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Witajcie w Halloweenowym numerze Hipogryfa! 

Śnieg za oknem coraz mocniej sypie, zimno strasznie, a my tu w pocie
czoła przygotowujemy kolejny numer Hipogryfa. Miło mi też ogłosić, że do
ekipy trafiła nowa osoba i już w tym numerze możecie przeczytać pierwszy
tekst Patryka Żelaznego, więc jak lubicie horrory, to nie możecie go
ominąć.

Miłego czytania i dobrej zabawy kiedy za oknem sypie śniegiem!

Arek „Birdman” Orzeł





 

 

Gdzie się podziały dobre
horrory



Patryk “Delighter” Żelazny

Wielu z nas lubi czasem poczuć strach – oczywiście w kontrolowanych
warunkach. Zdecydowanie zaliczam się do tej grupy, dlatego Halloween
traktuję prawie jak święto narodowe. Jest wtedy odpowiedni nastrój
i szybko się robi ciemno za oknem, co sprawia, że przerażające historie
uderzają dwa razy mocniej. Kiedy jednak nadeszły te wolne wieczory, które
zamierzałem spędzić na oglądaniu najróżniejszych horrorów, okazało się...
że nie ma co włączyć.

Nie twierdzę, że nagle wszystkie horrory gdzieś się schowały, bo tak nie
jest i od czasu do czasu trafi się jakaś perełka. Moim głównym zażaleniem
jest natomiast to, że zdecydowanie większa część premier filmowych w tym
gatunku... zwyczajnie nie jest straszna. Potrafią być ciekawe, ale już nie
czuję dreszczy na plecach, ani nie mam wrażenia, że ktoś – albo coś – za
mną stoi. A szkoda.

Zaczynam tęsknić za czasami, kiedy w kinie mogłem obejrzeć „Kiedy
gasną światła”, „Dziedzictwo. Hereditary” czy „Winchester. Dom duchów”.
Do dzisiaj pamiętam, że jak wróciłem o tej piątej rano z maratonu horrorów,
na którym obejrzałem pierwszy z wymienionych wyżej tytułów, to bałem
się zgasić światło. I to było w tym wszystkim najlepsze.

Za to jak patrzę na dzisiaj oferowane nam historie... to najczęściej nawet
mi się nie chce fatygować do kina.

Kwestia wspomnień z dzieciństwa?

Wszyscy kiedyś dorastamy, a przynajmniej lubię sobie to powtarzać.
Może się więc okazać, że w wielu przypadkach te wszystkie „stare dobre
horrory” wcale nie są kwestią geniuszu dawnych reżyserów, którzy
wyparowali w niewyjaśnionych okolicznościach, a tym, że młodszy umysł
pamięta to inaczej.

Czy ma to pewną słuszność w horrorach? I tak, i nie. Faktycznie, jak
miałem te 12 czy 14 lat, to wszystko trafiało do mnie inaczej. Teraz brakuje
mi tego uczucia niepewności, które towarzyszyło mi przy każdej nocnej
podróży do łazienki.



Jednak wracając do swoich ulubionych horrorów nawet po latach,
zwyczajnie widzę sporą różnicę. Niestety w takim wypadku groza trochę
rozpływa się w powietrzu, bo zwyczajnie pamiętam, co się zaraz stanie
i producenci nie mają już nade mną przewagi w postaci elementu
zaskoczenia... ale chyba o czymś świadczy fakt, że wciąż wolę włączyć
sobie „Obecność” (którą widziałem X razy) zamiast coś z nowości.

Ach, no i pragnę zauważyć, że mówiąc „bać się”, nie mam na myśli
jumpscare’ów, które (niestety) potrafią być całą esencją najnowszych
premier. Taką samą dawkę grozy zapewniał mi nieintencjonalnie skradający
się w pracy kierownik. Mówię o prawdziwym uczuciu silnego niepokoju.

Może lepiej już nie będzie...

To bardzo przykry scenariusz, którego wolałbym nie rozważać. Ale
załóżmy, że... już nigdy horrory nie będą tak straszne, jak je pamiętamy. Że
już dotknęliśmy tej górnej granicy realizmu w filmach, która okazała się nie
być tylko kolejną poprzeczką, a ceglanym sufitem.

Tylko idąc tym tropem, można dojść do wniosku, że potrzebujemy
świetnych efektów specjalnych, żeby móc się bać, a nie sądzę, żeby
faktycznie tak to wyglądało. Oczywiście, patrząc na klasyki gatunkowe
z 2000 roku i wstecz, zamiast dreszczy przerażenia, możemy z siebie
wykrzesać co najwyżej uśmiech zażenowania, ale już przecież stamtąd
wyszliśmy. To, co mamy teraz, w zupełności powinno wystarczyć na
najbliższe lata. A z jakiegoś powodu mam wrażenie, że właśnie nie
wystarcza.

Gry komputerowe przyszłością gatunku...

No i proszę: znalazłem te wszystkie horrory, których brakowało mi
w kinowych salach. Przeniosły się na komputery.

