HIPOGRYF

NUMER 3 | LISTOPAD 2021

MAGAZYN HIPOGRYF

MAGAZYN HIPOGRYF
Numer 3 | Listopad 2021

Witajcie w trzecim numerze Hipogryfa! Jak widać, u nas spore zmiany (opowiadam
o nich w tekście „Nowe idzie”) oraz wysyp nowych tekstów. W tym miesiącu jest
naprawdę różnorodnie, mamy gry, komiksy i oczywiście książki! Odchodząc od
samym recenzji, w tym numerze mamy też dwa wyjątkowe teksty, pierwszym jest
felieton na temat książek, czy wręcz samego papieru, przygotowany przez
gościnnie piszącego u nas Marcina Masłowskiego, autora serii Dzieci Czystej Krwi.
Drugim tekstem jest za to wywiad z youtuberem, terapeutą i pisarzem:
Krzysztofem Piersą.
Listopad 2021 jest też wyjątkowym okresem w redakcji Hipogryfa. Bo w zeszłym
roku, również w listopadzie, hipogryf.pl przeszedł z jednoosobowego bloga, do
projektu, który zacząłem tworzyć razem z innymi. Wtedy też w redakcji pojawili
się Djf, Nanaia, Thorvil, Tyem i Raxxus, a na bloga zaczęła spływać masa nowych
tekstów. Minął rok i mimo że część osób zajęła się własnymi projektami, a część
zajęła się ojcowskimi obowiązkami, to Luk, Ulka i Dawid właśnie mają swoją
rocznicę pisania w Hipku! Ich najnowsze teksty możecie przeczytać w tym
numerze, a więcej znajdziecie oczywiście na hipogryf.pl.
Patrzeć tylko jak Aethelflaed, Zamulacz i Heroiczny zaraz będą obchodzić swoje
rocznice!
Arek „Birdman” Orzeł
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Hej!

Witam was w trzecim numerze Hipogryfa. Zaczął się ten paskudny okres w roku,
kiedy jesteśmy zawieszeni między jesienną pluchą a marzeniami o bajkowej zimie.
Melancholijny czas uczcimy opowieścią o historii Hipogryfa i Himki, recenzjami
nowszych i starszych tytułów, które podbiły serca czytelników oraz historiami
ukrytymi w kartach komiksów naszego dzieciństwa. Brzmi to bardzo
sentymentalnie, ale nie przejmujcie się, ten rodzaj wspominek należy do
wesołych!

Niedawno w sieci pojawiła się pierwsza recenzja magazynu, dzięki której nasz
mityczny stwór poczuł wiatr między piórami. Hipogryf rozpościera skrzydła i coraz
odważniej wychyla się ze swojego bezpiecznego gniazda. Z jeszcze większym
zapałem oddamy się pracy, a kolejne teksty i numery będą szlifem na tym naszym
pierzastym diamencie.

Jestem zaszczycona, że moja mała Himka staje się ważną postacią naszego
magazynu. Przyznam, że tworząc ją, miałam w głowie dwa obrazy tej postaci.
Z jednej strony dumnej i wyniosłej Chimery, która ma siłę i donośny głos,
a z drugiej krnąbrnej i zuchwałej Himki, która dopiero szuka swojego miejsca
w przestworzach. Finalnie powstało coś pomiędzy i mam wrażenie, że tak jak my
rozwijamy się na łamach magazynu, tak samo Himka będzie tu kształtować swój
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charakter. W końcu całe życie się zmieniamy! Część z was zapewne już zauważyła
pewną rozbieżność w imieniu. Czyż zdrobnienie od Chimera nie powinno brzmieć
Chimka? Powinno. Ale Himka odnosi się do japońskiego języka, w którym to Hime
oznacza księżniczkę lub wysoko urodzoną kobietę. I to jest nasza zawadiacka
Chimera vel Himka. Troszkę grecka, troszkę japońska, ale w pełni nasza!

Miło nam, że możemy umilić wam ten czas najnowszym wydaniem naszego
magazynu!

Ulka „Nanaia” Kiniorska
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Maskotka magazynu
Chimera „Himka” mówi dzień dobry!
Arek „Birdman” Orzeł
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Od początku zina możecie oglądać okładki, jakie zaprojektowała dla nas Nanaia.
Dziewczyna odwaliła naprawdę kawał świetnej roboty przy tych ilustracjach i nie
wyobrażam sobie magazynu bez nich. Pamiętam, że zawsze podobało mi się to
w Tawernie RPG (tej z CD-Action), że co numer mieli nową rysowaną okładkę. Nie
żadne screeny czy grafiki jak inne e-ziny, tylko faktyczną ilustrację do danego
numeru. Bardzo chciałem coś takiego mieć również tutaj i po długich namowach
Ulka w końcu się zgodziła. Jednak to nie koniec jej artystycznych działań
w Hipogryfie! Na powyższej ilustracji możecie podziwiać oficjalną maskotkę
Magazynu Hipogryf: Chimerę! Którą to pieszczotliwie zwiemy „Himką”.
Już w kolejnych numerach, Himka będzie przewijała się między stronami
magazynu, na różnego rodzaju ilustracjach. A już teraz, w tekście: Historia zina
i naszej Chimery, możecie poznać kulisy powstawania Chimery i Hipogryfa.
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Nowe idzie
Zmiany w magazynie
Arek „Birdman” Orzeł
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Po raz kolejny zmienił się wygląd naszego magazynu! Była to zmiana jak
najbardziej potrzebna, a mimo to wydaje mi się, że należy was - naszych
czytelników, poinformować. No wiecie, żebyście też nie dziwili się, czemu każdy
numer wyglądał inaczej.

Magazyn tworzony jest hobbystycznie, a i ja też nie mam żadnego zawodowego
doświadczenia ze składem tekstu i ogólnie z DTP. Tym samym składając dwa
pierwsze numery, postanowiłem wykorzystać tutaj webową aplikację, jaką jest
Canva, która na bazie gotowych elementów, pozwoliła stworzyć coś na wzór
magazynu. No i nawet jeśli wyglądało to w miarę ok, to jednak ilość problemów,
jakie napotykane były podczas tworzenia numeru (jak chociażby to, że do tej pory
Google Play / Książki Play nie chcą poprawnie zaczytywać spisu treści i linków do
poszczególnych artykułów), czy czas, jaki trzeba poświęcić na dopasowywanie
szerokości tekstu, albo nawet limit 100 stron w darmowej wersji, dały mi jasno do
zrozumienia, że czas poszukać czegoś innego. Czegoś, co jednocześnie pozwoli
w miarę łatwo i szybko tworzyć kolejne numery, a dodatkowo będzie
sprawdzonym rozwiązaniem, które nie narzuca jakichś dziwnych ograniczeń.

inDesign ze względu na koszty i czas nie wchodził tutaj w grę, Calibri nie zdało
egzaminu i zgadnijcie co? Rozwiązaniem okazał się Microsoft Word. I mówię tutaj
jak najbardziej poważnie! Office 365 okazał się dużo tańszą i lepszą opcją niż inne
usługi/oprogramowania. Dodatkowo, jako że wszystko zapisuje się w chmurze,
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spokojnie mogę udostępnić dokument, nad którym pracuję, również innym
osobom z redakcji, żeby dodawali swoje poprawki i komentarze. Mogę nawet
usiąść sobie gdzieś wygodnie z tabletem i nanosić poprawki, nawet jak jestem
poza domem.

Takiego rozwiązania właśnie szukałem i aż dziwię się, że wcześniej nie
pomyślałem o produkcie Microsoftu.

Oczywiście to przynosi ze sobą też zmiany w samym wyglądzie magazynu. Nawet
jeśli bardzo podobał mi się układ dwóch kolumn, to jednak muszę pamiętać, że
Hipogryf jest czytany na smartfonach i tabletach (ostatnio jak sprawdzałem, to
wejścia na Hipogryf.pl z komputerów wynosił zaledwie 30%), dlatego też trzeba
było dostosować magazyn do mniejszych ekranów. Od teraz teksty prezentowane
są w układzie jednej kolumny, z niewielkimi marginesami oraz wyraźnym,
czytelnym tekstem, bez zbędnych ozdabiaczy. Mam nadzieję, że dzięki temu
magazyn będzie jednakowo czytelny na komputerze, smartfonie, tablecie czy
czytniku. Chociaż pod te ostatnie w przyszłości planowana jest też wersja .epub,
dzięki której możliwe, że uda nam się też pojawić na innych platformach z e-prasą
i książkami. Jednak do tego jeszcze długa droga, mimo to plany mamy spore!
No i potrzeba nam tutaj wsparcia, o którym opowiem już na następnej stronie.
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Szukamy mentorów
i mówię to jak najbardziej poważnie!
Arek „Birdman” Orzeł
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Zanim przejdziesz do tych wszystkich growych, komiksowych i książkowych
recenzji, pozwól drogi czytelniku, że zajmę tutaj jeszcze chwilę.

Nazywam się Arek Orzeł i jestem założycielem hipogryf.pl oraz naczelnym zina,
którego właśnie czytasz. Z początku był to zwykły blog o fantastyce, gdzie na luzie
pisałem o rzeczach, które mnie jarały. Dość szybko pojawił się odzew od autorów
książek i wydawnictw w sprawie współpracy – od newsów, poprzez recenzje aż po
patronaty. Jeszcze szybciej pojawiły się osoby, które wraz ze mną zaczęły rozwijać
Hipogryfa. Już po roku zamiast jednej osoby, pisał tutaj cały zespół. Pojawiały się
nowe twarze, nowe działy, burze mózgów i ledwo minął kolejny rok, a jesteśmy
e-zinem! Ukazujemy się jako miesięcznik, a magazyn można pobrać bezpośrednio
ze sklepu Google Play.

Stajemy się coraz więksi i robimy coraz to nowe rzeczy, ale wcześniej czy później,
te wszystkie darmowe kursy o WordPressie, SEO, czy pisaniu, przestaną nam
wystarczać. Osiągniemy nasz limit, bo będziemy chcieli robić nowe rzeczy, ale nie
będziemy mieli wiedzy i umiejętności, żeby odpowiednio to poprowadzić.
A ja naprawdę nie chcę tego spieprzyć…
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Dlatego, szukamy mentorów!
Osób, które zajmują się podobnymi tematami profesjonalnie i przechodzili już
przez to, przez co my pewnie zaraz będziemy przechodzić. Które chciałyby zostać
naszymi mentorami, pokazać co robimy źle i pokierować jak zrobić to lepiej. Osób,
którym po prostu podoba się to, co robimy i chcieliby nam jakoś pomóc, podbić to
wszystko na jeszcze wyższy poziom.

Mam nadzieję, że jedną z takich osób będzie właśnie Ty.

Odezwij się na kontakt@hipogryf.pl, przekaż info komuś ze znajomych, kto siedzi
w podobnej branży i tym samym pomóż w rozwoju Hipogryfa!
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W tym miesiącu dział z grami pozbawiony jest Historii Might and Magic
(wybaczcie!), wróci ona w kolejnym wydaniu, gdzie opowiem o dwóch częściach,
żeby jakoś wynagrodzić brak w tym numerze. Jednak nie pozostajecie
z pustymi rękami, bo oto cztery teksty o czterech różnych od siebie grach.
Pierwszym omawianym tytułem jest Shovel Knight, który może dać wam
naprawdę sporą dawkę nostalgii. Drugi zaś to Final Fantasy Explorers, czyli swoisty
Monster Hunter, jednak będący perełką dla fanów tej jakże obszernej serii gier
jRPG. No a jak już przy jRPG jesteśmy, to nie zapomnijcie sprawdzić recenzji
Finding Light – retro jRPG’a stworzonego przez jedną osobę! Za to Antek
przygotował tutaj recenzję LEGO: The Hobbit, do której przeczytania, również
gorąco zachęcam.
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Shovel Knight
Smoki i łopaty!
Arek „Birdman” Orzeł
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Shovel Knight to gra niezwykła – w świecie pięknej grafiki 3D, epickich opowieści
przedstawianych w grach, jak na przykład Wiedźmin 3 czy ogromnego nastawienia
na rozgrywki online jak… praktycznie wszystko, co serwuje ostatnio EA, wchodzi
ekipa z YACHT CLUB GAMES i daje nam platformówkę:
•

która wygląda jak gry na Pegasusa,

•

w którą gra się jak na gry z Pegasusa,

•

która opowiada o rycerzu walczącym łopatą,

•

a co najlepsze w tym wszystkim, nie mogę przestać w nią grać!

Shovel Knight i jego 5 minut sławy
Pamiętam, że w czasie premiery Shovel Knight prawie każdy portal gamingowy
mówił o tej grze. Polskie Deadly Serious zasypywało newsami o tej grze,
zagraniczny Kotaku co chwila podrzucało nowe trailery, a po premierze gry nagle
na YouTube pojawiło się pełno let’s play’ów. Tytuł naprawdę zwracał na siebie
uwagę, bo był… uroczy?

Tak, to jest chyba dobre określenie. Nie mam tu jednak na myśli „uroczy” jak kotki
czy pieski. Chodzi mi o to, że gra była prosta, pixelowa jak na retro gry przystało,
a jednocześnie (przynajmniej dla mnie) była miłą odskocznią, od tych wszystkich
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mobilnych gier co to nie stawiają przed nami żadnego wyzwania i dosłownie
nagradzają za nic. Serio, ginąłem po kilka razy na każdym poziomie
i uświadamiałem sobie, jak bardzo nie umiem grać w platformówki.

Najlepsze w tym wszystkim było swoiste uczucie nostalgii. Jak za pierwszym
razem, kiedy grając w Mario, ciągle wpadałem w jakąś przepaść, albo nie mogłem
odnaleźć się we wczesnych Castlevaniach. Gra przypominała mi te dawne chwile
z grami video, te próby i błędy przy przechodzeniu każdego poziomu, to jak gry
w tamtych czasach nie wybaczały nawet najmniejszego potknięcia i pomyłki.
Shovel Knight jest prosty w rozgrywce, prosty w grafice, trudny dla początkujących
i jest po prostu takim uroczym powrotem do czasów moich pierwszych gier.

Przejdźmy już do samej gry
Jak już wcześniej wspomniałem, wcielamy się w postać Shovel Knighta,
bohaterskiego rycerza walczącego łopatą. Nasz rycerz, wraz ze swoją partnerką
Shield Knight byli najdzielniejszymi z bohaterów, podróżującymi od jednego
niebezpiecznego miejsca do drugiego, zdobywając coraz co wspanialsze skarby.
Jednak ich wspólna podróż zakończyła się w Tower of Fate, gdzie aktywowali
przeklęty amulet. Gdy Shovel Knight odzyskał świadomość, po Shield Knight nie
było już śladu.
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Łopatowanie wrogów to chleb powszedni u Shovel Knighta

Dekapitacja smoków również!
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Zdruzgotany bohater porzucił dalsze przygody i zaczął wieść normalne życie. Gdy
zabrakło

naszego

obrońcy,

ziemię

nawiedziło

zło!

The

Enchantress

i jej Order of no Quartes rozpoczęli swe podłe rządy. Przynajmniej do czasu! Bo
gdy Tower of Fate znów pojawiła się na horyzoncie, Shovel Knight wyrusza na swą
ostatnią bohaterką wyprawę. Czas odkryć, co stało się z Shield Knight i przy okazji
skopać paru złodupców.

Rozgrywka w Shovel Knight
Gra to starodawna dobra Metroidvania. Kto grał w jakąkolwiek Castlevanie albo
Metroida, ten od razu się tutaj odnajdzie. Jeżeli nie to już tłumaczę. SK to typowa
platformówka 2D, mamy widok z boku, mamy naszego bohatera, który musi:
•

Przeskakiwać nad przepaściami.

•

Rozwalać otoczenie i wrogów swoją łopatą.

•

Zbierać różne kryształy i inne dobra, które potem będzie mógł wymienić
w mieście na ulepszenia.

•

A na końcu każdego etapu, czeka go walka z coraz to silniejszymi
przeciwnikami, przeważnie innymi rycerzami z Order of no Quartes.

Gra się szybko, a ginie jeszcze szybciej. Może gierka nie jest tak dynamiczna, jak
Sonic the Hedgehog, ale jeżeli grałeś w Mario i myślisz, że te umiejętności
wystarczą do grania w Shovel Knight, to możesz się lekko zdziwić.
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Te okienka dialogowe mi coś przypominają...

A ta mapka to już w ogóle jak z Mariana!
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Dla fanów pixeli i chiptune
Pozycja wizualnie jest świetna. To taka podróż w przeszłość komputerowej
rozgrywki, gdzie poziomy były budowane z pojedynczych pixeli, często widocznych
gołym okiem, wszystkie informacje o postaci były umieszczone na czarnym pasku,
a menu i interfejs czy dialogi, praktycznie nie istniały.

Muzycznie albo będzie to uczta dla uszu fanów chiptune i retro muzyki, albo wręcz
zgroza dla młodszego pokolenia. Za serducho nie złapało, ale robiło za dobre tło
i to mi wystarczyło.

Czy polecam ogranie Shovel Knighta? Zależy…
Jeżeli ktoś lubi takie gry i szuka czegoś nowego, to niech bierze Shovel Knight od
razu, będzie się świetnie bawić. Jeżeli jednak szukamy czegoś zabawnego
i lekkiego tak typowo dla relaksu, to Shantae and the Pirate’s Curse będzie tutaj
o wiele lepszym wyborem!

Minusem Shovel Knight jest fakt, że jest to bardzo krótka gra.
Całość przejdziemy w 2 godziny.
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Kiedy gracie z bratem w podłoga to lawa i zaczyna robić się poważnie

A potem wchodzi wasza stara!
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Final Fantasy Explorers
Wannabe Monster Hunter
Arek „Birdman” Orzeł
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Monster Hunter jest dla Ciebie za trudny? Nie lubisz, jak gra czegoś od Ciebie
wymaga? Nie masz czasu na farmienie? JESTEŚ CASUALEM?! To zagraj w Final
Fantasy Explorers – pozycję na Nintendo 3DS, która chciała być Monster
Hunterem, ale trochę jej nie wyszło.

Gra tylko dla fanów Finali?
Wiesz kim był Cloud? Sephiroth to Twój husbando? Kojarzysz takie summony jak
Ifrit i Bahamut? Chcesz, aby Chocobo naprawdę istniały? No to ten tytuł będzie
idealny do ogrania dla takiego fana Final Fantasy jak Ty!

