem, co sądzić

Ciężko mi określić, czy Powrót Zabójców Smoków spełnił oczekiwania, bo w zasadzie 
nie wiem, jakie miałem. Po słabszych częściach Smoczej Straży ciężko było 
oczekiwać tego, co było chociażby w drugim tomie Baśnioboru. Niby wiem, co 
sprawia, że ludzie tak uwielbiają tę książkę, ale na mnie to nie zadziałało, chociaż 
nie wiem czemu. Jednak to właśnie nie wywołało we mnie takich uczuć, jakie 
powinno. Naprawdę nie wiem co sądzić o tej książce na koniec. Mam zwyczajnie 
mieszanie odczucia i ból głowy. Nawet już ponad tydzień po przeczytaniu. Cały 
czas jednak doceniam Brandona Mulla za Baśniobór.
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Wicher śmierci Steven Erikson
Recenzuje: Dawid “Djf” Janeczek

Wicher śmierci - zwieńczenie etapu historii

„Wicher śmierci” to siódmy tom „Malazańskiej Księgi Poległych” i przyznam, że w tym przypadku 
moje oczekiwania były największe. Liczyłem na to, że historia podbudowana w poprzednich 
dwóch tomach doczeka się satysfakcjonującego zakończenia. Czy rzeczywiście do tego doszło? 
Zapraszam do recenzji.

W Imperium Letheryjskim rządzi szalony cesarz Rhulad. Wewnątrz kraju roi się od spisków 
i wielu graczy pragnie ugrać jak najwięcej dla siebie w nowym ładzie, nie przebierając przy 
tym w środkach. W tym samym czasie Zbłąkany postanawia zaangażować się w konflikt 
bogów, Imperium Letheryjskiemu rzuca wyzwanie tajemniczy wódz Awli — Czerwona Maska, 
a na kontynent zmierza armia Łowców Kości pod dowództwem Tavore. Tymczasem Fear Sengar 
wraz z grupą uchodźców wyrusza na poszukiwania duszy Scabandariego Krwawookiego, wierząc, 
że może jeszcze uratować swojego brata cesarza. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ wśród 
jego towarzyszy jest dawny wróg Scabandariego Silchas Ruin, którego motywy są niepewne.

W tym tomie wracamy do znanych z Przepływów nocy Letheryjczyków oraz Tiste Edur. Władzę 
w państwie przejął cesarz Rhulad, ale faktycznie sprawują ją Letheryjczycy pod wodzą kanclerza 
Tribana Gnola, który pilnuje, by władca nie przeszkadzał mu w jego działaniach, a Tiste Edur są 
odrzucani na dalszy plan.

Jedyną nowością jest w zasadzie tylko pojawienie się plemion Awli, które są kolejną kulturą 
niszczoną przez Letheryjczyków. Powraca do nich wygnany Czerwona Maska, za którego sprawą 
ruszają do boju przeciwko Imperium.

Powraca wielu znanych bohaterów jak choćby cesarz Rhulad, Fear Sengar, Udinaas, Karsa, Icarium, 
Trull, Tehol, Bugg, Tavore, Skrzypek czy Szybki Ben. Wymowne jest to, że Dramatis Personae liczy 
6 stron, podczas gdy zazwyczaj liczy 3-4 strony. Z taką liczbą znanych i lubianych bohaterów 
wydaje się to powieść skazana na sukces, zwłaszcza za sprawą solidnej podbudowy w postaci 
dwóch poprzednich tomów - „Przypływów nocy” oraz „Łowców Kości”.

Wskutek tego moje oczekiwania były wysokie i oczekiwałem na poziom podobny do najlepszych 
dotąd „Wspomnienia lodu” oraz „Przypływów nocy”. Niestety go nie otrzymałem. O ile wątek 
polityczny związany z dworem cesarza wypada interesująco i napędza powieść do momentu 
jego znacznego ograniczenia przez autora oraz pojawiają się jak zawsze świetni Tehol i Bugg, to 
w pozostałych przypadkach nie jest już tak kolorowo.



Choćby zapowiadany w „Łowcach Kości” pojedynek Karsy z Rhuladem oraz spotkanie tego 
pierwszego z Icariumem wypadają zaskakująco zwyczajnie jak na Eriksona. W obu przypadkach 
wydawało mi się, że to będą sceny, na które warto czekać, ale żadna z nich nie rozegrała się 
w sposób satysfakcjonujący. To samo tyczy się samego wątku Icariuma, którego rola w całej 
fabule tego tomu jest znikoma i nadal się zastanawiam, jaki cel ma jego obecność w tym cyklu.

