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2023 zaczyna się naprawdę dobrze! Mamy nowy numer Hipogryfa, mamy
nowe twarze w ekipie, nawet strona www przechodzi lekką przemianę. Nowy rok
rozpoczynamy pełni energii i już działamy, aby nasz magazyn był jeszcze lepszy!

Miłego czytania!

Arek „Birdman” Orzeł





 

Supernatural: długa droga w dół
Omawia: Patryk “Delighter” Żelazny

Narodziny gwiazdy i słodkie początki

13 września 2005 roku był dniem, który na zawsze zmienił moje życie. Co
prawda wówczas o tym nie wiedziałem, bo ledwie skończyłem robić w pieluchy,
ale wtedy premierę miał pierwszy odcinek „Supernatural”. Serialu, w którym – w
dużym skrócie – dwójka braci staje w walce przeciwko złu wszelakiemu i który
w 2023 będzie obchodzić swoje osiemnaste urodziny. Tym tekstem chciałbym
jednocześnie uczcić jego wejście w dorosłość i niejako się z nim pożegnać.



Mojego pierwszego zetknięcia z dziełem Erica Kripkego nie pamiętam za
dobrze. Byłem młody, głupi, jeszcze nie do końca wiedziałem, co takiego leci na
ekranie komputera bądź telewizora. Bardziej świadomie oglądał to mój brat, a ja
po prostu stwierdziłem, że jak on na coś takiego patrzy, to ja też chcę (zjawy,
duchy i potwory – moje klimaty od zawsze). I właśnie od tego się zaczęło. Nie
potrafię przywołać dokładnego roku w swojej głowie, jednak jestem prawie
pewny, że siódmy sezon serialu był już wtedy wypuszczony lub wyszedł w
trakcie mojego oglądania. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ mimo to,
swoją pierwszą przygodę zakończyłem wraz z ostatnim odcinkiem szóstego
sezonu. I całe szczęście – ale o tym niżej.

Na początku trochę się pozachwycam i trochę popsioczę. Otóż młody
Patryk, niesamowicie zafascynowany nowym serialem, w którym to się
bezgranicznie zakochał, zaczął o nim rozpowiadać na lewo i prawo. Dosłownie –
każdemu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że w całym gronie
znajomych (wtedy jeszcze nie takim małym), „Supernatural” znało może pięć
osób. I to nie tak, że go lubiły. Nie potrafiłem tego zrozumieć i to bolało. Można
by pomyśleć, że ten serial miał tak naprawdę wszystko, za co ludzie kochają
dzieła filmowe. W tym świetną historię, klimat sprawiający złudzenie ulotnego
wspomnienia z dzieciństwa, którego tak naprawdę nigdy się nie miało, i
fenomenalną obsadę składającą się z Jensena Acklesa (Dean Winchester), Jareda
Padaleckiego (Sam Winchester) i Mishy Collinsa (Castiel). Oczywiście wielu
innych aktorów także zasługuje na wspomnienie, ale to nie napisy końcowe. Od
moich początków minęło już około dziesięć lat (tak pi razy oko). I wiecie co? W
dalszym ciągu nie wiem i nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak mało osób zna ten
serial.

Uderzenie nostalgii



W swoim felietonie o horrorach z czternastego wydania Hipogryfa
wspomniałem o tym, że niektóre filmy po latach mogą się wydawać znacznie
straszniejsze w naszej głowie, ale po obejrzeniu ich ponownie ta bańka iluzji
pęka. Otóż w „Supernatural” to odczucie jest wręcz spotęgowane. Nie ma się co
oszukiwać i silić na słodkie słówka: efekty specjalne w pierwszych sezonach tego
serialu błagają o pomstę do nieba.

Wiele rzeczy jest powtarzanych, w tym absolutnie kliszowe ujęcie krwi
bryzgającej na ścianę uporczywie wciskane chyba do każdego odcinka. Pewnie
mógłbym taką listę robić do jutra, ale potrzebowałbym zabrać miejsce w całym
wydaniu magazynu tylko dla siebie. Przejdę więc do meritum: tym, co człowieka
trzyma w tym serialu, są przede wszystkim wspomniane przeze mnie postacie.
Dean, Sam oraz Castiel (który niestety pojawia się dopiero później). Ta trójka
dosłownie zwojowała świat i tchnęła w „Supernatural” duszę, której
gdziekolwiek indziej próżno szukać. Czy wszystko jednak było takie cudowne? A
skąd. Żywy trup?

Kontynuując temat klątwy siódmego sezonu: dopiero wracając do
„Supernatural” zrozumiałem, że tak naprawdę ten serial nigdy nie powinien stać
się piętnasto-sezonowym tasiemcem. I to nie tylko mój wymysł. Jak ujawnił w
jednym z wywiadów Collins, pierwotnie historia braci Winchester miała się
zakończyć wraz z piątym sezonem. I właśnie tak byłoby najlepiej. Nie jestem
fanem przeciągania jakichkolwiek dzieł na siłę, bo to zwyczajnie bardzo rzadko
kończy się dobrze. W tym przypadku... było znośnie, ale tylko przez chwilę – do
sezonu siódmego. Stamtąd to już tylko droga w dół sporadycznymi skokami
wzwyż. Zazwyczaj bardzo krótkimi.