Explorers to wielki ukłon w stronę fanów i wręcz taki spin-off wszystkiego. Mamy
klasy postaci znanych z innych gier serii, mamy pełno summonów znanych
z poprzednich tytułów, które teraz będą naszymi przeciwnikami, no i system, który
jest swoistym połączeniem Final Fantasy: Crystal Chronicles oraz serii Monster
Hunter. Będziemy zwiedzać fantastyczne lokacje i walczyć z monstrami znanymi
z poprzednich Finali, a wszystko to w celu zdobycia ukrytych diamentów, będących
elementami potrzebnymi do odbudowy Wielkiego Kryształu. Tylko jeśli do tej
pory nie miałeś pojęcia o grach z tej serii, to… Możesz po prostu uznać ten tytuł
za kolejny szalony pomysł Japończyków i łapać się za głowę na widok nieco mniej
przemyślanych potworów czy pomysłów.
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Całe szczęście że na konsoli tak tych pixeli nie widać
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Jest fajnie! Tylko szkoda, że tak pusto
Rozgrywka jest przyjemna, mechanika została dobrze przemyślana i sprawnie
przygotowana pod sterowanie na niewielkiej konsoli. Jakoś za bardzo spadków
w fpsach nie uświadczyłem, a samo siekanie potworów wszelakich, dawało
z początku naprawdę dużo frajdy.

Niestety, im dalej w las, tym więcej drzew… ale w tym przypadku pasowałoby „im
dalej w las, tym MNIEJ drzew”, gdyż gra z czasem robi się naprawdę pusta.
Biegamy po kolejnych lokacjach, zabijamy kolejne stworki i rozwijamy naszego
herosa, jednak po co to wszystko? Nie dość, że w lokacjach z potworami, za bardzo
nie ma co robić czy z kim porozmawiać, to samych NPC w grze jest jak kot napłakał.
Serio, czułem się w tej grze naprawdę samotnie. Szczególnie że wcześniej
ogrywałem Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl, gdzie co chwila jakaś
postać miała sekwencje dialogowe. Tutaj tego niestety nie ma.

Tym samym, im dłużej w to gramy, tym mniej nas to wciąga. Co z tego, że
polowanie na potworki jest przyjemne, jeśli jest to jedyna czynność, jaką robimy.
Nic tak nie zabija zabawy, jak monotonia.
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Gra jest ładna, strasznie podoba mi się oprawa wizualna a sama walka i eksploracje
są bardzo przyjemne – w końcu gra nazywa się Explorers! Jednak otwarcie widać,
że Final Fantasy Explorers była tworzona z dużym nastawieniem na multiplayer,
a w obecnej chwili, gdzie czasy świetności Nintendo 3DS ma już za sobą, granie
samemu wydaje się niezwykle puste. Tym samym tytuł mogę polecić, pod
warunkiem, że lubisz grind i jesteś wielkim fanem Final Fantasy. W innym
przypadku, łap od razu za jakiegoś Monster Huntera.
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Kiedy patrzysz w niebo i widzisz taki obraz, to wiesz, że ta wioska poniżej zaraz
przestanie istnieć
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LEGO The Hobbit
Najlepsza gra z serii w jaką grałem?
Antek „Zamulacz” Obrębski
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LEGO: The Hobbit to gra, która premierę miała już 7 lat temu, bo w 2014 roku.
Moim zdaniem jest ona najlepszym tytułem spośród wszystkich sygnowanych
marką LEGO, w jakie grałem.

Niepowtarzalny klimat Śródziemia
Większość gier z serii dzieje się w teraźniejszości lub nawet w realiach przyszłości,
a gry z uniwersum śródziemia są jedynymi osadzonymi w warunkach typowego,
średniowiecznego fantasy. Oprócz tego to LEGO: The Hobbit to… LEGO: The
Hobbit, gra stworzona w oparciu o twórczość takiego pisarza jak J. R. R. Tolkien
nie mogła nie być świetna. Choć nie ukrywajmy, że tytuł nie wyglądałby tak samo,
gdyby nie ekranizacja Petera Jacksona.
Kocham Hobbita, czy to w wersji książkowej, filmowej czy growej. Ze Śródziemiem
mogę obcować wielokrotnie i magia tego świata nie pozwala mi się nudzić.

Zadania
W LEGO: The Hobbit mamy do czynienia z innymi wyzwaniami niż w reszcie gier
video z serii LEGO. W Hobbicie jednym z poleceń często wykonywanym przez
graczy jest szukanie klocków w szybko składanych budowlach, jeżeli uda nam się
zrobić to w szybkim tempie dostaniemy premię w monetach nawet do 20 tysięcy!
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Walka
Kolejnym aspektem wyróżniającym tytuł od innych gier opartych o duńską markę
jest walka. Może i sterowanie jest takie samo, ale Hobbit pozwala nam grupować
się i używając dwóch niższych postaci niszczyć np. ściany. Innym razem musimy
wykonać odpowiednią sekwencję ruchów, aby na przykład zbić przeciwnikowi
tarczę. Kolejną rzeczą, która wyróżnia pojedynki w tym tytule, jest wiele różnych
rodzajów broni. Od włóczni, przez łuki aż do proc czy kiścieni. Ponadto praktycznie
każda z broni ma inną animację oraz oczywiście funkcję, przez co nieustannie
musimy zmieniać postacie.

Różnorodność misji
Jak przyjrzymy się Hobbitowi, to zobaczymy, że praktycznie każda misja wygląda
inaczej. Porównajmy to sobie z innymi grami LEGO. W takich grach jak LEGO
Batman albo w Avengersach akcja prawie każdego poziomu rozgrywa się w bazie
złoczyńcy, którego trzeba obić po mordzie. W LEGO Hobbit akcja jednego
z pierwszych leveli toczy się w domu Bilba. Potem mamy do czynienia, chociażby
z ogniskiem Trolli, grotą, Mroczną Puszczą, Królestwem Elfów, rzeką, domem
Beorna, utraconym skarbcem krasnoludów, polem bitwy, Miastem na Jeziorze czy
nawet… Nogą kamiennego olbrzyma! Każdy kolejny poziom jest inny, a może
i nawet lepszy od poprzedniego.
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Humorystycznych wstawek (jak to w grach z serii LEGO) i tutaj nie mogło zabraknąć!
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Świetna ścieżka dźwiękowa
Myślę, że tutaj nie trzeba długo rozwodzić się nad tym zagadnieniem. Kto grał, ten
wie – jak klimatyczna jest rozgrywka przy takiej muzyce.

Podsumowanie przygody
LEGO: The Hobbit to naprawdę świetna gra, w którą polecam zagrać każdemu,
nawet jeśli nie jest się fanem fantastyki. W końcu opowiada ona historię pewnego
hobbita, który wiedzie spokojne życie w swojej norze… do czasu.
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Knight of Heaven: Finding Light
Współczesny retro jRPG na smartfony i PC!
Arek „Birdman” Orzeł
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Czas na kolejną grę jRPG do naszej kolekcji! Omawiany dzisiaj tytuł, czyli „Knight
of Heaven: Finding Light” wygląda jak żywcem wyjęty z pierwszego GameBoya,
jednak niech to was nie zmyli, tytuł jest dostępny na PC poprzez platformę Steam,
oraz na smartfony i tablety z Androidem poprzez Google Play.

Zacznijmy od fabuły
Gdy potwory z wnętrza Czarnej Wieży wypełzły na świat, bohaterki Mari i Abbie
stanęły naprzeciw nadciągającemu złu! Wspięły się na ową wieżę i pokonały jej
mistrza, czarodzieja Morgotha. Tak świat został ocalony i nastały czasy pokoju,
koniec.

No nie do końca taki koniec, bo dwa lata później Abbie znika w tajemniczych
okolicznościach!

W tym samym czasie wyłania się strzelista iglica, ciągnąca z niezbadanych głębin
oceanu wysoko aż po same niebiosa. „Heaven’s Door”, jak zostało to nazwane,
spowodowało szereg kataklizmów, w efekcie których, całe miasta a nawet
i królestwa zostały po prostu zalane.
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Szukanie ukochanej w obliczu końca świata!
Finding Light to gra jRPG opowiadająca historię Mari, oraz jej drogę do
odnalezienia ukochanej partnerki Abbie, no i oczywiście rozwiązania tajemnicy
„Heaven’s Door”. Jak przystało na jRPG, Marii nie jest jedyną bohaterką jaką
przyjdzie nam sterować. Zbierzemy całą ekipę ludzi którzy są w podobnej sytuacji
i którzy razem postanowią przeciwdziałać temu co dzieje się ze światem. Nasza
drużyna będzie musiała podróżować przez niekończące się korytarze podziemi,
przez zapomnianego głębiny oceanu czy też wespną ku samym niebiosom.

Łatwo nie będzie, bo bohaterowie będą musieli zmagać się z naprawdę sporym
wachlarzem magicznych istot. No a fakt, że kiedy my szukamy Abbie, świat
pochłaniają już ciemności, wcale nam w tym nie pomaga.

Kolejna części w serii
Finding Light to czwarta gra w serii Knights of Ambrose Saga. Plus jest taki, że nie
musicie znać poprzednich części, gdyż jest to tytuł stand-alone. Oczywiście, jeśli
ogracie inne pozycje z serii, to zapewne będziecie kojarzyć jakieś postacie, fakty
czy miejsca. Jednak dla mnie było to pierwsze zetknięcie z serią i nie czułem się
tutaj w żadnej sposób zagubiony.
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Bo tak naprawdę Finding Light to bardzo mała i prosta gra
Nie jest to jakiś rozbudowany i wysokobudżetowy jRPG, jakie możemy znaleźć
obecnie w sklepie Google. Jednak nie śmiałbym oczekiwać tego od gry, która
została stworzona przez jedną osobę i Joshua Keith moim zdaniem odwalił tutaj
kawał świetnej roboty.

•

Mamy pixelową grafikę z bardzo fajnym efektem skali szarości.

•

Mamy 8-bitową ścieżkę dźwiękową.

•

Klasyczne turowe walki, znane z serii Final Fantasy czy gier tworzonych
w RPG Makerze1.

•

Poza tym gra jest offline! Co, szczególnie w grze na smartfony, jest
ogromnym plusem.

1

Polecam z całego serca! Genialny program i za dzieciaka niejeden wieczór przesiedziałem,
tworząc mapki, projektując miasteczka itp. Co jakiś czas można zgarnąć go za grosze na
Humble Bundle, często w pakiecie z jakimiś assetami. No i znajdziecie masę poradników
na YouTube, czy rodzimych portalach.
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Jednak trzeba pamiętać, że to jest gra skromna. Nie nastawiajcie się na multum
funkcji i nowoczesnych rozwiązań. Bo to tak jakby porównywać Pokemon
Sword/Shield do Pokemon Red/Green. Trzeba też zaznaczyć, że gra jest na jakieś
8-12 godzin (i nawet w tak krótkim czasie, walka chwilami stawała się monotonna).

Jak na tytuł za 10 zł, to wydaje mi się to całkiem ok długością, zwłaszcza że fabuła
jest ciekawie poprowadzona. Z drugiej strony jak na gatunek jRPG, to jest
zdecydowanie za krótka.

Mimo wszystko… polecam!
Jest to urocza gierka, która z każdej strony uderza w nas nostalgią z czasów
pierwszego Gameboya, starych jRPG i ogólnie retro klimatu.

Znam wielu fanów gier, którzy za takie coś na kartridżu do GB biliby się na aukcjach
internetowych. Więc nie sądzę, żeby 9,99 zł na Androida albo 17,99 zł na Steamie
jest jakąś wygórowaną ceną. Jednak z drugiej strony, jest to zdecydowanie gra dla
osób, które jarają się takim klimatem. Tym samym, jak podoba się wam taka
oprawa i ten gatunek, to nie widzę przeciwwskazań, żeby tego nie obczaić.
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Ps. Ten screenshot z „Mari and the Black Tower”, przekonał mnie, żeby jednak
ograć jeszcze pozostałe gry z serii:
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Dla kinomaniaków też coś przygotowaliśmy! Jeżeli szukacie czegoś ciekawego do
obejrzenia na Netflixie, to warto przeczytać wrażenia Antka z seansu Kajko
i Kokosza. A jeśli szukacie czegoś bardziej w klimatach superhero, to… czy
słyszeliście o Zielonym Szerszeniu? Jeśli nie, to czas nadrobić zaległości. Jeśli nie
szerszeń, to spokojnie, nietoperz też się tutaj znalazł.
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Kajko i Kokosz
O pewnych dwóch słowiańskich wojach!
Antek „Zamulacz” Obrębski
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Jeżeli szukasz jakiejś lekkiej animacji, głównie dla dzieci, nie oczekujesz od niej zbyt
wiele i starasz się zachęcić młodsze osoby do komiksów polskiego rysownika, to
może ta produkcja jest dla ciebie. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że sam nie czytając
komiksów Janusza Christy, nie jestem w stanie określić, czy animacja spodoba
się ich fanom.

Pierwsza ekranizacja... zaraz?
Kajko i Kokosz to kultowa seria komiksów Janusza Christy, która doczekała się
animacji już dawno, bo w 2005 roku (jak podaje Filmweb), jednak nawet takie
osobistości jak Cezary Żak czy Maciej Stuhr nie pomogły produkcji.

Wystarczy spojrzeć na jakikolwiek kadr z tego filmu, aby nabrać podejrzeń co do
jego jakości. Nie na tym się jednak dzisiaj skupimy. W 2018 próbę ekranizacji
podjęło studio EGoFILM. Jej skutki od lutego możemy oglądać na Netflixie,
natomiast premiera drugiego sezonu serialu2 miała miejsce 17 listopada tego roku.
Tak, wiem, że recenzja jest krótka, ale krótki jest sam serial, więc nie mogę o nim
pisać zbyt dużo.

2

Używane w tym tekście słowo serial odnosi się tylko i wyłącznie do pierwszego sezonu
produkcji.
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Dla kogo jest serial?
Odpowiedzi można szukać już w samej formie, ponieważ pierwszy sezon składa się
z 5 odcinków, które trwają średnio jakieś 14 minut. Wobec tego nawet ja bez
problemu obejrzałem całość, co świadczy o nisko zawieszonym progu wejścia.
Ogółem to produkcja wydaje się dosyć infantylna. Część bohaterów ma swoje
teksty, które po jakimś czasie potrafią denerwować jak np. „lelum polelum”.
Fabuła jest prosta, jednowątkowa i zamyka się w jednym odcinku. Kreska jest
typowo kreskówkowa, ale już odpowiadając na pytanie, to według mnie serial jest
w porządku do oglądania na odstresowanie się, dla dzieci w wieku 7 lat, jak i dla
starszych odbiorców. Nie można jednak wymagać od niego zbyt wiele. Czy jest dla
fanów komiksów Janusza Christy? Jak już pisałem, na to pytanie nie odpowiem.

Co mnie zdenerwowało?
Na pewno rozczarowałem się tym, że nawet w opisie mamy napisane „dwóch
słowiańskich wojów”, a w

samym

serialu

nie

ma

żadnych potworów

słowiańskich, czy wierzeń, jest tylko mały smok Miluś. Właściwie to po obejrzeniu
animacji nie wiedząc wcześniej nic o Kajko i Kokoszu, ciężko byłoby stwierdzić,
z jakiego regionu mogą pochodzić. Jedynymi podpowiedziami mogłyby być nazwa
grodu „Mirmiłowo” oraz imiona postaci, ale tego ja bym nie liczył jako
wyznacznik

słowiańskości.

W serialu niektóre postacie mają swoje teksty,

z których tylko nieliczne są trafione, są powtarzane zbyt często, i przez to
denerwujące.
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Kolejną rzeczą, którą mógłbym zarzucić serialowi, jest po prostu mała liczba
odcinków, tylko 5 w pierwszym sezonie. Jednak zapowiedziano, że w przyszłym
roku mają zakończyć się pracę nad animacją, a odcinków będzie 26, więc nie
będzie tego aż tak mało. Przeszkodził mi sam fakt wypuszczenia sezonu serialu
złożonego tylko z 5 odcinków. Jeżeli te zachowają średnią długość, to będzie to
blisko 6 godzin do obejrzenia.

Co wybiło się na pierwszy plan?
Zdecydowanie

to,

że

serial

jest

w

miarę

przyjemny,

relaksujący,

i niezobowiązujący. Można go oglądać w zasadzie, kiedy się chce, nawet kiedy
mamy słabszy dzień. Nie trzeba się jakoś wybitnie skupiać. Na plus dałbym dialogi
(które odcinam od tekścików), bo są zabawne i pasują do postaci jak np. Tekst
Mirmiła: „posadź orchideę na moim grobie”.

Czyli dobry?...
Nie za bardzo. Podsumowując, wydaje mi się, że „Kajko i Kokosz” radzi sobie
bardzo przeciętnie jako serial. Nie wiem, czy obejrzę drugi sezon, ponieważ
najmocniejszym argumentem wydaje się tylko długość animacji.
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Chcę za to sięgnąć po komiksy autorstwa Janusza Christy o dwóch wojownikach,
ażeby zobaczyć jaką jakość prezentuje pierwowzór. Mam też w pamięci „Asterixa
i Obelixa”, w których przypadku animacje też były słabsze od komiksów. Więc
mam nadzieje, że zeszytami o „słowiańskich” wojach się nie zawiodę.

52

FILMY I SERIALE

Green Hornet
Lepszy niż się spodziewałem!
Arek „Birdman” Orzeł
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Długo zabierałem się do obejrzenia filmowego Green Horneta w wersji od Setha
Rogena, filmu luźno opartego na oryginalnym komiksie o Zielonym Szerszeniu.
Jednak w końcu znalazłem wolniejszą chwilę i powiem wam… ani trochę nie żałuję!

Zielony… kto?!
Przyznaję, jest to u nas raczej mało znana postać, jednak nie oznacza to wcale,
że w czymś ustępuje pomysłom od Marvela czy DC! Green Hornet to komiksowy
superbohater (chociaż powstał dzięki audycjom radiowym), który udając
gangstera, zajmuje się eliminacją innych gangów ze swojego miasta. Za dnia Britt
Reid — zamożny właściciel gazety Daily Sentinel, w nocy — zamaskowany stróż
prawa, który wraz ze swoim pomocnikiem Kato, stawiają czoła środowisku
przestępczemu – rozpracowując je od środka. Komiksy są szare i poważne, trochę
w stylu Watchmenów.