Początkowo ciekawie zapowiadał się wątek Czerwonego Maski, który postanowił rzucić 
wyzwanie Imperium Letheryjskiemu. Ta postać wydawała się groźnym wrogiem, który sporo 
namiesza i będzie miał spory wpływ na główny konflikt książki. Autor jednak z czasem 
zaskakująco mocno ograniczył jego wątek i w zasadzie mogłoby go nie być.

Kolejny wątek, gdzie brakowało mi satysfakcji, należy do Trulla. Po poświęceniu mu dużej ilości 
czasu w „Przypływach nocy” wydawał się kluczowy dla historii i liczyłem, że po jego niezbyt 
obszernym wątku w „Łowcach Kości” zabłyśnie ponownie w „Wichrze śmierci”, zwłaszcza 
z powodu jego niełatwej relacji z Rhuladem. Niestety moim zdaniem autor mocno zmarnował 
jego postać.

Trull i Onrack wraz z Szybkim Benem zostają wysłani przez Kotyliona po coś. Niewiele 
ciekawego dzieje się w tym wątku i jego zakończenie nie jest satysfakcjonujące, a sam Trull 
nie ma żadnej roli w finale głównego konfliktu. Skoro już o nim wspomniałem, to głównym 
konfliktem w powieści jest wojna Łowców Kości z Imperium Letheryjskim. Motywacje Tavore 
dotyczące tego, czemu w ogóle wywołała tę wojnę, są mocno niejasne. W przypadku tego 
wątku początkowo nie chciało mi się go czytać, ale z czasem się do niego przekonałem, 
zwłaszcza gdy pojawił się w nim mag zwany Dziobem. Tego bohatera jest strasznie mało, 
ale Erikson moim zdaniem „wycisnął” z niego maksymalnie wiele i emocje związane z jego 
postacią były zaskakująco mocne, jak to miało miejsce we „Wspomnieniu lodu”. Dodatkowo 
Erikson często oddaje głos żołnierzom jak choćby znanym już Skrzypkowi, Hellian, Flaszcze 
czy Korykowi.

Podsumowując, uważam, że „Wicher śmierci” ma ciekawe elementy, ale całościowo 
nie dorównuje „Wspomnieniu lodu” i „Przypływom nocy”. Rzadko kiedy czułem satysfakcję 
z rozwiązania danych wątków i w sumie po raz pierwszy od „Bram domu umarłych” mogę 
powiedzieć, że trochę się zawiodłem. To nadal bardzo dobra powieść, ale moim zdaniem 
miała potencjał na więcej. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że mój zawód będzie chwilowy 
i w przypadku następnego tomu znowu zachwycę się Eriksonem.
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Myto ogarów Steven Erikson
Recenzuje: Dawid “Djf” Janeczek
Myto ogarów - Darudżystan i reszta

„Myto ogarów” to ósmy tom Malazańskiej księgi poległych. Po niezbyt satysfakcjonującym 
„Wichrze śmierci” moje oczekiwania wobec następnej powieści z tego cyklu były 
mniejsze, ale liczyłem, że autor utrzyma typowy dla siebie poziom. Czy rzeczywiście tak 
było? Zapraszam do recenzji.

W Darudżystanie byli Podpalacze Mostów prowadzą Bar Krul’a. Spokój zostaje 
zakłócony, gdy w ich życie wkraczają skrytobójcy, których cel jest jasny, ale motywacje 
ich zleceniodawcy już nie. Tymczasem w Czarnym Koralu rządzonym przez Tiste Andii 
rozwija się kult Odkupiciela. Honor i szlachetność nowego Boga czynią go bezbronnym 
wobec wypaczonych ambicji jego wyznawców. Grupa Tiste Andii prowadzona przez 
Klipsa natrafia na tajemniczy kult Umierającego Boga, a Anomander Rake postanawia 
zrealizować swój niejasny plan, w którym swoją rolę do odegrania ma sam Kaptur, Pan 
Śmierci.

Akcja powieści dzieje się głównie w dwóch miastach — dobrze znanym z „Ogrodów 
księżyca” Darudżystanie oraz Czarnym Koralu, który aktualnie jest władany przez Tiste 
Andii, co niezbyt się podoba niektórym ludziom. Fabuła powieści jest podzielona na dwie 
grupy wątków.

Pierwszy z nich to Darudżystan, gdzie pojawia się sporo znanych bohaterów, z którymi 
rozstanie było długie np. Rallick, Murillio, Kruppe czy Baruk, a także postaci, za którymi 
o wiele krócej można było tęsknić np. Nożownik, Barathol czy Chaur. Tutaj przyznam, 
że od początku wątki osadzone w Darudżystanie czytało mi się lepiej, ponieważ oprócz 
poczucia nostalgii (w końcu głównie w tym mieście działa się akcja pierwszego tomu 
cyklu) zwyczajnie było tu o wiele więcej znanych bohaterów, przez co wydarzenia z nimi 
związane o wiele bardziej na mnie wpływały, nawet jeśli były to niewiele znaczące 
fabularnie rozmowy.