Zdaję sobie sprawę, że nie zachwyci to wszystkich, choćby z samego
faktu, że gry rządzą się kompletnie innymi zasadami. Na stół trzeba już
wyłożyć kompletnie inne pieniądze, a do tego musimy się martwić, czy
nasz komputer podoła wymaganiom sprzętowym danej produkcji, co
w przypadku filmów wydaje się zwyczajnie absurdalne, już nawet nie
wspominając o książkach. W tym miejscu postawię jednak odważną tezę
i stwierdzę, że jest to naturalna droga rozwoju gatunku. Gry komputerowe



szturchają nas o wiele większą liczbą bodźców, niż ma to miejsce w innych
dziełach.

Nagle nie tylko czytamy bądź oglądamy, jak nasz bohater mierzy się ze
strasznym złem, ale to my zostajemy osadzeni w tej roli. Nagle nie
patrzymy, jak ktoś ucieka przed potworem, tylko to MY uciekamy przed
potworem. Tutaj zamknięcie oczu i przeczekanie strasznej sceny nie
pomoże.

Gry dają niewyobrażalnie większe pole do popisu. Nie potrzebujemy
świetnych efektów specjalnych, żeby poczuć grozę. Świetnym przykładem
tego może być chociażby „Amnesia: Mroczny Obłęd”. Nie znajdziemy tam
szczególnie wyszlifowanej warstwy graficznej – tym bardziej że premiera
miała miejsce w 2010 roku – ale przechodzenie jej nawet dzisiaj potrafi
sprawić kłopot. Napomknę, że moją pierwszą myślą był „Slenderman”,
jednak ta konkretna produkcja nie zestarzała się najlepiej (mimo że łezka
się w oku kręci).

A pragnę też przypomnieć, że poszliśmy tutaj o wiele dalej. W 2022
roku doczekaliśmy się premiery na przykład „Madison”, która zrobiła
w internecie wcale nie tak mało szumu. I nawet oglądanie jej gameplayu na
YouTube, potrafi przynieść o wiele więcej emocji niż obecne premiery
filmowe.

Przeglądając też najważniejsze premiery z miesiąca na miesiąc,
zwyczajnie widzę, że podobnych gier wcale nie brakuje, a gatunek rozkwita
zdecydowanie prężniej.

...a historie na faktach ratunkiem dla filmów

To, że gry komputerowe najpewniej wkrótce zawładną gatunkiem,
wcale nie oznacza, że filmy są spisane na straty. Oparcie przedstawianej
fabuły na prawdziwych wydarzeniach jest w stanie wznieść odbiór na
całkiem nowy poziom. I żeby już zostawić „Obecność” w spokoju, zwrócę
tutaj uwagę na serię filmów „Amityville”, które także wyrobiły sobie
pewne poważanie. Bo poza samym klimatem filmu, wciąż mamy z tyłu
głowy myśl, że przynajmniej część z przedstawionych wydarzeń miała
miejsce naprawdę. I to potrafi być przerażające.



Ponadto sądzę, że takie historie potrafią przynieść to moje upragnione
uczucie grozy, nawet jeśli niekoniecznie są zaklasyfikowane jako horror per
se... ale to wszystko niesie to ze sobą pewne niekorzyści. Mam na myśli
historie true crime – takie najczęściej przyodziewane są w kryminały lub
oczywiście filmy dokumentalne, ale może skupmy się na tych pierwszych.

Jako przykład mogę podać serial Netfliksa „Dahmer”. Został
okrzyknięty bardzo kontrowersyjnym dziełem, ale jeśli na chwilę
zepchniemy to na bok, to okaże się, że producenci, przykładając się do jak
najdokładniejszego odwzorowania niektórych zbrodni Dahmera, stworzyli
fenomenalny dokument, jak i horror.

Tyle że tutaj kłaniają się niekorzyści, o których pisałem wyżej. Jeśli
chcemy stworzyć horror, kryminał czy jakiekolwiek inne dzieło oparte na
prawdziwej zbrodni, to ta zbrodnia najpierw musiała mieć miejsce. A tutaj
potworem nie jest jakieś bliżej nieokreślone zło – potwór, demon, duch czy
inna zjawa, tylko człowiek, jakich setki mijamy codziennie na ulicach.

Nic nie jest wyryte w kamieniu

Może się też okazać, że całe moje wypociny i narzekanie do niczego nie
doprowadzi, bo okaże się, iż to po prostu nie najlepszy okres dla gatunku
i za rok, dwa czy pięć wybije się on mocno w górę. Albo raczej wróci na
właściwe tory.

Na pewno znajdzie się masa ludzi, którzy trzęsą portkami przy
dzisiejszych produkcjach i świetnie się przy tym bawią. No i nie ma w tym
nic dziwnego, bo ile ludzi, tyle perspektyw. Tyle że niektórzy – na przykład
ja lub osoby z mojego najbliższego otoczenia – zauważają, że liczba
wypuszczanych strasznych filmowych horrorów z roku na rok maleje.

W takim przypadku pozostaje nam przenieść się na komputery. Lub
w ostateczności mieć nadzieję, że producenci filmowi w najbliższej
przyszłości znajdą jakieś nowe sposoby na przerażanie swoich widzów.



 



 

 

Brzydcy - Śliczni Scott
Westerfeld



Recenzuje: Ulka “Nanaia” Kiniorska

Niepoczytalni Brzydcy i Śliczni

Świat przyszłości jest idealny. Ludzie korzystają tylko z ekologicznych
rozwiązań, wszystko jest biodegradowalne i przyjazne środowisku.
Wszyscy są jednakowo szczęśliwi, ponieważ każdy jest tak samo śliczny.
Co może nie grać w takim wspaniałym świecie?