Z jednej strony cieszy mnie fakt, że historia pociągnęła się tak długo.
Pokochałem ją, pokochałem tych bohaterów i zwyczajnie trudno byłoby mi się z
nimi wtedy rozstać. Natomiast z perspektywy czasu wiem, że lepszym wyjściem
byłoby pozwolić mu odejść. Po prostu. Przygoda dwóch braci nie musiała się
absolutnie kończyć w tamtym miejscu, bo szansa na pociągnięcie czegoś dalej
(albo wcześniej) zawsze mogła się przytrafić. Dowodem na to jest powstawanie
spin-offu „Wichesterowie”. Nawet po tych wszystkich sezonach! Da się? Da się.
Ze skutkiem jakim? Jeszcze nie wiem, bo boję się oglądać. Z kolei przez decyzję
o kontynuowaniu „Supernatural”, wydaje mi się być ono trupem, w którego
twórcy próbowali tchnąć życie, przywiązując sznurki do jego kończyn.

W sam raz na raz

Boli mnie to, ale i tak to napiszę. „Supernatural” jest świetnym serialem do
obejrzenia, ale tylko jeden raz. Przynajmniej w moim odczuciu. A świadczyć o
tym może fakt, że do samego końca obejrzałem go... raz. Natomiast sezony od
pierwszego do szóstego widziałem już łącznie cztery albo pięć, o ile nie więcej (z
czasem człowiek traci rachubę). Ostatnia próba obejrzenia go od początku do
końca była podjęta jeszcze w zeszłym roku. I znowu wyglądało to tak samo:
przez pierwsze sezony przebrnąłem z myślą „oesu, jakie to brzydkie”, ale
oglądałem odcinek za odcinkiem z zapartym tchem. Aż do sezonu szóstego, od
którego chęci miarowo, acz systematycznie, umierały. Dlatego uważam, że
powrót do „Supernatural” jest bardzo trudny, jeśli chce się przebrnąć przez
wszystko. Te głównie początek przygody Sama i Deana zawsze uważałem za
najwspanialszy. Głównie zlecenia. Zasiadając do oglądania, zastanawiałem się
„ciekawe z czym teraz będą się mierzyć”. Czasem czekała mnie radość, czasem



lekkie rozczarowanie, ale zawsze z satysfakcją włączałem kolejny odcinek. A im
dalej, tym bardziej od tej koncepcji odchodzono i wprowadzano bardziej
skomplikowane wątki, których rozwiązywanie w jednym epizodzie było po
prostu niemożliwe. Rozumiem też, że z czasem taka forma by się znudziła. Jasne.
Ale to tylko kolejny powód, żeby nie przedłużać serialu.

Nie chcę tutaj nikogo siłą zaciągać przed ekran i kazać oglądać
„Supernatural”, bo zupełnie nie o to mi chodzi. Wiem też, że po tych osiemnastu
latach pierwsze odcinki mogą po prostu kłuć w oczy. Zwyczajnie chciałbym, by
ten serial stał się znacznie bardziej popularny w Polsce (w Ameryce sobie radzi
całkiem dobrze), bo uważam, że na to zasługuje. No, przynajmniej te pierwsze
sezony. Dlatego proszę cię, drogi czytelniku, jeśli zdecydujesz się kiedyś dać
szansę temu dziełu, to obejrzyj pierwsze pięć sezonów. Po szósty sięgnij, jeśli
będziesz czuć duży niedosyt, ale potraktuj go jako nieplanowany spin-off. A
resztę możesz sobie z czystym sumieniem odpuścić. W innym wypadku będziesz
jednocześnie cieszyć się każdą chwilą spędzoną przed ekranem oraz patrzeć, jak z
czasem ten serial zostaje cieniem samego siebie. A o porównaniu zakończenia
piątego i piętnastego sezonu nawet nie chcę wspominać, bo to dosłownie materiał
na zupełnie inny tekst – ale piąty wygrywa nawet bez walki.



 



 

Trylogia Czas Żelaza Angus Watson
Recenzuje: Dawid “Djf” Janeczek

Trylogia „Czas żelaza” to pierwsza z dwóch trylogii napisanych przez
Angusa Watsona. Drugą – „Na zachód od zachodu” poznałem w pierwszej
połowie ostatniego roku i przyznam, że pozytywnie mnie zaskoczyła, zwłaszcza
kreacją bohaterów. Miałem nadzieję, że skoro trylogia Czasu żelaza jest uważana
przez wielu za lepszą, to czeka mnie co najmniej zbliżona przyjemność. Czy
miałem rację? Zapraszam do recenzji.

Dug Fokarz to doświadczony przez życie najemnik, który chce walczyć w
armii króla Zadara. Wskutek pechowego obrotu spraw musi jednak mieć w królu
i jego wojakach wrogów. Wraz z jasnowłosą łuczniczką Lową oraz nietypową
dziewczynką Wiosną stara się przetrwać.

Tymczasem na horyzoncie majaczy zagrożenie w postaci Rzymian pod
dowództwem Juliusza Cezara, którzy chciwie patrzą na kolejne tereny do
podbicia...



W przeciwieństwie do trylogii „Na zachód od zachodu”, gdzie inspiracje
historyczne autora nie przedstawiały jakiegoś konkretnego okresu, tutaj historia
została umiejscowiona w latach 61-54 p.n.e. Obejmuje okres przed inwazją
legionów Juliusza Cezara na Brytanię oraz samego jej przebiegu. Oczywiście
autor traktuje fakty historyczne dość luźno, gdyż w końcu to nie powieść
historyczna, więc mógł popuścić wodze fantazji w kwestii “Co by było, gdyby”.
Objawia się to choćby w przypadku druidów władających magią czy pewnego
nietypowego legionu.