Trochę gorzej było w przypadku pozostałych wątków.

Przede wszystkim najgorzej prezentuje się wątek związany z Dragnipurem, czyli mieczem 
Anomandera Rake’a, w którym są dusze zabitych tą bronią. Zostaje przedstawiona perspektywa 
kilku więźniów w niej uwięzionych i osobiście dla mnie żadna z przedstawionych postaci nie była 
ciekawa, a i wydarzenia w nim niezbyt mnie intrygowały. Trochę lepiej prezentuje się wątek 
Nimandera, ponieważ o ile wydarzenia związane z nim i jego grupą nie były zbyt wciągające, tak 
sama kreacja przywódcy małej grupki Tiste Andii spodobała mi się na tyle, że polubiłem jego 
postać. Pozostałe historie związane z choćby z kultem Odkupiciela, Karsą Orlongiem czy Gildii 
Kupieckiej Trygalle mogę opisać w sumie podobnie, bo bohaterowie byli nawet ciekawi, lecz 
same wątki już mniej.

Ogólnie dla mnie osobiście ten tom czytało mi się najciężej z dotychczas przeczytanych. 
Największy problem tej powieści to według mnie brak intensywności, zdaję sobie sprawę z faktu, 
że Erikson zawsze nieśpieszne buduje swoje historie, ale w tym przypadku autor o wiele bardziej 
niż zwykle wyczerpywał moją cierpliwość, ponieważ wydarzenia prowadzące do wielkiego finału 
nie były jak zazwyczaj intrygujące, tylko raczej nużące, co dotyczy zwłaszcza wątków dziejących 
się poza Darudżystanem.

Akcja rozwija się bardzo niespiesznie i o ile w przypadku wątków dziejących się w Darudżystanie 
da się to znieść przez perypetie wielu znanych bohaterów i sam klimat tego miasta, tak pozostałe 
historie w większości nie mają tego typu „ochrony”, ponieważ z wyjątkiem Karsy Orlonga 
większość postaci w nich była mi nieznana np. Spinnock Durav, Endest Silann czy Jasnodomin 
lub słabo znana np. Draconus, Klips, Nimander czy Kallor.

Dodatkowo autor podobnie jak w przypadku T’lan Imassów we „Wspomnieniu lodu” próbował 
pokazać tragizm starożytnego ludu, czyli tym razem Tiste Andii. Osobiście dla mnie to nie do końca 
zadziałało, ponieważ autor ten tragizm pokazywał głównie z perspektywy Tiste Andii, podczas 
gdy w przypadku T’lan Imassów perspektywa na historię tego ludu była głównie ludzka, więc 
bardziej intensywna pod względem uczuciowym.

Przez to historia Tiste Andii w „Mycie ogarów” miała dla mnie gorszy wydźwięk, więc końcówka 
nie wywarła na mnie większego wrażenia.

Podsumowując, „Myto ogarów” niestety nie spełniło moich oczekiwań. Steven Erikson nadal 
potrafił wciągająco pisać, ale częściej byłem znużony lekturą niż zaangażowany w dziejące się 
w powieści wydarzenia. Dla mnie jeden z mniej przyjemnych tomów i niestety muszę przyznać, 
że czuję zawód. Pozostaje mi liczyć, że dwa ostatnie tomy będą lepsze.
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The Mandalorian - sezon drugi
Recenzuje: Luk “Thorvil” Traczyk

 Postać Mandalorianina opiekującego się dzieckiem nieznanej rasy, którego od 
pierwszego momentu internet nazwał „Baby Yodą”, była strzałem w dziesiątkę. Din Djarin, 
Grogu i ich przygody były pierwszą aktorską opowieścią serialową, którą zaserwował 
nam Disney. I choć od tamtej pory mogliśmy już śledzić losy Boby Fetta oraz Obi-
Wana Kenobiego, to „The Mandalorian” nadal wyznacza standard gwiezdnowojennych 
produkcji oraz zawiesza wysoko poprzeczkę. Dodatkowo, co nie jest takie oczywiste, 
drugi sezon serialu utrzymuje ten sam wysoki poziom, a momentami nawet przewyższa 
pierwszy, który był tym wprowadzającym. Jako, że pierwszy sezon serialu doczekał się 
swojej wersji książkowej, tak samo musiało stać się i po drugiej części. 

