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A n i m e  w  H i p o g r y f i e !

Anime zawitało do Hipogryfa! W tym numerze Ewa napisała całkiem 
sporo o serii Death Note, a Patryk przybliżył nam drugi sezon Kimetsu no 
Yaiba, więc mamy trochę klasyki i trochę nowego.

Książkowych recenzji też nie zabrakło, mamy zarówno fantasy, jak i sci-
ence-fiction, a dla fanów gier mam pierwszy tekst z całej miniserii o Diablo.

Miłego czytania!
Arek „Birdman” Orzeł





E W A  “ N I N A  B L A C K ”  C H A C H L I C A

Death Note  
czy anime po tylu latach 
nadal trzyma poziom?
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Jak graficznie wypada anime z 2006 w porównaniu z dzisiejszymi stan-
dardami?

Już od pierwszych chwil rzuca się w oczy dość ciężki klimat anime. Stonowana, ponura kolorystyka od 
razu sygnalizuje, że to nie będzie ani komedia, ani cukierkowe romansidło z uroczymi postaciami, tylko 
coś totalnie przeciwnego. Jednak jak produkcja z 2006 roku wypada na tle produkcji powstałych w 
ciągu ostatniego roku? Niestety średnio, choć nie można zapominać, że wtedy była ceniona za dokład-
ność i dbałość o szczegóły. Mimo to grafika wcale nie przeszkadza, można do niej bardzo szybko przy-
wyknąć i ją docenić.

Nadal zachwycająca oprawa dźwiękowa

Ścieżka dźwiękowa idealnie współgra z oprawą graficzną i fabułą. Jest ciężko, ponuro i mrocznie.
O openingach i endingach się nie wypowiem. To są rzeczy, które zawsze omijam podczas oglądania 
anime i przed obejrzeniem każdego odcinka błogosławię sygnalistów w komentarzach, którzy dają 
znać, czy po endingu jest jeszcze jakaś scena. Przesłuchałam je raz i podobnie jak przy większości ty-
tułów nie przypadły mi do gustu.



A co z fabułą?

Znudzony Shinigami wyrzuca notatnik, dzięki któremu człowiek, który go posiądzie, sam może zabawić się w 
boga życia i śmierci i naprawić świat. Znajduje go wyjątkowo inteligentny uczeń i choć początkowo nie wierzy w 
zasady zapisane na stronach swojego znaleziska, to szybko nadarza się okazja, by przekonać się o tym, jaka jest 
prawda. A potem widzimy jak świat zaczyna się tlić i płonąć.

Przy ocenie fabuły ludzie często dzielą się na dwa obozy. Jedni czepiają się braku realizmu, bo niby czemu 
agent FBI miałby się zainteresować małolatem, który nie dość, że gada do niewidzialnego bytu, to jeszcze 
może się głośno śmiać niczym obłąkany i nikt tego nie zauważa. Zupełnie jakby sam notatnik mógł istnieć 
naprawdę… Drugi obóz to ludzie, którzy mają więcej luzu i po prostu akceptują fabułę taką jaką jest i dobrze 
się bawią. Niektórzy zauważają, że przy kolejnych seansach zachwyt nad fabułą nieco mija i że mieli lepsze 
wspomnienia z pierwszego oglądania.

Postacie, czyli: dobrze żarło i zdechło

Obserwowanie jak dobrze zapowiadający się człowiek ze szlachetnym celem się pogrąża i w ramach 
osiągnięcia swoich celów jest gotów zniszczyć nawet tych, których powinien kochać, wywoływało we mnie 
poczucie wewnętrznego dyskomfortu. I właśnie o to chodziło.

W pierwszej części wszystkie postacie są dopracowane pod względem psychologii i nawet gdy widz nie 
zgadza się z wyborami bohaterów, to jest w stanie ich zrozumieć. Nawet postać Naomi Misory, która poja-
wia się w anime jedynie na chwilę, potrafi wyryć swój ślad w pamięci.



W przypadku drugiej części, gdzie pałeczkę detektywa przejmują Mello i Near wszystko zaczyna się sypać. 
Mello stał się bardziej szurnięty od samego Kiry, a Near czasem miał przebłyski dające nadzieję na to, że 
może nie jest z nim tak źle i jednak pójdzie w ślady swojego poprzednika.

Podsumowanie

Jeśli ktoś jest fanem kreski cechującej najnowsze tytuły i jest jednocześnie uczulony na kreskę typową dla 
lat 90. w anime, to nie ma czego się obawiać – nie jest tak źle i nie tylko można szybko przywyknąć, ale i ją 
docenić. Fabuła ciągle nie traci na oryginalności i skłania do przemyśleń. Oprawa dźwiękowa to nadal kawał 
świetnej roboty.

Czy warto obejrzeć ten tytuł? Jeśli ktoś nie miał z nim do czynienia to jak najbardziej. W przypadku osób, 
które chcą sobie jedynie odświeżyć wspomnienia może być już różnie. Może się okazać, że wspomnienia są 
nieco lepsze od rzeczywistości. Jednak na pewno nie przeżyjecie takiego rozczarowania jak w przypadku 
obejrzenia netfliksowej abominacji ;)

Dla osób, które poczuły się zachęcone, a nie mają siły bądź czasu na oglądanie niemal 37 odcinków, jest 
wersja animowana filmowa: „Death Note Relight: Visions of a God” (130 minut) oraz „Death Note: Relight 2 – 
L’s Successors” (100 minut). I choć filmy są dobre, to jednak lepiej obejrzeć dłuższą wersję.
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P A T R Y K  “ D E L I G H T E R ”  Ż E L A Z N Y

Kimetsu no Yaiba
Drugi sezon anime



P A T R Y K  “ D E L I G H T E R ”  Ż E L A Z N Y

Niemalże równo rok temu kinową premierę miał ostatni odcinek drugiego sezonu 
„Kimetsu no Yaiba” (przynajmniej w momencie pisania tego tekstu, wy zobaczycie to tro-
chę później). Wyszedł w ciut innej formie, ponieważ podzielony był na dwie części: pier-
wsza, krótsza, opowiadała Mugen Train Arc i skupiała się na historii wokół pociągu o nazwie 
„Wieczny”, podczas gdy druga prezentowała przygody bohaterów w Dzielnicy Rozkoszy (to 
jest tym, na co brzmi), czyli Entertainment District Arc. Czy zdało to egzamin i czy drugi se-
zon dorównuje pierwszemu – dowiecie się z dalszej lektury.