Tally Youngblood za kilka miesięcy ma przejść operację, która poprawi
jej urodę tak, by pasowała do standardu. Miła aparycja i duże oczy są dla
niej tak ważne, że odlicza każdą godzinę, która dzieli ją od jej
metamorfozy. Wszystko się zmienia, gdy poznaje Shay, która... Akceptuje
swój wygląd. Co więcej, nowo poznana koleżanka odkrywa przed Tally
świat, który krył się tuż za progiem – krainę dzikich drzew, szumiących
rzek, splątanych włosów i niekontrolowanej radości.

Zdolny, ale leniwy

Rozumiem, że literatura młodzieżowa rządzi się swoimi prawami. Ja
wiem, że musi wypełnić pewne schematy, żeby spełniać kryteria swojej
kategorii. Tylko czemu wypełniać je gotowcami? Początkowo byłam
zaintrygowana. Autor bardzo się postarał, by przedstawiony świat był
sensowny i niósł na swoich barkach ciężar czasów, w których zdarzyło nam
się żyć. Owszem, kraina na pierwszy rzut oka jest wyidealizowana, jakby
stanowiła parodię dla wszystkich tych utopii przyszłości, o których śnimy.
Wszystko jest tak wspaniałe i perfekcyjne, że zaczyna być groteskowe. W
tej powieści społeczeństwo dzieli się na tych, którzy tego nie widzą i pragną
ideału, oraz na wyrzutków, którzy są świadomi wszechobecnej hipokryzji. I
to jest super!

Tylko że zewsząd wypełza nam młodzieżówkowość książki...
Począwszy od słownictwa (albo tłumaczenia), poprzez fabułę, skończywszy
na bohaterach – wszystko tu jest infantylne. Wyspecjalizowana jednostka
wojskowa nie radzi sobie z nastolatkami, strach przed utratą najbliższych
jest słabszy niż chuć, a w kryzysowych momentach wszystko szczęśliwie
układa się dokładnie tak, jak powinno, żeby było cacy. Do tego bohaterowie
przejawiają więcej emocji przy porywach serca, niż w momencie, gdy
okazuje się, że cały ich świat jest jedną wielką manipulacją i kłamstwem.



Wiadomo, to chcica napędza życie, ale mogliby chociaż trzymać się
przekazu.

Czytać się odechciewa

W pewnym momencie myślałam, że autor poprowadzi narrację tak, by
ukazać drugie dno naszych działań. Najbardziej intrygowało mnie to, jak
pociągnie wątek przyrody, ponieważ pokazał, że ludzie skupili się na tym,
by wszystko było biodegradowalne i eko, że zupełnie odcięli się od natury.
Dzieci chowane w ich miastach nie znają prawdziwych, starych drzew, nie
znają szumu dzikich, rwących strumieni... Ale nie. Autor napisał, że Dym,
miasto wyrzutków, znajduje się w dziczy i kropka.

Mam wrażenie, że wszyscy bohaterowie mają jednego wspólnego
tatusia – sławnego Cliché. Kompanami głównej bohaterki są drugoplanowe
rebel-ciacho, egzystencjonalna przyjaciółka i popychadła z imionami. Ale
sama Tally mnie zaskoczyła! Jest tak nijaka, że Mary Sue to przy niej
oscarowa kreacja postaci. Bohaterowie służą tu do wymiany losowych
dialogów i całowania. Świat, w którym pokładałam wielkie nadzieje, okazał
się tak dziurawy, że można by go nosić latem na plaży. I jakby go wypełnić
piachem, to może w końcu nabrałby jakiejś wartości.

Tylko słowa, nie barwy...

Chciałabym napisać coś więcej o bohaterach, miastach, świecie
przedstawionym... Ale to są tylko nazwy, puste słowa. Są punktami, które
czytelnik odhacza, chcąc dobrnąć do końca serii.



Pomysł był zacny – pokazać, że piękno to tylko fasada, a prawda o
sobie jest cenniejsza niż penthouse i markowe ubrania. Szkoda tylko, że
autor nie trzymał się tego i wymienił ideę na akcję. W drugiej części,
zatytułowanej Śliczni, pokazany jest świat idealnych nastolatków, ich
idealnych marzeń i idealnych płytkich związków. W tej części autor chyba
już zupełnie porzucił moralitorskie tło i skupił się na tym, by popchać
fabułę do przodu. Tempo całkowicie zjadło potencjał tej serii, a
powtarzalność zabiła całą moją ciekawość. Śliczni to książka synonimów
fabularnych z Brzydkich. I chyba lepiej bym się bawiła, czytając drugi raz
pierwszy tom.

Bardzo mnie rozczarowała ta seria. Po młodzieżówkach spod piór
Maggie Stiefvater i Suzanne Collins mam wysokie oczekiwania co do
gatunku. Marzy mi się, by pewnego dnia wszystkie książki kierowane do tej



grupy czytelników miały przesłanie i pewną mądrość, która na zawsze
zostanie gdzieś tam z tyłu głowy. A jeśli nie to, to przynajmniej niech będą
rozrywką i czystą przyjemnością... Niestety, ta seria nijak się ma do moich
marzeń. Brzydcy i Brzydcy, ale teraz już ładni są po prostu mierni. Na
trzecią część nie czekam, pewnie i tak już ją czytałam.



