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Pyrkon FTW!
Serwisy takie jak Polter (a jest ich jeszcze kilka, choć nie 
tak fajne) to dziwne twory.

Z jednej strony są napędzane przez fanów i hobbystów, 
którzy piszą newsy i artykuły, udzielają się w blogosfe-
rze. W miarę wolnego czasu i chęci robią coś dla innych. 
Z drugiej zaś muszą się utrzymywać, co zazwyczaj spro-
wadza się do oparcia w osobie jakiegoś pasjonata, zwa-
nego  Wydawcą. A  jak dopiszą reklamodawcy, to  mamy 
Dzień Dziecka w Boże Narodzenie.

Bardzo  podobnie funkcjonują konwenty miłośni-
ków fantastyki i gier bez prądu. Robią je fani, dla innych 
fanów, którzy zasilają imprezę opłatami  za  wejściówki. 
Ostatni  poznański  Pyrkon, który przejdzie do  histo-

rii  jako  największy konwent zorganizowany w  Polsce 
(ponad 6 tysięcy uczestników!), to przykład fanowskiej 
inicjatywy przekraczającej granice i  łamiącej schematy. 
Takie sukcesy pozwalają marzyć, że i w Polsce doczekamy 
się wielkiej, profesjonalnej imprezy, z  pokaźną częścią 
targową. Essen w Poznaniu – dlaczego nie?

Póki co, pozostaje jeszcze raz pogratulować ekipie Pyrko-
nu wspaniałego osiągnięcia. Osiągnięcia, które nie dość, 
że cieszy wszystkich miłośników  fantastyki, to  jeszcze 
stanowi prawdziwą inspirację. Także dla nas.

Maciej „repek” Reputakowski



1. Czas i miejsce
Pierwszą rzeczą, którą należy uświadomić sobie, dysku-
tując o średniowieczu, jest fakt, że okres ten zaczyna się 
w  IV-V wieku  naszej ery, a  kończy w  XV-XVI, zależnie 
od tego, którego badacza prace czytamy. Okres ten roz-
ciąga  się na  dużym obszarze czasowym, w  którym jak 
łatwo  zgadnąć życie nie stało  w  miejscu, tylko  zmie-
niało  się. Dokonywał się też postęp, a  populacja  rosła. 
Po drugie: rozciągał się też na całym kontynencie Euro-
pejskim, który jak wiadomo jest dość zróżnicowany kli-
matycznie. Przy czym skupia się bardziej na zachodzie, 
niż wschodzie. Polska  i Ruś w tym okresie były terena-
mi peryferyjnymi. Wróćmy jednak do klimatu.

Zasadniczo na południu Europy, w Hiszpanii, Włoszech, 
południowej Francji, w  Grecji  (która  wchodzi  już w  za-
sięg kultury bizantyjskiej więc jest trochę mniej istotna) 
klimat jest łagodniejszy, a uprawy łatwiejsze i przynoszą 
większe efekty. Uprawiano tam oliwki i winogrona, któ-
re stanowiły podstawę tamtejszej kuchni  i  wyżywienia. 
Uprawy te nie udawały się natomiast na północy, gdzie 
klimat jest dużo ostrzejszy.

Skład żywności zmieniał się także wraz z upływem czasu, 
wraz ze wzrostem areałów upraw, wzrostem liczby lud-
ności i kurczeniem się lasów tak więc:

W  pierwszych wiekach średniowiecza  jedzono  bar-
dzo wiele mięsa, zwłaszcza dziczyzny. Robiły to wszyst-
kie warstwy społeczne. Powód był bardzo prosty: uprawy 
przynosiły słabe efekty, a Europa pozostawała bardzo za-
lesiona. Tak więc gro  żywności  pochodziło  z  polowań. 
W  olowaniach brali  udział wszyscy, podział na  chło-
pów i szlachtę w okresie tym często się zacierał.

Około X wieku, na skutek wycinania lasów i wzrostu licz-
by ludności  zmieniła  się dieta. Poprawiono  też techni-
ki  rolne, co  pozwalało  na  osiąganie większych plonów. 
Jednocześnie jednak znacząco  spadła  ilość zwierzyny. 
Podstawowym źródłem żywności stają się rośliny, głów-
nie rośliny strączkowe. Plony z  uprawy zbóż by bar-
dzo małe (z każdego wysianego ziarna uzyskiwano plon 
w    ysokości  4-5 sztuk), tak więc podstawę diety stano-
wiły rośliny strączkowe (groch, bób, soczewica, na połu-
dniu też ciecierzyca, fasoli nie znano), zawierające wiele 
białka. Obok nich główne źródło protein stanowiło mle-
ko  i  jajka. Ze zbóż robiono głównie kasze i piwo, chleb 

blogosfera
O jedzeniu średniowiecznym

Zajmijmy się wytłumaczeniem, jak to naprawdę w średnio-
wieczu wyglądało…
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natomiast był pokarmem dość elitarnym. W dużych ilo-
ściach jedzono go tylko na południu Europy.

Około XIII-XIV wieku udało się zwiększyć efekty uprawy 
zbóż. Od tego momentu zaczyna się dieta oparta na chle-
bie i ciastach.

2. Podział społeczny
Wbrew pozorom podział społeczny, zwłaszcza w pierw-
szych wiekach średniowiecza  nie odgrywał bardzo  du-
żego znaczenia w zwyczajach żywieniowych. Na począt-
ku epoki przedstawiciele wszystkich warstw odżywiali się 
tak samo, jedyne różnice polegały na obfitości posiłków. 
W późniejszych wiekach to się zmienia. Z czasem jednak 
jedzenie mięsa  stopniowo  nabiera  elitaryzmu, ponad-
to wyższe warstwy stają się bogatsze, co pozwala wpro-
wadzić im do  diety importowane składniki, głównie 
przyprawy, a  także w trakcie postów ryby morskie. Za-
sadniczą różnicą w  stylu  żywienia  się między królem, 
a chłopem stanowi jednak głównie ilość pokarmu i ilość 
zastosowanych przypraw. Składniki diety pozostają takie 
same, przy czym zmieniają się ich proporcje.

Dostępność do  mięsa  nie była  taka  niska, jak mogłoby 
się wydawać. Jego  cena  zależała  od okresu, generalnie 
było ono jednak około 4-5 razy droższe od chleba, nato-
miast ryby były od niego droższe 16 do 20 razy.

3. Czego nie mieli
Kolejna rzecz, o której należy wiedzieć jest to, że wiele 
powszechnie znanych dziś i cenionych składników żyw-
ności  nie było  w  średniowiecznej europie znanych. 
Do najważniejszych tego typu przykładów należą:

Rośliny amerykańskie: ziemniaki, kukurydza, fasola, 
chili, kakao oraz czekolada, papryka i pomidory nie były 
znane w tym okresie.

Indyki: indyki są amerykańskie.

Herbata: Pierwszymi Europejczykami, którzy zetknęli się 
z herbatą byli Rosjanie. Nastąpiło to w trakcie XVI wie-
ku podczas podboju Syberii. Co zaś się tyczy rożnych her-
batek ziołowych, to nie mam pojęcia, czy były pite.

Kawa: Kawę znano w Etiopii około 1000 lat przed Chry-
stusem, jednak stanowiła przysmak lokalny. Około XIII-
-XIV wieku poznali  ją także Arabowie. Do Europy trafi-
ła jednak dopiero w XVI wieku.

Owoce tropikalne: Większość z nich nie rośnie w Europie 
i nie źle znosi transport.

Owoce cytrusowe: Większość współczesnych cytru-
sów  to  międzygatunkowe krzyżówki  i  kultywary, które 
w  średniowieczu  nie były znane. W  Europie uprawia-
no i jedzono cytryny, cedraty (do spożycia nadaje się je-
dynie skórka) oraz gorzkie pomarańcze.

Współczesne pieczywo: Pieczywo różniło się od dzisiej-
szego. Nie potrafiono  tak dokładnie mielić mąki, jak 
dzisiaj, więc białego pieczywa nie wytwarzano. Sam wy-
piek przebiegał inaczej. Chleby zasadniczo były niezbyt 
pulchne, płaskie. Niektóre były pulchniejsze, jednak na-
wet te najlepsze wyglądem przypominały współczesne-
go razowca.

Alkohole powyżej 30%: Proces destylacji  alkoholu  po-
znano  bardzo  późno, pierwsze jego  skuteczne próby 
to  XVI  wiek. Około  XII  wieku  opracowano  natomiast 
recepturę produkcji  brandy, to  jest napoju  destylowa-
nego z wina. Miał on około 30% mocy. Początkowo był 
produktem przemysłowym, czymś w rodzaju koncentra-
tu wina, łatwiejszego do transportu, jednak przed spoży-
ciem rozcieńczanego.

Piwo: Tak i nie. Piwo jest jednym z najstarszych, znanych 
ludzkości  napojów. Pito  je w  średniowieczu  masowo, 
jednak wyglądało  ono  inaczej od współczesnego. Sto-
sowano  bardzo  niewiele filtrów, w  wyniku  czego  napój 
był mętny, nie pienił się i miał zupowatą konsystencję. 
Zawartość alkoholu wynosiła od 1 do 5%, tak więc słabe 
piwa  były podawane nawet dzieciom. Z  uwagi  na  dużą 
ilość pozostałości  procesu  fermentacyjnego  piwo  mia-
ło  bardzo  duży ładunek kaloryczny i  często  stanowi-
ło  źródło  energii. To  była  bardziej zupa, niż napój. 
Było też nietrwałe i nie nadawało się do dłuższego prze-
chowywania. Bardzo wcześnie zaczęto eksperymentować 
z dodatkami smakowymi do niego. Około VIII wieku za-
częto stosować w tym celu chmiel, ale nie upowszechnił 
się on aż do XIII wieku. Dodatek ten sprawił, że napój ten 
można było przechowywać znacznie dłużej, stanowił też 
początek browarniczego biznesu.

Wina: Ponownie tak i  nie. Wino  było  inne niż dzisiaj. 
Praktycznie wszystkie wina tego okresu były słodkie lub 
bardzo słodkie (cukier konserwuje) były też gęstsze niż 
współczesne. Nie tak gęste jak w  starożytności  (gdzie 
raczej przypominały galaretkę, którą trzeba  było  roz-
cieńczać), ale nadal gęste. Nie nadawały się do dłuższe-
go przechowywania i psuły się po około roku. Wino na po-
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łudniu było bardzo popularne, w wielu regionach tańsze 
od wody (podobnie jak dziś butelka coli z Biedronki jest 
tańsza od butelki wody). Na północy natomiast stanowi-
ły artykuł luksusowy.

Majonez: wynaleziono go dopiero XVI wieku.

Mleko: W średniowieczu mleka nie pito. Zarezerwowane 
było dla dzieci i chorych. Przyczyna była bardzo prosta: 
ludzie w tym okresie nie potrafili utrzymać go w świeżo-
ści. Mleko było przerabiane na różnego rodzaju produk-
ty, głównie maślankę, serwatkę, masło i różnego rodza-
ju sery.

Truskawki: Truskawka  to  XVIII-wieczna  krzyżów-
ka dwóch gatunków poziomki amerykańskiej.

4. Co mieli
Arbuzy i melony: Trafiły do Europy w XI wieku.

Brzoskwinie Brzoskwinie dotarły do  Europy oko-
ło roku 300 przed naszą erą. W średniowieczu były upra-
wiane na południu kontynentu. Jednak na północy ich 
nie znano. Są zbyt trudne w transporcie.

Figi, daktyle i rodzynki: Uprawiane były na południu Eu-
ropy. Duże ich ilości  importowano też z Afryki Północ-
nej. Rośliny te można suszyć. W tej postaci sprzedawa-
no je w dużych ilościach na północ.

Ryż: afrykański  (Oryza glaberrima), nie azjatycki  (Ory-
za  sativa). Udomowiony został około  5,5 tysiąca  lat 
temu  w  Afryce Transsaharyjskiej. Arabscy kupcy prze-
wieźli go przez pustynię w 6 wieku. Uprawiany był w Ce-

sarstwie Bizantyjskim, południowej Hiszpanii  i  Wło-
szech. Plony nie były duże, więc przeznaczony był 
w zasadzie dla elit społecznych.

Herbatniki  i  krakersy: herbatniki  słodkie i  słone (czy-
li  krakersy) powstały około  XII-XIII  wieku. Początko-
wo, z uwagi na  ich dużą trwałość służyły jako żywność 
dla wojska. Funkcję tą zachowały bardzo długo. W cza-
sach Wielkiej Armady dzienna racja żywnościowa angiel-
skiego marynarza składała się z funta herbatników i ga-
lona piwa. Z pokładowego menu znikły one dopiero w XIX 
wieku zastąpione przez konserwy mięsne.

Gofry i  wafle: Wynalezione zostały w  XII-XIII  wieku. 
Różniły się znacznie od współczesnych, głównie dlatego, 
że używano innej, gorszej jakościowo mąki. Gofry szyb-
ko stały się popularne. W krajach zachodnioeuropejskich 
były sprzedawane w miastach na specjalnych straganach, 
tak jak dzisiaj.

Pączki: Pojawiły się około w okolicach XII wieku.

Pierniki pojawiły się w X wieku we Francji przywiezione 
przez armeńskich mnichów. Z  tego kraju  rozpowszech-
niły się po całej Europie. Około XIV wieku były z pew-
nością znane powszechnie. Pierniki przypominają chleb, 
pieczono  je jednak z  dodatkiem różnego  rodzaju  przy-
praw korzennych, w zasadzie niezmienionych do dzisiaj. 
Pomijając dodatek czekolady przypominały bardzo  dzi-
siejsze. Z uwagi na użycie przypraw były raczej elitarnym 
towarem. Jadali  je kupcy, szlachta  i  królowie. Uboższe 
warstwy stosowały je czasem jako dary weselne.

Zioła: Mirt, ruta, wawrzyn, koper, koper włoski, ko-
lendra, czarnuszka, anyż, pietruszka, lubczyk, kminek, 
mięta, oregano, jałowiec, tymianek, majeranek, czosnek 
(w tym czosnek niedźwiedzi i  inne gatunki leśne), szał-
wia, wrotycz, gorczyca, lebioda, rumianek, macierzanka, 
melisa, rozmaryn, piołun, bylica, estragon, chrzan. Nie-
które gatunki rosły tylko na południu kontynentu.