No weź już zdechnij

Fanem „Kimetsu no Yaiba” zostałem jeszcze zanim dobrze skończyłem oglądać pierwszy 
sezon. Dlatego drugi, jak to się mówi, wciągnąłem nosem, mimo że z lekkim opóźnieniem. 
Dostarczył mi masę radości i rollercoaster emocji, jednakże ostatecznie nie powiedziałbym, 
że jest idealny. Albo inaczej – nie wszystko robi tak dobrze, jak pierwszy. Pojawiło się kilka 
momentów, które z czystym sumieniem mogę nazwać dość kłującymi potknięciami. Pier-
wszym zauważalnym były mocno przeciągnięte walki. Te rzecz jasna wykonane są fenom-
enalnie i trudno się na nie napatrzeć, ale mimo wszystko zdarzało mi się być nimi zmęc-
zonym podczas oglądania. Pojawiły się nawet myśli typu „zupełnie jakbym oglądał Dragon 
Balla”, w którym, żeby było jasne, jedna potyczka potrafiła się ciągnąć przez kilka odcinków 
(jeśli nie więcej) i przeciągać je w nieskończoność. To jeszcze nie byłby szczególny problem, 
bo jak wspomniałem, pojedynki w „Kimetsu no Yaiba” są genialne. Szkoda tylko, że do-
stałem po twarzy kombosem w postaci przeciągniętych walk i krótkiego sezonu – ten ma 
aż 8 odcinków mniej niż pierwszy, co już zamienia się w zauważalny problemem drugiego 
sezonu. Jest zwyczajnie krótki. Ale żeby nie było: boli to tak bardzo głównie dlatego, że zwy-
czajnie pragnę więcej. Samą treść udało się przekazać bez uczucia ścisku lub przytłoczenia 
informacjami.
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Na tym jednak moje narzekanie się nie kończy, bo jest jeszcze rzecz, która prawdziwie ubodła mnie 
w serce. Trochę niełatwo o tym pisać bez spoilerów, ale recenzja to recenzja i pozostawię ją wolną od 
wszelkiej karoserii. Ujmę to w ten sposób: jeśli postać umiera lub wygląda, jakby umierała, to niech 
pozostanie martwa. Jestem absolutnie zaskoczony tym, że wspominam o tym w kwestii „Kimetsu 
no Yaiba”, ale co zrobić. Tym bardziej że na ekranach już widzieliśmy niejedną śmierć, od czego no-
tabene zaczyna się w ogóle cała fabuła. A co więcej, w historii napisanej przez Koyoharu Gotouge 
niejednokrotnie zdarzało mi się współczuć nawet tym złym. Ci nie są tylko przedstawieni jako kolejne 
kukiełki na drodze bohatera i spadające ze sceny, kiedy nie są już potrzebne. Są to faktyczne postaci 
ze swoją historią, którą niejednokrotnie poznajemy. A bądźmy szczerzy, coś takiego nie zdarza się zbyt 
często. W „Kimetsu no Yaiba” te sceny potrafiły być ładne, podniosłe i dosłownie wyciskające łzy z 
oczu (cholerni ninja krojący cebulę!). Dlatego nie rozumiem, dlaczego zdecydowano się tu na taki za-
bieg. Z jednej strony muszę przyznać, że w pewnym, bardzo umownym sensie został on wyjaśniony. 
Ale moje pytanie brzmi: po co zabijać bohatera, który i tak będzie żyć dalej? Ani to wzruszające, ani 
szokujące – a wręcz zwyczajnie drażni i poczułem się wybity z rytmu niczym Król Kuzco (nawiązanie 
do „Nowych Szat Króla”. Ktoś? Coś?).

Miejsce na śmiech i miejsce na łzy

Żeby nie pozostać zapamiętanym jako pan maruda, który mówi, że serial jest fajny, a potem narze-
ka na wszystko od góry do dołu, przejdźmy już do mocnych stron drugiego sezonu. A ich na szczęście 
jest więcej. Przede wszystkim możemy tam liczyć na cały wachlarz najróżniejszych emocji. Standar-
dowo nie brakuje bardzo dobrze wyważonych wstawek humorystycznych, które skutecznie złagodzą 
uderzenie brutalnej rzeczywistości, nie niszcząc przy tym immersji. Jedne z nich mają lepszy skutek, 
inny gorszy – gusta, guściki, nic nowego. Ja tam pod względem humoru czuję się bardzo usatysfakc-
jonowany, choć wiem, że nie wszyscy przepadają na przykład za postacią Zenitsu. Rozumiem to, jego 
ciapowatość potrafi być frustrująca, ale w drugim sezonie dostał swoje pięć minut – i bardzo dobrze, 
bo pokazuje, że od czasu do czasu nawet piąte koło u wozu potrafi być użyteczne. Śmiech to jednak nie 
wszystko – Gotogue za sprawą studia Ufotable po raz kolejny udowadnia, że potrafi grać na naszych 
emocjach niczym Jaskier na swojej lutni. Tutaj ponownie nie zamierzam nic zdradzać, choć palce 
prawie same układają się na klawiaturze w spoilery. Odniosłem wrażenie, że część ze scen potrafiłem 
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przeżywać tak samo jak przedstawieni bohaterowie, przez co zwyczajnie łatwo zapominałem, w którym świe-
cie tak naprawdę żyję. A muszę przyznać, że – niestety – niewiele rzeczy jest w stanie mnie poruszyć. „Kimetsu 
no Yaiba” dało radę to zrobić lewą ręką i z opaską na oczach, za co zdecydowanie zasłużyło na przyklaśnięcie 
z mojej strony.

Zastanawiałem się, czy jest sens wspominać coś o postaciach. W końcu moim zdaniem Japończycy słyną z 
tego, że opanowali przedstawianie charakterów do poziomu legendarnego. Ostatecznie stwierdziłem, że 
pokrótce to zrobię. Głównie dlatego, że niezwykle spodobał mi się Kyojuro Rengoku, o którym dowiadujemy 
się w drugim sezonie zaskakująco dużo. Polubiłem go prawie w trybie natychmiastowym – poważnie, trudno o 
pozytywniejszą postać, która zasłużyła na aż tak dużą sympatię i uznanie z mojej strony. Na nim wyliczanka by 
się nie skończyła i chciałbym opowiedzieć o Tengenie Uzui, ale miało być krótko, to jest krótko. Bohaterowie 
są tak samo wyraziści i różnorodni jak w pierwszym sezonie, a udowadniają również, że pod skorupą potrafią 
skrywać zupełnie inne wnętrze.

Skok wyżej, ale z potknięciem

Słowem zakończenia, drugi sezon „Kimetsu no Yaiba” z bardzo dobrym skutkiem dokręca śrubki pod 
względem kontynuowania historii, ale trzeba było zapłacić za to pewną cenę. Nie wiem, czy miał to być tylko 
test twórców i swojego rodzaju próba zabawy formą, jednak liczę, że w następnych sezonach długość walk 
zostanie trochę skrócona. Jeśli natomiast chodzi o samą fabułę, bohaterów, dialogi i humor, to mogę z pewną 
dozą pewności stwierdzić, że podbicie poprzeczki nie jest konieczne. Moim zdaniem został osiągnięty poziom, 
który pozwoli twórcom pociągnąć historię przez kilka sezonów i nikt nie poczuje się zawiedziony.
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E W A  “ N I N A  B L A C K ”  C H A C H L I C A

Death Note



Jak historia śmiercionośnego notatnika podbiła świat i czy 
naprawdę potrzeba nam cebuliona remake’ów i kontynuacji?

Zaczęło się od mangi autorstwa Tsugumi Ōby, ilustrowanej przez Takeshiego Obatę, 
opublikowanej po raz pierwszy pod koniec 2003 roku. I choć na jej podstawie najpierw 
powstały pierwsze filmy, to jednak anime zawładnęło sercami oraz umysłami odbiorców 
i nietrudno odnieść wrażenie, że większość ludzi pierwszą styczność z tą historią miała 
właśnie dzięki animacji. Emisja pierwszego z 37 odcinków miała miejsce pod koniec 2006 
roku. Wciąż pamiętam, gdy przed bardzo ważnym egzaminem wpadłam w sidła tej fab-
uły i po raz pierwszy przekonałam się na swojej skórze co to jest „binge watching”. I choć 
Death Note nie był moim pierwszym anime, to właśnie to arcydzieło sprawiło, że częściowo 
stałam się „otaku”. Niestety, już nie tak łatwo było mnie zadowolić, mimo dziesiątek odhac-
zonych tytułów. Ta historia miała wszystko, czego nie umiałam znaleźć w serwowanych 
przez telewizję popularnych produkcjach. Były intrygi, nie zawsze przewidywalne zagra-
nia bohaterów, świetnie dopracowane wątki psychologiczne i „to coś”. Ta surowość, spe-
cyficzny, lekko przygnębiający klimat i świetnie dobrana ścieżka dźwiękowa sprawiły, że 
jeszcze długo po seansie mój mózg odtwarzał ujrzane sceny na nowo. W przerwach między 
lekcjami wraz ze znajomymi zastanawiałam się, co by było gdybyśmy sami dostali w ręce 
notatnik z mocą naprawienia świata. Czy wytrzymalibyśmy taką odpowiedzialność, czy 
może poleglibyśmy jak główny bohater? A może bylibyśmy zbyt głupi, żeby nie wpaść za-
nim zrobilibyśmy cokolwiek (no chyba, że będąc turbo-debilami jak amerykańska wersja 
Kiry mielibyśmy tyle samo szczęścia co on, ale o tym trochę później). Nie dziwi więc fakt, że 
na podstawie mangi powstała powieść autorstwa Nisio Isina Death Note – Another Note: 
Sprawa serii morderstw BB w Los Angeles, gry komputerowe (m.in. Death Note Kira Game, 
Death Note L o Tsugumono), a nawet musical, który można było usłyszeć w Japonii, USA, 
Korei Południowej i Rosji. Koreańska wersja z Hong Kwang-ho w roli Lighta i Kim Junsu w 
roli L na zawsze zapisała się w mojej pamięci jako jeden z najlepszych musicali jakie dane 
było mi w życiu usłyszeć i zobaczyć.