 



 

 

Pożerca E.Raj
Recenzuje: Dawid “Djf” Janeczek



„Pożerca” to nowa książka Elli Raj. Twórczość autorki poznałem pod
koniec poprzedniego roku za sprawą cyklu „Uczeń nekromanty”, którego
pierwszy tom uznałem za najlepszą książkę spośród polskiej fantastyki
przeczytanej w 2021. Wskutek tego oczekiwania wobec nowej powieści
miałem całkiem spore, mimo swojej wiedzy o jej innym klimacie. Czy
autorce udało się je spełnić? Zapraszam do recenzji.

Elfia księżniczka Maya ma wybuchowy charakter i jest córką septema.
Skłonna do wywoływania skandali prowokuje o jeden za dużo. Wskutek
tego zostaje zesłana do owianego złą sławą księstwa Sayeri. Ziemie te
sąsiadują z orkami, które wzbudzają w Mayi pogardę, a groźba ich
ewentualnego ataku na księstwo – strach. Jako nowa władczyni Sayeri musi
się rozeznać w jego wewnętrznej sytuacji. W trakcie próby umocnienia
swojej pozycji spotyka w lochach orka. Tajemniczy zwiadowca od razu
zwraca jej uwagę. Okazuje się, że łączy ich powiązanie z tajemniczą siłą
zwaną Pożercą. Muszą wspólnie odkryć jej tajemnicę, ponieważ od tego
mogą zależeć losy świata.

W światach fantasy zazwyczaj największe skupienie jest na ludziach,
którzy są najważniejszą rasą. Tutaj autorka postanowiła to zmienić i w
centrum historii znajdują się elfy. Są to istoty posągowe, eteryczne, piękne.
Wskutek tego mają kompleks wyższości nad innymi rasami. Najogólniej
mówiąc, są piękni na zewnątrz, ale paskudni w środku. Sztuczni i pełni
pogardy nie tylko dla innych ras, lecz także dla „odmieńców” wśród
swoich.

Skoro już wspomniałem o innych rasach, to trochę ich jest, jak choćby
hobgobliny, gobliny, gnomy, trolle, koboldy czy przedstawiciele małego
ludku – chochotki, stukotki czy impy. Oczywiście w historii znajdują się też
jacyś ludzie, ale ich rola w jest tak marginalna, że nie zapamiętałem
żadnego z nich. Ella Raj skupiła się za to na orkach, które są przeciwwagą
dla elfów. Istoty te najbardziej znane z „Władcy pierścieni” kojarzą się z
czymś plugawym, paskudnym, godnym pogardy i to ją właśnie mają dla
orków elfy. Między tymi dwiema rasami istnieje nienawiść oparta na
„pięknie” pogardzającym „brzydotą”.

Razism elfów w stosunku do orków jest ważny w kontekście głównej
bohaterki. Maya jako elfka została wychowana w pogardzie do innych ras i



zwłaszcza „brudnych” orków. Wskutek tego jej umysł jest pełen
stereotypów i uprzedzeń.

Nie są one jednak tak dominujące, jak w przypadku innych elfów,
ponieważ bohaterka ma w sobie domieszkę krwi elementala ognia (o czym
nie waha się ona przypominać czytelnikowi – w powieści występuje
narracja pierwszoosobowa), wobec czego jej charakter jest bardzo...
impulsywny. Jest bardzo uczuciowa, więc łatwiej jest jej traktować orka jak
kogoś normalnego.

Przyznam, że trudno mi ocenić Mayę. Można powiedzieć, że ogólnie
jest dobrą osobą, ale niektóre jej wybory wzbudziły u mnie kontrowersje.
Dodatkowo jej impulsywność i nadmierna uczuciowość wzbudzały u mnie
lekki dyskomfort, ponieważ wolę bohaterów mniej wylewnych w
okazywaniu swoich emocji. Nie darzyłem jej jednak niechęcią, bo miała
duży dystans do swoich wad i można powiedzieć, że z czasem się
„ogarnęła”, więc momentami potrafiłem jej kibicować. Przez większość
czasu była jednak dla mnie zbyt chaotyczna.

Na całe szczęście lepiej prezentuje się Aryel, którego myśli trudno
przejrzeć, a jego relacja z główną bohaterką od samego początku jest
trudna. Dziwi go dobroć elfki i nie ufa jej z powodu rasizmu, w którym
została wychowana.

Z reszty bohaterów wyróżniają się choćby skompromitowany wśród
elfów były książę Larys, władający nietypową mocą septem Saffoy,
przypominająca wróżkę i bardzo żywiołowa stukotka Mifi, mający
przeszłość asasyna chochotek Vusu czy dwójka ekscentrycznych gnomów
Vlumir i Muffir.