 Bardzo cieszy mnie możliwość powtórki historii Mando i Grogu, zwłaszcza gdy 
będę czekał na sezon trzeci, który właśnie został zapowiedziany na imprezie Expo Disneya. 
Bo szczerze mówiąc niemal tylko w tym upatruję sensu powstania takiej literackiej 
adaptacji. Książka Joe Schreibera jest przeniesieniem jeden do jednego akcji serialu, 
w przystępny sposób opowiada historię z „The Mandalorian”, ale nie wnosi do losów 
postaci zupełnie niczego. Oczywiście, że oś fabuły musi się opierać w stu procentach 
na materiale źródłowym (przewrotnie co do zwyczaju, na serialu), ale zdecydowanie 
można się było pokusić o jakieś poboczne mikrowątki, jak np. drobne historie drugo- 
i trzecioplanowych postaci dziejące się w ich przeszłości. W książce jest na to miejsce, 
a rozszerzyłoby to uniwersum. Autor mógłby wykorzystać własna kreatywność by cos 
ciekawego wprowadzić. A wiemy, ze takie interwencje czasem pozwalają stworzyć motyw 
lub postać, która potem przyjmie się i spodoba. Znając jednak podejście Lucasfilm, 
Schreiber miał związane ręce i nie mogę go za takie kalkowanie. Dostał bowiem zadanie 
opisanie słowami historii już opowiedzianej obrazem. I z tego się wywiązał zdecydowanie 
bardzo dobrze. Książkę czyta się dobrze, szybko, przyjemnie. Autor nie „zabił” wartkości 
akcji i chwalą mu za to. 



 To, co warto nadmienić o tej pozycji, a co jest determinantą jej stylu, ukryte jest w jej oryginalnym 
tytule. Otóż jest to powieść, która w założeniu jest przeznaczona w swej formie do młodszego czytelnika. 
Pełny tytuł „Star Wars: The Mandalorian Season 2. Junior Novel” nie zostawia pola do dalszych dywagacji. 
I tu pojawia mi się łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Bowiem rodzi się pytanie: czy przeciętny osobnik 
z młodszego pokolenia przeczyta adaptację, jeśli ma do wyboru serial, który serwuje dokładnie to 
samo? Wydaje mi się, że moja wiara w czytelnictwo młodzieży jest mniejsza niż decydentów z Disneya. 
Zakładam, że powstanie takiej pozycji nie stanowiło dużego kosztu, a jest nadzieja, ze jakoś się opłaci.

 
 Nie chcę się odnosić specjalnie do fabuły, bowiem czytać może ktoś, kto nie oglądał nawet 
pierwszego sezonu serialu. Powiem jednak, że książka została bardzo ładnie wydana, jej podział 
jest logiczny, dopasowany do serialu i poszczególnych odcinków. Czcionka jest ciut większa, bardzo 
wygodna i „szybka”. To, co stanowi najmilszy akcent, to sekcja z kadrami z serialu, dzięki którym można 
choćby przypisać twarze do konkretnych postaci. Oczywiście jeśli zrobi się to na tyle sprytnie, by uniknąć 
spoilerów. 

 Drugi tom przygód Mando i „Baby Yody” jest przyjemną lekturą, stanowi alternatywę dla 
tych, którzy z jakiegoś powodu nie chcą bądź nie mogą obejrzeć serialu. Rzeczywiście, styl powieści 
przypadnie do gustu głownie młodzieży, ale tacy starzy wyjadacze jak ja również mogą po nią sięgnąć 
jako przypominajkę. No i oczywiście dlatego, że musimy poznać każdą opowieść Star Wars, tak każe 
obyczaj. This is the way. 

Thorvil.





K
SIĄ

ŻK
A

KSIĄŻKA :  Star Wars. Wielka Republika - Pośród cieni
Justina Ireland

Recenzuje: Luk “Thorvil” Traczyk



Star Wars. Wielka Republika 
Pośród cien
Recenzuje: Luk “Thorvil” Traczyk

„Pośród cieni” Justiny Ireland - gwiezdnowojenne young adult, 
które jest i powinno pozostać w cieniu (albo gdzieś zakopane).