Tylko że Green Hornet 2011 to komedia
W 2011 roku premierę miał film komediowy od Setha Rogena. Opowiada on origin
story Green Horneta w nieco luźniejszej formie. Akcja dzieje w czasach obecnych,
sam Britt Reid to imprezowicz, któremu daleko do bycia bohaterem.
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Całym mózgiem operacji jest jego pomocnik Kato — w tej roli Jay Chou
(ciekawostka: w serialu z 1966 roku, w postać Kato wcielił się Bruce Lee!).
Wspomniany duet postanawia zająć się przestępczością w Los Angeles, nocą
czyszcząc ulicę z gangów a dniem rozdmuchując legendę o postaci Horneta za
pomocą gazety Reida. Przynajmniej do czasu, gdyż więksi gangsterzy zaczynają się
nimi interesować a w biurze pojawia się piękna asystentka Lenore (grana przez
Cameron Diaz). Nie brzmi to zbyt ambitnie, co nie? Na szczęście:

Zaczyna się średnio, a potem jest coraz lepiej
Powiem wam, że przez pierwszą połowę filmu nic mnie do niego nie
przekonywało. To znaczy: było śmiesznie i postacie całkiem fajne. Akcji mniej niż
chciałem, backstory takie sobie i napięcia zbytnio nie trzymało. Ogólnie, nic mnie
w nim nie przykuwało do ekranu telewizora. Jednak to, co zaczyna się dziać od
mniej więcej połowy — to właśnie wtedy uznałem, że podoba mi się ten tytuł!

Przez cały film było mniej więcej tak: Początek: średnio, średnio, średnio, NAGLE
BAM — połowa filmu: wchodzi świetny Chudnofsky, który dosłownie kradnie ten
show (Christoph Waltz w tej roli), fabuła zaczyna nabierać kolorów, akcje
zaczynają mieć konsekwencje, Britt Reid w końcu zaczyna ogarniać i przestaje być
tylko comic reliefem, no i pojawia się ta epicka scena w wydawnictwie.
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Kiedy wyświetliły się napisy końcowe, w końcu dotarło do mnie, jak dobrze
bawiłem się na tym filmie. Tytuł nie jest ambitny, nie jest nawet aż tak śmieszny,
powiedziałbym, że to taki Adam Sandler filmów superhero, ale jest
w nim coś, co sprawia, że chcę tutaj napisać „ten film był spoko”. Nie był
zaskakujący, nie był poruszający, nie był nawet wciągający! Za to był lekki,
przyjemny, pocieszny, ma więcej luzu niż ekranizacje DC oraz nie jest tak
rozdmuchany, jak tytuły od Marvela. Jest po prostu spoko. To jest taka komedia z
dodatkiem superhero, nie na odwrót!

Jeżeli miałbym wymienić najlepszy „poważny” film o super bohaterach, to byłby
to Watchmen. Jeżeli miałbym wymienić najfajniejszy „luźny” film superhero, to
z pewnością poleciłbym właśnie Green Horneta. No a teraz idę czytać komiksy
o szerszeniu!
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Również Kato momentami kradnie ten show!

Fabuła fabułą, ale scenerie to mieli naprawdę dobre!
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Batman
W cieniu czerwonego kaptura
Arek „Birdman” Orzeł
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Batman doczekał się niejednej odsłony na naszych ekranach: były filmy, był serial,
były seriale animowane i też animacje pełnometrażowe. Omawiany dzisiaj tytuł
jest właśnie przedstawicielem tej ostatniej grupy, to pełnometrażowa animacja
z wybawcą Gotham City w roli głównej. Jeśli jednak myślisz, że Batman w cieniu
Czerwonego Kaptura (Batman: Under the Red Hood w oryginale), jest kolejną
bajką, jaką możesz kojarzyć z dzieciństwa, to od razu wyjaśniam, tej animacji bliżej
do filmowej trylogii, w której grał Christian Bale.

Mroczna opowieść o Batmanie
Początek filmu, dosłownie pierwsza minuta i już widzimy, jak Joker znęca się za
pomocą łomu nad związanym Robinem, mamy przemoc, krew, drastyczne sceny
i postać Jokera – jakby żywcem wyjętą z filmowego Batman Dark Knight. Jeżeli ktoś
liczył na familijnego Batmana, to nie tutaj, w tej animacji wszelkie walki
pokazywane są w niezbyt przyjemny sposób, z dużą dawką przemocy i umierania.

Do tego trzeba się od razu przyzwyczaić, gdyż motyw śmierci będzie towarzyszył
nam do samego końca animacji.
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Versus Red Hood
Głównym przeciwnikiem człowieka nietoperza jest tytułowy Red Hood (wybaczcie,
że nie będę mówił o nim per Czerwony Kaptur, ale strasznie nie pasuje mi to
tłumaczenie). To przeciwnik, który jest dosłownie o krok przed Batmanem. Zna
jego sposób myślenia, jego styl walki i gadżety, na każdą zasadzkę Batmana ma
praktycznie od razu kontrę. Na dodatek, przewyższa naszego bohatera pod tym
względem, że nie stroni od sięgania po broń palną. Red Hood jest tym, kim byłby
Batman, gdyby odrzucił swój kodeks moralny i jeszcze sięgnął po pistolety.

Jednak ciężko nam postrzegać Hooda jako postać doszczętnie negatywną. Jego
planem co prawda jest zniszczenie Batmana, ale w międzyczasie przejmuje teren
Black Maska, kontroluje przepływ narkotyków przez Gotham City, trzyma je z dala
od szkół i dzieci i jakoś podczas seansu, wydaje się nam, że w tym szaleństwie jest
metoda.

To się po prostu dobrze ogląda!
Już pomijając motywy i sposób działania Red Hooda, trzeba przyznać, że to jak
bawi się z Batmanem w kotka i myszkę, jak jeden drugiego próbuje prześcignąć,
jest szalenie przyjemne do oglądania. Dlatego, zamiast przynudzać o tym, czy
kreska była ok, czy nie, to powiem, że jak najbardziej polecam zapoznać się z tą
animacją, gdyż fabularnie stoi na naprawdę wysokim poziome i chociażby dla
samej historii warto ją poznać.
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W tym miesiącu czekają na was recenzje dwóch komiksowych nowości, jakie
pojawiły się na naszym rynku, oraz jedna pozycja, która może do najnowszych już
nie należy, mimo to warto ją poznać!
Pierwszą jest Cyberpunk 2077: Twój głos, jednozeszytowa opowieść dziejąca się
w Night City (tym samym co system RPG – Cyberpunk 2020 i gra Cyberpunk 2077)
za którą odpowiada niesamowicie zdolny duet, Aleksandra Motyka i Marcin
Blacha.
Drugim recenzowanym komiksem jest Star Wars – Darth Vader: Prosto w ogień.
Opowieść o jednym z najbardziej znanych lordów Sithów! Warto tu wspomnieć,
że jest to dość ciekawy tytuł, gdyż opowiada o wydarzeniach mających miejsce
w trakcie oryginalnej trylogii, jednak wplata tam miejsca i elementy które zostały
stworzone na potrzeby najnowszej trylogii sequeli od Disneya. Czy takie
połączenie jest czymś dobrym i Disney znalazł sposób na połączenie starego
z nowym? Czy jednak jest to wręcz profanacja oryginalnego pomysłu?
Trzecia komiksowa pozycja to „Tytus, Romek i A’tomek. Księga I” – w tej recenzji
Antonii nie tylko opowie nam o samych bohaterach i ich przygodach, ale też
poruszy temat początków serii jak i ogólnie komiksów w czasach PRL-u. Sam fakt,
że właśnie Antek – najmłodszy z całej ekipy Hipogryfa, podjął się takiego tematu
w swoim tekście jest dla samego mnie zaskoczeniem i jak najbardziej zachęcam
was do zapoznania się z jego recenzją!
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Cyberpunk 2077: Twój głos
Komiksy lepsze od samej gry
Arek „Birdman” Orzeł
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Cyberpunk 2077 nie miał łatwego startu, rok od premiery gry, ta nadal boryka się
z błędami i mimo że już jest dużo lepiej niż na starcie, to taką marketingową wtopę
trzeba będzie jeszcze długo naprawiać. Na szczęście z komiksami jest inaczej!
Miałem już przyjemność zapoznać się z komiksem Trauma Team, który okazał się
zaskakująco dobry jak na jednozeszytową opowieść, a teraz w moje ręce wpadł
„Twój głos”, kolejna krótka historia z Night City.

Aleksandra Motyka i Marcin Blacha umieją w krótkie historie

Jak dowiadujemy się z informacji na początku komiksu, za scenariusz odpowiadają:

Aleksandra Motyka, scenarzystka i pisarka, odpowiedzialna za fabułę i dialogi do
Wiedźmina 3, fabułę do Cyberpunk 2077, oraz scenariusz do komiksu „Wiedźmin:
Córka płomienia”. Pod pseudonimem Sasza Hady opublikowała powieść fantasy
„Zefiryna i księga uroków”, powieść obyczajową o polskiej społeczności twórców
gier: „Na końcu wchodzą ninja” oraz dwa kryminały „Morderstwo na mokradłach”
i „Trup z Nottingham”. Oraz Marcin Blacha, który od 2005 roku współtworzy serię
o Geralcie, jak i obecnie Cyberpunk 2077.
Muszę przyznać, że ten duet opowiedział nam tutaj świetną historię (do niej
przejdziemy za chwilę) i mam nadzieję, że nie będzie to ostatni komiks, jaki od nich
zobaczymy.
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Wstęp dla tych, co nie grają w gry
Nie wiem, czy jest tu ktoś, kto nie wie, czym jest Cyberpunk 2077, bo jednak media
branżowe nie cichną o tym tytule, ale już dla świętego spokoju, pozwólcie mi tutaj
zrobić lekkie wprowadzenie: Cyberpunk 2077 to gra RPG stworzona przez CD
Projekt RED (tak, to ta ekipa od Wiedźmina) i oparta na systemie do papierowych
RPG, stworzonym przez Mike’a Pondsmitha: Cyberpunk 2020.
Jest to dystopijna wizja przyszłości, w której rządzą wielkie korporacje,
społeczność nastawiona jest praktycznie wyłącznie na konsumpcje. Świat gdzie
zamożni żyją jak w raju, klasa średnia to korpo-szczury, które zapierdzielają przy
jednym biurku przez całe życie, a reszta to jedna wielka wojna gangów.
Z pewnością nie jest to miejsce, w którym chciałoby się żyć, a jednocześnie
oglądając najnowsze materiały o metaverse, nie jest to też wizja niemożliwa.

Czy twój głos jest na pewno twój?
Sam głos opowiada historię dość niezwykłej pogoni! Ot, zwykły pracownik metra
staje się świadkiem czegoś, co nie było przeznaczone jego oczom. Pojawia się
piękna nieznajoma, sekretne plany i oczywiście zbiry, które ową nieznajomą chcą
dorwać. Nasz bohater wplątuje się w historię rodem z amerykańskich filmów akcji,
a to wszystko zaledwie w ciągu 24 godzin!
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Historia ukryta w obrazach
Komiks nie ma żadnego wprowadzenia, zarysów fabularnych czy nawet
rozbudowanych dialogów. Opowiada wszystko obrazem. Świat jest okropny, to
widać po sceneriach rodem z Blade Runnera, do tego strasznie podoba mi się
sposób, w jaki to wszystko jest przedstawione. Wielkie konstrukcje, niekończące
się korytarze i wysokie, wychodzące poza kadr budynki, a pośrodku tego nasz
bohater, malutki w porównaniu do tego wszystkiego i równie mało znaczący.
To nie jest historia o jakiś niezwykły bohaterze, nasz Todd nie ma żadnych
predyspozycji i charyzmy, żeby zostać ikoną Cyberpunk 2077. To po prostu
zwyczajny gościu, którego mijasz każdego dnia, jadąc komunikacją miejską.
Z tą różnicą, że znalazł się w złym miejscu o złym czasie.

Danijel aleś mi zaimponował!
Chcę jeszcze chwilę uwagi poświęcić ilustracjom, bo są naprawdę dobre! Ilustrator
Danijel Žeželj odwalił kawał świetnej roboty i aż miło patrzeć na te wszystkie
zestawienia kolorystyczne.
Kolejną rzeczą, którą nie sposób nie zauważyć, to jak przedstawiany jest tłum!
Ta szara i ponura, pozbawiona twarzy masa, snująca po chodnikach, wylewająca
się z wagonów metra, świetnia współgra to zarówno z historią komiksu, jak
i samym światem Cyberpunk 2077. Podobało mi się to o wiele bardziej niż oprawa
Trauma Team i jeśli taki właśnie kierunek obiorą komiksy z uniwersum CP, to na
bank sięgnę po kolejny!
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Po prostu polecam
Aleksandra Motyka i Marcin Blacha potrafią upchnąć do krótkiej historii ogrom
emocji i dopiąć to tak ładnie, że mimo iż samo zakończenie nie jest takie, jakie
chciałbym, żeby było, to nie mogę się do niego przyczepić.

Nie wiem jak to prościej napisać niż tak, że historia jest dobrze napisana, ilustracje
są dobrze narysowane i warto ten komiks poznać. Nie ma tam bohaterów, których
byście polubili ani miejsca, do którego chcielibyście się udać. To nie jest historia,
która ma się „podobać”, to historia, która jest po prostu dobra, nawet jeśli
pozostawia po sobie lekki posmak goryczy.
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Star Wars – Darth Vader: Prosto w ogień
Czy warto wpychać pomysły z sequeli do starych postaci?
Arek „Birdman” Orzeł
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Darth Vader jest jedną z najbardziej ikonicznych postaci w uniwersum Gwiezdnych
Wojen. Nie ważne czy oglądaliście filmy, graliście w gry, czytaliście komiksy czy
składaliście Lego Sokoła Millenium, wiecie, kim jest Lord Vader.

Jest to też postać najczęściej wykorzystywana w reklamach!
No bo jak jest Vader na okładce/pudełku to fani przyjdą i dadzą hajs! Stąd też cała
masa komiksów opowiadających w kółko historię tego Lorda Sithów, ukazujących
jakieś wydarzenie z innej perspektywy, wrzucające naszego antagonistę w jakieś
kolejne nieopowiedziane przygody, czy starająca się zrobić jeszcze jedno origin
story.

Czymś takim jest właśnie „Prosto w ogień”, gdzie Vader musi ponieść
konsekwencje swoich decyzji z poprzedniego zeszytu (czyli. „Mroczne serce
Sithów”) i spotkać się z nową karą, jaką to właśnie przygotował dla niego
Imperator.

Osłabiony i okaleczony ponownie znajduje się na ognistym terenie Mustafar.
Wulkanicznej planety gdzie umarł Anakin Skywalker. Vader po raz kolejny będzie
musiał poznać, czym jest strach, a „pomóc” w tym ma pewien Sithański zabójca,
który to właśnie rusza jego śladem.
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I to jest ta fajna część!
Tułaczka Vadera po Mustafar, przeżywanie po raz kolejny tych wszystkich
bolesnych wspomnień czy nawet próby odbudowania swojego zniszczonego
pancerza z walających się tam śmieci, naprawdę mnie wciągnęły.

Czytało się to mega przyjemnie i niezwykle szybko, dosłownie ledwo otworzyłem
ten zeszyt, a już byłem w jego połowie. To pokazuje, że nawet jeśli znamy już
bohatera i wiemy, o co tam chodziło, to ubranie tego w dobrą oprawę (a kreska
tutaj naprawdę mi się podoba) i pokazanie tego z lekko innej perspektywy, po raz
kolejny potrafi rozbudzić w nas zainteresowanie.. Za to, ten komiks dostaje ode
mnie dużego plusa. Bo przeczytałem go piorunem i potem miałem takie:
„hmmm... a zagrałbym sobie jeszcze raz w The Force Unleashed, tam też był spoko
Vader”. Myślę że jak ktoś jest fanem tej marki, to kupi ten tytuł chociażby po to,
żeby mieć go w kolekcji. Wydanie jest ładne i mimo miękkiej oprawy, to prezentuje
się naprawdę zacnie.

Jest też druga strona medalu
Jeśli jednak nie możecie przeboleć trylogii sequeli i po prostu nic wam się tam nie
podobało, uważacie, że pomysły, jakie wprowadzał Najwyższy Porządek były
nietrafione, a sam wątek Imperatora w ostatnim filmie nie był czymś, co uważacie
za potrzebne… to tutaj warto zastanowić się przed zakupem, bo komiks bardzo
stara się połączyć stare z nowym.
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Dużą rolę odgrywają tutaj wątki z trylogii sequeli
Nie będę zdradzał jakie, bo to już byłby całkiem spore spoilery, a i tak mam
wrażenie, że za dużo tutaj napisałem. Okazuje się, że podczas tych swoich tułaczek,
nasz bohater natrafia na sekrety Imperatora. Sekrety, które świadczą
o prawdziwej potędze Imperium i mogą przechylić na ich stronę praktycznie każdy
konflikt. Moją pierwszą myślą było:

„sprytnie Disney! Naprawdę sprytnie!”
Znaleźli sposób, że wsadzić elementy z trylogii o Kylo i Rey w taki sposób, żeby
można uznać, iż były tam od zawsze. Jednak! Pojawił się nowy problem. Skoro już
za czasów Vadera, Imperium miało tak niesamowitą technologię, to czemu jej
nigdy nie użyło? Ja wiem, że zaraz znajdą z tego jakieś fabularne wyjście, że był
jakiś sabotaż i nie mogli czy coś takiego. No i takie bieganie w kółko, gdzie czytelnik
wie, że do niczego to nie doprowadzi, bo wszystko musi ostatecznie zgadzać się
tak jak w filmie, chyba nie jest czymś dla mnie.

Wiem, czepiam się tego strasznie, tak samo czepiałem się książek Star Wars, które
mają miejsce pomiędzy filmami, szczególnie przy scenach, gdzie jakaś postać zaraz
zginie, ale my przecież wiemy, że nie zginie no bo widzieliśmy ją w kolejnej
filmowej części. Tutaj też mi się to nie podoba i mam nadzieję, że kolejne tomy
będą skupiały się bardziej na wewnętrznej walce Vadera z samym sobą, bo to
wychodzi naprawdę świetnie.
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To jak z tym Vaderem będzie?
Jak ktoś czuje niedosyt komiksów ze świata Gwiezdnych Wojen, szuka kolejnych
historii o swoich ulubionych postaciach i jara go ten klimat, to ten komiks będzie
dla niego dobry.
To jest ten poziom co książki Tarkin czy Katalizator.

Jeśli jednak szukacie czegoś, co będzie naprawdę solidną historią z mieczami
świetlnymi w tle… No to może akurat nie ta pozycja, tylko na przykład historie
z czasów Starej Republiki? Albo sprawdźcie, kim był Cade Skywalker i poczytajcie
komiksy z nim.
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Tytus, Romek i A’tomek
Księga I
Antek „Zamulacz” Obrębski
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Jesteście ciekawi dobrych komiksów? Łyknęliście już DC, Marvela, Thorgala,
Wiedźmina i wszystko inne? Nawet jeżeli nie to i tak komiksy „Papcia Chmiela”
mogą do was przemówić.