Ogólnie książkę czytało mi się różnie. Po wywołaniu skandalu
bohaterka trafia do Sayeri, gdzie musi zaznaczyć swoją pozycję i przyznam,
że jej walka o wpływy była dla mnie ciekawa, ponieważ lubię wątki
polityczne, a Larys od razu mnie zaciekawił. Później jednak fabuła skręciła
w bardziej przygodowy wątek związany z zagadką Pożercy i tutaj już nie
odczuwałem takiej przyjemności z lektury. W tym czasie autorka
rozbudowuje także relację głównej dwójki bohaterów i czytelnicy lubiący
romanse powinni być zadowoleni poprowadzeniem tego wątku, ale sam nie
przepadam za skupianiem się na tym aspekcie. Zdawałem sobie sprawę z



tego, że wątek romantyczny będzie (nawet sama autorka mnie ostrzegła o
tym), ale nie myślałem, że Ella Raj poświęci mu tak dużo miejsca. Został
dobrze poprowadzony i samo uczucie rozwija się całkiem naturalnie, ale
chyba mogę powiedzieć po lekturze „Pożercy”, że błądzenie dłoni po ciele i
widoczne napięcie między bohaterami to ewidentnie nie są moje klimaty.

Gdzieś około 150 stron przed końcem jednak fabuła wkroczyła dla mnie
znowu na bardziej przyjemne tory i doszło do dwóch konfrontacji, które
odkryły sporo kart. Te rozmowy były intensywne i to nie pod względem
seksualnym (chociaż jedna może trochę, ale w nietypowym wydaniu), więc
czytałem je z większym zaangażowaniem w fabułę. Przy okazji rozmowy
dotyczyły między innymi polityki, a w moim przypadku polityka w
powieści zawsze na plus.

Szczerze te dwie konfrontacje trochę podwyższyły moją ocenę końcową
i były miłym zaskoczeniem, bo po skupieniu się na Pożercy i relacji
głównej dwójki zacząłem tracić nadzieję na jakieś sceny zapadające w
pamięć, ale najwyraźniej autorka zachowała najlepsze na prawie koniec.
Samo zakończenie powieści domyka ją na tyle, że może być kontynuacja,
ale nie musi.

Podsumowując, „Pożerca” to była dla mnie nietypowa książka z
powodu poświęcenia dużej ilości miejsca wątkowi romantycznemu, ale
wątek polityczny oraz dwie konfrontacje pod koniec powieści były na tyle
dobre, że samą lekturę oceniam pozytywnie. Nie czułem zachwytu i dla
mnie nie był to poziom „Ucznia nekromanty”, ale tego się spodziewałem i



chyba zwyczajnie nie jestem tzw. targetem „Pożercy”, więc nie czuję
również zawodu. Na pewno byłbym chętny powrócić jeszcze kiedyś do
tego świata, ale może już w mniej romansowym wydaniu. Polecam, jeśli
lubicie rozbudowane wątki romantyczne lub przynajmniej wam nie
przeszkadzają w czerpaniu przyjemności z lektury.



 



 

 

Star Wars - Wojny Klonów
Rebel



Arek “Birdman” Orzeł

Dawno, dawno temu w 1977 roku, w kinach pojawił się film Star Wars:
Episode IV A New Hope. W filmie tym, w okolicach 30 minut, trwa
rozmowa między starym dziwakiem, Benem Kenobi, a młodym farmerem
Lukiem Skywalkerem, w rozmowie tej, padło ikoniczne pytanie: „You
fought in the Clone Wars?”. Nikt w 1977 roku nie mógł wręcz
przypuszczać, że w 2002 roku zostanie to rozwinięte w filmie Star Wars:
Episode II – Attack of the Clones, że w 2003 roku Cartoon Network
przygotuje kreskówkę opowiadającą o Wojnach Klonów, a w 2008
dostaniemy ciągnący się na 7 sezonów serial animowany nazwany właśnie
„Clone Wars”, tym bardziej nikt nie spodziewał się, że w 2022 roku,
będziemy mieć grę planszową opowiadającą właśnie o tych wydarzeniach!
A wszystko to, zaczęło się od rozmowy dwójki postaci w pewnym filmie,
45 lat temu.

Wielka Armia Republiki toczy bohaterską walkę przeciwko zastępom
droidów bojowych dowodzonych przez hrabiego Dooku. Złowrogi lord
Sithów i jego separatystyczna machina wojenna przyczyniają się do upadku
kolejnych światów.

Wojny Klonów to gra kooperacyjna opowiadająca o walce rycerzy Jedi
przeciwko armii droidów i ciemnej stronie mocy. Gracze nie będą tutaj ze
sobą rywalizować, a za to, wspólnymi siłami będą odpierać armie
separatystów. Gra jest oparta o zasady Pandemica (no bo to jest po prostu
Pandemic w szatach Jedi), gdzie tam również działamy jako drużyna, ale
zamiast z Sithami to mierzyliśmy się z zabójczym wirusem.

W grze możemy wcielić się w Anakina, Ashokę, Obi-Wana, Yodę,
Windu, Aaylę czy Luminarę. Każdy Jedi jest trochę inny, jeśli chodzi o
styl grania, ze względu na jego umiejętność specjalną. Do gry wystarczy
dwóch graczy (na upartego solo też można grać), ale im więcej, tym po
prostu raźniej i przyjemniej się gra. Po drugiej stronie barykady staną:
Ventress, Dooku, Maul oraz Grievous. Podobnie jak w przypadku Jedi,
który różnili się umiejętnościami, to nasi złole będą mieli różne warunki,
jakie musimy spełnić aby ich pokonać, oraz będą wywoływać odmienne
efekty na planszy.