Tymczasem uczniowie na całym świecie wręcz oszaleli na punkcie śmiercionośnego no-
tatnika. Oszaleli na tyle, że w Chinach zakazano mangi (w 2015 roku chińskie Ministerst-
wo Kultury umieściło ją na liście mang i anime zawierających “dalece niewłaściwe treści”), 
ponieważ młodzież przerabiała zeszyty, by przypominały tytułowy notes i wpisywała tam 
imiona nielubianych kolegów oraz nauczycieli.

Zawiera spoilery co do zakończenia anime... 
czytać dopiero po obejrzeniu anime. 
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Pierwsze filmy: Death Note oraz Death Note 2: The Last Name. 

W role główne wcielili się: Tatsuya Fujiwara (Light) i Kenichi Matsuyama (L), a reżyserem został Shūsuke 
Kaneko. I tutaj zdania wobec oceny filmów, choć przychylne, to podzielone. Ci, którzy widzieli film jako pier-
wszy zazwyczaj mieli mniej do zarzucenia niż osoby, które najpierw zakochały się w anime. Za to większość 
stwierdza zgodnie, że drugi film okazał się ciut lepszy od pierwszego. W moim przypadku jedynie począt-
kowo raziła mnie minimalnie drętwa, typowa dla japońskiego kina gra aktorska, ale szybko przywykłam i 
zupełnie przestałam to zauważać, bo fabuła była naprawdę dobrze poprowadzona. Na tyle dobrze, że prze-
konałam się do obejrzenia kolejnych japońskich filmów powstałych na podstawie mang.

Tęsknota fanów za ukochanymi postaciami i pozytywne oceny nie mogły pozostać bez odzewu. I tak w 
2008 roku Hideo Nakata wyreżyserował spin-off L: Change the World. Fani, choć nadal przeżywający śmierć 
L, cieszyli się, że żałoba po tak znakomitej postaci została im choć odrobinę wynagrodzona (ale po seansie 
ból emocjonalny jedynie się pogłębił), a zdanie „Watari, chcę pożyć jeszcze chwilę” wypowiedziane przez L 
potrafiło wycisnąć niejedną łzę nawet u zatwardziałych widzów. Sama świadomość, że ktoś ciągle robi dla 
świata co tylko jest w stanie, choć zostały mu zaledwie 23 dni życia na długo odcisnęła swoje piętno w wielu 
umysłach i skłaniała do przemyśleń. No i pojawił się temat śmiercionośnego wirusa, co w ostatnich latach 
skłoniło wiele osób do odświeżenia pamięci i ponownego seansu.

W 2015 roku Death Note powrócił pod postacią dziesięcioodcinkowego serialu wyreżyserowanego przez 
Ryūichiego Inomatę, Ryō Nishimurę i Marie Iwasaki. W postać Lighta wcielił się Masataka Kubota, a Kento Ya-

18



mazaki w L. A co do fabuły - czy to było odgrzewanie kotleta? Absolutnie nie. To był kolejny powiew świeżoś-
ci, który został ciepło przyjęty przez większość widzów. O dziwo, dość trudno było trafić na komentarze, w 
których ktoś toczyłby zaciekłą wojnę dotyczącą zmian w fabule.

W 2016 ukazał się 3-odcinkowy miniserial Death Note: New Generation w reżyserii Shinsuke Sato, który 
jest wstępem do filmu Death Note: Light Up the New World. Fanów, którzy nie mieli problemu z utrzymy-
waniem przy życiu kury znoszącej złote jaja, czekało kolejne miłe zaskoczenie. Warstwa wizualna spokojnie 
dorównywała najlepszym produkcjom amerykańskim, a nowi bohaterowie i ich historie stanowiły kolejny 
przyjemny powiew świeżości i ponownie nakłaniały do głębszych przemyśleń.

A potem nadszedł rok 2017… I parodia amerykański remake Death Note w reżyserii Adama Wingarda. W 
rolę L’a wcielił się Lakeith Stanfield, a Lighta zagrał Nat Wolff. Jako odbiorcy sztuki różnimy się w wielu 
rzeczach, ale często spore grupy w wielu przypadkach są zgodne – gdyby musieli obejrzeć to wątpliwej ja-
kości dzieło drugi raz to woleliby najpierw wpisać swoje imię do notatnika. Nie wiem, czy twórcy uznali, że 
biedna zachodnia widownia nie odnajduje się w świecie wykreowanym przez Azjatów i dlatego przełożyli 
to na amerykańskie warunki, czy też po prostu liczyli na szybki zysk spowodowany nieustającą popular-
nością Death Note’a (chociaż obstawiam to drugie). Od czego zacząć? Czarnoskóry L? Żaden problem. Dużo 
kolorowych światełek, wybuchów i innych bajerów, od których można dostać ataku padaczki? No niezbyt 
fajnie, ale niech już będzie. Przykładanie zbytniej wagi do scen śmierci? W tym przypadku nie wiem po co, 
ale okej. A co dla mnie (i wielu innych) nie jest do zaakceptowania? Całkowita zmiana charakteru i przede 
wszystkim ilorazu inteligencji postaci. Śmierci tak widowiskowe jak w kolejnej części Oszukać przeznaczenie, 
a główny bohater to ten stłamszony, ale cwany dzieciak z marnego horroru, który tylko czeka na odpowied-
nią chwilę, żeby zemścić się na swoich oprawcach i przelecieć cheerleaderkę. Z inteligentnego detektywa-dz-
iwaka unikającego publiki zrobili półmózga uwielbiającego kąpiele w blasku fleszy. Z naiwnej, popularnej dz-
iewczyny, która poświęca całe życie dla Kiry zrobili sucz, która owija sobie głównego bohatera wokół palca i 
wykazuje się największą przebiegłością oraz umiejętnościami przetrwania z całej ferajny. Ryuka też zepsuli. 
Ryuka! Shinigami, który był odpowiedzialny za cały zamęt na świecie, który miał być bezstronny, okazał się 
być średnio udaną graficznie wersją potworka wymuszającego określone działania na ludziach. Naprawdę 
lepiej i taniej byłoby zrobić make-up panu Dafoe. Albo w ogólnie nie uwzględniać Ryuka w tym filmie. No i 
najważniejsze – sam tytułowy Death Note. Tyle zasad, które można kreatywnie wykorzystać, a które twórcy 
totalnie olali, choć w tym przypadku raczej zatopili w cysternie moczu. Odniosłam wrażenie, że wszystkie 
pieniądze przeznaczone na produkcję trafiły tylko i wyłącznie w ręce osób odpowiedzialnych za warstwę 
wizualną. Jednak jest coś, co pozwala nieco przymknąć oko na te wszystkie absurdy, a mianowicie czas. To 
chyba nie jest możliwe, by tak skomplikowaną fabułę i intrygujący rozwój postaci zmieścić w jednym filmie. 
Możemy jedynie sobie wmawiać, że gdyby postanowiono zrobić remake na kilka godzinnych odcinków to 
wszystko potoczyłoby się inaczej.
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Gdyby ten film był od początku oznaczony jako parodia, nikt by się nie czepiał. Gdyby trailery nie 
obiecywały spójności z mangą, ludzie przymknęliby na to oko. Gdyby film miał być instruktażem za-
tytułowanym: Jak nie robić remake’ów, zasłużyłby na największe wyróżnienia. Dzięki takim tworom 
jedynie utwierdza się ludzi w stereotypowym myśleniu dotyczącym różnic między inteligentnymi Az-
jatami, a głupimi Amerykanami, którzy bez wybuchów i podania wszystkiego na tacy nie zrozumiel-
iby filmu.