Przyprawy: w  Średniowieczu  znano  większość przy-
praw stosowanych obecnie w kuchni europejskiej. Wyją-
tek stanowiły sos sojowy, papryka, chili, kakao, proszek 
curry, wanilia, ziele angielskie, pieprz czerwony i zielo-
ny. Stosowano  większość przypraw  bliskowschodnich 
i dalekowschodnich, w tym także takich, które dziś nie 
są już używane w  kuchni  europejskiej. Do  najbardziej 
znanych należał czarny pieprz, pieprz długi (ostrzejszy, 
bardziej ceniony) i kubetowy, kilka gatunków cynamonu, 
gałka  muszkatołowa, goździki, kilka  gatunków  imbiru, 
kardamon i kurkuma oraz szafran. Zasadniczo spożycie 
przypraw było bardzo duże. Do Europy rocznie sprowa-
dzano  1000 ton pieprzu  i  1000 ton innych przypraw. 
Zważywszy, że w  szczytowym okresie ludność Europy 
oparła  się o  jakieś 100 milionów  założyć należy, że ich 
konsumpcja  była  dość powszechna, przy czym zarezer-
wowana  raczej dla  wyższych warstw. Były one raczej 
drogie, choć ich ceny były zróżnicowane. Za  szafran 

Arbuzy i  melony: Trafiły do  Europy 
w XI wieku.

Pączki: Pojawiły się około  w  okolicach 
XII wieku.
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i kardamon płacono  ich wagę w złocie (choć to po dziś 
dzień dwie najdroższe przyprawy), pozostałe gatun-
ki były odpowiednio tańsze. Mimo to konsumpcja przy-
praw  była  prawdopodobnie dość powszechna, choć 
większość społeczeństwa nie jadała  ich codziennie. Na-
tura przypraw jest po prostu taka, że nie spożywa ich się 
w dużych ilościach (torebki od Kamisa mają po około 10 
gramów zawartości, a starczają na kilka miesięcy). Naj-
częściej więc wykorzystywano  je od święta  lub jako  le-
karstwa. Biedniejsi, jeśli  chcieli  coś przyprawić zwykle 
stosowali  różnego  rodzaju  octy aromatyzowane, naj-
częściej pieprzem. W XV wieku czołowym eksporterem 
tego towaru była Polska. Popularnym mitem jest zwyczaj 
zabijania  przyprawami  zapachu  zepsutego  mięsa. Jest 
to oczywiście nieprawda. Przyprawy były zbyt drogie, by 
tak je marnować.

Musztarda: Musztarda została wynaleziona w Starożyt-
nym Rzymie i początkowo była lekiem na niestrawność. 
Jej produkcja  na  pełną skalę ruszyła  w  VII  wieku  we 
Francji, w wieku XVII była już powszechna. Na północy 
Europy była  towarem dość drogim (w  procesie produk-
cji używa się mosztu winogronowego, który w tych regio-
nach był niedostępny), jednak dostępnym.

Cukier: cukier trzcinowy jest znany od starożytności. Był 
stosowany na niewielką skalę jako przyprawa. Większość 
społeczeństwa jednak słodziła miodem.

Soki: znane były od zawsze. Spożywano  je wyłącznie 
świeże. Z braku cukru nie dało się ich konserwować.

Marmolada  z  cytrusów  znana  była  od starożytno-
ści na południu kontynentu. Pozostałe owoce wymagały 
dodawania cukru, w efekcie przetwory z nich były bar-
dzo drogie. Dość powiedzieć, że marmolady były w śre-
dniowiecznej Francji  tradycyjną łapówką dla  urzędni-
ków królewskich.

Migdały śliwa  migdał rośnie w  większej części  Europy. 
W wiekach średnich była powszechnie znana i używana. 
Wykorzystywano  też pestki  innych roślin z  tej rodziny 
(wiśnie, śliwki) w  większości  dzisiaj nie dopuszczane 
do sprzedaży z uwagi na dużą zawartość związków tru-
jących.

Marcepan: wyrób z  migdałów. Przejęty został od Ara-
bów  na  południu  kontynentu  między X a  XII  wiekiem. 
Pełnił funkcję podobną, jak dzisiaj czekolada. Stracił 
na popularności właśnie w trakcie ekspansji produkcji tej 
ostatniej.

Ser w średniowieczu znano większość współczesnych ty-
pów sera, włączając w to sery pleśniowe.

Karmelki: Pojawiły się w  późnym średniowie-
czu wraz z upowszechnieniem się cukru.

Kwas chlebowy: Napój ze sfermentowanej mąki  lub 
chleba, popularny po dziś dzień w Rosji. W smaku nie-
co przypomina colę. Znany był w całej Europie Północnej, 
gdzie produkowano go obok piwa.

Ocet: Ocet, czyli  skwaśniałe wino. Stosowany był 
jako przyprawa i składnik niektórych dań. W tej roli na-
dal stosowany jest w  kuchni  żydowskiej, francuskiej, 
włoskiej i  hiszpańskiej (wszystkie mają średniowieczne 
lub jeszcze starsze korzenie), nadając im bardzo charak-
terystycznego  smaku. Ocet często  przyprawiano  i  aro-
matyzowano  ziołami  lub przyprawami  korzennymi. 
Kwas octowy zabija bakterie, więc często używano go też 
jako konserwant.

Owoce lokalne: jabłka, śliwki, wiśnie, nasiona  pinio-
we i  jodłowe, gruszki, winogrona, tarnina, jarzębina, 
jagody i  maliny, dzika  róża, głóg, pigwa, arbuz, melon 
i setki innych. Stosowane były powszechne, w szczegól-
ności  jako  dodatek do  wszelkiego  typu  dań (podobnie 
używano miodu), także do mięs. Nadawały im specyficz-
nego smaku. Często używano też owoców niedojrzałych 
lub soku z nim, celem nadania potrawie cierpkości, mie-
szano  je też z octem, albo słodzono. Zwyczaj ten nadal 
występuje np. w kuchni żydowskiej, pozostałości istnieją 
też w polskiej czy rosyjskiej (np. schab ze śliwkami, że-
berka  w  sosie wiśniowym). W  XVI  wieku  na  zachodzie 
wyodrębnił się podział na  dania  słodkie i  słone, więc 
zwyczaj zanikł.

Tarty i pie: Tarta to rodzaj kruchego ciasta, które może 
być nadziane zarówno  słodkim, jak i  słonym nadzie-
niem. Pie nie posiada  polskiego  odpowiednika, zwykle 
tłumaczone jest jako „szarlotka”. Faktycznie jest to tar-

Musztarda została wynaleziona w Starożytnym Rzymie i początkowo była lekiem 
na niestrawność. 
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ta nakryta daszkiem ze zwykłego ciasta. Znano obydwa, 
przy czym kruche ciasto  stosowano  jako  opakowanie, 
a składnikiem głównym było nadzienie. Do środka wkła-
dano różnego rodzaju mięsa, podroby, warzywa, owoce, 
miód. Nie różniły się one specjalnie od współczesnych.

Lody: Umiejętność robienia  lodów  została  przeję-
ta przez Włochów i Hiszpanów około X wieku naszej ery.

5. Krztyna egzotyki:
Żołędzie: Używane były głównie jako  pasza  dla  świń. 
Wartość lasu  dębowego  określana  była  nie jak dzisiaj 
na podstawie tego ile i jakiej jakości drewna mógł dostar-
czyć, ale właśnie na podstawie tego ile świń mógł wyży-
wić (średniowieczne świnie były mniejsze, szczeciniaste, 
nie trzymano ich w chlewikach, tylko pasano w lasach). 
W okresach głodu żołędzie suszono, a następnie mielo-
no na mąkę i pieczono z tego chleb.

Paproć: Paprocie (orlice) są jadalne. Dokładniej: są silnie 
trujące, jednak poddając kłącza procesowi moczenia i su-
szenia  można  z  nich, tak jak z  manioku  usunąć toksy-
ny. Kłącza były mielone na mąkę, a następnie używane 
do  pieczenia  chleba. Praktykowano  to  jednak głównie 
w okresie głodu. Jeśli gdzieś czytamy, że ktoś żywił się 
korzonkami, to najczęściej znaczy, że żarł właśnie orlicę 
(ale też łopian, dziką marchew, niektóre selerowate i parę 
innych roślin).

Pałka wodna: Ponownie roślina okresów głodu. Wszyst-
kie jej części są jadalne. Najbardziej odżywcze ponownie 
jest kłącze. Pałka  wodna  nie była  uprawiana, tylko  gdy 
brakowało żywności zwyczajnie ją zbierano.

Pawie, bociany, żurawie: W  zasadzie jedzono  wszystko, 
co  się ruszało. Niektóre zwierzęta  głównie ze wzglę-
dów estetycznych, nie z powodów walorów smakowych 
(np. pawie, łabędzie), inne, często dziś chronione, bo nad-
miernie przetrzebione przeciwnie: bo uchodziły za deli-
kates jak np. jarząbki (taki ptaszek wielkości kury, jedzo-
ny był głównie jesienią, kiedy to żerował na  jarzębinie, 
a jego mięso nabierało jej smaku), skowronki czy słowiki. 
Jeszcze inne natomiast spożywano  w  okresie postów, 
gdyż uważano  je za  ryby. W  średniowieczu  jako  „ryba” 
definiowano  po  prostu  każde zwierze wodne, niezależ-
nie czy to ryba, mięczak, ptak, ssak, płaz czy skorupiak. 
Tak więc bobry, foki, delfiny, wieloryby i niektóre gatun-
ki ptactwa morskiego trafiały w tym okresie do garnków.

Jeże: Uważano je za przysmak.

Dziwne kawałki  zwierząt: o  czym należy wiedzieć: 
do  jedzenia  nadaje się niemal 100% zwierzęcych tka-
nek. Spora część z nich dziś nie jest wykorzystywana ze 
względów  zdrowotnych i  estetycznych. W  średniowie-
czu  żarto  wszystko: głowy, wnętrzności, świńskie ryje, 
uszy… Dla wielu, zwłaszcza biedniejszych tego typu „od-
padowe” pokarmy były najczęstszym pożywieniem po-
chodzenia  zwierzęcego. Przykładowo: na  kościach czy 
skórze dało  się ugotować rosół, różne błony służyły 
do pakowania w nie kiełbas etc.

Barszcz: barszcz zwyczajny to roślina z rodziny selerowa-
tych, jakby ktoś nie wiedział. Daleki krewniak pietrusz-
ki. Jest jadalna, służyła  do  produkcji  zup, stąd nazwa. 
Po  rozpowszechnieniu  się buraków  została  stopnio-
wo zapomniana. Nadal jest jednak jadana w Rosji.

Łopian: do  tej pory uprawiany jako warzywo w krajach 
azjatyckich. Dawniej podobną funkcję pełnił także w Eu-
ropie.

Komosa biała nazywa (błędnie) lebiodą. Obecnie uważa-
na za chwast, uprawiana była  jak zboże od czasów pre-
historycznych. Roślina  jest w  całości  trująca, jednak 
łatwo  pozbawić ją toksyczności  (wystarczy ugotować, 
a  następnie odlać wodę…) Jedzono  głównie nasiona, 
z których robiono mąkę i kaszę. Stanowiła raczej pokarm 
biedaków, jedzono ją też w czasie głodu. Z powodu cere-
gieli, jakie trzeba przedsięwziąć, by ją spożyć i skojarze-
nia z biedą uprawy tej rośliny zanikły w XVIII wieku za-
stąpione przez kartofle.

6. Sprzęty kuchenne
Co  warto  wiedzieć: w  Średniowieczu  znano  większość 
obecnie stosowanych sprzętów kuchennych, jak talerze, 
patelnie, garnki, rondle, czajniki, blachy do pieczenia czy 
formy na  ciasto. Ogromnej ilości  z  nich nie stosowa-
no na co dzień w większości domów. Powody były proste: 
po pierwsze wszelkie wyroby metalowe były bardzo dro-
gie. Po drugie: nie było gdzie.

W  średniowieczu  większość ludzi  mieszkała  w  jedno-
izbowych chatach, w  których nie było  kuchni. Posił-
ki najczęściej przyrządzano na znajdującym się central-
nie palenisku, które służyło  też jako  ogrzewanie. Piece 
kuchenne były znane, ale nie było  ich dużo. Zwykle we 
wsi znajdował się jeden, który całej społeczności służył 
do wypieku chleba oraz przygotowywania dań świątecz-
nych. Pieczenie chleba  miało  natomiast inny, bardziej 
społeczny charakter, pracowała przy tym cała wieś.
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W  miastach chleb kupowano  w  piekarni. O  tym, jak 
było na zamkach opowiem potem.

Posiłki  przyrządzano  na  tym, centralnym palenisku. 
Zwykle służył do  tego  zawieszany nad ogniem garnek, 
podobny do węgierskiego borgacza. Produkowany był on 
najczęściej z  wypalonej gliny (metal był drogi). Najczę-
ściej przyrządzano w nim różnego rodzaju zupy, potrawy 
gulaszowate, potrawki, kasze. Mięso duszono  lub goto-
wano by zapobiec ucieczce płynów, które też są odżyw-
cze.

Jedzono  to  na  różne sposoby. Zasadniczo  w  biednych 
domostwach wyglądało to tak, że wszyscy siadali wokół 
garnka, każdy brał łyżkę i jadł zawartość ze środka (łyż-
ki są znane od starożytności, wykonywano je z drewna), 
albo maczano w nich chleb. W bogatszych domach uży-
wano  specjalnego, płaskiego  chleba, na  który nakłada-
no porcję żywności. Danie spożywano, a następnie chleb 
oddawano  służbie lub, jeśli  było  się głodnym: zjadano. 
W bardzo bogatych domach używano metalowych tale-
rzy.

Potrawy stałe dzielono albo palcami, albo krojono nożem. 
Do ust brano je rękoma. Widelce były znane już w staro-
żytności, lecz po upadku Cesarstwa Rzymskiego popadły 

w  zapomnienie. Wróciły w  X wieku  we Włoszech, upo-
wszechniały się jednak bardzo  powoli: w  XV wieku  nie 
były jeszcze powszechne. Początkowo  używane były 
głównie przez kobiety, które nie chciały pobrudzić sobie 
sukni. Dopiero w XVI wieku używanie widelców stało się 
obowiązkowym wymogiem etykiety we Włoszech, skąd 
moda rozpowszechniła się po całej Europie.

Inaczej sprawa  wyglądała  na  zamkach i  w  klasztorach. 
Obie instytucje utrzymywały inny styl żywienia. Zabu-
dowania  klasztoru  jak i  zamku  potrafiło  zamieszkiwać 
nawet kilkaset osób, z  których każda  miała  swoje obo-
wiązki, a  które musiały być karmione wspólnie, by nie 
dezorganizować życia. Kuchnia  zamkowa  / klasztor-
na pełniła więc funkcje nie tylko służebne wobec pana, 
ale też ogromnej stołówki firmowej. Potrafiła zatrudniać 
gigantyczne ilości  ludzi, w  zamkach królewskich jej za-
łoga  dochodziła  nawet do  100-200 osób, często  wy-
specjalizowanych. Obfitowała  też w  różne, często  bar-
dzo  wyspecjalizowane narzędzia, zarówno  służące 
do przygotowywania żywności w wyrafinowany sposób, 
jak i na skalę przemysłową (np. ruszty, na których jedno-
cześnie można było piec kilka różnych zwierząt różnych 
gatunków i wielkości.