W trakcie gry będziemy przemieszczać naszego Jedi po planszy,
walczyć z droidami, realizować misje rozsiane po planetach czy dobierać
karty i budować z nich rękę 7 kart, które pomogą nam w grze. Zasady są
proste do nauczenia, a same tury szybkie do rozegrania. Mamy ograniczoną
ilość tur, gdyż z każdą kolejną rośnie liczba droidów na mapie, i albo uda
nam się szybko wykonać misje i dotrzeć do głównego złego, albo siły
separatystów przejmą planety a my przegramy. Więc trzeba pamiętać, że
czas działa tutaj na naszą niekorzyść, a każdy ruch i tura, są na wagę
złota.

Co mogę powiedzieć o samej grze?

Zacznijmy od zawartości, bo prawie wszystko wygląda naprawdę
dobrze. Figurki bohaterów wyglądają faktycznie jak bohaterowie z Wojen
Klonów, figurki droidów, mimo że mniejsze i mniej szczegółowe również
dobrze się prezentują. Karty mają fajne arty i cieszę się, że nie poszli na
łatwiznę i nie wzięli po prostu kadrów z Wojen Klonów. Co do reszty, jak
kostki czy znaczniki, to po prostu są, wyjątkowe jakoś nie są, ale swoje
zadanie spełniają.

Bardzo mam ochotę spróbować i pomalować te figurki, ale
naprawdę boje się, że mając dwie lewe ręce, zaraz będę biegł kupić
nowy zestaw…

Gra idealna dla fanów Gwiezdnych Wojen i gier kooperacyjnych



Już dawno nie grałem w kooperacyjną planszówkę i była to naprawdę
miła odmiana. Fajnie jest odpalić na telewizorze serial Wojny Klonów i
pykać w planszówkę ze znajomymi, którzy też lubią Star Warsy. Do tego,
fakt że mamy 4 różnych przeciwników, daje nam 4 różne scenariusze do
rozegrania. Bo walczymy w jednej grze tylko z jednym, a walka z Maulem
czy Dook, to są dwie zupełnie inne gry.

Zawartość pudełka:

• 7 figurek Jedi
• 4 figurki złoczyńców
• 3 figurki blokad
• 36 figurek droidów
• 1 planszę do gry
• 1 kostkę do gry
• 46 kart oddziałów
• 32 karty inwazji (widoczne obok)
• 7 kart Jedi
• 4 arkusze złoczyńców
• 24 karty złoczyńców
• 24 karty misji
• 2 znaczniki torów
• 2 znaczniki misji
• 1 znacznik przypomnienia
• 1 suwak
• 5 kart pomocy
• 1 znacznik solowego gracza





 

 

Ryzykanci Lucrum Games
Arek “Birdman” Orzeł



Ryzykanci

Dobrych gier karcianych nigdy za wiele! Jeszcze jak trafi się taka, gdzie
możemy podokuczać znajomym, a do tego wszystko utrzymane jest w
klimatach Indiany Jones czy Tomb Raider, no to tylko siadać i grać! Tym
samym, przed wami Ryzykanci – nowa gra karciana od Lucrum Games,
która powinna wywołać łezkę nostalgii u osób, które z wypiekami na
twarzy oglądały Poszukiwaczy Zaginionej Arki.

Przypomnij sobie wszystkie emocjonujące książki, komiksy i filmy
pełne dzielnych odkrywców i podróżników, zaskakująco zabójczych
archeologów, tajnych agentów oraz łowców krokodyli… A teraz sięgnij po
karty i zabierz te postacie na własną ekspedycję – po skarby i triumf.

Gdzie tkwi haczyk?

W tej twardej i pełnej brudnych zagrywek rywalizacji staniesz
naprzeciw nie wrogów, ale przyjaciół! Ekspedycja to jednak nie czas na
skrupuły i kompromisy – spryt, szybkość i bezwzględność to klucze do
zwycięstwa w rozgrywce, w której wszystkie chwyty są dozwolone.

Zasady proste i szybkie jak z bicza strzelił

Gra od 2 do 5 graczy, jedna taka rozgrywka zajmuje do 30 minut i
chodzi o to, by zdobyć jak najwięcej punktów, jednocześnie jak najbardziej
przeszkadzając innym. Z dobieranych kart tworzyć będziemy naszą ekipę
poszukiwaczy przygód, każdy z nich będzie dawał nam określoną liczbę
punktów (zależnie od tego, jaki przedmiot jest mu przypisany) i
jednocześnie wywoływał jakiś efekt w grze. Efekty są różne, ale w
większości opierają się na wprowadzaniu zamieszania w grze, jak np.
zamieniamy się kartami z innym graczem, cofaniu karty do ręki czy
dobieraniu dodatkowej karty. Gramy tak aż do momentu, gdy już nie będzie
można wyłożyć żadnej karty, wtedy nasza ekipa śmiałków mierzy się z
dodatkowym zagrożeniem (wyłożonym na stole), które trochę przerzedzi
naszą drużynę (tak, tu nie tylko gracze, ale i karty kopią nas po tyłkach),
reszta ocalałych przechodzi na koniec gry jako punkty. Gramy tak 3 razy i
na koniec sumujemy wszystkie punkty, kto ma najwięcej, ten po prostu
wygrywa.