Akcja całej trylogii dzieje się głównie w Brytanii, ale z czasem również w
Galii oraz Rzymie.

Przyznam, że po tej trylogii jestem... zmieszany.

Pierwszy tom najpierw rozbudził moje nadzieje głównym bohaterem
Dugiem, do którego od razu poczułem sympatię.

Później pojawiły się jednak Lowa i Wiosna, które były dla mnie niczym
Yennefer i Ciri z „Wiedźmina”, czyli nie mogę napisać, że za nimi nie
przepadałem, ale również nie drżałem specjalnie o ich los. Były mi obojętne,
więc poza Dugiem nie polubiłem nikogo z ważniejszych bohaterów.

Wydawało mi się, że moim ulubieńcem może się stać książę Boddingham
Ragnall wspierany przez swojego nauczyciela Drustana, ale niestety z czasem
odkryłem, że ten bohater nie był specjalnie inteligentny. Przystojny niczym książę
z bajki, był aż zbyt naiwny i po pewnym czasie, gdy tylko pojawiał się w
pierwszym tomie, to jako czytelnik cierpiałem, gdyż bardzo mnie irytował.

Dlatego po lekturze pierwszego tomu musiałem zrobić sobie dłuższą
przerwę, bo Angus Watson nie prezentował poziomu, do którego zdążył
przyzwyczaić mnie autor. W przeciwieństwie do choćby trylogii Grisza Leigh
Bardugo czytanej po Szóstce wron tutaj byłem zaskoczony, że w przypadku cyklu
napisanego wcześniej doszło do aż takiej różnicy w odczuwaniu przyjemności z
lektury.



Wskutek tego obniżyłem oczekiwania do dalszych tomów, chociaż po cichu
liczyłem, że „Czas żelaza” prezentował taki poziom tylko dlatego, że był
debiutem.

Dalej było podobnie, chociaż od chwili pojawienia się Rzymian fabuła
zyskała na atrakcyjności i o dziwo najciekawszym wątkiem okazał się ten
Ragnalla. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że w trakcie finałowego tomu nawet
zacząłem mu współczuć z powodu tego, jaki był.

Drugi oraz trzeci tom głównie skupiały się na konfliktach zbrojnych, przez
co rozwój postaci nie był jakiś znaczący. Najbardziej zabolało mnie zmniejszenie
roli Duga, który wracał do fabuły wtedy, gdy był potrzebny.

W „Na zachód od zachodu” autor dzięki pomysłowi wędrówki potrafił ich
dobrze rozwinąć, a tutaj miałem wrażenie, że zabrakło do tego miejsca. To
sprawia, że czuję niedosyt, bo w aspekcie bohaterów byłem pewny, że autor mnie
nie zawiedzie, a poza Dugiem, Ragnallem oraz Cezarem nikt z nich mnie
specjalnie nie zaciekawił.

Podsumowując, trylogia „Czas żelaza” zawiodła moje oczekiwania.
Spodziewałem się podobnego poziomu, jak w „Na zachód od zachodu”, ale
niestety widać, że Angus Watson napisał tę serię wcześniej i jego pióro z tamtego
okresu nie zdołało mnie ponownie oczarować. Mimo tego, jeśli kiedyś napisze
kolejne książki, to z chęcią po nie sięgnę.





 
 



DRACULA

Recenzuje: Alicja “Aethelflae” Piwowarczyk

Książką, która zaczynam 2023 rok jest absolutny klasyk - „Dracula” Brama
Stokera. Powieść – początek, kamień milowy w świecie literatury, żywa legenda,
inspiracja dla milionów twórców na całym świecie – obecna w książkach,
filmach, obrazach oraz wielu innych utworach kulturowych, czasami lepszych,
czasami gorszych. Dlatego też cieszę się, że „Draculę” przeczytałam, choć żałuję
nieco, że okazał się taki... nudny.

Wiem, że muszę brać poprawkę na czasy, w jakich powstała ta powieść, na
ograniczenia kulturowe i moralne, na to, że przez wpływ, jaki wywarła na
popkulturę znam już właściwie tę historię, mimo że czytałam ją po raz pierwszy. I
biorę, dlatego nie oceniam tej powieści źle, choć nie znajduję w niej nic
nowatorskiego, interesującego ani frapującego – właśnie dlatego, że była



pierwsza. Doceniam wkład Brama Stokera w światową kulturę i nie umniejszam
go, bynajmniej. Lecz to właśnie jest przekleństwo twórców, którzy inspirują
miliony – to samo czułam czytają np. Lovecrafta. Że to wszystko już gdzieś było,
że nie ma w tym tej nutki świeżości i zaciekawienia, które w tym gatunku mają
ogromny wpływ na odbiór powieści. Literatura piękna może obronić się stylem,
językiem, ponadczasowością, lecz horror ma ograniczone pole manewru, trudno
mu zachwycić czytelnika, kiedy pozbawiony jest przewagi, jaką daje mu
zaskoczenie. I „Draculi” również się to nie udało. Nie mogę powiedzieć, że
czytałam tę książkę bez przyjemności – ale tez wynudziłam się przy niej
miejscami jak mops.