7. Przechowywanie żywności
Ludzie średniowiecza całkiem nieźle radzili sobie z kon-
serwowaniem żywności. Prawdę mówiąc cała sztuka go-
towania i przyrządzania potraw wzięła się właśnie z róż-
nych prób przedłużenia  żywotności  pokarmu. Jednym 
z tego typu wynalazków są sery, czyli utrwalone mleko.

Zasadniczo sposobów na utrwalenie żywności było wie-
le. Pierwszym, może dziwacznym była  hodowla  zwie-

rząt. Zwierzęta jak wiadomo mogą chodzić, jeść etc. Aż 
do XIX wieku zdarzało się, że podróżnicy czy maszeru-
jące armie brały ze sobą świnie, krowy lub owce, które 
zwyczajnie wykorzystywano  jako  żywe konserwy. Po-
dobnie działo  się jeszcze w  XX wieku  na  wsiach. Jako, 
że środki konserwacji były niewielkie zwykle świniobicie 
było wydarzeniem na całą wieś, w trakcie którego obda-
rowywano  mięskiem także sąsiadów  i  krewnych. Oczy-
wiście działało to na zasadzie niepisanej umowy „jak wy 
zabijecie świnkę, to też nam dacie mięska”.

W  miastach działało  to  podobnie. Jako, że funkcjo-
nowały w  nich bardzo  restrykcyjne zasady dotyczące 
handlu  mięsem (popularny mit jest taki, że w  średnio-
wieczu  jedzono  zepsute mięso, bo  nie mieli  lodówek 
to  bajka), a  zwłaszcza  dopuszczalną jego  świeżością, 
a nieprzestrzegającego  ich rzeźnika mogły spotkać bar-
dzo dotkliwe kary (pręgierz, chłosta) handlarze, by po-
kazać, że ich towar jest świeży bili  i  rozbierali  zwierzę-
ta na ulicach…

Świeżonko  nie było  jednak jedynym pokarmem w  tym 
okresie.

Zasadniczo większość technik konserwacji pokarmu wy-
naleziono najpóźniej w Starożytnej Grecji i od tego mo-
mentu  się nie zmieniły. Wyjątek stanowi  XIX wieczny 
proces pasteryzacji  i  stosowania  chemicznych konser-
wantów.

Najprostszym sposobem zakonserwowania  żywno-
ści  jest pozbawienie jej wilgoci. Można to zrobić susząc 
ją na słońcu, wystawiając na działanie silnego wiatru (jak 
sztokfisz) lub też wędząc. Wszystkie te sposoby były zna-

Widelce były znane już w starożytności, 
lecz  po  upadku  Cesarstwa  Rzymskie-
go popadły w zapomnienie.
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ne. W  szczególności  sposób trzeci  jest skuteczny, gdyż 
dym dodatkowo ma właściwości bakteriobójcze, a zacho-
dzące w procesie reakcje chemiczne też pomagają.

Innym sposobem jest zasolenia. Sól, stosowana  zarów-
no  jako przyprawa  jak i konserwant była bardzo cenio-
na w średniowieczu, choć nie tak jak przyprawy. Począt-
kowo wydobywano  ją w słonych bagnach nadmorskich, 
później nauczono się także czerpać sól kamienną. Było jej 
kilka  rodzajów. Spotykana  powszechnie dziś, biała  sól 
kamienna  w  tym okresie była  znana, ale jednocześnie 
droga. Większa część produkcji była skażona dodatkiem 
mułu dennego i w najlepszym razie miała kolor szary.

Potrawy potrafiono też marynować w occie lub kisić. Ma-
rynowanie ma  to  do  siebie, że kwasy zabijają bakterie. 
W  tym celu  używano  nie tylko  octu, ale też soku  z  cy-
tryn, pigw  i  innych, kwaśnych owoców. Kiszona  kapu-
sta  była  bardzo  powszechnym składnikiem żywności, 
podobnie jak kiszone ogórki (tylko na zachodzie, do Pol-
ski ogórek dotarł wraz z królową Boną), prócz tego jabł-
ka, różne inne warzywa, jajka i ryby. Inna metoda kon-
serwacji polegała na smażeniu w głębokim oleju (w tym 
procesie na potrawie wytwarza się tzw. „chrupiąca skór-
ka” która  dobrze izoluje pokarm od bakterii) i  trzyma-
niu ich w tymże oleju (co także izoluje od bakterii). Wy-
korzystywano w tym celu albo oliwę (południe) albo olej 
wyciskany z orzechów (północ), głównie laskowych. Ko-
lejna  metoda  przechowywania  potraw  to  zalewanie ich 
w  miodzie. Miód nie dość, że izoluje żywność od szko-
dliwego  wpływu  środowiskowego, to  zawiera  dodatko-
wo wielkie ilości kwasu mrówkowego, a ten posiada bar-
dzo silne właściwości dezynfekujące.

8. Dominujące smaki
Zasadniczo  w  średniowieczu  dominowały trzy główne 
smaki  (oraz  oczywiście ich mieszanki  typu  słodko-ko-
rzenny, korzenno-słodki i słodko-kwaśny) były to:

Słodki: uzyskiwany za pomocą miodu, owoców lub wina. 
Słodzono w zasadzie wszystko, w tym także mięsa i ryby.

Kwaśny: uzyskiwany w  drodze kiszenia, poprzez  doda-
wanie kwaśnych owoców  (cytryny, pigwy, wiśnie) lub 
octu. Często łączony był ze smakiem słodkim, co jest ty-
powe np. dla kuchni żydowskiej (kuchnia żydowska jest 
jedną z  najstarszych na  świecie, konserwuje ona  wiele 
tradycyjnych przepisów z różnych epok), ale też włoskiej 
czy francuskiej albo hiszpańskiej, gdzie także wykorzy-
stuje się ocet jako  przyprawę (średniowieczny zwyczaj 
mieszania wina z octem zastąpiono natomiast użyciem 
win wytrawnych, w  omawianym okresie nieznanych). 
Zastosowanie alkoholu  lub omawianej substancji ma tą 
zaletę, że emulguje (tzn. rozbija  na  mniejsze drobiny) 
tłuszcze, co powoduje, że pokarm jest lżej strawny.

Korzenny: najchętniej używane w  średniowieczu  przy-
prawy to, jeśli dobrze się wczytać: przyprawy do piernika. 
Bardzo  często  używano  ich także do  innych dań (bied-
niejsi zamiast tego używali kawałków piernika), w efek-
cie spora część z nich smakowała jak to ciasto.
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Zapowiedź Uprising44
POLTER.PL

Gra  o  Powstaniu  Warszawskim to  niemal gotowy przepis 
na  sukces – przynajmniej marketingowy. Najtragiczniej-
sze 63 dni  w  historii  Polski, wspaniałe zwycięstwo  moral-
ne i  totalna  klęska  militarna. Skutki  były tragiczne: stoli-
ca  kraju  w  całkowitej ruinie, grubo  ponad sto  tysięcy ofiar 
wśród kwiatu  ówczesnej polskiej młodzieży, a  na  dodatek 
kilka miesięcy wcześniej lipcowy manifest Wandy W. nie po-
zostawiał żadnych wątpliwości  co  do  przyszłości  państwa. 
Cały ten okres jest dokładnie opisany w  wielu  książkach, 
a archiwa telewizyjne i niezawodny Internet pełne są wywia-
dów z uczestnikami bitwy. Teoretycznie, by zarobić na grze 
o Powstaniu, wystarczy dobrze odwzorować specyfikę tej bi-
twy, polać to patetycznym sosem i poprzeć kampanią marke-
tingową odwołującą się do patriotycznych wartości. Ale czy 
to na pewno wystarczy, by porwać rzesze graczy?

gry

Pierwsze doniesienia o Uprising44 pojawiły się w czerw-
cu  zeszłego  roku. Produkcją zajęło  się nieznane, co  nie 
znaczy, że niedoświadczone, studio  DMD Enterprise 
– część pracowników  wcześniej pracowała  m.in. przy 
Bulletstorm czy serii  Call of Juarez. Tytuł według twór-
ców ma stanowić mieszankę RTS-a z RPG, inspirowaną 
Men of War i  Commandos. Gracz  obejmie kontrolę nad 
czteroosobowym oddziałem Cichociemnych. Dowódcą 
zespołu  jest Kuba, twardy, bezkompromisowy żołnierz, 
który szybko zakocha się w Annie. Anna jest sanitariusz-
ką i  będzie, przynajmniej na  początku, przewodnikiem 
po brutalnej rzeczywistości sierpnia ‚44. Towarzyszyć im 
będzie Jan, zupełne przeciwieństwo  surowego  Kuby – 
dużo gada, głównie o sobie. Ostatnim członkiem koman-
da będzie Gołąb, pełniący funkcję snajpera.

W  wywiadach twórcy podkreślają, że chcą położyć na-
cisk na  tragizm sytuacji, stąd wszechobecne problemy 
z zaopatrzeniem i amunicją oraz ogólnie pesymistyczny 
wydźwięk gry. Niestety – fabuła brzmi bardzo hollywo-
odzko  i  jestem pełen obaw, czy te z  pozoru  rozwinięte 
i ciekawe postacie nie zostaną sprowadzone do papiero-
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wych, płaskich i stereotypowych schematów. A szkoda by 
było. Każde z nich ma oczywiście inne zadanie (jedynie 
uzbrojenie i styl walki Kuby mają w pełni zależeć od gra-
cza) i największe wyzwanie stanowi dobór odpowiedniej 
taktyki  do  szybko  zmieniającej się sytuacji. Wystawie-
nie snajpera  na  bliski  kontakt z  oddziałami  von dem 
Bacha  na  pewno  nie skończy się dobrze, podobnie jak 
osadzenie łączniczki za CKM-em. Widać, że studio DMD 
garściami  czerpie z  Commandosa, co  w  tym przypad-
ku traktuję jako ogromną zaletę.

Niestety największy plus gry, czyli osadzenie akcji w cza-
sie powstańczego  zrywu, nie zostanie w  pełni  wyko-
rzystany. Jak tłumaczą sami  twórcy, szalejąca  wokół 
wojna  ma  być jedynie tłem dla  losów  oddziału  Kuby. 
To trochę niezrozumiała decyzja. Historia Powstania jest 
pełna  bohaterów  (i  antybohaterów), a  umieszczenie 
postaci  tak ważnych dla  losów  wojny jak na  przykład 
rotmistrz  Pilecki  czy Tadeusz  Bór-Komorowski  zarów-
no dodałoby grze realizmu, jak i pozwoliłoby przekazać 
odbiorcom trochę wiedzy historycznej. Z  drugiej stro-
ny, według zapowiedzi  arena  działań, czyli  Warszawa, 
ma zostać dokładnie odwzorowana, a ulice czy nawet sto-
jące na nich pomniki będą wierną kopią wojennej stolicy. 

I  tak sytuacja  wyglądała  do  zeszłorocznych targów  Ga-
mescom. Tam miała  miejsce prezentacja  Uprising44. 
Była po prostu fatalna i totalnie zniechęciła zarówno wy-
dawców, jak i graczy. Słaba grafika i jeszcze gorszy game-
play sprawiły, że chyba nikt już na tę produkcję nie cze-
kał. Sytuacja zmieniła się całkiem niedawno, w grudniu. 
Firma  Cenega  ogłosiła, że wyda  Uprising44. Zmienio-
no  silnik graficzny i  udostępniono  kilka  screenów. Fakt 
– wygląda to zdecydowanie lepiej.

Muszę przyznać, że mam mieszane uczucia  względem 
tej produkcji. Z jednej strony od dawna czekałem na grę 
w  realiach Powstania, z  drugiej jednak nie jestem pe-
wien, czy czekałem akurat na  Uprising44. Ewidentnie 
mamy do czynienia z grą budżetową i nie mogę oprzeć 
się wrażeniu, że twórcy postanowili „podczepić się” pod 
nośny temat i  liczą, że gra  sprzeda  się sama. Sytuację 
trochę ratuje wejście Cenegi, ale nie jestem pewien, czy 
przy recenzowaniu produktu nie będę musiał napisać, że 
„operacja się nie udała, a pacjent zmarł”. Premiera na PC 
i Xboksa 360 w tym roku, najprawdopodobniej w okoli-
cach sierpnia.

Twórcy podkreślają, że chcą położyć na-
cisk na  tragizm sytuacji, stąd wszech-
obecne problemy z  zaopatrzeniem 
i  amunicją oraz  ogólnie pesymistyczny 
wydźwięk gry.

skomentuj!

Autor: Marcin „Llewelyn_MT” Trybus
Redakcja: Jan „gower” Popieluch
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Mass Effect 3
POLTER.PL

Niecałe pięć lat temu  kanadyjskie studio  BioWare wypu-
ściło  na  rynek grę, która  stała  się legendą. Mass Effect, 
mimo pozornie lekkiej formy action RPG, przedstawiał głę-
boką fabułę, traktującą o uniwersalnych problemach, takich 
jak tolerancja odmienności, wolność jednostki, czy poświęce-
nie dla dobra wspólnego. Po raz pierwszy od bardzo dawna, 
twórcy gry postanowili oddać w ręce graczy wiele decyzji ma-
jących długofalowe konsekwencje. Kilka tygodni temu finał 
planowanej trylogii  – słusznie określany jako  najbardziej 
oczekiwana  gra  2012 roku  – trafił do  sklepów. Na  prze-
strzeni lat i łącznie ponad stu godzin rozgrywki poznaliśmy 
i  pokochaliśmy komandora  Sheparda  (czy też, jak w  moim 
przypadku, panią komandor Shepard), jego  towarzyszy 
i dziesiątki pobocznych postaci. Przed trzecią częścią posta-
wiono niezwykle trudne zadanie godnego zwieńczenia epic-
kiej historii.

gry

Do pierwszaków
Jeśli nie znasz serii Mass Effect, rozpoczynanie przygody 
od finału to zdecydowanie zły pomysł. Gra może chcieć 
nam tłumaczyć kim jest Garrus Vakarian i dlaczego jest 
ważny dla historii, ale nie sposób oddać tego bez aktyw-
nego udziału w części pierwszej i drugiej. Niemniej jed-
nak wydawca nie pogardzi pieniędzmi żadnego klienta, 
więc Mass Effect 3 zawiera  szereg elementów  ułatwia-
jących wejście w  historię nowym graczom. Jest więc 
nowa postać w drużynie, z którą takie osoby mogłyby się 
identyfikować, gdyż w tej roli występuje po raz pierwszy. 
Niestety, jest to  jednocześnie zdecydowanie najgorzej 
napisana  postać towarzysza  na  przestrzeni  całej sagi. 
W czasie rozgrywki tłumaczono mi, gdzie co się znajdu-
je na Normandii albo jak korzystać z osłon. Nie dotarł-
bym tak daleko, gdybym nie wiedział tego  od dawna. 
Takie elementy można by swobodnie ominąć w przypad-
ku osób importujących zapis gry. 