Dodatkowo w zestawie znalazła się „karta pomocy”, swoista ściąga z
rozpiską wszystkich kart, tak żeby nie trzeba było wertować instrukcji, jak
dla mnie super pomysł.

Dobra karcianka do zabrania w podróż

Nie ważne czy ruszamy w gęste dżungle jak Nathan Drake, zaginione
ruiny świątyni jak Lara Croft czy zakurzone archiwa Barnett College jak
Indiana Jones – Ryzykantów dobrze mieć w plecaku. Jak już wspomniałem,
gra się szybko, do tego jest dużo frajdy z dokuczania innym graczom,
wymaga tylko dwóch osób do rozgrywki i nawet po rozłożeniu nie zajmuje
dużo miejsca. Co prawda, jeśli chcielibyście pograć na tym małym stoliku
w pociągu to będzie wam ciężko, ale spokojnie rozłożycie ją nawet pod
najmniejszym namiotem. Jak znowu będę jechał z moją dziewczyną gdzieś
w góry (wiedząc już, że z LTE to tam różnie…) to na bank wrzucam
Ryzykantów do plecaka, zwłaszcza że pudełko jest na tyle małe, że nawet
go nie poczuję.



No i też muszę pochwalić ilustracje na kartach, bo te są w spójnym stylu
i po prostu mi się podobają! Zwłaszcza że jedna z postaci naprawdę
wygląda jak Indy! Nawet ma ten charakterystyczny kapelusz. Widać, że ta
gra była nim inspirowana i to po prostu do mnie trafia. Nigdy nie kryłem się
z tym, że uwielbiam filmy z Jonesem (tak, nawet czwartą część, tę, w której
zagrał Shia LaBeouf) i Lucrum Games, zrobiło mi wcześniejszy prezent
gwiazdkowy 😉

Czy zaryzykować zakup?

Gra wyceniona jest na 60 zł i przy tej cenie mogę powiedzieć, że mi się
bardzo podoba, ale mimo wszystko to jest drogo jak na prostą karciankę. Na
szczęście, cena na pudełku a cena w Internecie to dwa osobne byty, dzięki
czemu można ją kupić już za 32 zł, a za tyle, to śmiało ją mogę polecić!
Tylko dokupcie jakieś koszulki na te karty, bo mimo że bardzo ładne i
sztywne, to granie i ciągłe tasowanie da o sobie szybko we znaki.

Zawartość pudełka:

• 63 karty postaci
• 12 kart zagrożeń
• 6 kart zastraszenia
• Instrukcja oraz karta pomocy





 



 

 

Smoczy Kryształ Edgard
Games



Arek “Birdman” Orzeł

Smoczy Kryształ to najnowsza gra planszowa od Edgard Games, za
której stworzenie odpowiada Hubert Bobrowski, a oprawę wizualną
przygotowała Maria Murawska. Gra kosztuje (zależnie od promocji na jaką
się załapiecie) od 70 do 99 zł i jeśli szukacie fajnej gry fantasy z niskim
progiem wejścia, która jednocześnie oferuje całkiem sporo do roboty, no to
zachęcam was do przeczytania tej recenzji!

Zamierzchłe czasy. Królestwa rosną w siłę. Zachłanni władcy Radelii,
Zaranii, Arturii i Paflonii chcą poszerzać swoje granice i zdobywać
bogactwa. Bieg dziejów zmienia Zmiotella, gosposia słynnego maga
Logikusa, która znajduje na strychu zwykłą z pozoru książkę z przepisami.
Okazuje się, że to Księga Drakoniusza, smoka zamieszkałego w mitycznej
Dragonii. Na dorocznym zjeździe królów w krainie Tarsis mag Logikus
prezentuje władcom dzieło. Między recepturami i receptami na smoczą
zgagę Drakoniusz opisał w nim bowiem Smoczy Kryształ – znajdujący się
w jego skarbcu magiczny przedmiot zapewniający dobrobyt i szczęście w
krainie tego, kto go posiada.

Kości w dłoń! Idziemy na smoka!
A dokładniej to na jego skarb…

Smoczy Kryształ to gra dla 2-4 graczy, gdzie rozgrywka przewidziana
jest na 30 do 60 minut a minimalny zalecany wiek, żeby zagrać do 7 lat.
Niech was jednak nie zmyli taki niski wiek albo tak krótki czas rozgrywki,
gdyż w Smoczym Krysztale odnaleźć można wiele elementów ze starszych
gier planszowych w klimatach fantasy (i tak, też chodzi mi o tego kolosa na
literę T!).

Będziemy tutaj:

• Przemieszczać się po planszy pełnej różnych pól, teleportów i
dodatkowych miejsc,

• do tego przyjdzie nam walczyć z potworami,
• zbierać różne karty z artefaktami i dodatkowymi przygodami,
• a nawet i walczyć z innymi graczami!



I to jest naprawdę fajne!

Ścigamy się po planszy, żeby jak najszybciej wygrać, zbieramy
różności, a dodatkowo jak staniemy na tym samym polu co inny gracz, to
możemy z nim walczyć i w efekcie czego, cofać go na planszy, samemu
zapewniając sobie przewagę. Taka wisienka na torcie.