Więc czy naprawdę potrzeba nam remake’ów i kontynuacji? Niekoniecznie, bo są ryzykowne, choć 
czasami potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć.
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 A R K A D I U S Z  “ B I R D M A N ”  O R Z E Ł

Diablo – początek wielkiej 
przygody w Sanktuarium



Zaczynam na Hipku miniserię, gdzie powspominam trochę o jednej z najważniejszych serii hack’n’shlashy w 
growym podwórku!

Pierwsze rozdziały przygód w świecie Sanktuarium ujrzały światło dzienne 31 grudnia 1996 roku. Cóż to 
musiał być za wspaniały noworoczny prezent dla wielu z graczy, którzy nieświadomie sięgnęli po pierwszą 
część Diablo – hack’n’slasha, który praktycznie zdefiniował ten gatunek gier komputerowych i wiele kolejnych 
tytułów zaczęto określać mianem Diablo-like.

Diablo – na ratunek Tristram

Pierwsza część Diablo to gra, która zapadła mi w pamięci na długie lata, jako przykład tytułu doskonałego, 
takiego, od którego nie sposób się oderwać, z klimatem tak dobrym, że po skończeniu fabuły, aż żałowałem, 
że to już koniec.

Znajdowaliśmy się w mieście Tristram, które to zostało opętane przez mroczne siły tytułowego Diablo – 
Pana Terroru. Naszym zadaniem jako bohatera tej opowieści, było zejście do podziemi miasta i rozprawie-
nie się z gromadzącymi się tam hordami demonów. Dosłownie hordami, bo podziemia, jakie przyjdzie nam 
zwiedzić to nie byle piwnica, a 16 dużych poziomów, gdzie im głębiej, tym bardziej wygląda to tak, jakbyśmy 
schodzili do samego piekła.

 
Wcielić mogliśmy się w wojownika, czarodzieja albo łotrzycę. Każda z tych postaci różniła się nieco stylem 

gry i chociaż zasada przyświecała ta sama – rozwalić jak najwięcej potworów, zdobyć doświadczenie i zebrać 
przedmioty. Jednak prostota w walce wojownikiem, zabawa zaklęciami u czarodzieja i ganianie się z przeci-
wnikiem jako łotrzyca, wprowadzało na tyle różnorodności, że chciało się zagrać wszystkimi trzema herosami.



Pierwsza część Diablo a czasy obecne

Gra nieco się już zestarzała i mimo że dla mnie jej oprawa wiz-
ualna cały czas jest przyjemna, to pewnie wielu może odstraszać. 
Podobnie jak i dość toporne sterowanie bohaterem czy brak udo-
godnień, jakie znamy ze współczesnych gier, a nawet i kolejnych 
części Diablo. Mimo to zachęcam zapoznać się z tym klasykiem, 
bo naprawdę warto – jest to dobra gra RPG i świetny wstęp do 
niesamowitej serii.

Diablo zawdzięczamy jednego z najlepszych hack’n’slashy, jak-
ie widział rynek gier komputerowych, czyli Diablo II wraz z do-
datkiem Lord of Destruction. Jednak na opisywanie „dwójki” 
przyjdzie jeszcze czas w kolejnych numerach Hipogryfa, tutaj 
chciałbym powiedzieć o jednej ogromnej zalecie, jaką miała pier-
wsza część Diablo, mianowicie – JAKI TO MIAŁO KLIMAT!

Ten tytuł był jednym z powodów, dlaczego tak bardzo lubię 
fantastykę, czy po prostu gry RPG. Za pierwszym razem byłem 
tak bardzo pochłonięty Sanktuarium, że nie chciałem w nic inne-
go grać. Grałem i rozmyślałem, jakie jeszcze sekrety kryją się poza Tristram. Potem okazało się, że nie byłem w tym 
odosobniony, bo świat Sanktuarium rozwinął się również w kierunku książek i tacy pisarze jak Richard A. Knaak czy 
Mel Odom przygotowali dla nas bardzo ciekawe przygody w świecie Diablo.

Gracze powrócili do świata Sanktuarium w dodatku do Diablo, o nazwie Hellfire, który przybliżę wam w mar-
cowym wydaniu Hipogryfa. Jeśli jednak już teraz chcecie samemu go poznać, to mam też dobrą wiadomość: 

Pierwsza część Diablo, wraz z dodatkiem Hellfire, dostępna jest w wersji cyfrowej do kupienia na platformie 
GOG.COM.

Ciekawostki:

• W evencie “Ciemność nad Tristram” w Diablo III gracze mogą 
ponownie walczyć z Diablo znanym z pierwszej części gry.

• Projekt DevilutionX pozwala na uruchomienie pierwszej części 
Diablo oraz dodatku Hellfire na platformie Android.

• Dostępna jest spora liczba modów do Diablo 1, pozwalających 
na przyjemniejszą rozgrywkę na współczesnym sprzęcie. 
W szczególności HD MOD (znany też jako HD MOD BELZEBUB) 
znacząco poprawiający wygląd gry.



E W A  “ N I N A  B L A C K ”  C H A C H L I C A

Żniwa Śmierci
Neal Shusterman



„Żniwa śmierci” Shustermana powracają dzięki wydawnictwu Uroboros 
i trzymajmy kciuki, by tym razem trzecia część jednak została wydana, a nie 
skończyło się jedynie na planach.

Właśnie dlatego uznałam, że to idealny moment na recenzję. W końcu szkoda, by tak świetna seria prz-
eszła bez echa. Przed wami zbiorcza recenzja trylogii, a na końcu kilka zdań o dodatkowym zbiorze opowi-
adań, który miał premierę w 2022 roku.

W „Żniwach śmierci” przenosimy się do świata, w którym ludzkość jest w stanie poradzić sobie z wojnami, 
głodem i cierpieniem, ale kilka rzeczy pozostaje niezmienne: niebezpiecznie skrajne poglądy i egoistyczne 
pragnienie posiadania potomstwa, z którego wielu nie chce zrezygnować, choć przez to Kosiarze będą musi-
eli zabić kogoś innego. Całością dowodzi sztuczna inteligencja zwana Thunderheadem i jedynie wcześniej 
wspomniani Kosiarze są poza jego prawem i wpływem, co wiąże się dla nich z wieloma utrudnieniami.

Dlaczego pokochałam tę serię?

Autor na początek nie wali nam w twarz wielostronicowym referatem tłumaczącym działanie przedstaw-
ionego świata. Zamiast tego pozwala nam go poznawać stopniowo i robi to na tyle umiejętnie, że czytelnik 
nie czuje się ani pogubiony, ani przytłoczony. Do tego rozdziały są poprzeplatane wpisami z dzienników po-
szczególnych kosiarzy, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć ich rzeczywistość, motywacje i poznać ich 
system wartości.