Nie pomógł fakt, że wszyscy bohaterowie są tutaj tak jasno i precyzyjnie
określeni. Są albo dobrzy, albo źli, nie ma żadnych odcieni, żadnych wątpliwości.
Jeśli kobieta jest dobra, to jest też zaskakująco mądra, piękna niczym anioł,
uczciwa, litościwa, rozsądna, miłosierna, słowem: idealna. Jeśli mężczyzna jest
dobry, to jest postawnym, męskim dżentelmenem, kulturalnym, wykształconym,
o nienagannych manierach, odważnym, mądrym, inteligentnym, silnym, słowem:
idealnym. I tu wystąpił kolejny problem, mianowicie – ja tych bohaterów nie
umiałam odróżnić. Oni byli faktycznie identyczni, różniły ich tylko imiona.



Grupa głównych bohaterów, szarmanckich dżentelmenów którzy wypowiedzieli
wojnę Draculi, między sobą się niczym nie różnili, stanowili bezkształtną masę,
która jako byt stanowiła jednego bohatera, bowiem ich myśli, czyny i charaktery
były spójne. Nieco tylko wyróżniał się Van Helsing, ale w istocie, naprawdę tylko
NIECO. Boli mnie również to, że w „Draculi” jest tak mało.. Draculi. Autor nie
poświęcił tej postaci zbyt wiele uwagi, skupiając się na bohaterach, których
przedstawił w sposób tak jednoznaczny i płaski, że nie sposób było w nich
uwierzyć. Draculę zaś potraktował bardzo przedmiotowo, nie skupił się na jego
celach, pragnieniach, charakterze – był tylko bezwolną, odrażającą kukłą, bytem
boleśnie określonym.

Muszę tez nadmienić, że powieść ta, mimo że okrzyknięta – skądinąd
słusznie – klasykiem, nie zestarzała się zbyt dobrze. Pełna jest np. zachwytów
nad kobietą, która jakimś cudem „wyhodowała w sobie męski mózg” bo umiała...
myśleć. LOL. Niektóre rozwiązania fabularne też już dzisiaj by nie przeszły –
transfuzja krwi od przypadkowych dawców, zawsze ze znakomitym efektem,
wzbudza jednak ciarki żenady. Podsumowując, cieszę się, że zmierzyłam się z
tym klasykiem i wyszłam z tego starcia z tarczą. Warto poznać tak znaczące
dzieło, ale nie oczekujcie zbyt wiele, niestety.





 
 

Ekskluzywny klub czytelników
Opowiada: Ulka “Nanaia” Kiniorska

Założę się, że choć raz w życiu spotkaliście kogoś subtelnie inteligentnego i
pomyśleliście, że przydałoby mu się przeczytać choć jedną dobrą książkę. To
nieładnie z naszej strony, że czasem uważamy się za lepszych ponieważ lubimy
literaturę, ale czyż nie mamy racji? Czytanie zapewnia cały szereg
udowodnionych naukowo zalet! Chyba…

Czytanie poprawia koncentrację i pamięć. Podobno, bo jakoś nie odczuwam
tego na sobie. Od małego jestem roztrzepana i mam wręcz wrażenie, że książki
tylko pogłębiły moją wadę. Jak tu się skoncentrować na gotowaniu obiadu gdy
tam, na półce leży przygoda i bohaterowie, którzy zaprzątają moje myśli dużo
skuteczniej niż cebula i pomidory!

Czytanie wzbogaca słownictwo. Zapewne, bo jak się w głowie otworzy ten
zdobyczny słownik to ciężko znaleźć to jedno konkretne słowo, które kołacze się
nam na czubku mózgu. W dobie dominacji technologii ciężko nawet sprawdzić,
jak duży wpływ na mniejszy współczynnik walenia byków mają Messenger i
Smsy, a jaki książki. Podczas czytania, szczególnie szybkiego, gdy emocje
sięgają zenitu w trakcie kulminacyjnego momentu książki, nie jestem w stanie



zauważyć, że kot mi usiadł na głowie, a co dopiero przez jakie h napisana jest
hulajnoga. Z resztą po co czytelnikom słownictwo, podczas czytania się nie gada!

Czytanie redukuje stres. Oczywiście, o ile ktoś nie czyta akurat serii i czeka
na ostatni tom. Albo nie kupuje książki, która nie spotkała edytora, ani korektora i
do tego nie pasuje do reszty serii. Albo jego czytadło nie ma bohaterki Mary Sue,
która psuje każdy element powieści w którym się pojawia. A to i tak wszystko
tylko do momentu, aż czytelnik nie zdaje sobie sprawy z tego, że cała ta akcja
dzieje się tylko i wyłącznie na papierze, a nie w prawdziwym życiu…

Czytanie poszerza horyzonty i rozwija empatię. Oj mózg jest bardzo mocno
stymulowany, szczególnie gdy w autobusie czytasz łamiącą serce scenę śmierci
ukochanego bohatera. Niekontrolowane wybuchy śmiechu, które przyprawiają o
zawał domowników? To wina literatury! Znaczy się, ZALETA. Yhym!

Czytanie pomaga zasnąć. O ile czyta się coś nudnego, bo dobra książka to
raczej powoduje bezsenność. Tu od razu można dodać, że czytanie rozwija
wyobraźnie! Szczególnie po dobrym horrorze, gdy o trzeciej w nocy kot
przypomni sobie, że ma ogon do zabawy.