Jak cenzura wpłynęła na komiks?
Na końcu komiksu znajduje się 5 stron, od których można by, i według mnie nawet
lepiej, zacząć komiks. Znajdują się tam 4 strony samej historii, które przedstawiają
„narodziny” Tytusa oraz jedna strona tekstu pokazująca jak powstał ten komiks
i z czym musiał mierzyć się „Papcio Chmiel” oraz wydawnictwo.

Początek Tytusa
Z początku historie o Tytusie de Zoo były publikowane w odcinkach w harcerskim
czasopiśmie „Świat Młodych”. Trwało to przez 9 lat. W ostatnich latach przed
wydaniem Tytusa w formie zeszytu gazeta rozeszła się w zatrważającej liczbie 500
000 egzemplarzy!!! Co za tym idzie, gdy dzieło Henryka Jerzego Chmielewskiego
ukazywało się jako komiks, nie było czymś anonimowym. Jednak zanim zeszyty
ujrzały światło dzienne, stało się kilka rzeczy, które dziś byłyby nie do pomyślenia...
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PRL a komiks
Kiedy wiosną 1965 roku Wydawnictwo Harcerskie postanowiło wydać opowieści
o Tytusie i jego przyjaciołach jako zeszyt, musiało się liczyć z wieloma
przeciwnościami. „To, że komiks był wydrukowany w harcerskiej gazecie, partia
mogła wybaczyć, ale w oddzielnej książeczce wzorem kapitalistycznego Zachodu?
Brrrr... herezja, towarzysze! Starszy Brat za Bugiem nie podjąłby takiej decyzji”. –
pisał „Papcio Chmiel” po wydaniu pierwszej księgi komiksu. Pomijając już to,
Henryk Jerzy Chmielewski otrzymał ze swojego wydawnictwa listę treści, które
powinna zawierać książeczka, ponieważ Wydawnictwo Harcerskie miało prawa do
wydawania tylko i wyłącznie tekstów związanych z harcerstwem. Było to m.in. to,
że postacie musiały być w mundurach, musiał być przedstawiony przebieg obozu
oraz zarabianie samemu pieniędzy na wyjazd. Jeszcze z innych kwestii „Papcio
Chmiel” musiał dostosować kolorystykę tak, aby podobało się to ówczesnym
władzom. A więc kolory nie mogły być krzykliwe. Potem autor musiał przygotować
cały scenariusz oraz poddać go obróbce wraz z zespołem redakcyjnym, po
dopieszczeniu scenariusza odbywało się kolegium, które decydowało o słuszności
wydania. Każda strona oryginału otrzymała w prawym dolnym rogu podpis. Potem
rysowanie, nadszedł czas na przejście przez cenzurę, trwało to blisko trzech
tygodni. Wydrukowano 30 000 egzemplarzy. Sprzedano je w ciągu tygodnia.
A! I w tym miejscu pragnę jeszcze dopisać, że komiksy o Tytusie, choć wydane we
wznowieniu, zachowują swój PRL-owy styl. Co w żadnym wypadku nie jest wadą,
ja bym upatrywał w tym nawet zalety, gdyż zachowują one swój klimat i są
odmienne od innych.
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W końcu przechodzimy do fabuły!!!
Ze względu na to, iż księga przygód Tytusa posiada 56 stron, to i stricte recenzja
nie będzie zbyt obszerna, ale do rzeczy!

Romek i A’tomek postanawiają zachęcić Tytusa do harcerstwa. Robią mu test,
który Tytus zdaje. A’tom mianuje się drużynowym i wyruszają w podróż. Po
powrocie z niej postanawiają zarobić na obóz i otwierają spółdzielnię. W końcu
jadą na obóz, gdzie Tytus musi udowodnić, że zasługuje na miano harcerza.

Kreska jest prosta, ale genialna w swej prostocie
Zresztą jest to komiks przeznaczony dla dzieci, a więc nie stawia na realizm.
Nie można jeszcze zapomnieć, że opiera się, w jakimś stopniu, na rysunkach z lat
60. Kolorystyka, choć jak już pisałem, została mocno ograniczona, nie
przeszkadzała mi jednak w czerpaniu przyjemności z czytania.

Całość ma swój niepowtarzalny klimat, którego nie odczujemy w żadnym
obecnie wydawanym komiksie.
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Co mnie nie przekonało w Tytusie
Długo się wahałem, czy jest to wada, ostatecznie tego za nią nie uznałem, tylko
stwierdziłem, że nie jest to ani coś pozytywnego, ani coś negatywnego. Chodzi
o to, że co druga kartka w zeszycie jest czarno-biała. Choć pozostaje to ukłonem
w stronę pierwszej wersji, która też tak wyglądała pod względem kolorystycznym,
to jednak wydaje mi się, że wydawca mógł pokusić się o nadanie koloru tym
stronom, lub przynajmniej zrobić 2 wydania, jedno bez czarno-białych stron,
drugie z. Nie jestem też w stanie sobie zwizualizować, czy wyszłoby to na dobre.
Jednak coś mnie ciekawi, jakby one wyglądały w kolorze.

Dlaczego Tytus jest fajny?
Ponieważ zawiera w sobie coś, co ja bardzo lubię – dużo akcji, czyta się go łatwo,
szybko i przyjemnie. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Jeżeli ktoś po prostu
usiądzie, żeby przeczytać coś fajnego i zabawnego, to usiądzie i przeczyta coś
fajnego. Jeżeli ktoś będzie chciał poszukać w nim coś głębszego, to znajdzie w nim
coś głębszego. Jeżeli oba, to też da radę. Humor w Tytusie jest, nie wiem, czy
osobliwy, ale na pewno ciekawy. Tytus rozumie wszystko bardzo dosłownie
i prowadzi to do komicznych nieporozumień.
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Polecam, tyle.
Także podsumowując, swoją przygodę z I księgą przygód Tytusa, uważam za
bardzo udaną. Może ma i wady, ale są to wady, które wychowując się na m.in.
Asteriksie, Smerfach, Gumisiach, Scoobym-doo (najstarszej wersji), Rumcajsie
i wielu innych, jestem w stanie wybaczyć, a nawet są to wady, które dodają
smaczku, ponieważ przypominają mi kreskówki oraz inne komiksy, które czytałem,
będąc małym dzieckiem. Warto jeszcze wspomnieć, że są one nieliczne. Także
bardzo serdecznie polecam twórczość Henryka Jerzego Chmielewskiego,
ponieważ inne księgi również dostarczają rozrywkę na wysokim poziomie.
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Ten miesiąc naprawdę obrodził w książkowe recenzje!
Thorvil zabrał się za recenzowanie Bajek postnuklearnej pustyni i jak zawsze jego
recenzja czyta się po prostu sama. Tym bardziej zachęcam do zapoznania się z nią.
Ulka za to przedstawia nam dwie zupełnie różne od siebie książki. Pierwszą jest
Luca – młodzieżówka na bazie animacji od Disneya o tym samym tytule. Druga
książka za to jest pozycją dla nieco starszego czytelnika i nosi tytuł: „Tajemne życie
seksualne kobiet w średniowieczu” – musicie przyznać, ciężko obok takiego tytułu
przejść obojętnie!
Antek kontynuuje swoją serię o Baśnioborze i co numer dostarcza recenzję
kolejnego tomu. Jako że mamy trzeci numer Magazynu Hipogryf, to i pojawia się
tutaj

recenzja

trzeciego

tomu

Baśnioboru,

czyli

Plagi

Cieni.

O poprzednich tomach możecie poczytać w poprzednich numerach magazynu (do
czego gorąco was zachęcam), a kiedy już nasz recenzent przerobi wszystkie tomy,
to kto wie? Może złożymy to w jednym miejscu jako jakieś Wydanie Specjalne
Hipogryfa?
Dawid zrecenzował dla nas Drogi donikąd, czyli ostatni tom w trylogii Więźnia
oswobodzonego (pisaliśmy o niej w październikowym wydaniu Hipogryfa), oraz
kontynuował swoje zmagania z twórczością Jamesa Islingotna w drugim tomie
trylogii Licaniusa, a na koniec zrecenzował Płonącego boga, czyli zakończenie
trylogii Wojen Makowych.
Kogoś pominąłem? Chyba nie.
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Luca
Ambitniejsza wersja Małej Syrenki
Ulka „Nanaia” Kiniorska
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Co by było, gdyby Arielka po wyjściu na ląd zamknęła się w bibliotece, zamiast
uganiać się za chłopakiem? Co, gdyby jej głód wiedzy był silniejszy niż zauroczenie?
Jeśli jesteście ciekawi, sięgnijcie po... Luca. Młody potwór morski zastanawia się,
jak wygląda życie na powierzchni. Z pomocą przyjaciół poznaje nowy świat i
samego siebie. Luca to odpowiedź Disneya na współczesną publiczność. A ja i tak
wolę księżniczki.

Chciałabym być, tam, gdzie ludzie są...
Luca to ambitniejsza wersja Małej Syrenki. Zamiast klasycznych antagonistów
i magicznych trójzębów, jest fantastyczny świat, który musi radzić sobie
z klasycznymi problemami codzienności. Luca jest nastolatkiem, którego rodzice
trzymają pod kluczem. Wiedzie nudne, proste życie pod powierzchnią wody. Jest
jednocześnie ciekawy wszystkiego, jak i przerażony tym, co obce. Gdy poznaje
buńczucznego Alberto, jego życie wywraca się do góry nogami. Pierwszy raz widzi
świat na powierzchni i zachwyca się jego elementami. Na powietrzu zmieniają
swoją postać, są podobni do zwyczajnych ludzi, jednak już jedna kropla wody może
ujawnić ich prawdziwą naturę. Świecące nocą na niebie ryby wprawiają go
w zachwyt, ale to wspaniała vespa budzi w nim prawdziwą miłość. Razem z Alberto
postanawiają zdobyć tę cudowną maszynę! Żeby tego dokonać, muszą poznać
życie na lądzie i wygrać Puchar Portorosso. Razem z rezolutną i odważną Giulią
chcą stawić czoła lokalnemu łobuzowi, jednak nade wszystko muszą pilnować, by
tajemnica ich pochodzenia nie wyszła na jaw.
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Pokłady przydasiów i cotosiów
Ta książeczka dla dzieci cierpi na typowy syndrom książki napisanej na podstawie
filmu. Opisy są czytelne jedynie wtedy, gdy wcześniej widziało się pierwowzór,
a dialogi momentami brzmią jak wyrwane z kontekstu lub wklejone na siłę. Mimo
że to książka dla młodszych nastolatków, którzy być może dopiero zaczynają
przygodę z literaturą, nie jest pozbawiona jakiejś emocjonalnej głębi.

Disney Pixar od jakiegoś czasu skupił się właśnie na aspekcie emocjonalnym
w swoich produkcjach i nieco porzucił swój klasyczny księżniczkowy styl. Luca jest
przykładem tego nowego podejścia i przyznaję, że całkiem mi się ono podoba. Nie
ma tu zwyczajnych złych i dobrych, ani zagrażających życiu przygód. Jest nie do
końca zwykła codzienność i problemy, z którymi mierzyć się muszą dzieci i dorośli
na całym świecie. Luca porusza problem odrzucenia i samotności, ale także
pokazuje, jak ważne jest zachowanie indywidualności, nawet wśród najbliższych.

Luca to przyjemna bajka, jednak średnio nadaje się do czytania na dobranoc. Mimo
tego, że jest jednowątkowa, skupia się na ważnych emocjach i potrzebach
bohaterów. Dzięki temu, dziecko, które odda się lekturze tej miłej książeczki,
będzie miało szansę wyciągnąć z niej jakieś własne wnioski. Ale najpierw, musi
samodzielnie czytać!
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Bajki postnuklearnej pustyni
Dawno, dawno temu, hen za dworem Bizmutowego Króla…
Luk „Thorvil” Traczyk
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Jest coś nostalgicznego, gdy gdzieś w przestrzeni pojawia się słowo „bajki”.
Sprzężenie neuronów momentalnie przywołuje przed oczy obrazy wież
z zamkniętymi księżniczkami lub potworów czy wróżek. Potem jednak dorastamy,
ale czy zostajemy wyleczeni z nostalgii za dzieciństwem? Czy nie chcielibyśmy do
tego wrócić?

Michał Głowacz wyszedł naprzeciw takim pobożnym życzeniom tworząc swój
zestaw bajek. Stosując znane od setek lat schematy i motywy, zaserwował nam
wyprawę na Pustynię, która mimo okoliczności, i wbrew nazwie, tętni życiem.
„Bajki postnuklearnej pustyni”, jak sama nazwa mówi, dają czytelnikowi
rozeznanie w klimacie otaczającego świata, jednak pozostawiają więcej pytań niż
odpowiedzi.

Wiemy

o

atomowej

wojnie,

o

nuklearnej

pustyni

i napromieniowanych ludziach. I to tworzy nam świetną atmosferę, którą już mają
wypełniać już tylko dobre historie. A czy tak się dzieje?

Zajrzyjmy głębiej do środka
„Bajki…” to zbiór krótkich opowiadań, których wspólnym mianownikiem jest
miejsce i okoliczności. Czas staje się względny, wiemy tylko, że jest to moment po
zagładzie planety i końcu zimy nuklearnej. Spisane przez Autora bajki są jakby
żywcem wyjęte z archetypicznych baśniowych historii a tylko, i aż, wrzucone
w klimat postapo.
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Brzmi karkołomnie? Bo tak jest.
Ale jak lekko się to czyta!
Michał Głowacz prezentuje nam różnorodne ujęcia konceptu bajki, ciągle
trzymając się obranego kursu. To znaczy takiego, w którym drogowskazem i mapą
są baśnie uznanych klasyków. Opowiadanka są krótkie, acz treściwe. Język tekstu
jest wartki, klimatyczny i co najważniejsze „bajkowy”. Konstrukcje zdań, które
tworzy Autor, pozwalają na sprawne czytanie i zaskakującą immersję, pomimo
niewielkiej długości opowieści. Przyznam, że podchodziłem z rezerwą do takiej
stylistyki, ale muszę przyznać, że pozytywnie się zaskoczyłem. Oczywiście książka
nie jest wolna od wad, głównie językowych i po troszkę logicznych, ale ta łyżka
dziegciu nie zepsuje nam tego miodu.

Zdarza się jednak tak, że za językiem czasem nie podąża treść, że artysta słowa nie
ma czego tymi słowami opowiadać. Michał Głowacz artystą bez wątpienia nie
jest, ale to co daje nam lektura jego książki to zdecydowanie zadowolenie
z dobrze spędzonego czasu.

Każde z kilkunastu opowiadań może rzeczywiście zaciekawić czytelnika, nawet te
najkrótsze. Mi osobiście do gustu przypadło właśnie najkrótsze z nich, opowieść
o Wędrowcu. Skondensowana historia jednego, nieszczęśliwego człowieka
okraszona ponadczasowym, zniuansowanym morałem – i to na przestrzeni
półtorej strony. Chapeau bas, panie Głowacz, tak pisze się bajki. O poszczególnych
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historiach ujętym w ramy tego zbioru, ciężko jest coś napisać bez uciekania się do
spoilerowania. Zatem dla lepszego obrazu, zapoznajcie się z kilkoma tytułami
bajek, będą to np.: „O duchu, który mieszkał w maszynie”, „Zaczarowany karabin”,
„Przypowieść o tęczy” lub „O wanadowej królewnie, co nie chciała
niewymownego królewicza”. Swoją drogą uważam tytuły opowiadań za bardzo
mocny i zapadający w pamięć, punkt książki. Podaje te przykłady także dlatego, by
unaocznić Wam, moi mili, że Michał Głowacz naprawdę ożywił tę Pustynię.
W wielu miejscach i wieloma ludźmi z tego mikroświata.

Na koniec muszę wspomnieć o jednej ciekawej kwestii, a mianowicie załączniku,
który Autor umieścił na końcu utworu. Jest to bowiem dokładny spis lektur
i utworów muzycznych, które stały się inspiracją do napisania poszczególnych
bajek. Dla przykładu podam, że Autor jako natchnienie do napisania opowiadania
„O smutnej damie dworu” podaje częściowo „Reanimatora” H. P. Lovecrafta, ale
głównie zainspirował się jednym wersem z jednego utworu muzycznego
znajdującego się w soundtracku filmu „Blade Runner 2049”. Intrygujące, prawda?
Dla kogoś, kto chciałby delikatnie odsunąć kotarę i zajrzeć za kulisy takiego
procesu kreacyjnego, taki rozdział to czyste złoto.

Jeśli kojarzycie fejsbukowy profil „Kupiłbym tę książkę, gdyby
nie okładka”, to wiecie już o czym tylko wspomnę.
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Front książki jest kiepski. O ile kolorystyka czerni i zieleni to wymarzone barwy dla
postapo, to czcionka i stockowy obrazek zupełnie psują odbiór. Z takimi okładkami
jest jak z Fiatem Multiplą – lepiej być w środku, stamtąd nie widać jak wygląda to
z zewnątrz.

„Bajki postnuklearnej pustyni” to kawał konkretnej i żywej literatury. Bajki są
zdecydowanie jak od braci Grimm niż od disnejowskiego hegemona. Nie ma tu
lukru, bo też i klimat nie na to. Taka forma z kolei działa jakby ksiązka była sezonem
serialu i aż prosiła się o binge. Przeczytałem niemal jednym tchem, czego i Wam
życzę.
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Drogi donikąd
Finał serii Więźnia oswobodzonego
Dawid „Djf” Janeczek
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„Drogi donikąd” to trzeci i zarazem ostatnim tom cyklu „Więzień oswobodzony”.
Pierwszy tom – „Miecze i słowa” był drugim przeczytanym przeze mnie debiutem,
okazał się bardzo dobry, a drugi – „Pięć pustych tronów” utrwalił dobre wrażenie.
Czy trzeci, kończący serię, spełnił moje oczekiwania? Odpowiedź na to pytanie
znajdziecie w recenzji.

Cesarstwo pod wodzą namiestnika wypowiada wojnę ArenArii!
Winrael staje do finalnej rozgrywki, która zdecyduje czy zachowa władzę oraz
życie. W ostatecznej partii zrobi wszystko, by usunąć pozostałych graczy. Kto
wygra w walce o władzę? Jaką rolę odegra w niej żądny zemsty młody Yurgos?

Świat jest mówiąc krótko typowy. Jest jednak jeden element, który go wyróżnia –
polityka. Jak można się domyśleć po opisie fabuły, odgrywa ona w tej historii
znaczącą rolę. Postaciom nieobce są trucizny czy sztylety. Sojusze ciągle się
zmieniają, a sojusznicy wbijają ci noże w plecy. Przyznam, że ten element podobał
mi się w całej trylogii, ponieważ uwielbiam intrygi i walkę o władzę.