Nie mniej istotnym jest fakt, że Mass Effect 3 posiada ra-
czej znikome wariacje dialogów w zależności od wybranej 
opcji, szczególnie w porównaniu do poprzednich odsłon. 

Często Shepard mówi niemal dokładnie to samo, a reak-
cja rozmówcy jest identyczna. Gra oferuje mniejszą licz-
bę opcji  dialogowych, jak i  faktycznych decyzji  fabular-
nych, skupiając się raczej na kończeniu starych wątków. 
Czegoś takiego można się było spodziewać i trudno mieć 
o  to  do  autorów  pretensje, wręcz  przeciwnie. Jeśli  już, 
to  zbyt wiele wątków  pozostało  niedokończonych, 
co  prawdopodobnie wkrótce zapełni  niezliczone dodat-
ki do pobrania.

Razem weselej
Już podczas gry w demo spodobał mi się tryb kooperacji, 
który jest sprytnie wpleciony w kampanię przez wspólne 
sześć map. Na każdej z nich mamy możliwość starcia się 
z siłami  jednego z trzech antagonistów. Sama rozgryw-
ka jest do bólu prosta i polega na odpieraniu kolejnych, 
coraz  silniejszych fal przeciwników, ale również daje 
dużo  radości  podczas gry ze znajomymi  i  tymi  z  nie-
znajomych, którym nieobca  jest współpraca. Można się 
wcielić w  postać ludzką każdej z  sześciu  klas, lub moż-
liwymi do odblokowania postaciami sześciu  innych ras. 
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Zestaw  umiejętności  jest ograniczony do  trzech mocy 
aktywowanych a  ich dobór jest zależny od rasy postaci. 
Największym problemem, oczywiście oprócz nieumiejęt-
nych partnerów w losowej rozgrywce, jest spore niewy-
ważenie zarówno map, jak i przeciwników. Element ten 
aż prosi się o rozbudowę. 

Poważna  krytyczna  uwaga  dotyczy powiązania  try-
bu  współpracy z  kampanią. Bez  wykonywania  tych 
misji  liczba  możliwych do  zdobycia  punktów  jest 
mniejsza o połowę, co może mieć decydujący wpływ na za-
kończenie. Za  kilka  lat Mass Effect będzie niewątpliwie 
wciąż warty uwagi, tyle że tryb współpracy nie będzie 
już tak popularny jak teraz, kilka  tygodni od premiery. 
Tym samym kampania będzie istotnie trudniejsza, chy-
ba  że znajdziemy znajomych, którzy nas wspomogą. 
Inna rzecz jak długo EA zamierza utrzymywać sieciowe 
serwery dla tej gry. 

Wrażenia artystyczne
Mass Effect 3 działa na tym samym silniku co poprzednie 
części, czyli Unreal Engine 3. Na szczęście, choć podsta-
rzałe, jest to  narzędzie wypróbowane, a  grafika  zosta-
ła zauważalnie poprawiona. Nie jest to oczywiście jakość 
Battlefield 3, ale całość jest przyjemna dla oka. Może nie 
licząc wyglądającego dość absurdalnie sparringu na pię-
ści. Grałem we wszystkie części na tym samym kompu-
terze i nie zauważyłem spadku wydajności, z wyjątkiem 
jednego  przypadku, o  czym później. Jedynym nieprzy-
jemnym zgrzytem jest widoczna zmiana animacji biegu, 
bynajmniej nie na lepsze. Na szczęście z czasem nie prze-
szkadza to tak bardzo, ale pierwsze wrażenie jest niemi-
łe. Muzyka nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czy-
nienia z kosmiczną sagą. Ma swoich wielbicieli, ale mnie 

nie przekonuje. Właściwie spełnia rolę ilustracyjną, choć 
jest zrobiona  w  nieco  uproszczony sposób. Każdy z  te-
matów pojawia się w ściśle określonych okolicznościach 
i po kilkunastu godzinach gry wiemy już „Ooo, teraz bę-
dzie kolejne wyciskające łzy pożegnanie”. Produkcja  tej 
wielkości mogłaby pokusić się o bardziej zróżnicowaną, 
filmową ścieżkę dźwiękową, jak było choćby w Skyrim. 

Kwestie techniczne
Zawsze traktowałem walkę w  Mass Effect jako  nieprzy-
jemny obowiązek, więc cieszy mnie, że nieco poprawio-
ne zostało sterowanie. Niestety, poprawki te skutecznie 
niweluje bezsensowne zastosowanie spacji  do  niemal 
wszystkiego. Z  wciśniętą spacją biegamy, wchodzimy 
za  osłonę, przechodzimy przez  nią, przeskakujemy 
do sąsiedniej oraz ją opuszczamy. W ferworze walki nie-
trudno wcisnąć nie ten klawisz kierunkowy, by zamiast 
przetoczyć się w bok przeskoczyć nad osłoną, prosto pod 
ostrzał wroga. Wyjście zza osłony też stanowi czasem wy-
zwanie. Dochodzi do tego przylepność Shepard do każdej 
ściany, bez względu na jej efektywność jako osłony. 

Ucieszył mnie krok w  kierunku  pierwszej części, je-
śli chodzi o uzbrojenie. Mamy do dyspozycji kilka zróż-
nicowanych typów w każdej z pięciu znanych kategorii. 
Każdą z  nich można  dodatkowo  bardzo  skutecznie do-
stosować do swojego stylu gry modyfikując ją za pomo-
cą dwóch spośród kilku dostępnych ulepszeń. Od liczby 
i ciężaru zabranych na misję sztuk broni zależy czas re-
generacji mocy. Możliwości modyfikacji elementów pan-
cerza  Shepard jest więcej niż poprzednio, ale nie jest 
to  znacząca  różnica. Ponieważ można  dokonać zmian 
jedynie w dwóch miejscach na Normandii (ale nie na po-

Zawsze traktowałem walkę w  Mass Ef-
fect jako  nieprzyjemny obowiązek, więc 
cieszy mnie, że nieco poprawione zosta-
ło sterowanie.
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czątku misji, jak w przypadku oręża) w praktyce stosowa-
łem tę opcję raczej rzadko. 

Podobnie jak Battlefield 3 także ten sztandarowy pro-
dukt EA dostępny jest wyłącznie na Origin. Nie byłoby 
w  tym nic złego, gdyby ten program działał jak należy. 
Mój komputer spełnia bez problemu wymagania zaleca-
ne Mass Effect 3 a  mimo  to  nie jest w  stanie obsłużyć 
„Origin w  grze” przy rozdzielczości  1280x1024, gdyż 
zmniejsza  on wydajność z  60 fps nawet do  kilkunastu. 
Jest to o tyle ważne, że po wyłączeniu tej opcji nie moż-
na zapraszać znajomych do gry sieciowej. 

Dramat wśród gwiazd
Fani  serii  znają doskonale każdą możliwą wersję przy-
gód Shepard. Trzecia  część zaczyna  się z  hukiem i  nie 
ma  już żadnych wątpliwości  – Żniwiarze przybyli  i  nie 
mają pokojowych zamiarów. Rozpoczyna  się szaleńczy 
wyścig z czasem. Przemierzamy Drogę Mleczną, prosząc 
i grożąc, by zdobyć poparcie jej mieszkańców dla oblężo-
nej Ziemi w mniej lub bardziej wybuchowy sposób. Je-
śli miałbym wymienić jedną rzecz, która podobała mi się 
w Mass Effect 3 to byłoby to właśnie budowanie atmos-
fery. Każda napotkana osoba ma swoją własną historię. 
Na korytarzach Cytadeli wciąż trwają rozmowy jej doty-
czące. Mamy zatem zrozpaczone matki, próbujące poznać 
los swoich dzieci w armii czy też szukające dla najmłod-
szych pociech bezpiecznego schronienia, oraz wojennych 
spekulantów. Obrazy te otaczają ze wszystkich stron, 

lecz jednocześnie nie miałem wrażenia bycia bombardo-
wanym oczywistą propagandą antywojenną, co  dobrze 
świadczy o warsztacie twórców. O ile w Mass Effect 2 po-
trzeba było aż dwóch misji, żeby dowiedzieć się, co na-
leży zrobić, by skończyć grę, o tyle w finałowej odsłonie 
zostaje nam to objawione już w pierwszej misji. Nie jest 
to  może najlepszy pomysł z  punktu  widzenia  tworze-
nia  historii, ale przynajmniej od początku  wiemy, cze-
go  dokładnie potrzebujemy, oczywiście oprócz  wojsk 
do odbicia Ziemi. 

Postacie i  ich osobiste historie zawsze były centralnym 
elementem Mass Effect. Nie inaczej jest tym razem. Po-
nieważ to finalna część sagi, do tego odbywająca się w ta-
kich, a nie innych okolicznościach, nikt nie spodziewa się, 
że wszyscy przeżyją. Sceny pożegnań z naszymi towarzy-
szami należą do najlepszych momentów w grze, a nawet 
w całej serii. Na szczęście nie wszyscy będą musieli zgi-
nąć, a ci, którzy się poświęcą, robią to zazwyczaj w praw-
dziwie epickich okolicznościach. Czasami  do  przesady, 
ale to kwestia gustu. 

Osobnego  akapitu  wymaga  absurdalny system śledze-
nia  zadań. To  chyba  najgorszy taki  przypadek w  dzie-
jach cRPG. Wpis do  dziennika  zadań podaje jedynie 
jedno  lub dwuzdaniowy opis zadania, ale nic ponad to. 
Nie możemy się nawet dowiedzieć, na jakim etapie wy-
konania ono jest, gdyż każdy wpis posiada tylko dwa sta-
ny: „do zrobienia” i „wykonane”, a opis się nie zmienia. 

Lokacja, w  której mamy wykonać zadanie jest poda-
na  tylko  w  postaci  planety, co  jest informacją całkowi-
cie nieprzydatną, biorąc pod uwagę wielką liczbę ukła-
dów planetarnych. Jakim cudem tak dramatyczne błędy 
przeszły wewnętrzne testy?

Wielki finał
Ponieważ swój egzemplarz  gry otrzymałem stosunko-
wo późno, były już dostępne pierwsze opinie fanów na te-
mat zakończenia, które jednak starałem się omijać. Spo-
dziewałem się, że będzie ono  kontrowersyjne, ale i  tak 
nie byłem przygotowany na  to, co  zobaczyłem. Finał 
Mass Effect 3, łagodnie rzecz ujmując, rozczarowuje. Jest 
słaby jak na  zakończenie gry, a  co  dopiero  zamknięcie 
sagi, z którą spędziłem przeszło sto godzin. Ostatnia mi-
sja ME3 jest nareszcie przyjemnie trudna, ale niecieka-
wa i niezajmująca emocjonalnie. Na samym końcu staje-
my zaś przed wyborem, który jest niezgodny z duchem 
gry, dostępnym opisem świata, charakterem Shepard 
i nie ma krzty sensu w odniesieniu do przeszłych wyda-
rzeń. Jest ono  sprzeczne nawet z  ostatnim dialogiem, 
który przeprowadzamy kilka  minut wcześniej. Co  gor-
sza, finał nie odpowiada na żadne pytania o skutki na-
szych działań, a  wręcz  wymaga  postawienia  kolejnych 
z powodu licznych niespójności. Nie poznajemy dalszych 
losów postaci ani zarysu przyszłości świata, o który wal-
czyliśmy. Trudno uwierzyć, że napisał je ktoś, kto współ-
tworzył czy nawet grał w którąkolwiek gier z serii Mass 
Effect. Tolkien nie wstawił słowa  „Koniec” do  Władcy 
pierścieni  w  momencie zniszczenia  Jedynego  Pierście-
nia właśnie dlatego, że nie tak się kończy epickie historie. 
Twórcy Mass Effect wyraźnie o tym zapomnieli. Nie za-
mierzam domagać się, jak robią to niektórzy fani, zmia-
ny zakończenia. Licentia  poetica. Chcę zapomnieć, że je 
widziałem. 

Finał Mass Effect 3, łagodnie rzecz ujmując, rozczarowuje. Jest słaby jak na zakoń-
czenie gry, a co dopiero zamknięcie sagi, z którą spędziłem przeszło sto godzin.

14



15

Jaka piękna katastrofa
Myślę już nad tym kilka dni, ale nadal nie jestem w sta-
nie przypomnieć sobie tak złego zakończenia bardzo do-
brej gry. Uważam to za karygodny błąd twórców, którzy 
do  niedawna  uchodzili  za  gwarantów  dobrej historii. 
Nawet mimo  tego  nie żałuję, że dane mi  było  poznać 
zakończenia wielu wątków i los znajomych postaci. Wy-
bory z  poprzednich części, wbrew  zapewnieniom twór-
ców, mają znikomy wpływ  na  przebieg rozgrywki  i  ko-
smetyczny na rozwiązanie. Jeśli znacie i lubicie pierwsze 
dwie części sagi to nie widzę powodu by nie zagrać i w tę 
finałową, z zastrzeżeniem, że zakończenie może nie speł-
niać oczekiwań. Liczy się wszak także droga do celu. 

Plusy:
 » doskonała atmosfera
 » udane domknięcie wielu wątków fabularnych
 » brak uciążliwych minigier i rozwlekłych lokacji
 » tryb współpracy do zabawy ze znajomymi

 
Minusy:
 » niegodne zakończenie
 » słabe urozmaicenie misji
 » idiotyczny dziennik zadań
 » tryb współpracy ma wpływ na finał historii

 
Dziękujemy EA  Polska  za  przekazanie egzemplarza  gry 
do recenzji.

skomentuj!Autor: Marcin „Llewelyn_MT” Trybus
Redakcja: Jan „gower” Popieluch

Tytuł: Mass Effect 3
Producent: BioWare Corporation
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Ocena recenzenta: 7.5/10

15

http://gry.polter.pl/Mass-Effect-3-c24225
masseffect.bioware.com/me3/game/


16

Wywiad z Jarosławem Boberkiem

POLTER.PL

Jarosław  Boberek znany jest nie tylko  ze swoich ról w  kil-
kudziesięciu  filmach i  olbrzymiej liczbie seriali. Od 2000 
roku  użycza  także głosu  postaciom z  gier komputerowych. 
Zadebiutował jako Gabriel w produkcji Kapitan Pazur. Od 
tego  czasu  usłyszeliśmy go  w  tytułach takich jak Baldur’s 
Gate II, Gothic 2, Gothic 3, Mirror’s Edge, Wiedźmin czy 
Wiedźmin 2. Aktor był jurorem na odbywającym się w Bie-
lawie w    niach 21–22 kwietnia  Festiwalu  Filmów  Fanta-
stycznych i Horrorów. Korzystając z tej okazji, zapytaliśmy 
o to, czym jest dla niego dubbingowanie gier.

gry

Magdalena Kącka: Czy gra Pan w gry, do których podkła-
da Pan głos?
Jarosław Boberek: Nie gram, bo nie mam na to czasu.