Kształtuje osobowość. A raczej osobowości, bo to zależy od tego, co akurat
mamy w łapach. Dziewiętnastowieczny romans – staję się wrażliwa i
dystyngowana jak prawdziwa dama. Kryminał – oj nie mam sobie równych jeśli
chodzi o ostrość umysłu i języka. Bądźmy szczerzy, osobowość czytelnika składa
się ze wszystkich cech jego ulubionego bohatera literackiego.

Tak, tak, czytanie to same zalety! A nawet jeśli nie to… Co za różnica?
Najlepsze w czytaniu jest to, że sprawia przyjemność. I nie ma znaczenia, czy
lubimy Umberto Eco czy Blankę Lipińską. Bądźmy szczerzy – rowerzyści
współczują zamkniętym w puszkach kierowcom, wspinacze wysokogórscy non
stop opowiadają o swoich osiągnięciach, a kolekcjonerzy o swoich zdobyczach.
Tak długo, jak nie wyrządzamy nikomu krzywdy, tak długo czynność, która



sprawia nam przyjemność jest najlepszym, co możemy robić dla siebie. Bo
innych, to możemy lubić, żałować albo ignorować – ale o siebie to trzeba dbać!

Tekst ma charakter ironiczny, prześmiewczy, komiczny, kąśliwy,
tragifarsowy, szyderczy, kpiarski, sarkastyczny, humorystyczny, żartobliwy,
zabawny, niepoważny, dowcipny, uszczypliwy, cyniczny, rozrywkowy.

SATYRYCZNY, tak, ma charakter satyryczny, głupi słownik w mózgu.



 
 

Wojna z Kandrok Adrianna
Biełowiec

Recenzuje: Arkadiusz “Birdman” Orzeł

Wojna z Kandrok to najnowsza książka z Zodiac Universum, książkowego
uniwersum wykreowanego i rozwijanego przez Adriannę Biełowiec.
Przybliżyłem je wam w poprzednim numerze magazynu Hipogryf i jeśli jeszcze
nie czytaliście tego tekstu, to gorąco zachęcam bo przedstawiam tam zarówno
postać Adrianny Biełowiec, jak i większość książek jakie napisała. Podobnie
zachęcam do poznania Zodiac Universum, bo jest to kawał roboty włożonej w



stworzenie interesującego świata science fiction, pełnego bioinżynierii i ciężkich
militarnych klimatów.

Wojna z Kandrok jest też trzecim tomem w trylogii Death Bringer, która jest
(przynajmniej w mojej ocenie) największym projektem wewnątrz samego Zodiac
Universum.

Od Onkalota aż po Kandrok

Historia, którą tutaj poznajemy, jest naprawdę wielka i zaczęła się wraz z
premierą Onkalota, pierwszej książki w trylogii Death Bringer, gdzie poznaliśmy
naszych bohaterów i konflikt pomiędzy ludźmi i Kiritianami - czyli takimi
ulepszonymi ludźmi (mówiąc najprościej).

Poznaliśmy też postać strasznego Forkisa – Pierwszego Dygnitarza
Galaktycznego i przywódcę Kiritian, wokół którego tak naprawdę kręciła się
historia Onkalota! I w sumie to nie tylko Onkalota, bo ten Forkis to nawet
własną książkę dostał i tak naprawdę stał się dla mnie osią całego Death
Bringera.

Wątki Onkalota zostały jeszcze bardziej rozwinięte w drugim tomie Death
Bringer, czyli Misji Odrodzenie, gdzie też lepiej poznaliśmy Kiritian i też
spotkaliśmy się z nowym zagrożeniem z odmętów kosmosu, a wraz z coraz to
kolejnymi postaciami dochodziło do jeszcze większej eskalacji konfliktów. To
wszystko, ma swój finał w trzecim tomie Death Bringera, czyli właśnie Wojnie z
Kandrok!

No i tutaj, co bym wam nie powiedział, to będzie spoilerem albo do
Onkalota, albo do Misji Odrodzenie, więc pozwólcie, że chwilowo pominę
analizę samego konfliktu czy relacji między poszczególnymi postaciami i wrócę



do tego za jakiś czas, kiedy książką będzie już trochę na rynku i będę mógł sobie
pozwolić na bardziej „spoilerową” analizę. Warto wiedzieć, że jest to naprawdę
duży konflikt, w który zamieszani się nie tylko Kiritianie, ale też tytułowy
Kandrok a na szali staje nie tylko kosmos, a wręcz całe multiwersum. Czyli
wszystko wybucha, a w tle leci naukowy bełkot o światach równoległych.

Warsztat

Tak jak historia przeszła swoją długą i pełną zwrotów drogę, tak samo stało
się z stylem autorki! To, jak Adrianna Biełowiec pisze w Wojnie z Kandrok,
bardzo ładnie pokazuje ogrom jej pracy nad warsztatem od czasu Onkalota.
Oczywiście nie mówię tutaj, że Onkalot był zły, wręcz przeciwnie, pamiętam, że
jeszcze na Hipogryf.pl bardzo pozytywnie wypowiadałem się o tej książce! No
ale jak weźmiemy do ręki Kandrok, to po prostu widać, że jest to klasę lepsza
książka. Postęp był widoczny już w drugim tomie, czyli Misji Odrodzenie, gdzie
bardzo podobały mi się szczegółowe i techniczne opisy czy też pójście w bardziej
wojskowe klimaty i widać, że zostało to dopieszczone w Kandroku. Więc tym
samym, jeśli czytaliście Onkalota i podobał wam się świat oraz zaintrygowali was
bohaterowie, ale warsztatowo coś tam zgrzytało, to warto mieć na uwadze, że z
każdą kolejną częścią Death Bringera, dostawaliśmy coraz lepiej napisaną
książkę.