Wątki mentorskie wymiatają. Podczas, gdy w wielu książkach to jedna z najbardziej rozczarowujących 
rzeczy, to w przypadku „Żniw Śmierci” są poprowadzone po mistrzowsku. Choć pierwsza część nie jest spec-
jalnie długa, to relacje pomiędzy głównymi bohaterami a ich wspólnym mentorem są tak dobrze rozpisane, 
że ma się wrażenie jakby obserwowało się ich historię miesiącami.

Kolejną potężną zaletą są świetnie napisane postacie. Każdy z bohaterów jest inny i łatwy do zapamięta-
nia. Każdy ma inne cechy charakteru, popełnia inne błędy i ma inne dylematy, które go kształtują. W cza-
sach, gdy w wielu książkach przy ponad sześciu postaciach czasami gubię się kto kim jest, bo każdy jest 
równie nijaki, to w przypadku tej serii nie było mowy o pomyłkach. Nawet główny antagonista jest tak świet-
nie stworzony, że mimo całej mojej nienawiści skierowanej na niego, miałam nadzieję, że dotrwa do samego 
końca serii, bym mogła rozkoszować się jego zgubą.

Wątki romantyczne są poprowadzone w nienachalny sposób. Nie znajdziemy tam wymuszonych scen ro-
mantycznych, które zostałyby wciśnięte na chama. Każda scena, każde zdanie i każdy opis w książce ma 
swój cel i nie chodzi jedynie o zapełnienie białej przestrzeni.

Sama fabuła dla jednych była bardziej, a dla innych mniej przewidywalna. W moim przypadku  nawet, gdy 
czułam, co mnie czeka na czytelniczej drodze to i tak nie byłam zawiedziona. Doceniałam każde zdanie 
i zdarzenie oraz to, że autor dostarczył czytelnikom sporo poważnych tematów wartych głębszych prze-
myśleń w lekki i przyjemny sposób. Samo zakończenie serii było powalające dosłownie i w przenośni oraz 
pozostawiło po sobie niedosyt dający o sobie znać przez kolejne dni.
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Dlaczego jeszcze bardziej pokochałam tę serię?

Mam wyjątkową ciągotę do kontrowersyjnych tematów, a dzięki panu 
Shustermanowi niektóre fora niemal zapłonęły. Nie brakowało dyskusji 
i hejtu na to, że niektóre wspólnoty religijne mogły poczuć się urażone, 
antropocentryści wyklinali, że przeludnienie to nie jest żaden problem 
i ta seria to totalne „zuo”, a osoby z uczuleniem na wszystko, co odbie-
ga od normy wyznaczonej przez konserwatystów, pomstowały, że 
w trzeciej części pojawiła się postać o fluidalnej płci. To jedynie udowod-
niło, że do stworzenia prawdziwych „Żniw Śmierci” brakuje nam tylko 
nanitów, które zapewniłyby nam nieśmiertelność.

Czego na pewno brakuje tej serii? Wodolejstwa. Dla jednych brak 
kwiecistych opisów wykorzystujących długie i dziwne słowa, których 
znaczenia nie zna większość ludzi i z których i tak nic nie wynika, bo częs-
to najzwyczajniej nie mają sensu jest brakiem finezji w warsztacie, a dla 
innych wielką zaletą. Chyba nie muszę pisać do której kategorii czytel-
ników sama się zaliczam.

Czy widziałam jakieś wady w tej serii?

Tak. Była za krótka i nie nacieszyłam się niektórymi bohaterami w zad-
owalającym mnie stopniu. Gdy postanowiłam sobie odświeżyć tę 
trylogię, poczułam się jakbym po ciężkim dniu w terenie wróciła do 
domu i wskoczyła w swoje ulubione ciuchy. To był dokładnie ten pozi-
om komfortu. Może to też przez to, że dla mnie to była seria, która po 
wielu próbach ostatecznie zadecydowała o moim powrocie do inten-
sywnego czytania i poszukiwania nowych tytułów. Dla wyjaśnienia: po 
latach chodzenia do szkół, które sprawiły, że znienawidziłam literaturę 
do tego stopnia, że wręcz brzydziłam się czytaniem i byłam przekonana, 
że długo nie sięgnę po jakąkolwiek książkę inną niż naukowa. Ponownie 
odkryłam, że powieści mogą być dobrze napisane, wywoływać emoc-
je inne niż irytacja, wciągać i nie być „zmarnowanym czasem i karą za 
grzechy, które popełnię w ciągu swojego całego życia”.

Czy ta lektura jest też odpowiednia dla starszej widowni? Jak na-
jbardziej. Mojej mamie tak bardzo spodobała się ta seria, że jako świątec-
zny prezent ofiarowałam jej tłumaczenie trzeciej części nad którym 
ślęczałam przez kilka dni i nie żałuję.
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Na trylogii się nie skończyło

W tamtym roku autor obdarował czytelników jeszcze jedną książką skupioną na uniwersum kosiarzy. „Glean-
ings” jest zbiorem opowiadań stworzonych we współpracy z innymi. Z ekscytacją, ale i obawą, że “to już nie 
będzie to samo” odliczałam dni do premiery i bez wahania przerwałam czytanie innej serii, by przeczytać tę 
książkę poza kolejką.

I jak wrażenia? No… Cóż… To już nie jest to samo. Część opowiadań nawiązywała do przeszłości bądź 
przyszłości znanych z trylogii bohaterów. Niektóre miały być jedynie zabawnymi historiami i czasami 
odnosiłam wrażenie, że były skierowane do najmłodszych. Niestety, tylko w dwóch albo trzech przypadkach 
znów poczułam charakterystyczny kosiarzowy vibe, za którym tak bardzo tęskniłam i wręcz żałuję, że autor nie 
skusił się, by stworzyć z jednego z nich osobną powieść.

Krótkie podsumowanie

Są książki, które czytam i nie czuję nic szczególnego. Nie przeżywam dylematów wraz z bohaterami, nie za-
leży mi historii, na tym, czy osiągną swoje cele, ani nie czuję większego bólu, gdy spotyka ich kolejna tragedia, 
choć powieść w moich oczach wcale nie jest zła. Są też takie, które wciągają mnie już od pierwszych zdań 
i całkowicie pochłaniają mój umysł, serwując sporą dawkę emocji. I tak jak w przypadku trylogii czułam tę im-
mersję, to w przypadku antologii iskrzyło jedynie momentami, ale i tak mogę ją polecić z czystym sumieniem.

A co, jeśli znów nie doczekamy się wydania trzeciej części? Autor pisze tak prostym i zrozumiałym językiem, 
że znając angielski na średnim poziomie nie będziecie mieli problemu ze zrozumieniem i wciągnięciem się 
w przedstawiony świat. Ze względu na gry słowne, które czasami pojawiały się w oryginale wręcz polecałabym 
czytanie po angielsku.



L U K  “ T H O R V I L ”  T R A C Z Y K

Różaniec
Rafał Kosik



„Różaniec” Rafała Kosika – jeśli umiesz pisać dobre science-fiction, nigdy nie 
zapomnisz jak to robić

Jak się zdaje, jazda na rowerze to nie jedyna czynność, której nie zapominasz nawet po latach przerwy. Po 
ośmiu latach od udanego, wszędzie nagradzanego, „Kameleona”, Rafał Kosik powrócił do science-fiction 
świetnym „Różańcem”. Książka ukazała się już trzy lata temu, więc jeśli do tej pory jej nie przeczytaliście, 
sprawdźcie co mam Wam o niej do powiedzenia.
 