 Po raz kolejny siadam do recenzji książki, która wchodzi w skład nowej epoki w dziejach 
Galaktyki – Wielkiej Republiki. „Światło Jedi” Charlesa Soule’a było świetnym otwarciem, czymś 
w rodzaju origin story dla całej gałęzi uniwersum. Śledząc losy projektu „Luminuous”, kiedy 
był jeszcze tylko konceptem, dostałem sporo informacji, ze Disney celuje obecnie w młodsze 
pokolenie fanów. Jest to oczywista strategia – Star Wars ma niebagatelny wpływ na kulturę, 
staje się uniwersum ponadpokoleniowym, zdolnym zachęcić do zainteresowania także dzieci, 
by na nich zbudować bazę fanów na kolejne lata. Z pragmatycznego punktu widzenia, jest to 
normalne, wszyscy tak robią. Zakładałem wiec, ze nowy flagowy projekt w Gwiezdnych Wojnach 
postawi na wyważona relacje pomiędzy poważnymi, dorosłymi utworami, a tymi skierowanymi 
do młodszego czytelnika. Jednakże po czasie, jestem daleki od tej opinii. Głownie dzięki książce, 
nad która będę się dziś pastwił. Nie was nie zdziwi moje podejście, przeczytaliście przecież 
tytuł recenzji. 

 Justina Ireland zadebiutowała w Wielkiej Republice książka „Próba odwagi”, która 
w założeniu była przeznaczona dla dzieci powyżej ósmego roku życia. Była to lekka opowiastka 
przybliżająca najmłodszym Galaktykę, Jedi, Moc, dobre i złe postaci, wszystko rozgrywane przez 
bohaterów niewiele starszych niż grupa docelowa powieści. To działało, Ireland skupiła się 
na tym, co najważniejsze, czyli wprowadzeniu fanów w wykreowany przez George’a Lucasa 
świat. W „Pośród cieni” autorka poszła jednak o krok dalej, stworzyła bowiem powieść 
mieszcząca się w ramach young adult dając niejako swoim własnym bohaterom szanse na rozwój 
jej warunkach. Byłby to świetny pomysł, gdyby tylko ta książka była udanym young adult. 

 Ten, od zawsze popularny, subgatunek powieściowy zakłada, ze jego czytelnikiem będzie 
osoba nastoletnia, lub przynajmniej młoda. Niezależnie czy jest to science-fiction, romans czy 
powieść obyczajowa, musi ona swym skomplikowaniem przekazu, ilością tekstu, przystępnością 
postaci, pasować do niedoświadczonego czytelnika. Bowiem takich będzie miała najwięcej. 
Simple as that. Tyle teorii. A jak „Pośród cieni” wypada w tych kryteriach? Jednak miernie.



 Skupie się na moment na pozytywach powieści. Nie ma ich za wiele, powinno wystarczyć 
na jeden-dwa akapity. Autorka ciekawie rozwija postaci Vernestry Rwoh i jej padawana Imri 
Cantarosa – bohaterowie są nieco starsi niż w poprzedniej książce, ich relacja wygląda inaczej, 
akcenty są położone na inne aspekty tej więzi. Dzięki bardzo malej różnicy wieku pomiędzy 
nimi, ich kontakty wydają się być bardziej przyjacielskie. Mogę powiedzieć, ze momentami 
nasuwała mi skojarzenia z niektórymi epizodami pomiędzy Anakinem a Ahsoką, zwłaszcza 
z „Wojen Klonów”. Jeśli pomyślał tak ktoś oprócz mnie, to ten całkiem przyjemny efekt 
analogii poczytuje na plus. To też fajnie buduje przywiązanie do postaci, bowiem jesteśmy 
pewni, że jeszcze je spotkamy, skoro pojawiają się po raz kolejny, a projekt cały czas się rozwija.

 Jak wiemy, oczywiście nie z kinowych filmów, Galaktyka jest bardziej pełna niż pusta 
i zawsze służy jej wprowadzanie elementów spoza mikroświata Jedi, Sithow oraz wielkich 
niebezpieczeństw. Książki pozwalają nam uwierzyć, ze to uniwersum żyje, jest aktywne 
i dynamiczne poza centrum wydarzeń. W książce Ireland taką rolę pełni opisanie politycznego 
znaczenia potężnych rodzin San Tekka i Graf. W taki sposób dowiadujemy się więcej o tym, 
co dzieje się poza Senatem i poza świątynią Jedi. Miła odmiana, trzeba przyznać. Autorka 
wprowadziła także postać Syl Yarrow, młodej pilotki, której Nihilowie odebrali wszystko 
co miała. Jej obecność i rys charakteru pozwalają rzucić inne, bardziej realistyczne i odarte 
z nimbu doskonałości, światło na Zakon Jedi. Coś czego ta seria nie miała. 