Pogadajmy o samym wydaniu

Pudełko jest sporawe, wydawać by się mogło, że jest tam duża plansza i
pełno elementów, ale jak je otworzymy, to pierwszym co widzimy, jest
ogrom wolnej przestrzeni. Zabrakło inserta, żeby wszystko trzymać w
jednym miejscu, przez to karty, żetony, kostki, pionki i plansza są luzem.
Spoko, da się ogarnąć i nawet jeśli karty są naprawdę spore i w nietypowym
wymiarze, to udało mi się jakoś to fajnie spakować w torebki, jakie miałem
pod ręką.

Na plus na pewno postaci bohaterów. Nawet jeśli kartonowe, to fajnie,
że pojawiły się ich figurki. Tak samo plus za drewniane i dość solidne kości
do gry i oczywiście świetne ilustracje zarówno na kartach, jak i na planszy,
tutaj bardzo podoba mi się to co zrobiła Maria Murawska.



Gra nie tylko dla najmłodszych

Mimo że Smoczy Kryształ jest grą typowo familijną, to nie widzę
przeszkód, żeby zagrać też w nią przy piwie, w grupie dorosłych
znajomych. Mamy proste zasady, w trakcie dobrze się bawimy, a rozgrywka
jest na tyle szybka, że nie będzie nam się tutaj nic dłużyć.

Zawartość pudełka:

• plansza
• 55 kart
• 4 postacie
• 12 żetonów z kamieniami szlachetnymi
• 4 paski zdolności graczy
• 4 żetony z punktami zdolności
• dwie kostki do gry





 





 

 

Harry Potter Czarodziejskie
wyzwanie w Hogwarcie



Cartamundi
Arek “Birdman” Orzeł

Wracamy do Hogwartu! Mam dla was kolejną planszówkę i tym razem
jest to coś z uniwersum Harrego Pottera. Jest jednak mały haczyk! Jeśli
myślicie, że będziecie dobrze bawić się w Hogwarcie, to od razu uprzedzam
– idziemy tam zdawać egzamin z SUM-ów.

Zbieraj karty i zaliczaj przedmioty

Dokładnie tak, „Czarodziejskie wyzwanie w Hogwarcie” to gra
planszowa o zdawaniu egzaminów w Hogwarcie. Gramy od 2 do 4 graczy,
gdzie każdy wybiera jeden z 4 domów i postać do niego przypisaną (Draco,
Cedric, Luna, a w przypadku Gryffindoru, Harry, albo Hermiona, albo
Ron… tak, tutaj pojawiła się cała trójka, mimo że tylko jedną z nich można
grać), no a potem idzie pisać egzaminy.

Żeby nie było tak strasznie, pisanie egzaminów rozwiązane jest w
formie układania kart, gdzie musimy zbierać karty z danej dziedziny, aż
będziemy mieli komplet, pozwalający na zaliczenie przedmiotu. Kto zaliczy
wszystkie przedmioty jako pierwszy, ten wygrywa. Jak komuś nie idzie, to
są dodatkowo karty, które mogą troszkę namieszać, np. blokując innego
gracza na turę. Więc trochę kombinowania i przeszkadzania sobie, też się
tutaj znalazło.

Trudne egzaminy, ale proste zasady gry

Gra jest krótka, szybka i bardzo łatwa. Instrukcja jest króciutka i po
rozegraniu pierwszej partyjki, nie będziemy musieli już do niej wracać, co
jest dla mnie zdecydowanym plusem. Kart, które wpływają na przeciwnika
czy rozgrywkę, jest mało, więc większość czasu, będziemy skupiać się na
tym, żeby po prostu dobrać potrzebną na kartę z danego magicznego
przedmiotu. Tym samym, nie jest to gra, na której trzeba mocno się skupiać
i spokojnie może po służyć za lekką grę imprezową, przy której gramy i
jednocześnie gadamy, albo oglądamy właśnie Harry’ego Pottera na
telewizorze.

Jest klimat



Bardzo podoba mi się sama plansza do gry, jak i też figurki postaci.
Wykorzystano tutaj zdjęcia z filmu, co nawet pasuje i sprawia całkiem
dobrze wrażenie. Z kartami jest trochę gorzej, bo tutaj mamy częściowo
ilustracje a częściowo zdjęcia z filmu, do tego ilustracja ilustracji nie
równa, ale szczerze to widziałem gorzej wyglądające karty. Nie powiem, że
są jakoś super ładne, ale widać dokładnie co tam jest, fani HP od razu
rozpoznają magiczne stworzenie, no a co najważniejsze — dobrze spełniają
swoją funkcję.

Widać, że była to gra projektowana dla młodszego odbiorcy

Jak już wspomniałem, nie jest to skomplikowana planszówka, nie mam
tam za wiele strategii i wyborów, ale to wszystko staje się jasne biorąc pod
uwagę to, że jest to gra typowo 8 +.

Powiem tak:

Jak szukacie planszówki na długie godziny, na wiele rozgrywek itp. To
raczej nie. Jak szukacie czegoś szybkiego i prostego i w świecie HP, to
będzie pasować. Nie jest to gra na cały wieczór, bo szybko stanie się
monotonna, ale tak ze dwie, trzy partyjki, jak najbardziej można zagrać. Jak
dla mnie, miło było wrócić do Hogwartu!

Zawartość pudełka:

• 90 kart lekcji
• 6 pionków-postaci
• 1 plansza
• 20 żetonów zaliczenia lekcji
• Instrukcja
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