Przyszłość, która, miejmy nadzieję, nigdy nie nadejdzie

 Rafał Kosik, który jest także poczytnym pisarzem książek dla młodzieży (stąd kilkuletnia przerwa od tem-
atyki science-fiction), wykreował w „Różańcu” futurystyczną wizję przyszłości, w której Ziemia nie nadaje się 
już do zamieszkania. Ludzkość postanowiła więc stworzyć pierścień stacji kosmicznych, quasi-miast, które są 
ze sobą połączone. Tytułowy „różaniec” to nic innego jak miasta przypominające paciorki i dałbym głowę, iż z 
oddali wyglądające jak różaniec właśnie. 

 Strukturalne zmiany świata ludzi pociągnęły także za sobą zmiany cywilizacyjne. W świecie „Różańca” kon-
trolę nad bezpieczeństwem sprawuje algorytmiczny system sztucznej inteligencji – g.A.I.a. Jego organami 
wykonawczymi są Nadzór, Prowokacja i Eliminacja. Działa to w określony sposób: Nadzór pełni kontrolę nad 
obywatelami, jednak w przypadku podejrzenia złamania prawa uruchamia się procedura sterowana przez 
Prowokację, czyli swoisty test przydatności społecznej. Negatywny wynik testu skutkuje pojawieniem się jed-
nostki Eliminacji, której to działania należy rozumieć bardzo dosłownie, zgodnie z jej nazwą. Wszystko to dzieje 
się jeszcze przed popełnieniem przestępstwa, co od razu narzuca nam motyw z „Raportu mniejszości”. Jed-
nak bez obaw, nie jest to na tyle dominujące nawiązanie, by mówić o kopiowaniu pomysłów. Interesującym 
pomysłem jest system punktów Potencjalnego Zagrożenia (PZ), który pozwala określić matematycznie czy 
dana jednostka jest na drodze do złamania prawa. Co ciekawe, jest to motyw wykorzystujący realnie istniejące 
już rozwiązanie stosowane np. w Chinach.

 I w tym miejscu, gdy mamy już zarysowany świat powieści, poznajemy głównego bohatera – Harpada, 
będącego tzw. „nuzzlerem”, osobą, która odpłatnie i nielegalnie jest w stanie sprawdzić PZ każdego obywa-
tela. Harpad to bohater „z krwi i kości”, taki, którego rozumiemy, możemy mieć tożsame refleksje i problemy. 
Ten aspekt został w „Różańcu” potraktowany z wielką pieczołowitością, co stanowi podkreślenie ważnego dla 
polskiego SF nurtu socjologicznego.

 
Zew Zajdla

Polska literatura science-fiction odrodziła się w latach 80. za sprawą Janusza Zajdla, którego powieści 
ewoluowały z klasycznej konwencji SF w kierunku fantastyki socjologicznej. Opisywał on społeczeństwa, to-
talitaryzmy i towarzyszące im utopie oraz dystopie. Powieści, których bohaterem była nie tylko jednostka ale 
poniekąd grupa (naród, część społeczeństwa czy ludzkość w ogóle). Rafał Kosik podążył drogą tej właśnie 
myśli o SF, zadał sobie, tak jak Zajdel, podobne pytania: jak w nowej rzeczywistości wyglądają zasady społec-
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zne? Jak działa system władzy lub kontroli? Gdzie są granice tychże? Wszechwładna sztuczna inteligencja, 
kontrola bezpieczeństwa polegająca na algorytmie, radykalizacja metod nadzoru nad społeczeństwem – to 
część z zagrożeń, na które narażone jest społeczeństwo Różańca. Z drugiej zaś strony skuteczna prewencja, 
sprawiedliwe obchodzenie się z obywatelami (wszak AI odporna jest na wpływy czy korupcję), sprawność i 
skuteczność metodycznych działań organów władzy. To zestawienie prowokuje czytelnika do zastanowie-
nia się nad ideą systemu bezpieczeństwa Różańca czyli mimowolnego określenia siebie jako jednej ze stron 
tego dyskursu – czy uważam, że skuteczna kontrola jest warta zrezygnowania z części praw człowieka? A 
może widzę taki system jako potencjalne zagrożenie dla swobody obywatelskiej? Jeśli czytelnik, podobnie 
jak Harpad, przeżywa podobne rozterki, to będąc na miejscu autora, odbierał bym takie zaangażowanie jak 
najwyższą pochwałę.

 Warto. Jednak będzie trudno

„Różaniec” to książka intrygująca, ale niełatwa w pełnym odbiorze. Rafał Kosik jest bardzo doświadc-
zonym pisarzem, z pewnością zdaje sobie sprawę, iż zawarł w swej książce więcej, niż zauważa przecięt-
ny czytelnik science-fiction. Można oczywiście poświęcić pełnię uwagi fabule i działaniom bohaterów, ale 
czyni się to ze stratą dla całości przekazu. Osoba, która oczekuje jedynie rozwiniętego technologicznie uni-
wersum oraz wartkiej akcji, może mieć wobec tego trudności z dostrzeżeniem lub zrozumieniem zawiłości 
wizji autora. Jednak refleksja socjologiczna, która przewija się przez całą powieść, jest wielce interesująca 
i potrzebna, zwłaszcza przy obecnym rozwoju technologicznym. Nie możemy bowiem zapominać o lud-
ziach żyjących w świecie, gdzie coraz więcej znaczą maszyny i sztuczne inteligencje. Jednak nawet i bez 
zagłębiania się w socjologię, dostajemy do ręki świetną książkę. Ciekawa i wciągająca fabuła, logiczny sens 
działań i motywacji bohaterów, interesująco wykreowany świat, „żywe” postacie, pomysłowe operowanie 
kliszami SF, aktualność przekazu – to największe zalety „Różańca”. Z kolei naprawdę ciężko mi znaleźć jak-
ieś poważniejsze uchybienia.

 
I na sam koniec:

„Różaniec” Rafała Kosika jest bardzo udaną powieścią science-fiction. Taką, która nie stawia „science” 
na pierwszym miejscu – tam znajdują się gatunek ludzki i człowiek jako jednostka. To o wiele bliższe czytel-
nikowi niż naukowe SF spod pióra choćby Cixina Liu. Jeśli zaś chodzi o walory estetyczne, „Różaniec” został 
bardzo ładnie wydany – kolorystyka jest spójna i klimatyczna a okładkowa ilustracja świetnie współgra z 
tematyką powieści. Mimo, że od premiery książki minęły już trzy lata, nie czuć, że się straciła ona na aktu-
alności. Zdecydowanie warto nadrobić.
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D A W I D  “ D J F ”  J A N E C Z E K

F O T O @  P R Z E M Y S Ł A W  D U D A  -  P R O F I L  A U T O R S K I

Kompania Cieni
Przemysław Duda



„Kompania cieni” Przemysława Dudy to kontynuacja części wątków zapoczątkowanych w trylogii „Więzień 
oswobodzony”, którą kiedyś miałem przyjemność przeczytać. Z tego powodu również liczyłem na to, że 
ponownie dostanę intrygi, spiski i walkę o władzę oraz autor utrzyma poziom zaprezentowany w trzecim to-
mie. Czy rzeczywiście tak było? Zapraszam do recenzji.

Wojna Pustych Tronów dobiegła końca. Wszystkie państwa Hildórien liżą rany po ostatnim konflikcie i 
starają się odbudować to, co wskutek wojny zostało zniszczone. Nie wszystkie trony zostały jeszcze obsad-
zone, a kandydatów to sięgnięcia po dane korony jest kilku. Rozpoczyna się nowa gra w nowym porządku 
Hildórien, której przyglądają się kuratorzy, a także osoby skrywające się w cieniu. Spokój krainy zostaje za-
grożony.