Jest to zatem dla Pana głównie praca?
Tak, dla  mnie to  głównie praca. Taki  mam zawód – je-
stem aktorem. Uprawiam go  na  różnych polach, m.in. 
pracuję jak aktor w dubbingu. Ale trochę grywam w gry.

Jakieś ulubione tytuły?
Lubię Call of Duty i Medal of Honor.

Gdzie w  hierarchii  aktora  sytuuje  się  dubbing?  Czy  jest 
w jakiś sposób niżej oceniany niż gra aktorska?
Dubbingowanie to również gra aktorska, ja tego tak nie 
rozgraniczam. Każda  z  tych dziedzin rządzi  się swo-
imi prawami i nie stawiam tego ani z przodu, ani z tyłu. 
Jest wielu wybitnych aktorów którzy nie lubią tej dziedzi-
ny, bo się czują za bardzo ubezwłasnowolnieni. Za ciasny 
jest dla nich ten gorset, w który trzeba się wbić w dub-
bingu. Danuta  Stenka  powiedziała  kiedyś, że problem 
polega na tym, że trzeba dużo bardziej zajrzeć w siebie, 

żeby odegrać postać i  zmieścić się w  tym ciasnym gor-
secie. I  dobry dubbing to  taki, gdzie przede wszystkim 
postać jest prawdziwa. Oczywiście, podobnie jest na sce-
nie – akceptujemy to, co  jest prawdziwe i  autentyczne, 
tylko  że wychodząc na  scenę, dysponujemy większą 
liczbą środków. Mamy siebie, mamy ciało  i  nic nas nie 
ogranicza. A niestety, w dubbingu trzeba się ograniczyć 
do samego głosu.

Czy przygotowuje się Pan  jakoś do swoich  ról? Czy  jest 
to po prostu odczytywanie kwestii?
Nie, to  nigdy nie jest po  prostu  odczytywanie. Tak 
jak mówiłem, trzeba  znaleźć prawdę postaci. Nie cho-
dzi o to, żeby przeczytać swoje kwestie, ale o to, żeby po-
stać uprawdopodobnić.

Ma  Pan  swoja  ulubioną  postać  z  gier  komputerowych, 
do której podkładał Pan głos?
Bardzo  lubię Drake’a. Jak się pierwszy raz z nim zmie-
rzyłem, to  prawdę powiedziawszy, nie do  końca  uświa-
damiałem sobie, w  czym biorę udział. Ale prawda  jest 
taka, że najbardziej lubię tę postać, którą aktualnie mam 

http://gry.polter.pl


„na tapecie”. Najważniejszy jest projekt, któremu aktual-
nie się oddajemy i to, co jest tu i teraz. Otwiera się pewien 
etap, za chwilę otwiera się kolejny... Na tym polega spe-
cyfika  tej pracy. Ja  się jakoś specjalnie nie identyfikuję 
z postaciami, nie przeżywam ich, nie towarzyszą mi dalej 
przez życie.

Jak wygląda dubbingowanie gier komputerowych?
Całkiem zwyczajnie – przychodzi  się do studia, stoi  się 
przed mikrofonem… Wcześniej jest chwila  rozmowy 
z  reżyserem, który opowiada, w  czym bierzemy udział. 
No i oddajemy się pracy! Kiedy nagrywamy, nie widzimy 
na ogół obrazka postaci. Czasem widzimy filmy, które to-
warzyszą grze i wtedy jest łatwiej, gramy „jeden do jed-
nego”, widzimy sytuację, którą sobie mamy wyobrazić. 
Na ogół mamy do czynienia tylko i wyłącznie z suchym 

tekstem i  to  jest trudne. Z  tego  też powodu  niejedno-
krotnie dochodzi do różnych przekłamań w grze. Gracz, 
który konfrontuje się z nią w pewnym momencie, może 
mieć jakieś niepokoje czy zastrzeżenia. Wynikają one 
z  technicznej strony realizacji  gry. Niestety, tak to  się 
odbywa  i  czasem nie da  się uniknąć pewnych błędów. 
Jeżeli jest możliwość dokonania poprawki, to ją wprowa-
dzamy. Nie zawsze tak jest, ale oczywiście doskonalimy 
się i staramy się, żeby za każdym razem było coraz lepiej.

Co  jest  najważniejsze  przy  dubbingowaniu?  Dobry  głos 
czy nauka aktorstwa i warsztat?
Nie, nie, przede wszystkim nie ma szkół, które tego uczą…

A szkoły aktorskie?
No tak, ale w szkole teatralnej nie uczymy się dubbingu. 
Tak naprawdę uczymy się tego w praktyce, w codziennej 
pracy.

Czyli dobry głos?
Też nie. Dobry głos jest rzeczą drugorzędna. Przede 
wszystkim trzeba  mieć dobry słuch. Moim zdaniem 
największego  wyłomu  w  tej dziedzinie dokonała  Joan-
na  Wizmur, moja  nieodżałowana  koleżanka, reżyser-
ka dubbingu i aktorka. Ona podkreślała, że najważniejsze 
jest odnalezienie „prawdy postaci”. Jeśli  ją znajdziemy, 
to odnajdziemy właściwy głos. Nie można tylko bazować 
na  odpowiednim doborze głosu  na  zasadzie, że postać 
mówi takim a takim głosem i my próbujemy jak najbar-

dziej zbliżyć się do niego. To jest rzecz drugorzędna, któ-
ra prędzej czy później i tak następuje.

skomentuj!

Autor: Magdalena Kącka
Redakcja: Jan „gower” Popieluch
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Spotkanie z 2K Games i Rockstar3

POLTER.PL

Jak najskuteczniej poinformować o wydawanych przez siebie 
nowościach? Zaprosić dziennikarzy na konferencję, na której 
oprócz  informacji  i prezentacji zapewni się im darmowe je-
dzenie i picie. Do tej pory takie imprezy były w Polsce domeną 
CD Projektu, ale może się to zmienić. 28 marca w warszaw-
skim klubie Lucid odbyło  się spotkanie z  przedstawiciela-
mi 2K Games i Rockstar zorganizowane przez firmę Cenega. 
Prelegenci opowiadali o swoich nadchodzących tytułach.

gry

Nigdy  nie  ma  się  drugiej  okazji,  żeby  zrobić 
pierwsze wrażenie”
Ogromny wpływ na to, jak przyjęte zostaną zaprezento-
wane informacje, ma  sposób, w  jaki  były one zapowia-
dane. Zaliczają się do  tego  także obowiązujące zasady 
i  ograniczenia. Tych niestety konferencja  Cenegi  mia-
ła zdecydowanie zbyt wiele. Obowiązywał całkowity za-
kaz filmowania i fotografowania części oficjalnej, a także 
prowadzenia  relacji  na  bieżąco. Nie mogę nawet podać 
nazwisk zagranicznych gości, oni  zaś nie udzielali  wy-
wiadów. Trudno  mi  powiedzieć, czym została  podykto-
wana  taka  polityka  i  jakie jest jej uzasadnienie. Wiem 
jednak na pewno, że obostrzenia tego typu nie wpływają 
pozytywnie na  całościowy odbiór i  atmosferę panującą 
w trakcie spotkania. 

„Wędrowaliśmy po prehistorycznej ziemi, po zie-
mi mającej wygląd nieznanej planety”
Na pierwszy ogień poszła prezentacja Spec Ops: The Line 
przygotowana przez 2K Games. Gra tworzona przez stu-
dio  Yaber, której premierę zaplanowano  na  czerwiec, 
przeniesie nas do ogarniętego wojną Dubaju. Przed pół 

rokiem miasto zostało odcięte od świata przez potężne 
burze piaskowe, stając się cmentarzem dla tysięcy ludz-
kich istnień. Pomagać w  ewakuacji  miała  grupa  ame-
rykańskich żołnierzy pod dowództwem pułkowni-
ka Johna Konrada. Dowództwo straciło jednak kontakt 
z oddziałem aż do czasu tajemniczego sygnału ratunko-
wego odebranego po kilku miesiącach ciszy. Z misją od-
nalezienia Konrada zostaje więc wysłany kapitan Martin 
Walker i jego dwóch żołnierzy. Szybko się jednak okazu-
je, że nie są przygotowani na to, co spotkają w zasypa-
nym mieście. 

Twórcy wyraźnie zaznaczają, że główną inspiracją Spec 
Ops: The Line było  Jądro  ciemności  Josepha  Conrada. 
Wejście w  nieznany świat w  poszukiwaniu  tajemnicze-
go płk. Konrada to jeden z głównych wątków gry. Wsze-
lako  to  nie poznawanie zaginionego  dowódcy ma  być 
motorem napędowym fabuły, a  poznawanie przez  pro-
tagonistów  prawdy o  nich samych. Jeśli  wierzyć pre-
legentowi, to  jeszcze w  żadnym shooterze historia  nie 
była  tak ważna  i  rozbudowana. Gdy Walker i  jego  pod-
komendni  trafiają do  Dubaju, są profesjonalnymi  żoł-
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nierzami z jasno określoną misją i procedurami, których 
się trzymają. Jednak im więcej się dowiadują, im dłużej 
walczą i im więcej widzą, tym bardziej ich zachowanie się 
zmienia. Język przestaje być formalny i wojskowy, czyny 
stają się bardziej brutalne, moralność coraz mniej czar-
no-biała. Głębsze zanurzenie w  historię ma  umożliwić 
system wyborów  moralnych. Wiele razy w  trakcie roz-
grywki gracz trafi na moment, w którym będzie musiał 
podjąć decyzję. Czasami  będą to  rzeczy ważne, czasem 
mniej. Niekiedy zorientujemy się, że dokonywaliśmy 
wyboru, dopiero  gdy będzie już za  późno  (na  przykład 
zastrzeliliśmy człowieka, który stanął nam na  drodze). 
Każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje. 

Główną część prezentacji  stanowił niemal dwugodzin-
ny pokaz gry na żywo. Zobaczyliśmy trzy rozdziały i tak 
dużo spoilerów, że znam już niemal całą fabułę. Muszę 
przyznać, że to jeden z najgorszych pomysłów na przed-
stawienie własnego tytułu, z jakimi miałem do czynienia. 
Jeśli dodamy do tego fakt, że gameplay był praktycznie 
niekomentowany, dostaniemy kilkudziesięciu  znudzo-
nych dziennikarzy zastanawiających się, czy prelegent 
tak wciągnął się w granie, że zapomniał przestać. Dwu-
krotnie byłem świadkiem wyboru, jakiego  dokonywał 
gracz. W  jednej z  tych sytuacji  Walker i  jego  druży-
na  mieli  odbić informatora  z  rąk wroga. Ponieważ wię-
zień odmawiał zeznań, przetrzymujący go żołnierze za-
częli zabijać cywilów. Bohater musiał wybrać, czyje życie 
chce uratować – cywilów  czy informatora. Niestety nie 
wiem, na czym polegałyby różnice w skutkach tych decy-
zji. Usłyszeliśmy tylko, że gdyby poświęcony został infor-
mator, byłoby trudniej. 

Walka  to  klasyczne TPP z  systemem przyklejania  się 
do osłon. Można także wydawać proste polecenia partne-
rom. Ciekawostką jest wykorzystanie otoczenia (a zwłasz-
cza  piasku) w  walce – umożliwia  to  przewrócenie lub 
oślepienie przeciwnika. Dzięki  temu  starcia  nabierają 
wymiaru  taktycznego  i  wymuszają znajdowanie spo-
sobów  na  zaskoczenie przeciwników. W  połączeniu  ze 
wspomnianym naciskiem na  fabułę i  systemem decy-
zji sprawia to, że gra zapowiada się naprawdę interesu-
jąco  i  może być powiewem świeżości  wśród strzelanek. 
Mam nadzieję, że przygoda ze Spec Ops dostarczy prze-
żyć lepszych niż prezentacja tej produkcji. 

Obcy znów atakują

Druga  – zdecydowanie krótsza  – część prezentacji  2K 
Games dotyczyła  XCOM: Enemy Unkown. Wznowienie 
kultowej serii  strategicznej pojawi  się na  sklepowych 
półkach w tym roku, lecz dokładna data nie jest jeszcze 
znana. W  grze pokierujemy organizacją XCOM, której 
cel stanowi  obrona  Ziemi  przez  najeźdźcami  z  kosmo-
su. Wysoką jakość warstwy strategicznej ma zapewniać 
opieka Firaxis Games. Rozgrywka jest podzielona na tury 
i odbywa się na dwóch poziomach. W pierwszym z nich 
zarządzamy organizacją, rozwijamy bazę i  planujemy 
działania. Drugi  tryb to  taktyczna  walka, w  jakiej ste-
rujemy kilkuosobowym oddziałem, którego  członkowie 
reprezentują parę klas. Całość odbywa  się trybie turo-
wym z  możliwością wykorzystania  specjalnych zdolno-
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ści  każdej z  postaci. Jedną z  nich jest ogień zaporowy, 
który – choć nie zadaje obrażeń – skutecznie blokuje 
przeciwnika. Co  ciekawe, śmierć jest tutaj definitywna: 
żołnierz, który zginie w trakcie misji, nigdy już nie wróci, 
ale ci, co  przeżyją, otrzymują doświadczenie, stając się 
coraz  groźniejszymi  na  polu  walki. W  zwiększaniu  siły 
ognia  pomocne będą także zdobywane technologie ob-
cych. 

Noir w słonecznym Sao Paolo
Drugą firmą, której przedstawiciele przyjechali do War-
szawy, był Rockstar. Usłyszeliśmy parę słów o Max Pay-
ne 3, a  także zobaczyliśmy fragment gry. Natychmiast 
dało się zauważyć lepsze niż u poprzedników przygoto-
wanie do prezentacji. Rozgrywka była na bieżąco komen-
towana, nie za długa i niezawierająca wielu spoilerów – 
pokazano tyle materiału i w taki sposób, by przedstawić 
najważniejsze fakty dotyczące gry. 

Akcja trzeciej części serii Max Payne rozpoczyna się 8 lat 
po  zakończeniu  „dwójki”. Czyli  dokładnie tyle , ile fak-
tycznie upłynęło  od premiery drugiej części  cyklu  two-
rzonego  przez  Remedy. Główny bohater zakończył 
pracę w policji i nie może znaleźć dla siebie miejsca. Ca-
łymi dniami przesiaduje w barach, pijąc i zażywając środ-
ki przeciwbólowe, bez których nie potrafi się już obejść. 
W takim stanie odnajduje go dawny przyjaciel i propo-
nuje zmianę branży. Skoro  Max nie ma  już przyszło-
ści w NYPD, dlaczego nie spróbować sił w sektorze pry-

watnym? Payne wyjeżdża więc do Sao Paolo, by chronić 
tamtejszych milionerów. Czy przeprowadzka  do  Brazy-
lii oznacza odejście od ciężkiego, mrocznego nastroju se-
rii? Twórcy zarzekają się, że nie. Mówią, że noir to nie 
ciemne barwy i wąskie uliczki metropolii, a dostarczane 
przeżycia. A te mają pozostać takie same pomimo prze-
niesienia wydarzeń w rozświetlone słońcem favele. 