Komu mogę polecić Wojnę z Kandrok?

Każdemu, kto lubi „syte” książki, takie gdzie dostajemy mnóstwo
bohaterów, mnóstwo wątków, wciągający konflikt i obszernie rozpisany
świat. Chciałem to porównać do jakiejś inne serii, ale wydaje mi się, że Zodiac
Universum ma tyle różnych pomysłów, że ciężko to jakoś skategoryzować. Przy
Onkalocie jeszcze pisałem, że to taki fajny klimat Star Gate, ale już przy Wojnie z
Kandrok, gdzieś tam bardziej bym się skłaniał w stronę Zaginionej Floty Johna
Hemry’ego.

Tym samym, jeśli brakuje wam jakiejś książkowej serii science fiction, w
którą naprawdę można by się wkręcić i która pełna jest różnych bohaterów i
wątków, to może warto zabrać się za trylogię Death Bringer? A jak wam się
spodoba to i za pozostałe książki z Zodiac Universum!

Małe sprostowanie do 15 numeru Hipogryfa

W grudniowym numerze Magazynu Hipogryf, pisząc o Zodiac Universum,
omylnie napisałem, że zaliczają się do niego prawie wszystkie książki Adrianny
Biełowiec. Toteż chciałbym to sprostować i ksiąki “Alfa Jeden” oraz “Ognisty
pył” nie należą do Zodiac Universum.





 
 

Miłość w czasach rozkładu D.B.
Foryś, Marcin Halski

Recenzuje: Adrianna Biełowiec



„Miłość w czasach rozkładu” to najnowsza książka pióra Marcina
Halskiego, która jest jego pierwszą pozycją pisaną wspólnie z innym autorem –



Dorotą Bożeną Foryś. Także to pierwsza powieść wydana nakładem nowo
powstałego wydawnictwa Nie Powiem.

Ta licząca około 300 stron książka (PDF) gatunkowo jest mieszanką
medieval fantasy, high oraz dark, gdzie dodane są elementy komedii oraz sceny
erotyczne. Okładkę oceniam bardzo wysoko. Podoba mi się w niej dosłownie
wszystko, szczególnie bajkowa kreska oraz ładny dobór kolorów. Klimat grozy i
przygody wręcz się z niej wylewa.

„Miłość w czasach rozkładu” wygląda na pierwszy tom większej całości, bo
główny wątek nie zostaje rozwiązany, jak i pod koniec nawarstwiają się kolejne
kłopoty, więc zapewne autorzy obdarzą czytelników kontynuacją. Fabuła
przypomina tę z filmu „Wielki mur” z 2016, z Mattem Damonem w roli głównej.
Różnica jest taka, że w powieści są realia średniowieczne, jak i występuje magia.

W reklamach podawano, że pozycja jest dla zakręconych, nie do końca
normalnych ludzi, więc zaczynając lekturę, nie miałam pojęcia, czego się
spodziewać. Nie było w niej jednak nic strasznego czy kontrowersyjnego,
przynajmniej dla mnie – wiadomo, że każdy ma inną wrażliwość. Więc z mojego
punktu widzenia mogę napisać, że jeśli ktoś ma obawy związane z tą pozycją, to
naprawdę nie ma się czego bać.

Pierwsza połowa jest dość ciężka klimatycznie, będzie ponuro, poważnie i
przygnębiająco, bardzo podobnie do tego, co było w „Chrystusowej Ziemi” oraz
„Laleczkach”. Nawet Rejnar, główny bohater powieści, przypomina postać z
„Laleczek”. W świecie, z którego po wielkiej bitwie z nekromantami znikła
magia, ponownie rodzi się nieznane zło. Po królestwach szaleje trupia toksyczna
mgła, jak i pojawiają się mityczne potwory, które w krótkim czasie potrafią w
miastach zostawić same ludzkie i zwierzęce szkielety. I wokół tego pandemonium
oscyluje zadanie dla dowódcy straży miejskiej Rejnara, jak i towarzyszącej mu
wiedźmy Veriny. W drugiej połowie dojdzie dużo elementów groteskowych, co
rozwinę w dalszej części recenzji. Oprócz motywu potworów niszczących
wszystko na swej drodze pojawi się też poboczny wątek komediowy, dotyczący
spraw damsko-męskich. Oczywiście nie zabraknie scen seksu. Z pozoru prosta
fabuła stopniowo zacznie się komplikować i zaskakiwać, gdy bohaterowie
postanowią ujawniać swoje sekrety oraz pojawią się kolejne postacie. Napotkamy
dużo walk z bestiami (kto oglądał wspomniany „Wielki mur”, będzie wiedział,
czego się spodziewać), motyw drogi, na szczęście zero polityki czy intryg
rodowych, choć pojawią się takie instytucje, jak Zakon bądź gildia czarownic.
Ogólnie elementy składające się na przedstawienie uniwersum są dla mnie
wystarczające – nie ma ani przesytu, ani niedoboru. Fabuła pod koniec będzie
pędzić na złamanie karku.