Bohaterów nam tu nie zabraknie
Fabuła jest podzielona na wielu bohaterów, wśród których prym wiodą Winrael
oraz Yurgos (mój ulubieniec). Działania pierwszego napędzają fabułę, podczas gdy
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drugi musi sobie poradzić po wydarzeniach z końcówki drugiego tomu. Muszę
przyznać, że z niecierpliwością wyczekiwałem ich spotkania i nie zawiodłem się.

Autor serwuje tutaj istną plejadę postaci i mimo faktu, że nie są one jakoś bardzo
rozwinięte, to potrafią wzbudzić sympatię i można im kibicować. Dodatkowo,
nawet jeśli nie wzbudzają sympatii, to są na tyle wyraziste, że mimo wszystko
obchodził mnie ich los. Z lepszych według mnie postaci mogę wymienić krasnoluda
Dworga za humor, jaki wprowadzał swoją osobą, Kruka oraz Aarnana za bycie
intrygantami urozmaicającymi fabułę, czy Hulika, który mimo swojej słabości do
alkoholu potrafił wykazać się błyskotliwym umysłem. Nie powiem, że wszyscy
bohaterowie byli wspaniali, ale autorowi udało się sprawić, że naprawdę sporą
część z nich nie była mi obojętna.

Jak prezentuje się zakończenie trylogii?
Moje wrażenia z tej powieści są całkiem dobre. Piąta księga – Samozwaniec
obfitowała w wiele emocji i doszło do wielu świetnych momentów, spośród
których najbardziej w pamięć zapadły mi bitwa i konfrontacja między Nerdanem
a Aarnanem oraz spotkanie Winraela z Yurgosem. Spośród całej trylogii to ją
najlepiej mi się czytało i była swoistym ukoronowaniem tej serii. Niestety nie mogę
tego powiedzieć o księdze szóstej – Więzień oswobodzony. Po ostatecznych
rozstrzygnięciach zwycięzcy muszą na nowo odbudować zniszczony wojną świat.
Wskutek tego tempo spadło i nie czułem już takich emocji podczas czytania. Autor
rozwiązuje wątki, które nie znalazły ujścia w księdze piątej i część jego decyzji
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niezbyt mi się podobała. Mimo to nie mogę nazwać końcówki złą, tylko nie spełniła
do końca moich oczekiwań, które po księdze piątej wzrosły. Ostatnie, o czym
wspomnę, to kreacje dwóch postaci Yurgosa, którego najbardziej polubiłem
w dużej mierze dlatego, że był do mnie najbardziej zbliżony wiekowo, ale również
dlatego, że był zwyczajnym dobrym chłopakiem, który nie pragnął zaszczytów oraz
Winraela, który był w sumie najbardziej wyrazisty w tym tomie i całym cyklu. Mogę
tylko pogratulować autorowi tego, jak ich wykreował.

Podsumowując, uważam, że ostatni tom „Więźnia oswobodzonego” – „Drogi
donikąd” spełnił moje oczekiwania i był godnym zwieńczeniem całej trylogii. Nie
miałem wielkich oczekiwań do tego cyklu, ale trafił w moje gusta i sprawił mi dużo
przyjemności. Na pewno będę mile go wspominać i liczę na to, że kiedyś jeszcze
odwiedzę Hildórien i poznam dalsze losy niektórych postaci. Polecam z całego
serca, jeśli ktoś uwielbia intrygi i może nie świetnych, ale na pewno wyrazistych
bohaterów.

100

KSIĄŻKI

101

KSIĄŻKI

Baśniobór – Plaga Cieni
Gdy kontynuacja jest tylko świetna
Antek „Zamulacz” Obrębski

102

KSIĄŻKI

Przeczytałeś/aś już pierwszy i drugi tom? Podobały Ci się? Może szukasz prezentu
na święta? Lubisz fantastykę, zwłaszcza dziecięcą? Tak czy inaczej, 3 tom
„Baśnioboru” może być dla Ciebie.

UWAGA! OBECNOŚĆ SPOILERÓW Z PIERWSZYCH TOMÓW!

Co to się dzieje w tym rezerwacie?
Od razu odpowiem – coś niedobrego. Seth wraz z Nowelem i Dorenem, zauważyli
dziwne zjawisko na terenie Baśnioboru. Mianowicie część Nyspików (Nypsiki to
jedne z najbardziej pogodnych stworzeń w rezerwacie) przeszła na stronę mroku.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że według Stana upadłe Nypsiki nie
istnieją oraz to, że dotykiem przemieniają inne stworzenia w upadłe. Plaga
rozprzestrzenia się coraz szybciej! Sytuacja w Baśnioborze powoli wymyka się
spod kontroli, a opiekunowie rezerwatu są zmuszeni do podejmowania nawet
najbardziej radykalnych ruchów. Baśniobór jest w takim niebezpieczeństwie, jakie
nie śniło się nawet Pattonowi Burgessowi.
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Falstart Panie Mull!
Byłem zdziwiony, jak bardzo niemrawy był początek tej książki, ale pisząc
„początek”, mam na myśli pierwsze 40-50 stron. Jednak nie przejawia się on
w tym, że książkę się kiepsko czytało, tylko w kilku sprzecznościach. Konkretniej to
nie sprecyzowany czas akcji, bo mamy napisane, że Seth ma 13 lat, na tyle okładki
jest wspomnienie o „kolejnych wakacjach”, a finalnie wiemy, że jednak jest to to
samo lato co w drugiej części. Jeszcze jest mała sprzeczność w postaci tego, że
Kendra nie pokazała dziadkom listu od razu, a w trzecim tomie tak to jest napisane.
Co prawda nie są to ogromne wady, ale przeszkadzają w płynnym czytaniu.

Im dalej w fabułę, tym lepiej
Fabuła, to jest to, za co pokochałem Brandona Mulla – amerykański pisarz
doskonale panuje nad historią. Książkę czytało się fenomenalnie, zwrot akcji, który
nastąpił w pewnym etapie opowieści, sprawił, że moja czacha zaczęła dymić.
Co prawda można było wyczuć jakiś smród, ale tego, jak wyglądał plot twist nie
można było się spodziewać. A zresztą i tak nie można być w 100% pewnym jego
znaczenia. Warsztat autora jest na prawdę genialny. Nawet robiąc notatki podczas
czytania, napisałem, że gdybym mógł, to dałbym tej książce 6 gwiazdek na
goodreads (do pewnego momentu).
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Kij w szprychy
Gdy książka zbliżała się do zakończenia, coś zaczęło się psuć. Końcówka stała się
przewidywalna. Nawet pomimo tego, iż blisko 90% historii trzymało w napięciu
i nie pozwalało oderwać wzroku od kartek, zakończenie było na dosyć niskim
poziomie. Mam wrażenie, że Brandon Mull próbował kupić sobie czas i opisywał
często niepotrzebne rzeczy. Gdybym otrzymał wersję skróconą końcówki, może
nawet bym się nie domyślił zakończenia, a tak, z każdym zdaniem utwierdzałem
się w przekonaniu, jak skończy się ta książka, i miałem rację.

Najbardziej w sumie zabolało mnie to, że Kendrę i Setha można określić mianem
Mary Sue, ale w sumie czego się spodziewałem po książce dla dzieci? To jest chyba
największa wada nie tylko „Baśnioboru”, ale i literatury dziecięcej.

Podsumowanie
Ogółem to nadal uważam tę pozycję za bardzo dobrą, może już nie 5 gwiazdek jak
poprzednie tomy, ale na 4 na pewno zasługuje. To też jest casus fantastycznej serii,
kiedy pierwsze tomy są wybitne, a kolejne już tylko świetne. Tak jak też pisałem,
rozwinięcie akcji w tej książce stoi na najwyższym możliwym poziomie, ale na
drodze do stania się wybitnym dziełem stoi niemrawy początek i przewidywalna
końcówka. Na pewno czytając 4 tom, będę miał odrobinę obniżone oczekiwania
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względem niego (chociaż nadal „Plagę Cieni” uważam za bardzo dobrą książkę),
co w sumie może mu, i mi tylko pomóc.

A i jeszcze jedna rzecz:

5 wskazówek do czytania „Baśnioboru”;

1. Nie używaj Baśniobór wiki.
2. Nie czytaj opisu wydawniczego.
3. Zwróć uwagę na zdania na początku książki np. „Wahadło kołysze się
pomiędzy światłością a mrokiem” (które niestety zniknęły wraz
z czwartym tomem).
4. Nie licz stron ani nie szukaj nazw rozdziałów.
5. Nie zaglądaj do tematów do dyskusji.
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Echo przyszłych wypadków
Czy drugi tom powiela błędy pierwszego?
Dawid „Djf” Janeczek
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„Echo przyszłych wypadków” to drugi tom „Trylogii Licaniusa” Jamesa Islingtona.
Pierwszy tom podobał mi się dużo mniej niż oczekiwałem, więc do drugiego
podszedłem z ostrożnością. Czy było lepiej? Zapraszam do recenzji.

Przeszłość Caedena
Caeden musi stawić czoła prawdzie na temat swojej przeszłości, która okazuje się
dużo mroczniejsza, niż przypuszczał oraz wypełnić umowę między Andraelem
a Lyth, których ma uwolnić z Res Karthy. Davian stara się zrobić wszystko, by
naprawić Barierę, ale musi się mierzyć z ignorancją Rady starszych. Wirr stara się
odnaleźć w roli strażnika północy, ale niestety niechęć członków nadzoru jest
widoczna i jego nowa pozycja jest niepewna. Z kolei Asha stara się odnaleźć Cienie,
które zniknęły z Azylu.

W świecie nastąpiła zmiana
Doszło do amnestii augurów, którzy nie muszą się już kryć w trosce o swoje życie,
ale ich sytuacja nadal jest niepewna. Dodatkowo zmienienie Nakazów wiążących
Obdarzonych na mniej restrykcyjne nie spotkało się z pozytywną opinią
społeczeństwa oraz samych Obdarzonych, którzy mimo większych możliwości
nadal są wiązani już przez nowe Nakazy.
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Co do innych aspektów świata to za sprawą wspomnień Caedena mamy między
innymi wgląd w bractwo nieśmiertelnych Czcigodnych oraz poznajemy szczegóły
upadku Darecjan.
Ogólnie ten tom jest obfity w informacje o świecie i odpowiada na kilka pytań,
ale jeszcze nie na wszystkie.

Kwartet herosów
Tak jak w pierwszym tomie, głównych bohaterów jest tutaj czwórka:
•

Davian,

•

Asha,

•

Caeden,

•

oraz Wirr.

Caeden
W przeciwieństwie do „Cienia utraconego świata”, w „Echu przyszłych wypadków”
zamiast Daviana rolę przewodnią w fabule (czyli, innymi słowy, jego było w książce
najwięcej) pełnił Caeden. Przyznam, że jego retrospekcje były naprawdę ciekawe
i pozwalały na stworzenie u niego konfliktu wewnętrznego wywołanego nimi.
W pierwszym tomie był po prostu dobrym chłopakiem, ale tutaj przez
wspomnienia zyskał trochę charakteru, którego mi tam brakowało. Myślę, że
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autor mógł poprowadzić jego wątek trochę lepiej pod kątem psychiki, ale i tak
uważam go za jeden z pozytywów książki.

Davian
Davian o dziwo prawie mnie nie irytował, co było dla mnie zaskoczeniem, ale
trochę to była zasługa postaci pobocznych w jego wątku. Sam trochę nabiera
charakteru i chociaż nadal najmniej go lubię z głównej czwórki, to strata do
pozostałych bohaterów nie jest już tak wielka i z postaci typu „działa mi na nerwy”
zmienił się na „ujdzie w tłoku”.

Asha
Jej wątkiem jestem trochę zawiedziony. W pierwszym tomie była moją ulubioną
postacią, ale w tym jakoś mam wrażenie, jakby autor nie miał zbytniego pomysłu
na jej rozwój. Z perspektywy czasu myślę, że lubiłem ją najbardziej dlatego, że
pozostali bohaterowie byli gorsi, ale tutaj w przypadku męskich protagonistów
nastąpił progres, a Asha stała w miejscu.

Wirr
U niego widzę największy postęp. O ile po pierwszym tomie był trzeci z głównych
postaci pod względem lubienia, to tutaj stał się moim ulubieńcem. Jego wątek jest
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mocno polityczny i na tyle dobrze były ukazane rozterki Wirra, że łatwo było mi
kibicować w walce z przeciwnościami losu, bo prawie wszyscy „podkładali mu
kłody pod nogi” w tym tomie, a wśród nich jego własna matka.

Ogólnie „Echo przyszłych wypadków” prezentuje się lepiej pod względem
głównej czwórki i nie mam już przy nich takiego wrażenia sztuczności jak w „Cieniu
utraconego świata”. Nadal nie uważam ich za zaletę, ale nie jestem w stanie już
ich z czystym sumieniem określić wadą. Wątki romantyczne zasygnalizowane
w pierwszym tomie stały się bardziej naturalne z wyjątkiem Daviana oraz Ashy,
których uczucie nadal trochę razi mnie sztucznością.

Czy jest lepiej?
Akcja jest dużo bardziej intensywna niż w „Cieniu utraconego świata” oraz mniej
jest momentów nudnych i ograniczają się głównie do nielicznych wędrówek
bohaterów, oraz opisów miejsc. Końcówka trochę cierpi na brak intensywności
(najbardziej się to tyczy końcowych rozdziałów Daviana) i nie pasuje poziomem do
reszty książki. Podsumowując, uważam „Echo przyszłych wypadków” za lepszą
książkę niż „Cień utraconego świata”. Nie jest pozbawiona wad, które
przeszkadzały trochę w czerpaniu pełnej przyjemności z powieści, ale jest ich mniej
albo mniej rzucają się w oczy. Polecam.
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Tajemne życie seksualne kobiet
w średniowieczu
Czy wypada się śmiać podczas seksu?
Ulka „Nanaia” Kiniorska
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Tajemne życie seksualne kobiet w średniowieczu – to niewątpliwie chwytliwy
tytuł, szczególnie dla osób, które interesują się historią. Autorka Rosalie Gilbert
w swojej książce porusza wiele ciekawych tematów, takich jak aborcja,
antykoncepcja czy samotne macierzyństwo. Wszystko to podane na tacy
z ciekawymi faktami i głupkowatymi anegdotkami.

Dobre, ale...
Choć często na średniowiecze mówi się wieki ciemne, były one całkiem
zwyczajnym okresem w historii. Ludzie mieli swoje problemy, ale próbowali je
rozwiązywać. Nie poddawali paskudnemu losowi, leżąc twarzą w błocie, jak
czasem się ich przedstawia. Mieli także swoje potrzeby i je także starali się
spełniać, szukając równowagi między tym, co wolno a tym, co się chce. Bo to są
czasy, kiedy Kościół zaczyna wchodzić z buciorami w każdy aspekt życia i niestety,
regulacji podlega także cała strefa intymna. Oczywiście odbija się to na całym
społeczeństwie. Jak? Autorka przedstawia wiele ciekawych faktów i momentów
historii, kiedy to osoby kościelne dyktują zwykłym ludziom, jak mają żyć i uprawiać
seks. Tu niczego nie mogę jej zarzucić. Przedstawia sprawę jasno i klarownie,
pokazuje, jak poszkodowaną częścią społeczeństwa były kobiety – z natury brudne
i grzeszne! Jeśli gwałt zakończył się ciążą, oznacza to, że kobieta wyraziła na to
zgodę. Jeśli została pozostawiona sama sobie z małym dzieckiem, popełniała ciężki
grzech porzucając je. Jeśli zaś zbytnio szalała w sypialni z własnym mężem, była
gorsza nawet od morderczyni. Rosalie Gilbert ma przygotowanie historyczne
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i dużą wiedzę na temat, o którym pisze. Widać to gdy przedstawia realia i fakty
dotyczące seksualności kobiet. Przytacza wiele przykładów popartych źródłami,
komponując przy tym imponującą bibliografię. Wszystko byłoby idealnie, gdyby
nie... Humor.

Co za dużo, to niezdrowo
Ciężko jest mi uwierzyć, że to piszę. Niestety, przeszkadzał mi humor i anegdotki,
które autorka zamieściła w swojej książce. Wymyślone przez nią hipotetyczne
dialogi są zupełnie niepotrzebne. Ani nie brzmią, jakby były prowadzone przez
ludzi żyjących w średniowieczu, ani nie wnoszą nic wartościowego do treści.
Ot, wypełniacze stron. Równie irytujące były nadmierne odniesienia do
współczesności, jakby autorka zapomniała, że książkę będą czytać ludzie żyjący
teraz. Dziś wiemy, co to jest placebo i nie trzeba nam tego tłumaczyć. Wiemy też,
że zapach fiołków nie sprawi, że zniknie cały stres codzienności – naprawdę nie
trzeba marnować całej strony na opis tego, co mogłybyśmy zrobić w aucie
z bukietem fiołków. Uwielbiam humor i anegdoty. Śmieję się często i głośno.
Ale kurczę, nie na pogrzebie. Trzeba wiedzieć, kiedy przystopować. Te czasy były
pełne tragicznych wydarzeń dziejących się codziennie, a historie niektórych
z przedstawionych kobiet to niewyobrażalny dla nas horror. Przez te głupawe
wstawki, nie wiem, czy to można nazwać opracowaniem naukowym.
Te niepotrzebne żarciki ujmują naukowego charakteru pracy. Gdy czytam coś, co
przedstawia

prawdziwą

historię,

oczekuję

merytorycznego

przekazu,
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a nie nieudolnego stand-upu. Te śmieszne, ale autentyczne historyjki, które także
znajdują się w tej książce, są odpowiednie choćby przez samo to, że wcale nie są
przedstawione jako śmieszne. To dzisiejszy kontekst nadaje im takiego charakteru,
nie trzeba tego podbijać żałosnymi żartami o starych pannach z kotami.

Tajemne życie seksualne kobiet w średniowieczu miało dużą szansę na to, by stać
się wartościową literaturą. Niestety, miejsce tej książki jest gdzieś między
czytadełkami do poduszki a zapomnianą twórczością zapomnianych autorów.
A szkoda, bo mimo wszystko autorka odwaliła kawał dobrej roboty i poruszyła
bardzo ważny i ciekawy temat. Gdyby jeszcze potrafiła go należycie przedstawić...
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Płonący bóg
Nadszedł kres wojen makowych!
Dawid „Djf” Janeczek
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„Płonący bóg” to ostatni tom trylogii wojen makowych. Pierwszy tom – „Wojna
makowa” był dobry, ale nic specjalnego, a drugi – „Republika smoka” był o wiele
lepszy. Liczyłem więc na utrzymanie tendencji wzrostowej. Czy zakończenie tej
historii spełniło moje oczekiwania? Zapraszam do recenzji.