Max Payne 3 to shooter z widokiem z trzeciej osoby. Inaczej 
niż w większości współczesnych strzelanek zrezygnowa-
no z automatycznej regeneracji zdrowia na rzecz trady-
cyjnego  paska  życia, odnawianego  znajdowanymi  środ-
kami  przeciwbólowymi. Max potrafi  strzelać z  dwóch 
lekkich broni  równocześnie lub też chwycić coś cięż-
szego  kalibru. W  walce pomoże mu  umiejętność kry-
cia się za elementami otoczenia, jednak nie ona ma być 
decydującym mechanizmem. Największy nacisk po-
łożono  na  widowiskowość starć i  akrobatykę. Te zaś 
możliwe są dzięki mechanizmowi nierozerwalnie związa-
nemu z serią przygód Payne’a – trybowi bullet time. Zwol-
nienie czasu nie polega na odpaleniu specjalnej animacji. 
Gdy protagonista leci w powietrzu, mamy pełną kontrolę 
nad jego ciałem. Możemy się obracać i ostrzeliwać wro-
gów atakujących ze wszystkich stron. Szczególnie efek-
towne zabójstwa zostaną pokazane z widoku kuli. 

Bardzo ważnym elementem gry będzie fabuła, poznawa-
nie losów Maxa i ochranianej przez niego rodziny. W bar-
dzo ciekawy sposób zrealizowane zostały dialogi. Gdy po-

stacie rozmawiają, najciekawsze wypowiadane kwestie 
wyświetlane są na  ekranie niczym slogany w  zapowie-
dziach filmów. Nadaje to historii rozmachu i sprawia, że 
bardziej wciągamy się w opowieść. Zabawa w pojedynkę 
to jednak nie wszystko. W tytule pojawi się multiplayer, 
także oferujący tryb bullet time (szczegóły w zwiastunie 
poniżej). Gra na półkach wyląduje w maju, więc Rockstar 
ma  jeszcze trochę czasu na poprawki. Te są jeszcze po-
trzebne – w trakcie pokazu gra niespodziewanie odmó-
wiła posłuszeństwa i trzeba było powtarzać fragment. 

Nowa gwiazda na niebie?
Nie da  się uniknąć porównywania  konferencji  Ce-
negi  z  podobnymi  wydarzeniami  organizowany-
mi przez ludzi z CD Projektu. Na razie ci drudzy prowa-
dzą, ale Cenega pokazała, że także potrafi zorganizować 
imprezę, na  którą ściągną dziennikarze z  całej Polski. 
Spotkanie z  2K Games i  Rockstarem było  niewątpli-
wie ciekawe i  dało  sporo  informacji, chociaż jest kil-
ka spraw, które wypadałoby poprawić. Przede wszystkim 
warto pokusić się o dłuższą konferencję – trzy godziny 
to jednak za mało, by przekazać wiele informacji. Wypa-
dałoby także ustalać z prelegentami czas i tematykę ich 
wypowiedzi  tak, by nie zanudzić zgromadzonych gości. 
Ogólne wrażenia  z  pobytu  w  klubie Lucid mam jednak 
bardzo pozytywne i liczę na to, że następna impreza or-
ganizowana przez Cenegę będzie jeszcze ciekawsza.

Cenega  pokazała, że także potrafi  zorganizować imprezę, na  którą ściągną 
dziennikarze z całej Polski.

skomentuj!Autor: Jan „gower” Popieluch
Redakcja: Staszek „Scobin” Krawczyk
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Batman: Arkham City
Sen o Gotham

Historia z przypiłowanym pazurem
Fabuła  najnowszego  dziecka  RockSteady rozpoczy-
na się w niedługim czasie od wydarzeń w Arkham Asy-
lum. Do Gotham wkroczył nowy szeryf – Hugo Strange. 
Za zgodą burmistrza wprowadza nowe porządki w mie-
ście, ulice patrolują teraz  najemnicy z  TYGER Security, 
a  więzienie pełne jest nowych lokatorów  – historia  za-
czyna się w momencie, gdy trafia tam Bruce Wayne. Od-
wiedza go sam Strange i informuje, że wie o jego drugiej 
osobowości  i  wypuszcza  na  ulice, każąc nie wtrącać się 
w nadchodzące wydarzenia. Batmanowi nie pozostaje nic 
innego, jak dowiedzieć się, kim jest ta tajemnicza perso-
na  i  jakie ma  zamiary wobec Gotham City. Oczywiście 
przestępcy nie mają zamiaru mu tego ułatwiać.

Tym razem areną działań Mrocznego  Rycerza  jest całe 
miasto, a  nie tylko  jedna  część. Co  za  tym idzie, ze-
tkniemy się również ze sporą częścią jego folkloru, czy-
li złoczyńcami. Trzeba przyznać, ze wachlarz przeciwni-
ków  jest naprawdę spory i  jest w  czym wybierać. Dwie 
Twarze, Pingwin, Joker, Riddler i  jeszcze kilku  innych. 
Pod tym względem na  pewno  nie będziemy się nudzić 

i czeka nas wiele wyzwań. I tutaj pojawia się jeden z naj-
większych plusów  i zarazem minusów gry. O  ile różno-
rodność cieszy i daje różnego rodzaju wyzwania, to mia-
łem wrażenie, że potencjał, jaki drzemał w przeciwnikach 
Batmana  nie został wykorzystany nawet w  połowie. 
Szczególnie jest to dotkliwe w przypadku Harveya Den-
ta, który w głównym wątku pojawia się tylko na chwilę. 
Cieszy za to wprowadzenie kolejnych grywalnych posta-
ci, czyli  Kobiety Kota  i  Robina, szkoda  jednak, że tyl-
ko w postaci DLC. 

Sama historia  jest całkiem przyjemna, nawet ciekawa, 
ale nie powala  na  kolana. Równoległe prowadzenie 
dwóch wątków sprawdza się naprawdę dobrze i nie po-
zwala  się nudzić. Jednak dużo  bardziej zaintrygowały 
mnie misje poboczne i  związane z  nimi  wątki, szcze-
gólnie te dotyczące Victora  Zsasza  oraz  Deadshota. 
Oprócz nich jest jeszcze kilka ciekawych dodatkowych 
wyzwań dla  największego  detektywa  świata, ale nie 
będę zdradzał jakich. 

Jeśli Batman: Arkham Asylum jest wam obcy, to przez ostat-
nie trzy lata musieliście żyć na innej planecie, a przynajmniej 
pozbawionej prądu  i  internetu części Ziemi. Ludzie z Rock-
Steady pokazali, że można zrobić oryginalną i dobrą grę na li-
cencji komiksu, opartą na alternatywnej historii do pokazy-
wanej na srebrnym ekranie. Wydarzenia w Arkham Asylum 
zachwyciły rzesze graczy na  całym świecie, pewnym więc 
było wydanie kolejnej odsłony przygód Gacka. Tak oto docze-
kaliśmy się premiery Batman: Arkham City.
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Na osobny akapit zasługują oczywiście zagadki Riddlera, 
których tym razem jest aż 400. Podobnie jak w przypad-
ku AA będziemy zbierać trofea w postaci znaków zapy-
tania, rozwiązywać zagadki  i  szukać ukrytych znaków. 
Daje to  naprawdę wiele zabawy i  zjada  masę czasu. 
Oprócz tego odblokowuje notatki i historie z uniwersum 
Batmana, które są nad wyraz przydatne wszystkim nie-
obeznanym z komiksem i wyjaśniają wiele spraw, które 
mogą być dla nich niezrozumiałe czy zagmatwane.

Wściekłe pięści nietoperza
Jednak tym, co  zachwyciło  większość osób w  poprzed-
niej odsłonie gry było podejście do rozgrywki. Pod tym 
względem nie zmieniło się wiele i chwała twórcom za to. 
Nadal jest to mieszanina bijatyki, skradanki  i, momen-
tami, gry zręcznościowej. Przez większość czasu będzie-
my szybować w powietrzu, eliminując grupami przeciw-
ników z bronią białą oraz po cichu  i pojedynczo – tych 
uzbrojonych w broń palną.

System walki nie zmienił się zupełnie – nadal jest jeden 
przycisk na  cios, jeden na  kontrę i  jeden na  unik – nic 
więcej nie potrzeba. Jednak to, że system jest prosty, nie 
znaczy, że pokonanie wrogów  przychodzi  łatwo  i  czę-
sto bez dobrego refleksu oraz używania gadżetów może-

my o tym tylko pomarzyć, szczególnie na wyższych stop-
niach trudności. Przeciwników zazwyczaj jest więcej niż 
w poprzedniej części i miałem wrażenie, że byli twardsi. 
Dotyczyło  to  szczególnie etapów  w  trybie łowcy (prze-
ciwnicy z bronią) w późniejszym etapie gry. 

Wspomniałem wyżej o gadżetach i im też należy się kil-
ka  dodatkowych słów. Arsenał dostępnych wspomaga-
czy różni się delikatnie od tego z Arkham Asylum. Tym 
razem nie ma  takich cudów  jak na  przykład potrójny 
Batclaw, są za  to  inne zabawki, które ułatwiają życie. 
Oczywiście ulepszenia wykupujemy za punkty doświad-
czenia zdobywane za wykonanie zadań i pokonanie prze-
ciwników, choć zdarzają się wyjątki  i niektóre odbloko-
wujemy po prostu przez wykonanie konkretnych misji. 
Jednym zdaniem: stary indiański sposób.

Choć Batman: Arkham City jest tytułem posiadającym 
tylko  tryb dla  jednego  gracza, nie mogło  obejść się 
bez aren. Podobnie jak w poprzedniej odsłonie, w miarę 
postępów w grze odblokowujemy kolejne wyzwania – za-
równo w trybie walki, jak i łowcy. Każda umożliwia zdo-
bycie jednego z trzech medali oraz porównywanie swoich 
osiągnięć z innymi poprzez tablicę wyników. Gwarantuje 
to zabawę na dobre kilka kolejnych godzin.

Trzeba przyznać, ze wachlarz przeciwni-
ków  jest naprawdę spory i  jest w  czym 
wybierać. Dwie Twarze, Pingwin, Joker, 
Riddler i jeszcze kilku innych.



Ciekawie wygląda też podejście do Gry plus. Zazwyczaj, 
kiedy pojawia się taka opcja, pozwala ona po prosu ulep-
szyć do końca postać, wykupić wszystkie rozwinięcia czy 
wykonać zadanie, które pominęliśmy w  poprzednim 
przejściu. Tutaj nie, a przynajmniej nie głównie po to – 
od tego  mamy otwarty dostęp do  miasta  po  zakończe-
niu  głównych wątków. W  trakcie drugiego  przejścia  AC 
mam po prostu poczuć się jak Batman – od razu mamy 
wszystkie rozwinięcia, wiemy co  nas czeka  i  mamy już 
plan. Teraz  możemy go  po  prostu  wykonać i  zrobić 
to  jeszcze bardziej efektownie i  efektywniej niż wcze-
śniej, w  końcu  nasi  przeciwnicy też są mocniejsi  niż 
przedtem.

Teatr jednego aktora
Wszystkie wymienione elementy zostały pięknie opako-
wane. Graficznie gra  prezentuje się naprawdę świetnie. 
Co prawda od czasu do czasu zdarzały się małe potknięcia, 
takie jak wczytujące się z opóźnieniem tekstury czy drob-
ne niedoróbki, ale w ogólnym rozrachunku nie miały naj-
mniejszego znaczenia. Ogrom Gotham zarówno jeśli cho-
dzi  o  wielkość dostępnego  obszaru, jak i  szczegółowość 
poszczególnych lokacji, jak choćby alei, w której zginęli ro-
dzice Bruce’a Wayne’a i ilość smaczków dla fanów serii jest 
czymś niesamowitym. Można naprawdę poczuć klimat ko-
miksu.

Świetnie wyglądają też same postacie oraz  to, jak się 
poruszają. Walki  Mrocznego  Rycerza  można  nagrywać 
i odtwarzać, obserwując płynność oraz piękno poszcze-
gólnych ruchów. Jeśli  dodamy do  tego  całą gamę do-
datkowych animacji  związanych z  używaniem podczas 
potyczek dodatkowych akcesoriów i ciosów kończących, 
ręce same składają się do oklasków. Cut scenki robione 

na silniku gry również prezentują się rewelacyjnie, a ich 
jedynym minusem jest rzadkość występowania.

Aby dopełnić całości, należy wspomnieć jeszcze o udźwię-
kowieniu. Wszystko brzmi naturalnie, tak jak powinno. 
Do  tego  warto  od czasu  do  czasu  zatrzymać się i  po-
słuchać, o  czym rozmawiają ludzie na  ulicy, oczywiście 
ilość tekstów, które możemy usłyszeć jest ograniczona, 
ale i tak podsłuchiwanie mętów zajmie nam chwilę cza-
su i sprawi trochę radości.

Gra  aktorska  jest świetna, a  w  jednym przypad-
ku wręcz genialna. Po raz kolejny Mark Hamill przyćmił 
wszystkich i to właśnie do niego odnosi się tytuł tej czę-
ści artykułu. Jokera w jego wykonaniu mógłbym słuchać 
bez przerwy. Obecnie nie wyobrażam siebie, żeby ktokol-
wiek inny mógł podkładać głos pod tę postać. Po prostu: 
panowie czapki z głów.

Śmiertelnie wciągające miasto
Batman: Arkham City to gra ze wszech miar godna pole-
cenia  i  wzór dla  wszystkich chcących tworzyć na  licen-
cji (komiksów i nie tylko). Łączy różne style rozgrywki, 
ciekawą historię i  wiernie oddaje klimat uniwersum. 
Oczywiście nie uniknięto błędów, jednak jest ich na tyle 
mało, że w najmniejszym stopniu nie odbierają przyjem-
ności z gry. Największym zarzutem jest niewykorzysta-
nie fabularnego potencjału niektórych postaci i tylko de-
likatne zaznaczenie ich obecności. Z  niecierpliwością 
czekam na  dalszy rozwój serii, który, mam nadzieję, 
nastąpi. W międzyczasie zapewne wrócę jeszcze do zwie-
dzania Arkham i mam nadzieję, ze inni pójdą w moje śla-
dy.
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Gonz:
Ucieczka z Arkham City

Nowy Batman był dla mnie absolutnym pewniakiem ze-
szłego  roku. Powrót do Arkham odkładałem przez dłu-
gi czas na potem, jako smakowity deser. Miał mi osłodzić 
mielizny, zawody i  niedoróbki  gier, które zamierzałem 
przejść. Z  dużym opóźnieniem, w  końcu, odpaliłem 
nowe przygody nietoperza, i choć za mną dopiero mały 
kawałek , to muszę przyznać, że było na co czekać. Na-
turalna progresja, jaką jest wyjście z ograniczonego wa-
riatkowa na ulice jednej z dzielnic Gotham, wyszło grze 
na  zdrowie, dając Gackowi  więcej miejsca  na  oddech. 
Dodatkowe gadżety urozmaicają znaną już zabawę. Po-
raża  dopracowanie architektury i  artystycznych detali, 
wprowadzających w  klimat rozkładającej się i  sypiącej 
ze starości  secesji  przemieszanej z  art deco. Kapitalnie 
obrazu całości dopełnia chaos i anarchia na ulicach znisz-
czonego  miasta. Świetnie lata  się nad dachami  budyn-
ków, korzystając z większej przestrzeni. Dalej bawi wy-
szukiwanie zagadek Riddlera, a jest czego szukać (i są one 
czymś więcej niż ‘a teraz idź i znajdź 500 flag’). Świetnie 
ciągle sprawdza się system walki, niby oparty na jednym 
banalnym ciosie, ale urozmaicony przez bat-broń i dodat-
kowe techniki. Same gadżety też nie są wisienką na torcie 
a integralną częścią zabawy. Cieszy obraz Gotham, bawią 
liczni znani bohaterowie i szereg nawiązań do komiksów. 