Powtórzę to, co pisałem już w recenzji trzeciego tomu – świat jest typowy. Są ludzie, elfy, krasnoludy. Autor 
ewidentnie inspirował się Śródziemiem stworzonym przez J.R.R. Tolkiena i według mnie bardziej świat jest 
pretekstem do przedstawienia fabuły niż fabuła do przedstawienia świata. Dzięki temu Przemysław Duda od 
początku cyklu nie musi specjalnie dużo miejsca poświęcać ekspozycji, tylko bardziej skupić się na tworzeniu 
swojej historii i szczerze? Mnie się to podoba, bo nie lubię przesadnej ekspozycji i tutaj mogę skupić się na fab-
ule i bohaterach, a świat zwyczajnie sobie istnieje.

Skoro już o fabule, to ja traktuję czwarty tom jako ponowne ustawianie pionków na szachownicy po ostat-
nim konflikcie, który sporo starych graczy usunął z planszy. Nie był specjalnie dynamiczny, ale też tego się nie 
spodziewałem, bo główna fabuła trylogii „Więźnia oswobodzonego” doczekała się rozwiązania w większości 
przypadków i w „Kompanii cieni” autor musiał stworzyć nowe fundamenty.

A jak się przedstawia fabuła? Jest wielowątkowa i Przemysław Duda przedstawia perspektywy bohaterów 
z wszystkich państw Hildorien, które próbują stanąć na nogi po Wojnie Pustych Tronów.

Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wyznaczeni przez cesarstwo Filiana kuratorzy patrzą na ręce lokalnym 
przywódcom. Wrażenie kontroli sprawia, że większość z przywódców stara się podejmować decyzje bardziej 
samodzielnie i bez nadzoru kuratorów, co nie jest łatwe. Dochodzi do spięć.

Bohaterowie to aspekt powieści, który od zawsze w tym cyklu mi się podoba. Autor potrzebuje mało miejs-
ca, by ciekawie ich wykreować i może nie są zazwyczaj specjalnie rozbudowani (tomy mają zwykle koło 400 
stron, więc nie ma na to specjalnie dużo czasu), ale autor nakreśla ich wystarczająco wyraziście i paru pozyty-
wnie się wyróżnia. Tyczy się to choćby regenta Dormhelda, kapitana Valdwiga, komesy Erfilii, komesa Tomira 
czy Niklosa. 
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Osobiście nadal najbardziej interesujące kreacje dotyczą dwóch bohat-
erów, których imion wolałbym nie zdradzać, ale bardziej zaznajomieni z 
cyklem powinni się zorientować, o kim mowa. Podpowiedź – dwie strony 
tej samej monety. 

Ta bardziej pozytywna to pewien młodzieniec, który nadal jest moim ulubionym bohaterem, a w tym 
tomie bardziej działa w cieniu i może na razie nie miał wiele „do roboty”, ale Przemysław Duda dał mu 
ciekawe wątpliwości na temat dobra i zła.

Ta bardziej negatywna to bohater, którego niezbyt lubię z wiadomego powodu, ale muszę przyznać, że 
autor najbardziej przy nim się postarał pod względem psychiki. Jest to postać, która wszystko kontroluje, 
wręcz jest wszędzie i gdy fabuła skupiała się na niej, to momentami odczuwałem wręcz...niepokój. Muszę 
przyznać, że nie wiem, jaką drogę do końca cyklu przyszykuje mu Przemysław Duda, ale śledzenie tego 
jest co najmniej... fascynujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę pewną decyzję fabularną, której oczywiście 
nie zdradzę. 

Ci dwaj bohaterowie są dla mnie osobiście „motorem napędowym” całej 
historii i liczę, że tak będzie nadal.

Podsumowując, „Kompania cieni” nie była tomem szczególnie wyjątkowym, tylko przejściowym i liczę, 
że w kolejnym wielka gra rozpocznie się na dobre. Mimo to jak zwykle bawiłem się świetnie i aż żałuję, że 
chwilowo nie ma ciągu dalszego tej historii. 

Polecam i liczę, że nie będę musiał czekać długo na powrót do tego cyklu.

33



Przeklęci Święci
Maggie Stiefvater

U L K A  “ N A N A I A ”  K I N I O R S K A



Opowiedz mi o mnie, czyli recenzja książki Przeklęci Święci

Mrok to coś, co nosimy w sobie. Jest to żal, że nie jesteśmy dość dobrzy, strach, że nikt nie widzi nas 
takimi, jakimi jesteśmy, złość, że ocenia się nas, nie chcąc nawet nas poznać… Wszystko to, co spędza 
nam sen z powiek w nocy, co zatrzymuje nas przed krokiem w przyszłość. Trzeba prawdziwego cudu, by 
te przeszkody pokonać. A w Bicho Raro możemy znaleźć prawdziwego Świętego, który sprowadzi dla nas 
ten cud.

Daniel, Beatriz i Joaquin prowadza nielegalną stację radiową, do tego należą do rodziny Soria, która od 
pokoleń wydaje na świat Świętych, do których z całego świata przybywają ludzie potrzebujący pomocy z 
dręczącym ich mrokiem. Żarliwy Daniel jest aktualnym Świętym, choć jeszcze nie tak dawno temu, jego 
niespokojna dusza sprowadzała na rodzinę nic, tylko kłopoty. Dziś z wielkim oddaniem pomaga pątni-
kom, a jednak los znów wystawia na próbę jego i całą rodzinę Soria. Czy ci, których tragedia już raz rozbiła 
na drobne kawałeczki, są w stanie sprostać kolejnemu wyzwaniu?

 99 ciosów

Gdy przeczytałam opis książki Przeklęci Święci, spodziewałam się typowej historii bandy zbuntow-
anych nastolatków, których rodzinna tradycja na siłę wpycha w gotowe ramy. To, co znalazłam na jej 
stronach, zupełnie mnie zaskoczyło – dojrzałość, mądrość i nadzieję. Ta książka pokazuje problemy, o 
jakich nam się nie śniło. Blokady i wyzwania, które ludzie sami na siebie zarzucają, a potem nie są w st-
anie ich pokonać. Marisita pragnie zawsze być perfekcyjna, padre Jimenez wciąż walczy z tymi samymi 
pokusami, a nauczycielka Jennie woli mówić to, co inni chcą usłyszeć, niż swoje własne zdanie – ile pąt-
ników, tyle problemów. A Święci? Czy są naprawdę tacy święci, czy są bardziej ludzcy, niż się od nich tego 
oczekuje? Tak jak w życiu, każdy z własnym mrokiem musi radzić sobie sam. A może właśnie nie?

„Często niechętnie pozbywamy się tego, co znajome, i czasami to właśnie 
mrok znamy najlepiej.”

 Każda z postaci w książce jest indywidualnością, nawet te z drugiego, czy trzeciego planu. Czasem są 
stereotypowi, czasem są unikalni, czasem wszystko na raz. Język, jakim posługuje się autorka, przy-
wodził mi na myśl Jakuba Małeckiego i jego ubóstwienie prostoty słowa. Budowa całego utworu wygląda 
jak połączenie uduchowienia Pisma Świętego i delikatnej, pamiętnikowej narracji poezji. Z jednej strony 
przedstawiona codzienność jest magiczna, ale im bardziej niezwykła jest, tym bardziej przypomina meta-
forę dnia codziennego. Można zapaść w ten świat bez pamięci i utonąć w nim, a ocknąć się dopiero w mo-
mencie, gdy trafimy w nim na odbicie własnego życia. A wtedy zaglądający przez okno świt, rozjaśni nam 
rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia.