Zdecydowanie na plus jest klimat powieści, bohaterowie idealnie pasujący
do wykreowanego świata, język ułatwiający bardzo szybkie czytanie. No i
potworów do ubijania łukiem czy mieczem nigdy za wiele. Brakowało mi jedynie
urozmaicenia ras, bo są jedynie ludzie i konkretny gatunek bestii. Ale to pierwszy
tom, więc może w kolejnych coś się znajdzie.

Teraz parę rzeczy wartych dłuższego omówienia.

Pierwsza sprawa to słownictwo nawiązujące do konkretnych krajów i epok,
jak: seksizm, bomba biologiczna, bakterie, komunizm, okey, soundtrack, prawa
Murphy’ego, sterydy, manicure, łacińskie sentencje, konflikt serologiczny,
angielskie wyjście, francuskie wypieki czy wegeburger. Pojawiły się też
wzmianki dotyczące Tolkiena, Chucka Norrisa czy innych sławnych postaci, albo
broni mającej japoński rodowód. Przez to zastanawiałam się, w jaki sposób ten
świat powiązany jest z naszym. Nie może to być daleka przeszłość ze względu na
współczesne słownictwo. Przyszłość po postapo też nie, bo istnieje magia i w tym
czasie z kolei te słowa byłyby archaiczne. Jeśli to świat alternatywny, to jak to
możliwe, że w średniowieczu wiedzą, czym są bakterie i jak działają antygeny?
Nie zostało to wyjaśnione. Może będzie w kolejnej części. W narracji
wszechwiedzącej, niebędącej myślami postaci, pojawiają się subiektywne
sformowania oraz kolokwializmy, jak: „I słusznie” czy „mieli nieźle w czubie”.
Też to zgrzytało.

Jeśli chodzi o humor, występuje on nierównomiernie, gdyż w pierwszej
połowie nie ma go prawie wcale (pamiętam tylko myśli Veriny dotyczące
mężczyzn), natomiast pod koniec jest wręcz odwrotnie. Z tego powodu doszło też
do niespójności w psychologii postaci, gdyż na przykład Rejnar z początku jawił
się jako surowy, poważny woj, by później po walce, gdzie były sterty jego
poległych braci, zjeżdżać z uśmiechem i okrzykiem „Jupi!” tarczą po schodach.
Co do samego humoru odbiór zależy już od czytelnika. Jednego ubawi do łez
solenie smoły, „ratowanie bab” czy imię pewnego fircyka królewskiego bądź
stajennego, innego może mniej. Charakter groteski będzie podobny do tego w
książkach: „Tymczasem gdzieś daleko stąd…” oraz „Dlaczego szczęśliwy
człowiek nie żeni się z kobietą”.

Ogólnie bawiłam się dobrze i chętnie dowiem się, co wymyśli kadrowa ;)





 
 

Czy warto zainwestować w AC
Valhalla ze wszystkimi dodatkami?

Odpowiada: Ewa “Nina Black” Chachlica

Od premiery Assassin’s Creed Valhalla minęło już wystarczająco dużo
czasu, by uznać, że większość problemów z grą została naprawiona i dać jej
szansę. Tak podchodzę do gier. Nie pali mi się tyłek na samą wieść o premierze,
ani nie przejmuję się długimi wylewami żali bądź hejtu na dany tytuł. Zazwyczaj
i tak z większością się nie zgadzam albo nie uznaję poszczególnych „wad” za
wady. I tak oto po ograniu niemal wszystkich tytułów z tej franczyzy, w drugiej
połowie ubiegłego roku uznałam, że nadszedł czas na AC: Valhalla.



Od razu zaznaczam, że tekst nie jest skierowany do osób myślących w
kategorii „kiedyś to było, a teraz to już nie jest”. Nie ma sensu kopać się z
koniem. Wiecznie narzekającym na wszystko niszczycielom dobrej zabawy po
prostu odradzam zakup. Pozostałych nie zamierzam w jakikolwiek sposób
zachęcać – wolę skupić się na wyjaśnieniu bądź odpieraniu negatywnych opinii
dotyczących tej gry, które mogą sprawić, że ciągle wahacie się nad zrobieniem
sobie prezentu.

Nie będę też zagłębiać się we wszelkie błędy dotyczące przekłamań
historycznych w grze, bo ani nie jestem historykiem, ani specjalnie się tym nie
przejmuję. Nie będę nawet skupiać się na poprawności przyrodniczej i
klimatycznej, choć z wykształcenia jestem biologiem. Gram, żeby oderwać się od
rzeczywistości i naprawdę nie chcę sobie psuć zabawy wyżywając się na „głupich
twórcach”, którzy przemieścili gatunki tam, gdzie ich być nie powinno, do jesieni
dopasowali wiosenne trele sikorki, źle dopasowali pory kwitnienia roślin czy
obecność grzybów. I choć doceniłabym taką staranność i dbałość o szczegóły, to
biorąc pod uwagę, że to nie jest gra survivalowa ani edukacyjna nie zamierzam
sobie psuć zabawy. Tylko tyle i AŻ tyle.

A więc do dzieła. Zarzut numer jeden brzmi często „AC: Valhalla jest kalką
AC: Odyssey, które jest kalką AC: Origins. Tylko mapa robi się coraz większa”.
No… Nie do końca? Oczywiście Egipt, Grecja i północ Europy to jeden pies.
Jeśli inne lokalizacje i inne fabuły nie są dla kogoś wystarczające, by uznał ten
zarzut za bezpodstawny to uznajmy, że wszystkie gry, w których główną postacią
jest człowiek to jedno i to samo. Nie wiem, gdzie malkontenci widzieliby
jakąkolwiek różnicę. W pierwszych odsłonach gry również chodziło o
eliminowanie wrogów, ale wtedy nikt nie mówił o kalkach.