Mam tylko  lekki  problem z  fabułą, zdradzającą podob-
ne zabiegi, co niektóre papierowe opowieści o Batmanie. 
Wątek napędzający Mrocznego  Rycerza  w  fajny sposób 
przypomina przygody Snake’a Pliskena, szkoda tylko, że 
wydaje się być pretekstem do wplatania w całość kolej-

nych łotrów i sprzymierzeńców. I fajnie, bo pomaga to za-
nurzyć się w świecie, i  średnio, bo spotkania z kolejny-
mi  groteskowymi  postaciami  zdaje się dominować nad 
fabułą. Dalsze problemy majaczą jako cień wiszący nad 
kontynuacjami. W tym tempie załoga ze studia Rockste-
ady wykorzysta wszystkie ciekawe i sporo mniej inspiru-
jących postaci, kończąc część trzecią, i może im zabraknąć 
kół zamachowych do  opowieści  sprzedawanej w  kolej-
nych częściach, które prawie na pewno powstaną. Wię-
cej grzechów nie pamiętam, obsada jest pierwszorzędna, 
sterowanie – pomimo licznych gadżetów – naprawdę ła-
two przyswajalne, a zaułki Gotham kuszą tajemnicami. 
Czuję, że zabawy starczy mi na długo – parę dłuższych, 
wieczornych sesji z Batmanem, Kobietą Kotem, zagadka-
mi  Riddlera  i  kilkoma  pobocznymi  questami, doprowa-
dziły do  ukończenia  zaledwie jakiś 20% całości. Cieszę 
się z  tego, bo  w  dobie ośmiogodzinnych, intensywnych 
gier, dobry sandbox, w którym jest dużo do roboty, ale 
nie topiący gracza w nadmiernie rozległym świecie, jest 
niemal na  miarę złota. Być może się mylę i  po  finale 
(pamiętna jedynka miała w mojej opinii akurat fatalny) 
zmienię zdanie, ale wątpię. A nawet, jeśli zakończy się za-
wodem, to i tak dobrej zabawy, jaką oferuje Arkham City 
nikt mi nie zabierze.
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Kingdoms of Amalur: Reckoning
Epickość ponad wszystkokonsole

POLTER.PL

R.A. Salvatore jest pisarzem budzącym różnorakie uczucia – 
jedni go kochają, inni nienawidzą, ale wszyscy muszą przy-
znać, że jego  umysł jest pełen pomysłów. Jeśli  na  dodatek 
wrzucimy go  do  jednego  worka  z  Kenem Rolstonem (głów-
nym projektantem Morrowinda i Obliviona), to zacznie ro-
bić się ciekawie. Wspólna praca obu panów dawała nadzieję 
na powstanie czegoś dużego i interesującego. 

Tak właśnie narodził się Kingdoms of Amalur: Reckoning, 
tytuł będący zupełnie nową marką na  rynku, co  już 
samo  w  sobie jest godne pochwały. Niewątpliwie jest 
to  powiew  świeżości  w  dość skostniałym segmencie 
cRPG. Biorąc pod uwagę obecne tendencje rynku i deve-
loperów, tworzenie zupełnie nowego produktu jest dość 
ryzykowne, ale jeśli uda się z nim przebić, to przyniesie 
wielkie zyski. Jak jest w tym wypadku?

Nowy stary świat
Kraina, jaka zrodziła się w głowach obu panów, choć stwo-
rzona od podstaw, jest mocno zakorzeniona w klasycz-
nym fantasy i  czerpie z  niej garściami. Grywalnymi  ra-
sami są tylko ludzie i elfy (każda w dwóch odmianach), 
w Królestwach spotkamy również gnomów – z niewiado-
mych przyczyn zabrakło  tam miejsca  dla  krasnoludów. 
Oprócz tego mieszkają w nich również nieśmiertelni Fae, 
będący czymś pomiędzy istotami znanymi z folkloru i le-
gend Europy a Tolkienowskimi elfami.

Część Fae zbuntowała się i pod wodzą Gadflowa wypo-
wiedziała wojnę wszystkim śmiertelnym rasom Amalu-
ru. Walki  trwają już wiele lat i, pomimo  początkowych 

zwycięstw, młode rasy przegrywają w  tym konflikcie. 
Liczebność ich wojsk spada, a Tuatha (taką nazwę przy-
jęli  zbuntowani  Fae) po  każdej śmierci  odradzają się 
na nowo. Wszystko zbliża się do nieuniknionego końca, 
a przynajmniej tak się zdaje do momentu pojawienia się 
naszego  bohatera. W  wyniku  gnomiego  eksperymen-
tu  postać, w  którą przyjdzie nam się wcielić, powra-
ca  z  martwych – tym samym pokonuje przeznaczenie, 
które w tym świecie kieruje życiem każdej istoty, od na-
rodzin po kres dni. Jak łatwo się domyślić, naszym za-
daniem będzie przechylenie szali  zwycięstwa  na  stronę 
młodych ras i pokonanie Gadflowa.

Jeśli  ktoś ma  nadzieję na  zawiłą i  intrygująca  fabułę, 
to  srogo  się zawiedzie – próżno  szukać w  niej nagłych 
zwrotów akcji i zaskakujących rozwiązań. Jest prosta jak 
konstrukcja  cepa, a  jej główne założenie to  epickość. 
Jak to w RPG bywa, nasza postać jest kimś wyjątkowym 
i  dokonuje niesamowitych rzeczy. Od początku  wiado-
mo, kto jest Głównym Złym i czym to się skończy, a je-
dyne pytania bez odpowiedzi to: kiedy i jak? Podstawo-
wa przygoda jest też zadziwiająco krótka. Dużo ciekawiej 
wypadają wątki poboczne i dodatkowe misje. To właśnie 
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przy nich spędziłem większość czasu i to one zachęcały 
mnie do  eksploracji  świata. Zadania  z  głównego  wąt-
ku  robiłem bardziej po  to, by pchnąć historię do  przo-
du i nie musieć wracać do w pełni  już wyeksplorowanej 
części mapy, niż z chęci poznania, co będzie dalej.

Zawartość RPG w cRPG
Choć Królestwa nie są czymś nowatorskim i nie wpiszą 
się złotymi zgłoskami w historię gier, to potrafią na dłu-
żej przykuć uwagę. Większość obszarów  jest dla  nas 
dostępnych od razu, z wyjątkiem tych związanych z po-
szczególnymi  zadaniami. Możemy do  woli  zwiedzać 
lokacje, poznawać świat i  jego  mieszkańców  – założe-
nia  sandboxowe sprawdzają się tutaj bardzo  dobrze. 
Ilość czasu potrzebnego na eksplorację otaczających nas 
terenów jest naprawdę duża i na początku zajmuje lwią 
część rozgrywki. Dopiero  w  późniejszym etapie, kiedy 
dotrzemy do  lokacji  mających swoje znaczniki  na  ma-
pie i  odblokujemy szybkie podróżowanie, gra  znacznie 
przyśpieszy. Sam korzystałem z tej opcji tylko kiedy były 
do  pokonania  spore odległości, w  przeciwnym wypad-
ku wolałem po prostu jeszcze chwilę pochodzić, pozbie-
rać ziółka i powalczyć z przeciwnikami.

Jak przystało  na  RPG, KoA  daje dość dużą dowolność 
w zakresie tego, kim i  jak możemy grać. System rozwo-

ju postaci nie jest zbyt rozbudowany, ale wystarczający, 
żeby nawet najbardziej wybredni gracze nie kręcili nosa-
mi. Zastosowano tutaj podwójny podział – na atrybuty, 
czyli  wszystko  co  związane z  walką, oraz  umiejętności, 
gdzie wrzucono całą resztę. Przypomina to coś pomiędzy 
systemem rozwoju  w  Mass Effect a  Dragon Age: Począ-
tek. Ma on jeszcze jeden niesamowity plus – możliwość 
miksowania  mocy i  eksperymentowania  z  atrybutami. 
Oczywiście można grać czystym wojownikiem, magiem, 
czy łotrem – tylko  po  co? Mój bohater łączył w  sobie 
cechy wszystkich trzech profesji  i dzięki  temu momen-
tami  tworzył z  ich mocy dość spektakularne kombosy. 
Zresztą gra  sama  zachęca  do  takiego  podejścia, dając 
możliwość zrestartowania  wszystkich rozwinięć w  do-
wolnym momencie i rozpisania ich od nowa.

Jednak nie samą walką człowiek (elf) żyje i czasami trze-
ba  zrobić coś innego. Dzięki  takim umiejętnościom jak 
tworzenie przedmiotów, alchemia, czy wykrywanie 
ukrytego  dostajemy dodatkowe możliwości  zabawy. 
Dość dużo czasu spędziłem, przemierzając lokacje w po-
szukiwaniu  komponentów  do  mikstur czy elementów, 
z których mógłbym zrobić nowy ekwipunek, lub po pro-
stu  szukając ukrytych skarbów. Oczywiście im wyż-
sza wartość danej umiejętności, tym lepsze rzeczy może-
my stworzyć/znaleźć i na początku  trudno zdecydować 

się, którą z nich rozwijać. Niestety, później – dzięki sys-
temowi treningów i rozwoju – punktów do rozdania jest 
tak wiele, że robimy to bardziej na zasadzie „gdzie jeszcze 
można je wcisnąć?”, niż „gdzie będą potrzebne?”. Mogę 
powiedzieć, że po osiągnięciu maksymalnego (40) pozio-
mu moja postać potrafiła wszystko.

Mamy też do dyspozycji ogromną mnogość ekwipunku. 
Jego różnorodność rzeczywiście może przyprawić o za-
wrót głowy, choć biorąc pod uwagę ilość, moc pozosta-
wia już wiele do życzenia. Jak na prawie sto godzin gry, 
bardzo  rzadko  zmieniałem wyposażenie, a  większość 
znajdowanych rzeczy zostawiałem na miejscu albo sprze-
dawałem. W sklepach również nie było wielkiego wyboru, 
przez co pieniądze wydawałem praktycznie tylko na wy-
trychy, mikstury leczące i wspomniane treningi. Pod ko-

Jednak nie samą walką człowiek (elf) żyje i czasami trzeba zrobić coś innego. Dzię-
ki  takim umiejętnościom jak tworzenie przedmiotów, alchemia, czy wykrywanie 
ukrytego dostajemy dodatkowe możliwości zabawy. 
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niec gry miałem przy sobie ilość pieniędzy, za którą ku-
piłbym przynajmniej jedno królestwo i brak perspektywy 
wydania ich. Trochę szkoda.

Dojrzała blond Barbie
Przejdę teraz do rzeczy, która budzi moje mieszane uczu-
cia, czyli walorów estetycznych. Pracownicy PEGI trochę 
się zagalopowali, przyznając tutaj liczbę 18, i  radzę się 
nią nie sugerować. Jak już wcześniej napisałem, świat 
wykreowany przez  R.A. Salvatore jest mocno  zakorze-
niony w  heroic fantasy. Ma  to  swoje odzwierciedlenie 
w  grafice: wyglądzie lokacji, postaci  i  potworów. Ła-
two się domyślić, że nie jestem wielkim fanem ładnych, 
zielonych i kreskówkowych widoczków w grach przezna-
czonych dla dorosłych odbiorców. Owszem, zdarzają się 
od tego wyjątki (choćby Darksiders czy Borderlands), ale 
KoA się do nich nie zalicza. Graficy zaserwowali nam cu-
kierek, po którym miałem ochotę rzygać tęczą i zbierać 
kwiatki na wiosennej łące. No dobrze, może trochę prze-
sadzam, ale naprawdę musiałem dłuższą chwilę przyzwy-
czajać się do tego, co widziałem. Powiedzmy, że jeśli ktoś 
omijał WoW-a z uwagi na grafikę, to tutaj też nie będzie 
zachwycony.

Kiedy mój mózg zaakceptował już poziom słodyczy, 
stwierdziłem, że krajobrazy są całkiem ładne, a nieliczne 
potrafią wręcz zaprzeć dech w piersiach. Lokacje są dość 
zróżnicowane, od lasów  pełnych rozmaitej roślinności, 
przez tundrę, po skaliste pustkowia i wielkie, tętniące ży-
ciem miasta. Brakowało mi jedynie nieagresywnej zwie-
rzyny, która jeszcze bardziej urozmaiciłaby otoczenie – jej 
jedynymi przedstawicielami są jelenie (pełni obrazu do-
pełniłyby zapewne białe puchate króliczki). Sami  prze-
ciwnicy też nie wzbudzali jakichś wielkich emocji swoim 

wyglądem, może poza wilkami i niedźwiedziami, które są 
tak milusie, że niektórzy gracze mogą chcieć je przytu-
lić. Nie inaczej jest z postaciami. Oczywiście ludzie wy-
glądają jak ludzie, czemu trudno się dziwić, za to pozo-
stałe rasy posiadają lekko wyolbrzymione stereotypowe 
dla  nich cechy: długie, spiczaste, wręcz  mangowe uszy 
u elfów, czy pucołowatość gnomów, na czele z pyrkowa-
tymi nosami. Twórcom nie można przynajmniej zarzucić 
braku konsekwencji w utrzymywaniu konwencji.

Idąc dalej tym tropem, trzeba spojrzeć na opcje dialogowe, 
gdyż może tam znajdziemy powody takich restrykcji wie-
kowych. Nic z tych rzeczy moi kochani, wszyscy mówią 
czysto, ładnie i łagodnie. Za to sam dubbing jest niezły. 
Szczególnie podobał mi  się sposób mówienia, czy też 
akcent gnomów. System dialogów jest niezgorzej rozbu-
dowany i wraca do starego sprawdzonego wyboru kwe-
stii z zazwyczaj długiej listy – tak jak to było „za starych 
dobrych czasów”. Patrząc na  skalę projektu, jakim jest 
ta  gra, dziwi  muzyka, a  raczej jej nijakość. Najogólniej 
mówiąc – jest, ale jakby jej nie było. Trochę to zdumiewa, 
biorąc pod uwagę, jak wyglądają ścieżki dźwiękowe w in-
nych tytułach pod patronatem EA.