 Czy nabraliście przekonania, że jest to całkiem udana pozycja na półce? W porządku, 
a teraz wyprowadzę was z tego błędu. Konkludując jednym zdaniem, w świetle całej serii 
Wielkiej Republiki, „Pośród cieni”, w swojej formie, jest zupełnie niepotrzebną książką. 
Elementy, które przemówią do czytelnika i wniosą coś do całej historii, są nieliczne. Na tyle, 
że można by je umieścić w znacznie krótszej formie, a nawet jako składowe innych powieści. 
Co zatem zajmuje kilkaset stron powieści? Na pewno nie walki, intrygi, Jedi i Nihilowie. 
Tym tematom autorka nie poświęciła zbyt wiele akapitów. Zacznijmy jednak od tego, że ta 
powieść YA, przeznaczona dla młodszych, ma aż 500 stron. Pół tysiąca stron, na których akcji 
jest jak na lekarstwo, gdzie w tym wszystkim nie da się wyczuć zwyczajowego klimatu SW. 



Ja jestem już starym człowiekiem po trzydziestce, bardziej „old adult”, i może mylę się co 
do dzisiejszej młodzieży, ale jak mają z przyjemnością przebrnąć przez tyle stron, jeśli ja 
miałem z tym problem? A bardzo chciałem. Powieść jest rozwleczona, wątki są ciągnięte 
za uszy by pogłębić to wrażenie immersji z losami bohaterów, ale w tym przypadku granica 
zainteresowania została mocno przekroczona. 

 W ten sposób płynnie przechodzimy do osi fabuły, która zajmuje z lekka 2/3 książki. 
I nie jest to potyczka z kosmicznymi piratami, spiski wielkich rodów na Corruscant, czy 
nawet przygody Syl wespół z rycerzami Jedi, a watek miłosny pomiędzy Syl a Jordanną. 
Kiedyś nie uważałem, że będę musiał się tłumaczyć, ale teraz od razu zastrzegam, ze 
nie widzę w tym wątku problemu, dlatego, iż dotyka on osób LGBT. Wręcz przeciwnie, 
jestem za tym, by motywy nieheteronormatywne były istotnym elementem SW, ponieważ 
jest to logiczne w tak kompleksowym i zniuansowanym świecie. Na marginesie mogę 
dodać, ze spodobała mi się teoria o panseksualności Lando Carlissiana, bowiem świetnie 
koresponduje to z charakterem postaci.

 Syl i Jordanna nawiązują jednak bardzo dziwną relację, zbudowana na obopólnej 
potrzebie bliskości jakiejś innej osoby. Obie bohaterki są bardzo podobne, nie zbudowano 
pomiędzy nimi żadnego sensownego kontrastu i pola do zazębienia tej relacji. Wewnętrzne 
wynurzenia Syl dotyczące związku/relacji z Jordanną są bardzo nużące, a niektóre 
sytuacje wręcz niepokojące. Na przykład wtedy, kiedy poruszono temat molestowania. 
Zdecydowanie to najsłabsza cześć książki, stad przykro, iż stanowi jej większość.

 Cala historia „Gwiezdnych Wojen”, skupiona jest na starciu pomiędzy dobrem i złem. 
Bardzo dobrze, że z czasem wprowadza się także odcienie szarości, osoby niejednoznaczne 
(jak np. Cassian Andor czy Qi’ra), ale przeciwnik jest równie istotny co protagonista. 
Nihilowie zapowiadali się jako potężni rywale, inteligentni, tajemniczy i niejednorodni 
w swej mnogości. Istniała nadzieja, że ich watek będzie się w czasem pogłębiał, poznamy 
więcej szczegółów z nimi związanych, cos z wewnątrz tej grupy. Niestety, nie pod tym 
adresem. Justina Ireland traktuje ich jako wielkie ale mało interesujące zagrożenie, postaci 
złe i groźne. I niewiele ponad to. Barbarzyńska horda pozbawiona jakichkolwiek 
znaczniejszych cech indywidualnych. Takie rzeczy w SW? Niepojęte. W uniwersum, które 
dało kulturze takie czarne charaktery jak Vader, Palpatine, Grievous, Dooku, Tarkin, Maul 
czy nawet Kylo Ren. To na tym opiera się siła protagonistów – na kontraście z „villain’ami”. 
Wielka Republika marnuje to na Nihilów, których jak się wydaje, nie chce rozwijać.

 „Pośród cieni” to książka, którą w przypływie niczym nieuzasadnionego optymizmu 
mogę nazwać średnią. Znajdą się w niej elementy, które potrafią zaciekawić, jak choćby te 
związane z rodami San Tekka i Graf, a także niektóre walki. Przez większość czasu jest jednak 
nudno, akcja się ślimaczy a wątki nie zmierzają do emocjonującej finalizacji. Pozostaje mieć 
nadzieję, że autorka będzie rozwijać swoje postaci w kolejnej książce, która tym razem 
będzie dopasowana do dojrzalszego czytelnika. Tym samym albo zainteresuje go motywami 
typowymi dla SW w jakimś nowym ujęciu, albo postawi na aspekt psychologii postaci, 
ale okroi to do zjadliwej formy. Czekam w napięciu, bowiem podoba mi się idea Wielkiej 
Republiki i tajemnica, która zawiera się w mrocznym (na razie) okresie przed, nomen omen, 
„Mrocznym widmem” Chciałbym by zapełniono te białe plamy, ale nie zapchano pozycjami 
takimi jak „Pośród cieni”.