Zarzut numer dwa: „motyw ptaka-zwiadowcy niszczy immersję”. To nie
używajcie ptaka :) Będzie trudniej, pozbawicie się pięknych widoków, ale nie
pozbawicie się immersji. Mi osobiście pomysł na ptaka-zwiadowcę bardzo
przypadł do gustu.

Zarzut numer trzy: „ogranie pierwszej części zajmowało kilkanaście godzin,
a teraz trzeba grać kilkadziesiąt”. Jak dla mnie to jest duży plus, a nie minus. Jeśli
ktoś gra, byle zaliczyć jak najwięcej tytułów i wcale nie zależy mu na dobrej
zabawie, to zawsze mógł wybrać z setek innych, krótszych tytułów. Płacąc
niemało za grę, wręcz oczekuję, że będę miała co robić nawet po ograniu stu
godzin. I tak właśnie jest. Ponad 150 godzin na liczniku i dalej nie mam dość, a
ukończyłam jedynie „podstawę” i częściowo DLC. Uwielbiam cieszyć się jazdą
konno, podziwiać krajobrazy i rzadko korzystam z przemieszczania się pomiędzy
punktami kontrolnymi.

Zarzut numer cztery: „twórcy są leniwi, wolą robić recykling zasobów”. Tak
– mam na myśli aferę o fryzurę Randvi, która przypominała fryzurę Kassandry z
poprzedniej części. Pozostało mi jedynie westchnąć i oskarżyć kilka koleżanek o
to, że tak samo wiążą włosy jak ja, a mogłyby się wysilić i być bardziej
oryginalne. Uważam, że problem byłby naprawdę godny rozgłośnienia,
gdybyśmy mieli problem pomiędzy rozróżnianiem postaci. Wtedy naprawdę
byłoby źle i dołączyłabym do wściekłego tłumu. Owszem, sama przez chwilę
miałam wrażenie, że to Kassandra w ukryciu, ale nawet w prawdziwym świecie
możemy znaleźć ludzi podobnych do siebie i zaliczyć chwilę konsternacji. Poza
tym, czy to ma jakiś wpływ na grywalność? Nie.



Kiedyś po usłyszeniu krótkiej opinii, że AC: Valhalla to słaba gra i że pod
każdym względem cofa się w stosunku do wcześniejszych części, postanowiłam
się dowiedzieć, co autor miał na myśli. I wiecie co? Nie dowiedziałam się. Myślę,
że lepiej, gdyby ludzie szczerze pisali, że po prostu „nie pykło” i to nie ich
klimaty niż pisać kilka krótkich, nic nie wnoszących, przesiąkniętych goryczą
zdań.

Teraz wymienię kilka rzeczy, które mi się spodobały. Po pierwsze – ryby. Po
raz pierwszy mamy podział ryb na różne gatunki i możemy je łowić. Po
spędzeniu pierwszego kwadransa na wędkarstwie czułam się jak 10 lat temu, gdy
z nudów grałam w gry przeglądarkowe. Po drugie – o wiele fajniejszy niż w
poprzednich częściach system walki. Jest to moja subiektywna opinia. Jest
trudniej niż w poprzednich odsłonach, rodzaj broni ma faktyczny wpływ na ruchy
postaci, a pasek zdrowia „sam się nie naprawia”. Doceniam to, że wreszcie ukryte
ostrze spełnia swoją funkcję i można powalić silniejszego wroga „na raz” przy
odpowiednim refleksie. W końcu słowo „assassinate” mówi samo za siebie. W
przypadku AC: Odyssey ta kwestia była znacznie bardziej upierdliwa. Kwestia
zdobywania i ulepszania broni również jest o wiele lepiej poprowadzona niż we
wcześniejszej części. Nie da się jej sprzedać i nie zbieramy kilkadziesiąt razy
tego samego. Żeby zdobyć nowy oręż trzeba się w końcu trochę wysilić, a każdą
broń możemy wynieść do rangi legendarnej. Kolejnym plusem jest ustawianie
poziomu trudności zarówno w przypadku walki, jak i eksploracji. Do tego w
każdej chwili możemy zresetować drzewko umiejętności i nic za to nie płacimy.



Ale to nie jest tak, że rozpływam się nad tą grą. W moim rankingu mimo
wszystko wyżej oceniam dwie wcześniejsze części – po prostu bardziej mi
przypadły do gustu. Teraz przyszedł czas na to, co mi nie pasowało. Brak
możliwości oswojenia randomowych zwierząt (pod tym względem najbardziej
przypadło mi do gustu AC: Odyssey). Miało być mrocznie, a wyszło „tak sobie”,
ale to nie zepsuło mi zabawy. No i nie zżyłam się z główną bohaterką, ale mimo
to nie żałuję ani jednej godziny spędzonej na grze. W przypadku DLC nie mam
się do czego doczepić, ponieważ zostały zrobione z równą dokładnością co
podstawka, ale nie wciągnęły mnie tak jak The Fate of Atlantis do AC: Odyssey.

Osąd, czy warto wydać pieniądze zostawiam już wam.



 
 

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
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