 

35



Wszyscy mamy swoje Bicho Raro

To mądra i potrzebna książka o uczuciach, które wszyscy mamy, a nie zawsze chcemy się do nich przyznać. 
W czasach, gdy tylu młodych ludzi popełnia samobójstwo, ponieważ nie radzi sobie z własnymi emocjami, 
każdy powinien przeczytać Przeklętych Świętych – zapewne każdy wyciągnie z lektury inne wnioski, ale cóż, 
gdy wszyscy jesteśmy inni. Ważne, żeby wiedzieć, że w tłumie nie jesteśmy całkiem sami. Każdy z nas ma 
swoje Bicho Raro, swój mały apartament, wciśnięty ciasno między sąsiadów dom pośrodku pustkowia, w 
samym sercu Bieszczad na Mokotowie, z widokiem na sopockie molo i ośnieżone tatrzańskie szczyty. Czasem 
Święty, którego potrzebujemy siedzi obok nas, czasem patrzy na nas z lustra, a czasem czeka w gabinecie. 
Czasem nie wiemy, że coś nam było potrzebne, dopóki tego nie dostaniemy, a wtedy ciężko jest przypomnieć 
sobie życie bez tego czegoś. A najczęściej, by komuś pomóc nie trzeba wiele. Dobre słowo, motywujący gest, 
uprzejmy uśmiech czy odrobina ciepła, to wszystko przecież niewiele kosztuje, a może zdziałać… CUDA!

PS. Drodzy autorzy młodzieżówek – TAK powinna wyglądać książka dla 
młodych ludzi! Powinny być mądre i z morałem, powinny być piękne i budu-
jące, tak jak Przeklęci Święci.
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Czarna Łza. Półcień  Marta Kirin
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Czarna Łza. Półcień – konflikt dwóch nacji

„Czarna Łza. Półcień” Marty Kirin to książka, której w normalnych okolicznościach zapewne bym nie przec-
zytał. Powód jest bardzo prosty — przeczytałem dotąd w życiu tylko pięć książek science-fiction, więc rzadko 
sięgam po powieści z tego gatunku. Spore wrażenie wywarły jednak na mnie opowiadania autorki osadzone 
w tym samym świecie. Liczyłem, że dłuższa forma również zapewni mi mocne wrażenia. Czy rzeczywiście tak 
było? Zapraszam do recenzji.

Na stacji kosmicznej „New Hope” dochodzi do wzajemnego przenikania się dwóch kultur — obywateli Im-
perium Newarskiego oraz uciekających przed wojną domową Czatujczyków. Poniżani uchodźcy muszą żyć 
w ubóstwie i niemocy. To rodzi w nich gniew, a gniew prowadzi do przemocy. Organizacja terrorystyczna 
„Czarna Łza” prowadzi działania odwetowe przeciwko Newarczykom. Nie cofnie się przed niczym.

Czy Straży Granicznej uda się powstrzymać terrorystów? Kto tak naprawdę w tym konflikcie ma słuszność? 
Jedno jest pewne — pochłonie on sporo ofiar i nie oszczędzi nawet niewinnych, jeśli tacy w ogóle jeszcze ist-
nieją.

Akcja powieści rozgrywa na wspomnianej już stacji kosmicznej „New Hope”. 
Dzieli się ona na wiele poziomów, gdzie im niższe poziomy, tym trudniejsze 
warunki do życia.

Na stacji mieszkają Newarczycy i Czatujczycy. Nietrudno odgadnąć komu żyje się łatwiej. Czatujczycy 
muszą wiązać koniec z końcem i z zazdrością patrzą na Newarczyków, których pogardliwie nazywają „imp-
kami”. Uważają ich za winnych rozpoczęcia wojny domowej, w wyniku której musieli opuścić swoją ojczystą 
planetę. Dodatkowo w ich kulturze panuje swoista pogarda dla technologii, której używanie oddala od Rasy, 
w którą wierzą. Spora część Czatujczyków pragnie tylko przetrwać, ale reszta pragnie zemsty na Newarczyk-
ach. W swoich działaniach odwetowych są często fanatyczni i giną za wiarę, wysadzając się w imię Rasy wraz 
z niewiernymi. Budzi to dosyć jasne skojarzenia.

Newarczycy jednak niekoniecznie są tymi dobrymi. Uważają Czatujczyków 
za prymitywnych i jako Imperium z chęcią przejmują władzę nad nimi, jak 
również innymi nacjami. Dodatkowo starają się niszczyć dziedzictwo kul-
turowe, tożsamość narodową.

Mamy więc dwie nacje, z których każda pragnie upadku drugiej i w swojej opinii nie jest pozbawiona 
moralnych argumentów, by próbować do niego doprowadzić.

Świat jest według mnie zdecydowanie sporym atutem historii i konflikt między Czatujczykami oraz 
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Newarczykami zarysowany już w opowiadaniach zdecydowanie zachęcił mnie do sięgnięcia po tę powieść.

Bohaterów też uważam za mocną stronę historii, ale już nie w tak wielkim stopniu. Przede wszystkim z racji 
tego, że powieść ma poniżej trzystu stron, a autorka skupia się na wielu postaciach, trudno o dobre wykreowan-
ie ich.

Według mnie autorka na tym polu właściwie wywiązała się z zadania.

Przede wszystkim zadziwiająco interesującym uczyniła pracownika technicznego Jasona, który ma nie-
jasną przeszłość i stara się nie wychylać za bardzo, ale życia nie interesują zbytnio jego pragnienia. Marta Kirin 
daje kilkukrotny wgląd w jego wspomnienia, których pozbawianie było intrygującą układanką, czyniącą go z 
każdym wspomnieniem jeszcze bardziej trójwymiarowym bohaterem.

W mniejszym stopniu, ale podobała mi się również kreacja mechanika Cadena, który ma kochającą matkę 
Ellen i konflikt z przyjacielem Charliem, do którego chowa urazę o pewne wydarzenia z przeszłości. W jego 
przypadku również pojawia się wiele niejasności, które mają wpływ na fabułę i powodują u niego poczucie 
zagubienia, ponieważ nie wie, komu może zaufać.

Pozostali bohaterowie również dobrze się prezentują i, mimo że nie każdy przypadł mi do gustu (np. młody 
gniewny Daren), to żaden nie był mi obojętny.

Autorka daje wgląd w myśli przedstawicieli obu nacji, co buduje jego niejed-
noznaczność w oczach czytelnika.

Ogólnie książkę czytało mi się dobrze i nawet momentami świetnie. Z racji czytania przeze mnie głównie 
fantasy miałem problem, gdy fabuła zbytnio skupiała się na sprawach technologicznych, ale nie były to na 
tyle obszerne fragmenty, by pozbawić mnie przyjemności z lektury. Konflikt między dwiema nacjami mnie 
pochłonął i ciekawi mnie, jak autorka rozstrzygnie go w przyszłości.

Żałuję szczerze, że powieść nie ma więcej stron, ponieważ historia jeszcze nie rozwinęła w pełni skrzydeł i 
czuję taki…nie tyle zawód, ile pozytywny niedosyt, bo wiem, że autorka ma potencjał, by pisać na jeszcze 
wyższym poziomie.

Podsumowując, uważam, że „Czarna Łza. Półcień” Marty Kirin to udany 
debiut. Mimo mojego rzadkiego sięgania po książki science-fiction tę pow-
ieść czytało mi się ciekawie z uwagi na konflikt między Czatujczykami i 
Newarczykami oraz dobrze wykreowanych bohaterów. Nie poczułem zach-
wytu, ponieważ powieść była na to zbyt krótka, ale widzę potencjał, by zach-
wycić się w przyszłości. Bardzo polecam.
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Loza Ksiazkozerców 

Grupa dla osób, które lubią czytać książki,  
dyskutować o nich oraz wymieniać się recenzjami.

KREATORIUM.COM 

Legendarne koszulki dla geeków. 303% jakości 
100% bawełny.  

Fantastyka Polskim Piórem 

Grupa serdecznie zaprasza wszystkich czytelników, 
autorów, wydawców, recezentów i miłośników 
polskiej fantastyki.

Nasi Przyjaciele
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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 smart-
fonów, 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