Thorvil. 
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Książka:  Piknik na skraju drogi Arkadij i  Borys Strugaccy

Recenzuje: Arek “Birdman” Orzeł
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Piknik na skraju drogi
Arkadij i Borys Strugaccy

Recenzuje: Arek “Birdman” Orzeł
Piknik na skraju drogi czyli recenzja książki, która dała 
początek serii gier S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. to już naprawdę dobrze znana marka, mieliśmy gry, był film, gra RPG, ogrom 
fanowskich zlotów i również duża ilość fanowskich filmów. Jednak ile osób tak naprawdę 
wie, że to wszystko zaczęło się od jednej książki? Piknik na skraju drogi autorstwa braci 
Arkadija i Borysa Strugackich stał się podwalinami do praktycznie wszystkiego, co 
obecnie mamy ze stalkerem związane.

Piknik na skraju drogi nie jest wcale o Czarnobylu

Mimo że w grze akcja dzieje się w zonie wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, to 
w książce braci Strugackich tło fabularne jest zgoła inne. Na ziemi w różnych częściach 
świata miało miejsce lądowanie obcych, zaawansowanej kosmicznej cywilizacji, której 
niestety nie będzie dane nam poznać, bo jak szybko przybyli, tak równie szybko opuścili 
naszą planetę. Jednak pozostawili po sobie coś niezwykłego, mianowicie miejsca, 
w których się znaleźli, zaczęły zachowywać się dziwacznie, wręcz niezgodnie z zasadami 
fizyki czy prawami natury. Miejsca te nazwano strefami lądowania, zakazano wstępu 
osobom nieupoważnionym i rozpoczęto badania nam powstałymi tam anomaliami.

Znalazło się tutaj też miejsce dla stalkerów. Osoby, które zapuszczały się na tereny stref 
i wynosiły przedmioty wystawione na działanie obcej cywilizacji, aby potem sprzedać je 
na czarnym rynku.

Poznajcie Reda Shoeharta

Główny bohater, Red Shoehart – jest byłym stalkerem, obecnie pracującym dla 
Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskich przy strefie lądowania 
w Harmont. Przez całą książkę obserwujemy przemianę Reda, zmagania zarówno 
z niebezpieczeństwami strefy, jak i trudami jego prywatnego życia. Przemiana, jaka 
zachodzi w bohaterze i otoczeniu wokół niego (szczególnie jego rodziny), jest właśnie 
głównym powodem, dlaczego piszę o tej książce. Olać strefę, stalkerów, kosmitów 
i anomalie. To Red ciągnie tutaj całą książkę, to jego historia jest najważniejsza i to jego 
postaci nie możemy zapomnieć, jeszcze długo po skończeniu Pikniku na skraju drogi.



Świat do którego wracam

Książka braci Strugackich jest dla mnie wyjątkowa. Jest krótka, szybko się czyta, mamy niewielką 
grupę bohaterów i praktycznie jedno miejsce akcji, a czytałem ją już z 5 razy. Ciągle wracam do tej 
historii, bo jest taka… inna.

Wszystko jest szare, przygnębiające, ludzie, miejsca, sama historia. Mam wrażenie, jakbym nie czytał 
powieści science fiction, tylko dramat obyczajowy opowiadający o komunistycznej Rosji. No a z drugiej 
strony mamy tajemniczą i olśniewającą strefę, tak inną niż wszystko opisane w książce, że wręcz 
podziwiamy ją wraz z głównym bohaterem.

Piknik na skraju drogi – książka od której wszystko się zaczęło

Na podstawie tej książki Andriej Tarkowski w 1979 roku nakręcił film Stalker, zachęcam do obejrzenia, 
chociaż jest to dość cięższe kino niż amerykańskie filmy akcji. Tak jak już wspomniałem, piknik był 
również inspiracją dla powstania serii gier S.T.A.L.K.E.R., która to rozwinęła się dalej w kolejne serie 
książek, wydawane u nas obecnie przez Fabrykę Słów. Dostaliśmy też fabularną grę RPG, nazwaną 
STALKER: gra fabularna, jak i też ogrom materiałów na youtube, konwentów postapo czy też kolejnych 
gier robionych w tym klimacie. 