UWAGA! OBECNOŚĆ SPOILERÓW Z PIERWSZYCH DWÓCH TOMÓW!

Zmiany na polu bitwy
Rin została zdradzona i walczy w armii Koalicji Południa przeciwko Mugeńczykom
oraz Republice smoka. W trakcie kampanii przeciwko tym pierwszym poznaje
młodego przywódcę Soujego, którego błyskotliwość może zwiększyć ich szanse na
zwycięstwo w wojnie. Niestety są one bardzo małe, a Rin dodatkowo musi się
zmagać z nieprzychylnymi jej sojusznikami, dla których nie jest niczym więcej, jak
bronią. Czy uda jej się zemścić na wszystkich, którzy ją skrzywdzili? Tymczasem na
wojennej planszy pojawia się Su Daji, która snuje własny plan mogący odmienić
oblicze wojny.

Ten krótki wstęp zwiastuje pasjonującą historię, ale czy tak jest w rzeczywistości?
Trudno mi orzec, ponieważ jest to książka trochę nierówna. Były momenty
naprawdę dobre, ale były również mocno przynudzające.
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Przede wszystkim na plus powieści zaliczam rozwinięcie historii Trójcy
Doskonałych. O ile Pani Żmija oraz Oddźwierny mieli swoje pięć minut
w poprzednich tomach, to Smoczy Cesarz Riga był owiany tajemnicą. Dzięki
retrospekcjom dowiedziałem się, co tak naprawdę się z nim stało i jakie były
relacje między całą trójką. Żałuję trochę, że autorka nie poświęciła temu wątkowi
więcej miejsca, ponieważ był naprawdę ciekawy, ale i tak doceniam, że w ogóle
się pojawił.

O bohaterach słów kilka
Souji, którego pokrótce przedstawiłem, jawił się jako naprawdę ciekawa postać,
do której nawet mógł „należeć” ten tom. Niestety mam wrażenie
niewykorzystanego potencjału. Żałuję, że nie było go więcej i jego rola
w kontekście całej powieści nie jest zbytnio istotna.

Podobnie sytuacja ma się w kontekście Nezhy. Jest on moim ulubionym
bohaterem i mimo wszystko nie zmieniłem swojego zdania na jego temat.
Z recenzji wynikało, że zostaną przedstawione jego motywacje i liczyłem na to, że
będzie miał podobnie duży udział w fabule, jak w „Republice smoka”.
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Niestety, Nezha pojawia się rzadko. Naprawdę żałuję, że tak się stało, ponieważ
mam wrażenie zmarnowania jego podbudowy w drugim tomie. Dużo miejsca za
to dostał Kitaj, który jest moim drugim ulubionym bohaterem. Jego więź z Rin
naprawdę budziła we mnie ciekawość. Żałuję jedynie, że jego błyskotliwość nie
wybrzmiewała

w

tym

tomie

równie

donośnie,

jak

w poprzednich.

Skoro już wspomniałem o Rin, to należy coś o niej napisać
Naprawdę doceniam to, jak autorka stworzyła bohaterkę, którą trudno polubić,
ale

można

ją

zrozumieć

mimo

jej

irytującego

zachowania.

W „Płonącym Bogu” jest coraz bardziej pozbawiona skrupułów (niby trochę
spoiler, ale kto się spodziewa czegoś innego po jej dotychczasowej drodze?) i coraz
bliżej jej do szaleństwa, przed którym ratuje ją tylko obecność Kitaja. Do końca jej
nie polubiłem, chociaż można powiedzieć, że szanuję ją za pewno decyzję podjętą
w końcówce.

Ogólnie odnośnie do postaci mam wrażenie, że w finale tej historii zostały trochę
przytłumione. Myślę, że to było spowodowane rzadkimi momentami oddechu dla
bohaterów. Ciągle gdzieś wędrowali i działo się coś bardziej lub mniej ciekawego.
Szkoda, bo mam wrażenie, że trylogia nie dostała przez to finału, na który
zasługiwała.
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Ostatnia moja uwaga tyczy się tego, że zwyczajnie było mniej bohaterów, którzy
trzymali mnie przy książce. Części postaci z poprzednich części już nie ma
(większość Cike), a inne pojawiają się na moment i znikają potem lub giną
(Changan, Vaisra, Petra). Autorka poświęciła na nie dużo czasu w drugim tomie,
ale z racji wydarzeń z końcówki „Republiki smoka” te żyjące nie mogły mieć już tak
dużo kontaktu z Rin. Rozumiem, ale żałuję, że przez to lektura była mniej ciekawa.

Podsumowując
Uważam, że „Płonący bóg” to dobra książka, ale średnie zakończenie serii.
Spodziewałem się co najmniej poziomu „Republiki smoka”, ale niestety dała mi
mniej przyjemności. W drugim tomie było wiele polityki, do której mam słabość,
a tutaj królowała wojna, która była średnio pasjonująca. Polecam, chociaż nie
mogę uznać lektury za w pełni satysfakcjonującą, ponieważ nie spełniła zbytnio
moich oczekiwań.

To moje ostatnie spotkanie z tą serią, więc wypada ją jakoś podsumować.
Nie miałem wielkich oczekiwań do tej trylogii, ale pierwszy tom miło mnie
zaskoczył (zwłaszcza końcówka), a drugi był jeszcze lepszy i to on sprawił, że seria
na pewno zapadnie mi w pamięć. Bohaterka była nietypowa, a postacie poboczne
barwne i intrygujące (chociaż trzeci tom wypada pod tym względem słabiej).
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Dodatkowo nie było jasnego podziału na dobro i zło, a wiele decyzji było trudnych
do oceny pod względem moralnym. Pozytywnie zapamiętam głównie Kitaja oraz
Nezhę, a negatywnie Rin oraz Altana. Całą serię z całego serca polecam, chociaż
jest trochę specyficzna i może nie trafić w wasze gusta.
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Varia to teksty przeróżne, ciekawe, zaskakujące, edukujące, ogólnie wszystkie
które nie pasowały do innych działów. W tym numerze są to cztery naprawdę
wyjątkowe teksty.

Pierwszym jest wywiad z który Antoni przeprowadził z Krzyszfotem Piersą,
autorem Kosmicznych Bobrów i Liceum Ogólnomagicznego, który poza pisaniem
książek aktywnie zajmuje się rozwijaniem swojego kanału na YouTube.

Drugi tekst to historia papieru! Jest to tekst gościnny, który został nam przesłany
przez Marcina Masłowskiego, polskiego pisarza fantasy, autora serii Dzieci Czystej
Krwi, w której ukazały się dwa tomy: Czteropalczaści, oraz Wyrocznia Środka,
a trzeci również niebawem pojawi się na półkach księgarni.

Trzecia pozycja to prezentacja autorów fantasy, którzy dopiero od niedawna
zaczynają podbijać nasz rynek!

Czwarta pozycja to z kolei historia naszej maskotki, a jednocześnie kilka
ciekawostek o powstawaniu samego zina!
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Wywiad z Krzysztofem Piersą
Youtuberem, terapeutą i pisarzem
Antek „zaMULAcz” Obrębski
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Krzysztof Piersa. Pisarz z rocznika 90. Terapeuta, gracz, coach, youtuber, kiedyś
trener e-sportowy, dziennikarz, na co dzień pisze książki i jeździ na ogrom spotkań
autorskich. Ma na swoim koncie kilka poradników oraz dwie książki fabularne
"Kosmiczne

Bobry

i

zemsta

Księżycowej

Szarańczy",

oraz

"Liceum

Ogólnomagiczne" (wywiad przeprowadzany był jeszcze przed publikacją LO).
Krzysiek m.in. opowie nam o tym, co jest ważne w steampunku, która manga
sprawiła, że je pokochał, poruszy także kilka ciekawych spraw dotyczących jego
najnowszej książki, oraz o tym jaką historię opisywał, będąc małym dzieckiem
H – Hipogryf | KP – Krzysztof Piersa

H — Dzień dobry! Witam serdecznie naszego dzisiejszego gościa, pisarza Krzyśka
Piersę oraz naszych kochanych czytelników.

KP — A dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, którzy to czytają.

H — Krzysztofie, czy będąc małym dzieckiem, traktowałeś pisanie jako zabawę?

KP — Jeżeli chodzi o pisanie od małego, to zawsze mnie to pociągało. Jak miałem
koło 5 lat, to już rysowałem jakieś komiksy, wymyślałem jakieś historie, więc bym
powiedział, że pisanie, w jakimś stopniu zawsze mi towarzyszyło. Czy wierzyłem,
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że to będzie mój zawód na pełen etat? Miałem na to nadzieję, aczkolwiek, miałem
z tyłu głowy, że nie każdemu się udaje. Traktowałem to, jak zwykłe marzenie.

H — A pamiętasz może jakieś historie, które wtedy opisywałeś?

KP — Tak. Pamiętam, że wymyśliłem komiks o super bohaterze, który nazywał się
Czarny Robot, nosił kombinezon i walczył z najróżniejszymi potworami... Kiedyś
nawet sobie obiecałem, że jak będę już znanym pisarzem, to wyciągnę te zeszyty
i spróbuję je poukładać i napisać z tego książkę. To w sumie mogłoby być dosyć
ciekawe wyzwanie.

H — Będąc w temacie bliskim komiksom, to Jaka była pierwsza manga, po której
przeczytaniu już wiedziałeś, że to coś dla ciebie, że dalej będziesz je czytał?

KP — Pierwsza manga? Trudne pytanie, lubiłem „Dragon Balla”, „Video Girl AI”.
Czytałem „Exaxxion”, była „Ranma ½”. Ale dopiero przy zderzeniu z „Fullmetal
Alchemist” poczułem, że to jest zupełnie nowa jakość i wiedziałem od tamtego
momentu, że mangi to coś fajnego.
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H — Czy mangi mają wpływ na to, co piszesz?

KP — Myślę, że tak, ja bym się nawet pokusił o stwierdzenie, że fantastyka, którą
tworzę, jest dosyć mangowa. To za co ja pokochałem mangę, to jest absolutnie
wysadzona w kosmos skala epickości i głębokość wątków. Te japońskie komiksy są
głównie historiami dla młodzieży, a są w nich opisane poważne, przerażające
sytuacje. Przytaczając, chociażby „Fullmetal Alchemist”, bohaterowie tracą jakieś
części swojego ciała, no np. Alphonse Elric traci sporo, i koniec końców ta historia
nie kończy się happy endem… Jeszcze „Neon Genesis Evangelion”, chociażby, to
jest kosmos.

Strasznie mi się to podobało i zawsze chciałem tak podchodzić do swoich
książek. Na zasadzie, że nawet kiedy opowieść będzie skierowana do młodego
czytelnika, to staram się nie robić z tego czytelnika głupka, tylko rzucić mu
wyzwanie i nie bać się jakiegoś cięższego tematu, bo „aaa młodzież sobie nie
poradzi”, spokojna wasza rozczochrana, młodzi ludzi lubią czasami cięższe
tematy.
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H — „Kosmiczne Bobry” są historią steampunkową, jakie podałbyś przykłady
książek, filmów, które pokazują, jak powinien wyglądać dobry steampunk?

KP — Steampunk to przede wszystkim technologia oparta na parze, w której są
np. silniki żyroskopowe, i w zasadzie to ten gatunek do tej pory jest ukazywany
głównie w aspekcie wizualnym. Bo łatwiej jest ten steampunk pokazać, jako te
sterowce, jako latające cylindry, jako koła zębate i w ogóle.

Wracając już do samego pytania, to w literaturze mnie do steampunku, mam
wrażenie, popchnął Adrian Tchaikovsky z serią „Cienie Pojętnych”. To jest brytyjski
autor, który stworzył fenomenalną 10-tomową serię, w której motywem
przewodnim jest zderzenie magii i technologii. Ogółem to facet stworzył wybitny
świat, w którym magia jest wypierana przez ludzi, którzy już posługują się
technologią i traktują tę magię jako stare gusła. Autor fenomenalnie to rozpisuje,
ma naprawdę świetne pióro, spotkałem go raz na żywo na konwencie w Ostródzie
i całe moje 11 lat nauki angielskiego w szkole pozwoliło mi na to, żeby powiedzieć
„czytam Pana książki, są super”. Byłem tak zestresowany, jak gościa zobaczyłem,
że to było jedyne, co byłem w stanie z siebie wydusić, że super książki i „Can I have
a photo?”. I on powiedział, że dobrze, ale ja pomyślałem sobie „nie no muszę coś
jeszcze z niego wyciągnąć” i się zapytałem, jak się czyta imię głównej bohaterki
Sherwel — czy się czyta Szerwel, czy Szerłel, a on mi odparł, że się czyta Szirłel.
Wysadziło mi mózg, myślę „ok, wiem wszystko, mogę umierać, jestem spełniony”.
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H — A na co kładłeś największy nacisk przy pisaniu bobrów?

KP — Przy „Kosmicznych Bobrach” chciałem uderzyć przede wszystkim w epicką
skalę. Mnie właściwie to do tej pory brakuje w fantastyce epickości, brakuje mi...
Powiedziałbym takiego klimatu Warcrafta. Jak się obejrzy trailer „World of
Warcraft Legion”, no to mamy wielkie wirnikowe koptery. Tam się atakuje demony
zarówno z dział, z armat, atakuje się je mieczami, także przy użyciu magii. To jest
ta skala epickości, którą ja chciałem oddać. Jeszcze, kiedy zastanawiałem się nad
bobrami w stylu — co można wstawić do tej książki, to myślałem — ok to jest fajne,
ale podkręćmy to jeszcze bardziej, żeby nadać jak najjaskrawszych kolorów.

H — Chciałem się ciebie zapytać o parę rzeczy związanych „Liceum
Ogólnomagicznym”. Jakie są proporcje lekcji? Tzn. Ile przypada tych zajęć —
nazwijmy to, typowo szkolnych na jedną lekcję magiczną?

KP — Mniej więcej jest po równo. Starałem się stworzyć kilka magicznych
przedmiotów. Jest magioznawstwo, magiotwórstwo. Uczniowie do tej pory pytają
nauczycieli, czym się różni magioznawstwo od magiotwórstwa. Nauczyciele im nie
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odpowiadają, bo dla nich to jest przecież oczywiste, ale uczniowie, którzy pierwszy
raz stykają się z magią, nie mają za boga zielonego pojęcia...
Jest przedmiot dotyczący ksiąg magicznych, żeby sprostować, to nie jest tak, że oni
tam czytają magiczne księgi, oni się po prostu uczą o nich i wiedzą, że takie rzeczy
istnieją. Jest historia magiczna, tylko że ten przedmiot dużo się nie różni od naszej
historii, bo to są daty i nazwiska.

Jest biologia magiczna, która też się dużo nie różni od naszej biologii, bo oprócz
tego, że wiemy, że smok jest pięknym stworzeniem, to wiemy też, że jest
zimnolubny, że zionie ogniem, że jego szkielet składa się z tylu i tylu kości.

Nawet bohaterowie zastanawiają się: „jak można mówić o takich fantastycznych
rzeczach, w tak nudny sposób”. Próbowałem też pokazać, że każdy temat w szkole
można przedstawić w fajnym, ciekawym stylu, ale jeżeli się nie trafi nauczyciel
pasjonata, to nawet udział magów w I Wojnie Światowej można opisać w wybitnie
nieinteresujący sposób. Z przedmiotów to jest jeszcze magiczne wychowanie
fizyczne, które od naszego wychowania fizycznego różni się tym, że jest magiczne.
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H — W jaki sposób kolidują i czy w ogóle, lekcje religii z lekcjami magii w szkole?
Czy są prowadzone katechezy?

KP — Przyznam, że tematu lekcji religii, nie pominąłem, ale też wyraźnie nie
zaznaczyłem. Jest tam opisany jeden wątek związany z wyznaniami, ale kusi mnie,
żeby w drugiej części pokazać, jak wygląda ta katecheza. Powiem szczerze, bałem
się, że już za wielu osobom nadepnę na odcisk, bo i tak tą książką mogłem
zdenerwować wiele ludzi, więc myślałem, że jak dorzucę, jeszcze punch w stronę
katechez, to mogą mnie spalić na stosie.

Też Ci powiem, że dużo osób mi właśnie zwróciło uwagę, że to by był naprawdę
mocny i ciekawy temat. Jak właściwie wygląda korelacja religii i magii?

H — Ciekawą rzeczą do przedstawienia w takiej szkole magii byłyby wycieczki
szkolne. Jak one wyglądają, czy są jakieś w książce?

KP — W kontekście wycieczek szkolnych to takich stricte w książce nie ma, ale
zrobiłem festyn magiczny. Właściwie to też bardzo długo się zastanawiałem jak
rozpisać taki wypad i pomyślałem, że też mogę to zostawić na kolejną część,
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dlatego, że wycieczki to w ogóle temat bardzo szeroki i pełny takich sytuacji np.
Wojna o ostatnie miejsca w autobusie, kiedy zatrzymamy się na siku, zgubiłem
ładowarkę, albo kitranie alkoholu po siedzeniach, bo nie oszukujmy się, to się
dzieje. Ja w sumie dopiero teraz, jak mam opublikowaną tę książkę, widzę jeszcze
wiele innych rzeczy, które mogłem wstawić. W ogóle tych tematów około
szkolnych jest strasznie dużo.

H — Książka jest bardziej humorystyczna, czy bardziej poważna?

KP — Trudne pytanie, powiedziałbym, że jest słodko-gorzka, starałem się nie
zrobić tak, żeby ona tylko punchowała system edukacji. Chciałem, żeby te
śmieszne, absurdalne sytuacje, również się pojawiały. W przypadku punchowania
systemu edukacji nie jest wcale trudne zrobienie jakiegoś komediowego wątku.

Kiedy jednak zacząłem poruszać trudniejsze tematy, jak dyskryminacja uczniów,
że są równi i równiejsi, bo ktoś ma wysoko postawionych rodziców i nagle się
okazuje, że nawet wśród dyrekcji jest nie do dotknięcia. Kiedy poruszałem temat
przemocy, że są osoby, które są zastraszane w szkole i jakoś umyka to wzrokowi
nauczycieli i jest tylko komentarz, „nie bijcie się, nie obchodzi mnie, kto zaczął”.
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Jeśli dobrze pamiętam, to nawet występuje taki tekst w książce. Więc kiedy
mówiłem o takich rzeczach, przyznaje się, trudno mi było wpleść coś weselszego.