Jeżeli jesteś fanem któregokolwiek z powyższych, a nie czytałeś Pikniku na skraju drogi braci 
Strugackich, to najwyższy czas nadrobić tę zaległość.

K
SIĄ

ŻK
A



K
SIĄ

ŻK
A

KSIĄŻKA :  Polski e-sport Karol Kopańko

Recenzuje: Arek “Birdman” Orzeł



Polski e-sport
Karol Kopańko

Recenzuje: Arek “Birdman” Orzeł

Polski e-sport – co Kopańko pisze o zawodowych graczach?

W zeszłym roku, za pośrednictwem Wydawnictwa Znak, ukazała się książka Karola Kopańko 
„Polski e-sport” która, jak sama nazwa wskazuje, opowiada historię sportu elektronicznego 
w naszym kraju. W 432 stronach autor przybliża nam zarówno ogrywane tytuły, jak i sylwetki 
polskich graczy i historie z nimi związane.

Quake 3 Arena i Unreal Tournament czyli moje dzieciństwo

Książka zaczyna od klasyków, jakimi są Quake 3 Arena i Unreal Tournament, co było dla mnie 
dużym plusem, bo właśnie na tych grach się wychowałem i miło było sobie o nich przypomnieć. 
Obawiałem się trochę, że książka z 2021 skupi się już na tytułach bardziej trafiających w obecną 
społeczność polskich graczy, czyli od początku zostaniemy zalani takimi tytułami League of 
Legends od Riot Games czy Dota 2 od Valve Corporation.

Zbiór ciekawych historii

Tak po prostu, siadasz i czytasz o tym, jak się robiło LAN party, jak ktoś się zasiedział na noc 
w kafejce internetowej, jak oszukiwano na turniejach, bo dziewczyna kręciła się pomiędzy 
monitorami i podpowiadała chłopakowi, gdzie są jego przeciwnicy. Mamy tu zbitek takich 
ciekawostek i pomniejszych opowieści, które składają się właśnie na historię polskiego e-sportu 
zawartą w tej książce.

Polski e-sport czyta się zaskakująco przyjemnie

Nie wiem, nawet kiedy dobiłem do ostatniej strony, książkę miałem ze sobą i w autobusie i w pociągu, 
tak że zawsze była okazja, żeby kilka stron przeczytać i umilić sobie podróż. Do tego napisana 
jest prostym językiem i odpowiednio „pocięta”, nie gubimy się w czytaniu, nawet jak na chwilę 
skupimy się na czymś innym (np. pokazaniu biletu kontrolerowi). Tym samym przeczytałem „Polski 
e-sport” Karola Kopańko praktycznie w dwa dni po zakupie i naprawdę fajnie mi się to czytało!





Loża 
Książkożerców

Fantastyka 
Polskim Piórem

KREATORIUM.COM

Grupa dla osób, które lubią czytać 

wymieniać się recenzjami.

Grupa serdecznie zaprasza wszyst-
kich czytelników, autorów, wydaw-

polskiej fantastyki.

Legendarne koszulki dla geeków. 

NASI PRZYJACIELE



Magazyn Hipogryf to darmowy e-zin o grach, filmach, 
oraz książkach. Tworzony przez ekipę Hipogryf.pl  

w wolnych chwilach i po godzinach, w przerwie między  
zajęciami czy po ciężkim dniu pracy. Jara nas to strasznie  

i miło nam, że poświęciłeś czas na przeczytanie tego,  
co razem tutaj stworzyliśmy. Mimo że czasy świetności,  
takich projektów dawno minęły, to chcemy też pokazać, 

 że same e-ziny nie umarły i w dobie smartfonów,  
gdzie każdy ma Internet dosłownie w kieszeni,  

są jeszcze ludzie, do których trafia idea magazynu offline.

Chciałbym też tutaj gorąco podziękować wszystkim, którzy 
poświęcają swój wolny czas i tworzą ten wspaniały projekt.

W sprawie współpracy prosimy pisać na adres:  
kontakt@hipogryf.pl



www.facebook.com/ADMakowska/

www.tiny.pl/9pwrj

Szukasz kogoś, kto zmontuje ci zapowiedź

Może potrzebujesz osoby, która wykona
skład książki lub reklamę?

Zajrzyj na:

Potrzebujesz
projekt graficzny? 

Lub na...
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www.facebook.com/ADMakowska/

www.tiny.pl/9pwrj

Szukasz kogoś, kto zmontuje ci zapowiedź
�lmową do ksiązki?
Może potrzebujesz osoby, która wykona
skład książki lub reklamę?
A może po prostu potrzebujesz gra�ka?

Zajrzyj na:

Potrzebujesz
����������afi������

Lub na...