Mam wrażenie, że środek książki jest taki mroczniejszy, właśnie ze względu na
cięższe tematy. Zauważyłem, że w ogóle ta książka ma pewne fazy, ta pierwsza
faza to jest frustracja i zrezygnowanie, bo wiele osób sięgających po „Liceum
Ogólnomagiczne” spodziewa się czystego Harryego Pottera. Spodziewa się, że to
będzie szkoła magii i czarodziejstwa w Malborku. Nauka słowiańskich czarów,
jakieś wiedźminy, fojtele mojtele. Dziewczyna, która jedzie do tej szkoły, też ma
taki obraz, ona się pyta o tiarę przydziału, pyta się o różdżki, o pegazy i inne tego
typu rzeczy. „Dziewczyno, to jest zwykła szkoła, uczymy się czarów i tyle”. Milena
jest tym załamana. Okazuje się, że ta magia jednak jest i jest jej dużo, bo magia
można powiedzieć, kipi z uczniów, ale nie jest taka, jaką sobie wyobrażała główna
bohaterka. I nawet jeżeli system nie pozwala na emanacje tej magii, to uczniowie
sami tę magię emitują na każdym kroku i np. akademik jest jej pełen, uczniowie
się teleportują i ciskają w siebie kulami ognia, materializują najróżniejsze
przedmioty od alkoholu, po komputery, routery i nawet meble... Więc jest to
wrażenie wściekłości, rezygnacji. Potem pojawia się nadzieja, a dalej to już tylko
wchodzimy w to, co się właściwie dzieje w tym Wrońskim liceum.
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H — Tak wypytuje Cię o różne tematy, ale jeszcze Cię nie pytałem o bardzo ważną
rzecz. Jaki jest główny wątek książki?

KP — Jeśli chodzi o „Liceum Ogólnomagiczne”, to powiedziałbym, że głównym
wątkiem jest przemoc wobec uczniów. Sytuacja, w której uczniowie są
dyskryminowani z racji, że są z niemagicznych rodzin. W pewnym momencie
dochodzi do ataku. Tak jak cały czas ta nietolerancja się potęgowała, tak nagle
okazuje się, że cała drużyna magicznej koszykówki, która była obsadzona osobami
z rodzin magicznych, trafia do szpitala w wyniku ataku i wszyscy zastanawiają się:
o co chodzi, kto mógł się tego dopuścić. Ktokolwiek to zrobił, musiał całkiem nieźle
ogarniać magię, skoro dał sobie radę z całą drużyną koszykówki. Zostaje zaburzony
szkolny status quo i wszyscy zaczynają zerkać jeden na drugiego. Książka też rzuca
takie pytanie – czy przemoc pozostaje rozwiązaniem? Często pytam młodzież o to,
co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli magię? Od tego się w sumie zaczyna książka, to
jest jedno z pierwszych pytań w akademiku – co byś zrobił, gdybyś miał magię?
Tak jak wiele osób by odpowiedziało – nauczyłbym się latać, wyczarowałbym sobie
wiele rzeczy. To są też ludzie, którzy powiedzieliby – zemściłbym się na swoich
prześladowcach. Co zrobią właśnie te dyskryminowane osoby, mając tę moc
w ręku? Co zrobią, kiedy mają już te środki, żeby rzeczywiście się zemścić i czy ktoś
będzie w stanie ich powstrzymać?
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H — Chciałbym, abyś Krzyśku opowiedział nam na koniec, o kursie
przygotowanym wraz z warsztatownią.

KP — Ja ogólnie miałem sporo propozycji prowadzenia warsztatów i bardzo długo
się opierałem, nie wiedziałem jak to zrobić i Warsztatownia zaproponowała,
żebyśmy zrobili taki kurs od a do z, nie tylko jak zabrać się za pisanie historii, ale
też, żeby wymyślić, jak poprawić. Co zrobić z tą książką dalej, dlatego, że większość
kursów o pisaniu kończy się w momencie, jak kończysz pisać książkę i potem ludzie
nie mają pojęcia co dalej z tą powieścią zrobić. Pomyśleliśmy, żeby jeszcze zwrócić
uwagę na to, jak napisać list wydawniczy, na co zwrócić uwagę podczas rozmowy
z wydawcą, że kiedy wydawca każe płacić ci za wydanie książki, to masz do
czynienia z vanity pressem i trzeba na to uważać. Ile mogą zarobić pisarze na
spotkaniach autorskich. Jak wygląda organizacja pojedynczego spotkania
autorskiego. Jak wygląda organizacja całej trasy. Tak chcieliśmy zrobić ten kurs,
żebydać młodemu autorowi narzędzia do pisania i jednocześnie pokazać mu,
że życie z tego jest możliwe. Pokazać, że nie warto się przejmować tym, że to jest
1/1000. Po prostu trzeba ciężko nad tym pracować. Póki co są oceny pozytywne,
gdzieś tam mi się na yt obił o oczy hejt, że jak to ja się ośmieliłem robić kurs, ale
ja do tego nikogo nie zmuszam. Nie trzeba kupować kursu, jak ktoś chce, może
sobie kupić, a jak nie to nie. Zachęcam, ale nie zmuszam.

H – Krzyśku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
KP – Również dziękuję.
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Od papirusu po korę
Czyli o pochodzeniu książki
Marcin Masłowski
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Kiedy sięgam po nowo nabytą książkę, oglądam jej okładkę, palcami badam
wypukłości, dotykam grzbietu i przyglądam się umieszczonym tam napisom,
a później otwieram na przypadkowej stronie i... wącham. Nie, wróć. Każda książka,
nie tylko ta najświeższa na rynku, wymuskana i nieskażona jeszcze dotykiem
innego czytelnika, która wpadnie w moje ręce, poddawana jest temu dziwnemu
trochę obrządkowi. To pierwsze doznanie, głównie zapachowe, a czasami bolesne,
gdy twardszy papier przetnie skórę, jest jedyne i niepowtarzalne. Jest wstępem
i zaproszeniem do tego, co zostało zapisane w środku.

Ale czy kiedykolwiek zastanawiałem się, w jaki sposób ludzkość wykuła formę
książki? Kto i kiedy wpadł na pomysł, by posiadała okładkę? By zszywać jej strony?
Odpowiedź na to pytanie była w moim przypadku prosta – nie, nigdy nie
zaprzątałem sobie tym głowy. Szelest kartek i wyczekiwanie na poznanie
pierwszego zdanie historii była silniejsza niż chęć rozmyślania nad proweniencją
przedmiotu, który, bądź co bądź, towarzyszy mi od dzieciństwa.

Na początku był… papirus, że sparafrazuję pewien znany wers
Jesteśmy w starożytnym Egipcie. Moczymy stopy w Nilu, nie bacząc na krokodyle,
hipopotamy i słodkie kociaki. Nie interesują nas piramidy ani nieodłupany jeszcze
nos Sfinksa (jak głosi legenda, zajmą się nim nieco później żołnierze Napoleona).
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Patrzymy z nostalgią przed siebie, na drugi brzeg wielkiej rzeki, gdzie w odległych
kamieniołomach, wśród hałasu kilofów i okrzyków poganiaczy zaprzęgniętych do
ciężkiej pracy robotników wyłania się kolejny obelisk ku czci i chwale faraona.
Woda cicho szemrze, gdzieś odezwał się krzykliwy ptak, coś chlupnęło i płynie
w naszymi kierunku, być może chcąc nas pożreć na śniadanie… Tymczasem to, co
rośnie wokół, to właśnie roślinny książkowy prapoczątek. A dokładniej
kilkumetrowa trzcina papirusowa, cyperus papyrus . Egipcjanie używają jej
codziennie, jest produktem powszechnego użytku. Z jej cienkich pasków plotą
kosze, a później wkładają do nich dzieci i puszczają wodami Nilu, by ratować je
przed wściekłością faraona… Ale przepraszam, już wracam do głównego nurtu.

Nie odkryję Ameryki pisząc, że to właśnie papirus służył biurokracji i buchalterii
starożytnego państwa. Co należało uwiecznić na wieki, wykuwano w kamieniu
i stawiano przy tym piramidę. Resztę notowano i zawijano w zwoje. Proszę jednak
nie wyobrażać sobie, że przygotowanie podłoża do spisania na nim przepisu na
potrawkę z ibisa było łatwe i niewymagające wysiłku. Trzcinę należało ściąć,
a następnie rozerżnąć trójkątny w przekroju badyl. Wykroić paski, uklepać, ułożyć
je na formie okrojonej deseczkami, koniecznie zgodnie z kierunkiem biegu
włókien. Ciasno, jeden obok drugiego, a wszystko było mokre i oślizgłe. Teraz
kładziono drugą warstwę – tym razem robotnik przygotowywał krótsze paski, bądź
co bądź pracował nad stworzeniem długiego zwoju, a nie płótna pod kwadraty
Pieta Mondriana. Taką „kratownicę” z włókien ubijał, by poszczególne części
dokładnie do siebie przywarły. Wszystko nadal tonęło w maziowatych sokach
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i wodzie, które lepiły poszczególne części. Wreszcie przychodziła pora na
wygładzenie płaszczyzny arkusza i jeśli zachodziła taka potrzeba, przystępowało
się do łączenia ich w długie rulony – także przy pomocy klejowatego śluzu,
zwinięte we wstęgę, sięgającą nawet ponad trzy metry. Tak powstawał pierwszy
papier, choć nie był bez wad – z uwagi na łączenia pasków trzciny, w trakcie pisania
na nim, zdarzało się zahaczać o wystające jej części.

Egipt rozkwita i upada – tak to bywa z imperiami
Papirus, jako że rósł wyłącznie w wodach Nilu, stał się cennym produktem, którym
handlowano z ludami cywilizacji Morza Śródziemnego. Gliniane tabliczki czy
wiązane supełki z oczywistych względów musiały pójść w niepamięć. Nie jest
jednak i tak, że papirus sprawdzał się w każdych warunkach. Przeniesiony
w

bardziej

wilgotne

rejony,

nasiąkał

wodą,

ciemniał,

wysuszał

się

i w konsekwencji, jeśli był poddany takim torturom kilkukrotnie, rozsypywał się w
pył. Nawet jeśli nie zawierał wspomnianego wcześniej przepisu na smacznego
ptaka w warzywach, stanowił przysmak dla wszelkich żuczków, skarabeuszy
i starożytnych moli książkowych. Nie można się zatem dziwić, że zwoje
przechowywano nierzadko w dzbanach, skrzyniach czy zawijano w skórę.
Przetrwały do naszych czasów tylko te dobrze zabezpieczone, bądź ukryte głęboko
w grobowcach zapomnianych władców.
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Czasy egipskich z urodzenia faraonów przemijają. Na arenę wkracza Grecja
i boski Aleksander, a po nim – dynastia Ptolemeuszy. To za ich rządów powstaje
Biblioteka Aleksandryjska – pierwsza i wielka świątynia mądrości. Nie myślcie
jednak, że po wejściu do jej środka z łatwością odszukalibyście pożądany papirus
(jeśli w ogóle umielibyście go odczytać). Nie stały one ułożone bokami z wyraźnie
widocznym tytułem czy nazwiskiem autora. Nie znaleźlibyście w niej pomocnego
bibliotekarza czy szafki z fiszkami i katalogami. Rządził tu przypadek i pamięć tych,
którzy

pracowali

w

bibliotece.

Zwoje

natomiast

spotkalibyście

najprawdopodobniej rozrzucone na półkach, niszach i we wgłębieniach, bez
żadnego ustalonego porządku i hierarchii. Nawet jeśli już dostalibyście któryś
z nich, nie byłoby łatwo zapoznać z jego zawartością – pismo umieszczano rzędami
i w kolumnach, od lewej do prawej. Aby czytać, należało ręką odwijać arkusz,
a drugą jednocześnie go zwijać. Gdy już dobrnęlibyście do końca, w dobrym tonie
było rozwinięcie papirusu na nowo, czyli do początku, i zwinięcie go tak, by wasz
następca przed czytaniem nie musiał siłować się z jego rolowaniem. I jak tu
podczas lektury trzymać kubek ciepłej herbaty? Jak czytać w tramwaju?
Jak pokonać zwój mierzący ponad czterdzieści metrów długości (jest taki, papirus
Harrisa, znajduje się w British Museum)?

Myśli, mądrości i idee Biblioteki Aleksandryjskiej promieniowały na sąsiednie kraje
i miasta (przy okazji: nasza „biblioteka” i grecka nazwa słowa „księga” pochodzi od
Byblos, słynnego z handlu papirusami fenickiego miasta; stąd do „Biblii” już
niedaleko). Zazdroszczono Egiptowi i między innym dlatego na terenie dzisiejszej
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Turcji założono konkurencyjną Bibliotekę Pergamońską (zastosowałem tu dość
spory skrót myślowy, proszę o wybaczenie). Na wieść o rosnącej sile nowej
biblioteki władca Egiptu, niejaki Ptolemeusz V, nie dość, że uwięził
pergamońskiego bibliotekarza, to jeszcze zakazał dostarczania papirusu, wiedząc,
że bez cennego materiału piśmienniczego, biblioteka upadnie. Nic takiego nie
miało, na szczęście, miejsca. Przyparci do marmurowej ściany pergamońscy
mędrcy musieli naprędce wymyślić jakieś zamiennik i wprowadzić jakiś „upgrade”.
Jako że cyperusa i Nilu wkoło nie było, a pomoc znikąd nie nadchodziła, udali się
do pobliskiego gaju oliwnego, by zaczerpnąć ożywczego świeżego powietrza.

A że otoczeni zostali wysuszoną od słonecznego żaru florą, a zwłaszcza pożerającą
ją szczęśliwą rogacizną, postanowili notować swe myśli na… cielsku tych biednych
zwierząt. Skóry cielęce, owcze, jagnięce czy nawet, o zgrozo, kozie, stały się
doskonałym nowym podkładem piśmienniczym. Skąd zatem wzięła się nazwa
„pergamin”, wyjaśniać już nie trzeba. Kilka dni moczenia powłoki w wodzie
z wapnem gaszonym, suszenia i naciągania na ramy, pozwalało na w miarę łatwe
i tanie wytwarzanie podkładu. Ten następnie szorowano i skrobano tak długo, aż
stawał się cienki, odpowiednio miękki i przybierał białą barwę. Wyższość
pergaminu nad papirusem była oczywista. Nie dość, że nie zadzierały się na nim
ówczesne stalówki, to jeszcze można było pisać po jego obu stronach i nie martwić
się o to, że materiał łatwo ulegnie zniszczeniu.
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A teraz, proszę, zastanówcie się, ile zwierząt należałoby wybić, aby wytworzyć
kilkudziesięciu stronicową książkę? Podpowiem – na jeden egzemplarz Biblii
Gutenberga zużywano setki skór. Nie dziwi więc już to, że księgi wykonane
z pergaminu, niezależnie od ich zdobień i używania drogich pigmentów, zarówno
w starożytności jak i w wiekach ciemnych musiały kosztować fortunę.

Imperia powstają, imperia upadają. Na scenie pojawia się Rzym i jego sztandarowe
SPQR. Wraz z nim drzewa, a dokładniej kora. Książki, jak powiedział mi kiedyś
pewien galijski, srebrnowłosy druid, są bowiem dziećmi drzew. Już niektórzy
starożytni historycy twierdzili, że już w czasach papirusów Rzymianie pisali na
korze. Łacińskie liber czy hiszpańskie libro pochodzi właśnie od słów określających
błonę oddzielającą korę od pnia drzewa. Nasza „kniga” i „księga” etymologicznie
sięgają „kniei”.

Book, Buch, boek również pochodzą od drzewa, a dokładniej od buka o białym
odcieniu pnia. Rzymianie porzucili jednak ten materiał i zaczęli korzystać
z pergaminów. Doskonale przecież potrafili przyswajać ulepszenia podbijanych
ludów i nie mieli z tego tytułu żadnych uprzedzeń czy poczucia niższości.

My zaś, znając tę historię, możemy błyszczeć w towarzystwie.
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W nowym centrum świata, do którego prowadziły wszystkie drogi, czytanie stało
się podstawą, umiejętnością, którą posiadało coraz więcej obywateli (celowo nie
użyłem słów „ludzi” czy „mieszkańców imperium”). Spisywano wszystko –
począwszy od listy zakupów, po wielkie traktaty filozoficzne. Jednocześnie
nieodwołalnie przemijała pradawna ustna, żeby nie powiedzieć „oralna”, kultura
słowa. Zanikła umiejętność werbalnego przekazywania legend, opisywania
dziejów rodów i ich władców, czy odtwarzania zapamiętanych ustępów „Iliady”
i recytowania tysięcy wersów „Odysei”. Powstała nowa cywilizacja, cywilizacja
słowa pisanego, które przeto stało się bardziej dostępne i „łatwiejsze w obsłudze”.
Wraz z nią pojawili się księgarze i handlujący księgami, rósł odsetek czytelników,
bo wzrastała liczba zakładanych szkół. Wszystko jednak ma swoje blaski i cienie:
nauczali w nich litteratorzy, „ci, którzy uczą liter”. Była to już wówczas nędzna
i słabo opłacana profesja. To również pozostało nam w spadku po Rzymianach:
i dziś z literatury nie można się godnie utrzymać.

Ale wracajmy do papirusowych zwojów
Na co dzień były przecież zupełnie niepraktyczne, a zatem ci, którzy potrzebowali
sporządzić jakieś notatki, zapisać uciekającą myśl albo obliczyć, czy kupiec nie
omylił się w rachunkach, nadal korzystali z najpopularniejszej formy zapisu – rylca
i glinianej najczęściej, woskowanej tabliczki. Te przechowywano, na przykład
w torbach. Z czasem zaczęto je łączyć, by łatwiej można było je przeglądać,
przeplatając przez dziury w rogach sznurek, rzemyk albo metalowe kółko.

145

VARIA
Tak powiązane tabliczki nazywano codexami. Kiedy w użyciu rzymskiego
obywatela pojawił się papirus czy pergamin, tabliczki zastąpiono łatwiejszym
w obsłudze i cieńszym materiałem. Stąd niedaleko już do książki, jaką dziś znamy,
prawda?

Wreszcie zaczęto pergamin składać na pół, choć dokładnie kiedy i kto uczynił to
jako pierwszy, nie dowiemy się pewnie nigdy. Kartki zszywano, a żeby pierwsze
strony nie niszczyły się, wymyślono, by oprawić je w coś bardziej trwałego – na
przykład deskę owiniętą w skórę. Tak powstała okładka i grzbiet. Można toto
ustawić na półce, łatwo odszukać pożądaną pozycję, pożyczyć koleżance z villi
obok, a nawet wysłać mężowi, odbywającemu służbę w jakiejś odległej prowincji.
Et voila!

Historia książki okazała się być dla mnie bardziej ciekawa niż niektóre z książek,
jakie czytałem. Zatem następnym razem, gdy sięgnięcie po któryś z waszych
ulubionych, albo może natraficie na jakiś zniszczony i zmaltretowany przez
niespokojnego czytelnika wolumin, przypomnijcie sobie o chyboczącej się na
gorącym, egipskim wietrze trzcinie. I wśród szelestu papierowych kartek dajcie mu
się ponieść lekturze aż do końca.

Aby poznać bliżej losy i dzieje przedmiotu, jakim jest książka i zrozumieć, jaką moc w sobie
skrywa, polecam rewelacyjną „Nieskończoność w papirusie” Irene Vallejo Wydawnictwa
Sonia Draga. Była dla mnie inspiracją i z której korzystałem, pisząc powyższy artykuł.
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Autorem powyższego tekstu jest pisarz Marcin
Masłowski. Twórca serii fantasy „Dzieci czystej krwi”,
w której skład wchodzą obecnie dwie książki:
„Czteropalczaści”
oraz
„Wyrocznia
Środka”.
Dodatkowo, teksty Marcina możecie przeczytać
na jego blogu:

https://marcinmaslowski.pl/
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Poznaj autora
Arek „Birdman” Orzeł

148

VARIA
Poznaj autora to kolejna nowość w Magazynie Hipogryf! Jest to seria, która ma na
celu przedstawienie wam nowych autorów, którzy możliwe, że zaciekawią was
swoją twórczością. Jako że jest to trzeci numer Hipogryfa, to i przedstawię wam
tutaj trzech autorów. Recenzje ich książek mogliście już zobaczyć na blogu
hipogryf.pl czy też na łamach magazynu, a jeden z nich nawet opublikował coś
w tym numerze! Nie przedłużając, przejdźmy już do nazwisk.

Marcin Halski

Rocznik 1986. Absolwent filozofii i człowiek wielu talentów: pisze książki, prowadzi
wydawnictwo, ogarnia spotkania autorskie i eventy książkowe, a do tego jeszcze
gra na gitarze.

Marcin zadebiutował w 2020 roku, książką: „Dlaczego szczęśliwy człowiek nie żeni
się z kobietą” - lekką satyrą opowiadającą o problemach żeńsko-męskich. Niedługo
potem pojawiło się „Rise in Wojkowice hell”! Jest to postapokaliptyczna historia
w rodzinnych klimatach, gdyż akcja dzieje się w naszym polskim Zagłębiu, gdzie
ludzie muszą zmagać się z wirusem o nazwie Gorolus. Książka co chwila puszcza
oko do czytelnika.
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Dalej jesteśmy w 2020 roku i tym razem trafia nam się nieco poważniejsza pozycja.
“Chrystusowa ziemia” to postapokaliptyczna opowieść łącząca ze sobą wątki
religijne i fantastyczne, gdzie matka natura ostatecznie postanawia wypowiedzieć
wojnę ludzkiej rasie. Książka doczekała się u nas aż dwóch recenzji. Pierwsza,
mojego autorstwa pojawiła się na początku 2021 na hipogryf.pl. Niedługo potem
Tyem podjął się przeczytania i zrecenzowania tej pozycji, gdzie na blogu
żartobliwie nazwał ją “Chrześcijańskim Wiedźminem”.

W 2021 autor opublikował kolejny niecodzienny poradnik: “SZCZĘŚLIWY
CZŁOWIEK JAKO TATOZAURUS SAPIENS” - tym razem poruszając trudy mężczyzny,
który dopiero co został ojcem.

Po Tatozaurusie przyszedł czas na zmiany... i to naprawdę spore! Marcin Halski
założył własne wydawnictwo “Wydawnictwo HM” a jedną z pierwszych pozycji
wydawniczych okazała się seria Ucznia Nekromanty autorstwa E.Raj! Prowadzenie
wydawnictwa książkowego wcale nie zwolniło jego książko twórczego tempa
i w październiku 2021 pojawiła się jego nowa książka: “Laleczki” idąc w o wiele
bardziej mroczne klimaty niż dotychczas. Pozycja nie została jeszcze zrecenzowana
na łamach Hipogryfa, ale niebawem to się zmieni! Jak i też będziemy oczekiwać na
kolejne książkowe nowości od autora.
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Marcin Masłowski

Triathlonista, miłośnik książek oraz starych antykwariatów i co najważniejsze —
Łodzianin (Też jestem z Łodzi, więc nie było innej opcji jak o tym nie wspomnieć!).

Marcin Masłowski jest autorem serii “Dzieci Czystej Krwi” historii łączącej ze sobą
elementy typowego średniowiecznego fantasy, z motywami rodem z sciencefiction (trochę jak ukochane przeze mnie Might & Magic). Są to wielowątkowe
historie, gdzie przyjdzie nam obserwować rodzący się konflikt i to bo obu stronach
barykady! W serii ukazały się na razie dwa tomy: “Czetropalczaści” oraz
“Wyrocznia Środka”, oba zostały zrecenzowane na blogu hipogryf.pl. Chyba nic
złego się nie stanie, jak powiem wam, żeby wyczekiwać informacji o trzecim tomie.

Jednak książki to nie wszystko! Marcin prowadzi też swoją autorską stronę
https://marcinmaslowski.pl/ gdzie poza informacjami o jego książkach i tekstami
z nimi powiązanymi, znajdziecie też wiele ciekawy artykułów. Jeden z nich możecie
przeczytać nawet na łamach tego numeru Hipogryfa, gdzie autor przybliża nam
historię papieru. Zapraszam was do zapoznania się z nim, bo to solidna porcja
ciekawych informacji.
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Przemysław Duda

Przemysław Duda, a dokładnie to: dr n. biol. Przemysław Duda lek. z Katedry
Fizjologii

i

Neurobiologii

Molekularnej,

Wydział

Nauk

Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego (brzmi nawet lepiej niż Khaleesi), jest autorem
trylogii Więźnia oswobodzonego. Historii pełnej miecza i magii, w skład której
wchodzą książki:

•
•
•

Miecze i słowa
Pięć pustych tronów
Drogi donikąd

Autor jest trochę takim naszym Nikołajem Pierumowem. Bo zarówno trylogia
Więźnia oswobodzonego autorstwa Przemysława Dudy, jak i trylogia Pierścienia
mroku autorstwa Nika Pierumowa, dzieją się w świecie wykreowanym przez J.R.R.
Tolkiena! Pierumow postanowił napisać swoją kontynuację Władcy Pierścieni
i widzimy u niego miejsca i wydarzenia dziejące się po znanej nam walce
z Sauronem. Za to Przemysław Duda idzie w trochę inną stronę i niczym Szeloba,
tka przed nami swoją własną historię.
Mimo że historia „Więźnia” została już zakończona, to spokojnie, z pierwszej ręki
wiemy, że kolejne opowieści już się piszą i na pewno nie jest to kres twórczości
autora.
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Historia zina i naszej Chimery
Arek „Birdman” Orzeł
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Historia tego zina oraz naszej maskotki wiąże się z pewną bardzo długą i wytężoną
burzą mózgów, jaka miała miejsce między mną (dla przypomnienia, Birdman z tej
strony) a Nanaią. Bo tak naprawdę Magazyn Hipogryf nie miał wcale nazywać się
Hipogryfem. Tak więc zapraszam do lektury, bo trochę czytania tutaj będzie!

Pierwszym pomysłem było stworzenie zina jako osobnego projektu, a nie
następstwa bloga hipogryf.pl. Zin miał nazywać się Chimera i właśnie miał mieć
taką, a nie inną maskotkę. Powstały pierwsze szkice i pomysły, a wszystko
wydawało się zmierzać w jak najlepszym kierunku. Do czasu, kiedy nie odkryliśmy,
że adres chimera.pl jest już zajęty, a poza tym, tyle tych chimer jest już
w Internecie, że wcale to taka dobra nazwa nie jest.

Problem w tym, że maskotka już powstała!
Chimera „Himka” zaczęła pojawiać się na pierwszych szkicach i tak nam się ten
pomysł podobał, że no nie było opcji, żeby ten temat tak zostawić. No i jak już
zaczęliśmy planować stworzenie magazynu, to nie bardzo też chcieliśmy się z tego
wycofywać.
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Pierwszy szkic Chimery jaki przesłała Nanaia
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Odpowiedź była prosta: wystarczyło tylko znaleźć lepszą nazwę.
Taką, która dalej będzie w klimatach Hipogryfa i Chimery. No i jak da radę to fajnie,
żeby była też na literę h (przy tym akurat ja się upierałem).

Tak narodził się Projekt Harpia!

Tak, wiem… mogłem wymyślić coś lepszego… no ale czasu już nie cofnę!
Harpia była tymczasową nazwą (chociaż docelowo miała taka zostać) pomysłu na
zin internetowy, jaki przedstawiliśmy całej redakcji. Miał to być darmowy
miesięcznik o szeroko rozumianej kulturze, gdzie każdy z redaktorów mógł
prowadzić swój dział i poruszać tematy związane z literaturą, muzyką, grami czy
jakimś swoim hobby (chcieliśmy trochę odejść od fantastyki).

Blog Hipogryf.pl jednak dalej miał być naszym głównym
i najważniejszym projektem
Mieliśmy dalej rozwijać blog hipogryf.pl i jednocześnie powoli pracować nad
stworzeniem czegoś o wiele większego. Zaczęło się zbieranie pomysłów, dyskusje
na discordzie, wyszukiwanie jakichś książek i kursów online odnośnie pisania czy

156

VARIA
copywritingu, a sam plan był taki, że przygotowujemy się powoli i kiedy będziemy
gotowi, to ruszymy z projektem.

Oczywiście nie było opcji, żeby porzucić naszą chimerę Himkę! Mimo że nazwa
zina miała być inna, to maskotka miała pozostać niezmieniona. Dalej miała być
uroczą chimerą z wężowym ogonkiem. Pojawiła się też jej chibi wersja. Widać, że
jak już Ulka miała zamysł, to nie było opcji, żeby go zmienić. Dlatego znakiem
rozpoznawczym tej postaci stały się rogi, nietoperze (czy też demoniczne?)
skrzydełka i właśnie ten wąż zamiast ogona. Który to miał mieć dodatkowo swoją
własną świadomość i być tak jakby osobnym bytem…

Wspominałem, że wśród pomysłów były też komiksy? Chcieliśmy iść wzorem
CD-Action i ich komiksów z Klarą w roli głównej. Czyli prostych czarno-białych
paneli, przedstawiających jakiś żart sytuacyjnych czy odniesienie do branży gier
(jeśli dobrze pamiętam, u nas miało się to odnosić do książek). W pewnym
momencie nawet był pomysł, żeby to nasza chimera ozdabiała każdą okładkę, a jej
wygląd zmieniał się zgodnie z tematem głównym danego numeru. Jeśli numer
skupiać miał się na Wiedźminie, to mieliście podziwiać Himkę w cosplayu Geralta.
Jeśli tematem miał być Doom, to miała mieć w rękach Crucible. Prawda, że brzmi
całkiem fajnie? Jednak to okazało się niestety niemożliwe, bo jednak mamy pracę,
rodzinę, obowiązki i czasem ciężko jest wcisnąć czas na pisanie recenzji, nie
mówiąc już o wymyślaniu i projektowaniu tego wszystkiego. Tym samym ten
pomysł został przerzucony do worka z planami na później. Mieliśmy najpierw
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dopracować sam szkielet i cały proces składania magazynu, a dopiero potem zająć
się fajerwerkami. Wiecie, żeby nie budować kolosa na glinianych nogach, który to
nam się zaraz tutaj przewróci.

Chibi Himka na pierwszym szkicu
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A potem wszystko padło!
Boty w końcu odkryły Hipogryfa! Co chwila ktoś próbował zalogować się do panelu
losowo generowanymi hasłami, skrzynka mailowa zapchana, co minutę wpadały
nowe maila z jakimiś fejkowymi tytułami i treścią, która krzyczy, że masz wejść
w załączony link, bo to bardzo ważne. Strona ładowała się w nieskończoność i nikt
nie mógł się zalogować. No po prostu koniec hipogryf.pl.

Z jednej strony cieszę się, że działania seo dały efekt i blog stał się lepiej widoczny
w wyszukiwarkach, ale nie o taką publikę mi chodziło!

Nie był to oczywiście duży problem, ale sam fakt, że był, dało nam trochę do
myślenia. Zwłaszcza, że był to drugi problem, jaki mieliśmy z powodu postawienia
bloga na Wordpressie. Pierwszym były luki we wtyczkach, które sprawiły, że strona
zniknęła na 3 dni (i nauczyły mnie robić backup PRZY KAŻDEJ ZMIANIE). No a teraz,
potrzeba instalowania antyspamów, zmiany sposobu logowania czy dodawania
komentarzy, żeby się tych głupich botów pozbyć. To wydarzenie ponownie
wywołało dyskusje na temat naszych dalszych planów. Czy chcemy iść w bloga,
który jednak jest na serwerze utrzymywanym przez jedną osobę i może dość łatwo
zniknąć z sieci, czy chcemy jednak zmienić plan działania?
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Tak narodził się Magazyn Hipogryf
Szybko Projekt Harpia został przemianowany na Magazyn Hipogryf i podjęto
decyzję, że wszystkie teksty, jakie przygotowaliśmy albo właśnie kończymy, nie
trafią na bloga, a staną się podwalinami pod pierwszy numer naszego darmowego
miesięcznika. Hipogryf z bloga stał się zinem i zaczęliśmy spoglądać w stronę takich
platform jak Google Play, Książki Play czy też inne sklepy z cyfrową dystrybucją.
Wtedy, nawet jeśli padnie strona, czy rozpadnie się zespół, to numery, które razem
tworzyliśmy, będą dalej krążyły w sieci. Blog hipogryf.pl oczywiście dalej będzie
istniał i dalej będzie rozwijany, jednak bardziej jako miejsce do publikowania
zapowiedzi, newsów, konkursów, czy krótszych form, a lwia część naszej pracy
trafiać będzie właśnie do magazynu. Czyli dokładnie tak jak robiło to CD-Action,
gdzie recenzje do magazynu, a newsy na www. Zaczęliśmy też iść bardziej w stronę
social mediów, w końcu powstał fanpage na Facebooku (czego ja sam
zwolennikiem nie byłem, bo dalej twierdzę, że za 5 lat nikt już fejsa używać nie
będzie), czy rozpoczęliśmy przygotowania do ruszenia z podcastami (wcześniej niż
w 2022 roku to one na bank się nie pojawią). Mimo wszystko cieszę się z takiego
obrotu spraw. Dużo bardziej jara mnie składanie nowych numerów niż dodawanie
wpisów na blogu. Przygotowując każdy kolejny numer Hipogryfa, wspominam
Tawernę RPG czy Oldsql-zina, czasy, kiedy fanowskie magazyny dodawane były na
płytach do czasopism komputerowych i ogólnie cieszę się, że robimy coś innego.
A jeśli chodzi o historię Himki, to ona też kończy się happy endem! Jak już wiecie,
od tego numeru oficjalnie jest ona maskotką Magazynu Hipogryf i podobnie jak
my, ona też przeszła wiele zmian!
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Najnowsza wersja Himki!
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Możliwe że już niebawem zobaczycie Himkę w kolorze!
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REDAKCJA
Magazyn Hipogryf to darmowy fanowski 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
e-zinów dawno minęły, to chcemy też pokazać, że same e-ziny nie umarły
i w czasach 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: mailto:kontakt@hipogryf.pl
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W tym numerze napisali:

Arek „Birdman” Orzeł
Zajawiony retro-grami, książkami i pisaniem. Założyciel portalu Hipogryf.pl oraz
Magazynu Hipogryf. Fan Fallouta i Stalkera (który to rozbudził w nim również
zainteresowanie ASG). Uwielbia stare filmy science-fiction, szczególnie
te powiązane z Erą Atomu.
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Ulka „Nanaia” Kiniorska
Meredith Brooks, w jednej ze swoich piosenek napisała kiedyś „I’m a little bit of
everything, all rolled into one” – i ten cytat chyba najlepiej oddaje to, jaka jestem.
Czytam, rysuję, piszę, strzelam z łuku i działam w grupie rekonstrukcyjnej…
Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, na pewno będzie o czym pisać.
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Luk „Thorvil” Traczyk
„Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od południa, od strony Podkarpacia.
Miał na sobie stary płaszcz, w którym niegdyś ścigał Mężczyznę w czerni, przy boku
miał miecz dziedzica Isildura, a na twarzy bliznę po strzale z blastera Boby Fetta…
Ale przyszła na niego kolej, przysiadł więc i zaczął pisać co widział. A było tego
sporo…”
Thorvil, czyli ja, spiszę tu wszystko to i wiele więcej. Oczekujcie ode mnie sporo
fantastycznej publicystyki, Gwiezdnych Wojen i okazjonalnych recenzji nowości
i książek retro. W świecie SW siedzę tak głęboko, że gdybym miał bliźnięta
nazwałbym je… Tak, zgadliście! R2D2 i C3PO! To wszystko i sporo więcej, ale
zawsze w klimacie.
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Dawid „Djf” Janeczek

Czytelnik książek fantasy mający słabość do debiutów. Fan Sandersona,
Abercrombiego i Wegner. W trakcie pisania książki (tu daleka droga przede mną
jeszcze).
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Antek „zaMULAcz” Obrębski

Rocznik 2006. Fan fantastyki, zwłaszcza młodzieżowej i dla dzieci. Sporadycznie
stuka w klawiaturę. Spędza dużo czasu na oglądaniu meczów swojej ulubionej
drużyny piłkarskiej i graniu w FM'a.
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Gościnnie dla Hipogryfa napisał:

Autor książek „Czteropalczaści” oraz „Wyrocznia Środka” (seria „Dzieci Czystej
Krwi”). Więcej o Marcinie możecie dowiedzieć się na jego stronie autorskiej:

https://marcinmaslowski.pl/
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Patroni medialni:

Loża Książkożerców

Facebooka grupa dla osób, które lubią czytać książki, dyskutować o nich oraz
wymieniać się recenzjami. Na grupie panuje regulamin, miła atmosfera i porządek.
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Konkursy:
Gorąco dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do konkursów, jakie ogłaszaliśmy
w drugim numerze! Jesteśmy jeszcze w trakcie oceniania waszych prac
i o rezultacie poinformujemy w pierwszej kolejności na www.hipogryf.pl, a potem
również w grudniowym numerze magazynu.

Już niebawem wrócimy z nowymi konkursami!
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Bonus

A na sam koniec bonus! Minione i przyszłe okładki Hipogryfa, przygotowane przez
Nanaię w czystej wersji, bez żadnych napisów i innych ozdobników.

Kolejno:

•
•
•
•
•

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
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Do zobaczenia w kolejnym numerze!
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