Umiera się tylko dwa razy
Jednak oglądanie widoczków  i  rozmowy z  gnoma-
mi  to  tylko  część tego, co  oferuje nam KoA. Jak przy-
stało  na  heroic fantasy, najmocniejszą stroną gry jest 
walka. System jest nieźle pomyślany i  wymaga  pewnej 
wprawy. Przez  większość czasu  nasze utarczki  to  mie-
szanina  ataków, uników, bloków  i  kontr, których pro-
porcje są zależne od ilości  i  rodzaju  przeciwników. 
Oprócz tego wszystko przeplata się z dość spektakular-
nymi  atakami  specjalnymi, gdzie sztuki  walki  mieszają 
się z  magią. Gdy już je opanowałem, miałem wrażenie, 
że mój heros może w pojedynkę rzucić wyzwanie całej ar-
mii – co zresztą okazało się niedalekie od prawdy. Jednak 
zanim do tego doszło, czekała mnie długa i ciekawa dro-
ga.

Plusem jest też to, że twórcy, pomijając parę miejsc, nie 
rzucają przeciw  nam nieprzeliczonych rzesz  nieprzy-
jaciół. Zazwyczaj jest ich tylu, żeby nie byli  zbyt łatwą 
przeszkodą, ale też nie spowalniali  nadmiernie postę-
pów gracza. Sprawdzało się to szczególnie dobrze na po-
czątku. Niestety, jeśli  ktoś chce wykonywać wszystkie 
misje poboczne i  zwiedzić każdy zakamarek na  mapie, 
szybko  uzyska  wysokie poziomy, na  których stopnio-
wo coraz większa ilość przeciwników przestaje stanowić 

Niestety, jeśli ktoś chce wykonywać wszystkie misje poboczne i zwiedzić każdy zaka-
marek na mapie, szybko uzyska wysokie poziomy, na których stopniowo coraz więk-
sza ilość przeciwników przestaje stanowić wyzwanie, nawet na najwyższym poziomie 
trudności. 

27



28

wyzwanie, nawet na  najwyższym poziomie trudności. 
Nie zmniejsza to jednak satysfakcji z samej gry.

Od czasu  do  czasu  będziemy mieli  okazję zakończyć 
misję w  sposób inny niż siłowy. Takich momentów  nie 
ma  może zbyt wiele, ale wystarczy, by poczuć klimat 
RPG. Czasami trzeba też uważać na to, co i gdzie robimy. 
Nawet jeśli nasza postać staje ością w gardle wszystkim, 
którzy się jej sprzeciwią, to nie dotyczy to BN-ów. Może 
się zdarzyć, że nie ukończymy jakiejś misji, bo nie uda-
ło się nam ochronić naszego zleceniodawcy, na przykład 
przez  przypadek doprowadzając do  niego  przeciwnika, 
który go po prostu zabije. Sam zawaliłem tak jedno lub 
dwa zadania, choć w ostatecznym rozrachunku nie mia-
ło to znaczenia, gdyż dotyczy tylko misji pobocznych, to-
warzyszące nam w głównych zadaniach postacie jedynie 
tracą przytomność, by po chwili wstać i do nas dołączyć.

Gnomy mówią „CO?”
Niestety, w  KoA  jest nie tylko  milutko  i  puchato  – nie 
obeszło  się bez  kilku  zgrzytów. Pierwszym i  głównym 
grzechem jest praca  kamery, która  szczególnie w  ma-
łych pomieszczeniach i  korytarzach ma  tendencję 
do pokazywania wszystkiego poza naszą postacią. Moż-
na  przez  to  połamać analogi  próbując zmienić jej usta-
wienie, równocześnie nie dając się trafić. Podobnie za-
chowuje się ona w trakcie rozmów z BN-ami, na szczęście 
tutaj – poza tym, że gra sugeruje konwersację z filarem 
lub dzbankiem – nie ma groźnych konsekwencji.

Kłopotliwe bywa  też namierzanie celu  w  trakcie walki, 
zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z większą liczbą wro-
gów. Nie jest to zbyt bolesne, jeśli walczymy tylko przy 
pomocy broni, jednak kiedy postanowimy skorzystać 

z mocy pochłaniającej wiele many i potrzebującej odro-
biny czasu na regenerację, a zamiast w nieprzyjaciela po-
syłamy ją gdzieś w bok, to można się zirytować. Kolejną 
ciekawostką jest możliwość ataku tylko w poziomie – nie 
da się walczyć stojąc niżej lub wyżej od przeciwnika.

Oprócz  tego  jest kilka  dość rozbrajających momen-
tów  i  drobnych bugów. Na  przykład mocno  zdziwiłem 
się, chcąc rozwiązać jakąś sprawę bez rozlewu krwi. Uda-
ło  mi  się przekonać do  tego  postać, z  którą pierwotnie 
miałem walczyć, ale po  rozmowie ta, ot tak, padła  tru-
pem. Kolejnym przykładem jest stolica  gnomów, gdzie 
każdy mijany mieszkaniec z  prawdopodobieństwem 
bliskim pewności powie: „What?”. Dodam, że jest to bar-
dzo  ludne miasto. Tego  rodzaju  potknięcia  występują 
co  jakiś czas i  choć same w sobie nie zmniejszają przy-
jemności  z  gry, to  jest ich po  prostu  zbyt wiele, żeby 
przejść obok obojętnie.

Niby nic, a jednak coś
Kingdoms of Amalur: Reckoning z  pewnością nie jest grą 
wybitną czy innowacyjną. Nie obyło  się też bez  błę-
dów i niedociągnięć. Nie mogę jej nawet polecić jako ty-
tuł będący wyzwaniem czy mający atrakcyjną fabułę. 
Mimo  to  spędziłem przy niej prawie sto  godzin, prze-
mierzając królestwa  wzdłuż i  wszerz. Dziecko  R.A. Sa-
lvatore’a  i  Kena  Rolstona  jest po  prostu  dobre – wcią-
ga mimo wad. Jeśli ktoś szuka rozrywki na wiele godzin 
i  chce poczuć się jak legendarny heros, to  powinien 
sięgnąć po ten tytuł. Każdy fan cRPG znajdzie tam coś 
dla siebie.

Tytuł: Kingdoms of Amalur: Reckoning
Producent: 38 Studios, Big Huge Games
Wydawca: Electronic Arts Inc.
Dystrybutor PL: Electronic Arts Polska
Data premiery (świat): 7 lutego 2012
Data premiery (Polska): 10 lutego 2012
Platformy: PS3, Xbox 360, PC
Strona WWW: www.ea.com/reckoning

Ocena recenzenta: 7/10

Autor: Łukasz „Qrchac” Kowalski
Redakcja: Marcin „lmn” Łukasiewicz skomentuj!
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NeverDead
Ręka, noga, łeb na ścianie

konsole
POLTER.PL

Większości  z  nas gra  z  japońskim rodowodem kojarzy 
się z  metroseksualnymi  chłopcami, nastoletnimi  lolitka-
mi  o  niebieskich włosach tudzież walkami  z  Krwiożerczy-
mi  Arbuzami  Zniszczenia  za  pomocą miecza  większego  niż 
jego właściciel. Oryginalne? Być może, ale z całą pewnością 
hermetyczne.

Niecodzienność jest jednym z  głównych powodów, 
dla których produkcje z kraju samurajów straciły ostatni-
mi czasy istotny udział w rynku. Japończycy postanowi-
li zmienić niekorzystną sytuację i zaczęli dostosowywać 
produkty do  gustu  zachodniego  gracza. Pierwszą ja-
skółką jest NeverDead – gra zaprojektowana przez Shin-
to  Nojiriego  (jednego  z  twórców  serii  MGS) i  wykona-
na przez brytyjskie studio Rebellion. 

Ulizany trzynastolatek? W życiu!
Bohater NeverDead nie jest gołowąsem – ma na karku bli-
sko  500 lat. Choć po  większości  herosów  w  jego  wie-
ku nie zostałby już nawet pył, Bryce trzyma się całkiem 
nieźle. Trudno się dziwić - jest nieśmiertelny. 

Pięć wieków przed historią opowiedzianą w grze, główny 
bohater był paladynem – lśniąca zbroja, miecz  i głodne 
kawałki o sprawiedliwości były jego nieodłącznymi atry-
butami. Ukoronowaniem jego  działalności  miało  być 
pokonanie władcy demonów, Astarotha. Niestety okaza-
ło się, że rogacz jest zbyt potężny. Żona Bryca, Cypher, 
zginęła w walce, a on został przeklęty Okiem Demona – 
klątwą, która zapewniła mu nieśmiertelność. Prawdziwą 

tragedią było  jednak to, że bohater został pozbawiony 
możliwości odwetu – jedynym sposobem, by zranić Wyż-
szego Demona jest bowiem wsparcie się mocą medium, 
a ostatnim z nich była Cypher…

W teraźniejszości Bryce jest już pozbawionym złudzeń, 
cynicznym zabijaką z  ciągotkami  do  alkoholu  i  innych 
używek – po  dawnym świętoszku  nie pozostało  nic. 
Jego długa kariera nie pozostała jednak niezauważona – 
dostał ciepłą posadkę w  NADA  (National Anti-Demon 
Agency), mając za zadanie ochronę ludzkości przed zaku-
sami pomniejszych demonów. Kiedy przejmujemy stery 
nad głównym bohaterem, otrzymuje on kolejne zlecenie 
– wraz z partnerką, Arcadią, ma zlikwidować świeżo wy-
pełzłe stadko  paskud. Szybko  okazuje się, że zadanie 
ma  drugie dno, a  na  drodze głównego  bohatera  poja-
wia się Nikki Summerfield – nastoletnia gwiazdka pop, 
która wniesie w jego życie długo oczekiwaną zmianę. 

Wbrew  intrygującemu  punktowi  wyjścia  fabuła  Never-
Dead jest do bólu schematyczna, a nieliczne zwroty ak-
cji dają się przewidzieć na długo przed ich wystąpieniem. 
Na domiar złego całość aż skrzy się od nieścisłości i błę-
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dów logicznych. Przykładowo: w jednej ze scen Bryce po-
stanawia uwolnić zamkniętą w więziennej celi niewiastę. 
Za  jedyne wyjście z sytuacji uważa odnalezienie właści-
wego  przycisku. Na  pytanie, czy nie mógłby zniszczyć 
krat noszonym na plecach mieczem odpowiada, że „nie 
da się nim przeciąć niczego, co byłoby twardsze niż worek 
mięsa”. Szkopuł w tym, że kilka sekund wcześniej, za po-
mocą tego  samego  ostrza, bez  najmniejszych trudno-
ści dewastował grube filary ze zbrojonego betonu (oto-
czenie jest w  dużym stopniu  zniszczalne, choć czasem 
dość dziwnie reaguje na nasze poczynania – identyczny 
obiekt w  jednej chwili  potrafi  rozpaść się przy lada  do-
tknięciu, a w drugiej musimy się nieźle napracować, by 
go zniszczyć). 

O wiele lepiej prezentują się występujące w grze posta-
ci. O  ile Bryce nie wyłamuje się ze schematu  wiecznie 
złośliwego  lekkoducha  (w  czym nieudolnie stara  się 
naśladować Dantego  z  DMC), o  tyle jego  przeciwnicy 
to indywidua, jakich ze święcą szukać u konkurencji. Wy-
starczy wymienić chociażby Sangrię – demona o twarzy 
otyłego  kanarka, torsie godnym Atlasa  i  śmiesznych, 
chudziutkich nóżkach. Dodajmy do  tego  ubiór przywo-
dzący na myśl czasy francuskich muszkieterów oraz cie-
niutki  głosik, którego  nie powstydziłby się młodzian, 
idący w pierwszym szeregu Parady Równości, a otrzyma-

my ogólny zarys zgrai dziwolągów, jakie 
przyjdzie nam napotkać. 

Dam  sobie  rękę  uciąć,  że  gdzieś 
tu leżała moja noga!
Kiedy czytałem pierwsze zapowiedzi Ne-
verDead, zastanawiałem się, jakim cu-
dem gra  z  nieśmiertelnym gościem 
w  roli  głównej zamierza  dostarczyć 
mi emocji. Skoro nie grozi mu zgon, jak 
rozstrzygnięto  problem walk? Wyjście 
z sytuacji okazało się być całkiem zgrab-
ne. W teorii. 

Gdy Bryce zostaje trafiony, traci  co  naj-
mniej jedną kończynę. Urwana ręka  lub 
noga  nie przeszkadzają mu  jednak 
w  kontynuowaniu  potyczki. Pomijając 
już fakt, że Boltzmann nie ma większych 
problemów z podskakiwaniem na jednej 
nodze w  ogniu  walki  lub atakowaniem 
„z bańki”, gdy straci oba ramiona, ma też 
możliwość odzyskania  utraconych przy-
ległości. Wystarczy, że przetoczy się 
w pobliże jednej z nich, a ta natychmiast 
wraca  na  prawowite miejsce (alterna-
tywą jest umiejętność regeneracji, któ-
ra  pozwala  wrócić do  stanu  używalno-
ści bez potrzeby biegania po okolicy, ale 

Wbrew  intrygującemu  punktowi  wyjścia  fabuła  NeverDead jest 
do bólu schematyczna, a nieliczne zwroty akcji dają się przewidzieć na dłu-
go przed ich wystąpieniem.
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możemy jej użyć jedynie raz  na  kilkadziesiąt sekund) . 
Problem zaczyna się wtedy, gdy bohater straci głowę. Gdy 
to nastąpi musimy jak najszybciej dotoczyć się makówką 
do torsu, gdyż inaczej możemy paść ofiarą Grandbabies 
– małych potworków, które próbują ją pożreć. Jeśli  im 
się to uda, pozostaje jeszcze ostatnia deska ratunku – se-
kwencja QTE, w  której porażka kończy się wczytaniem 
ostatniego zapisu. 

Choć w teorii system wydaje się być przemyślany, w prak-
tyce wygląda to niestety o wiele gorzej. Niejednokrotnie 
zdarzają się sytuacje, w  których pieczołowicie sklecane 
(przez  dobrych kilka  chwil) ciało  bohatera  rozpada  się 
niemal natychmiast, a  cały proces trzeba  zaczynać od 
nowa. Zapewniam, że ta  sytuacja  niejednokrotnie wy-
dusi z was soczyste wiązanki – szczególnie podczas wal-
ki  z  ostatnim bossem, podczas której spędzicie na  tej 
„pasjonującej czynności” co najmniej kilkanaście minut 
(kamera wywijająca szalone hołubce również nie poma-
ga). 

Na  większości  poziomów  istnieje też ryzyko  po-
rażki  w  wyniku  śmierci  naszej partnerki, Arcadii. 
Bez obaw jednak – niewiasta całkiem nieźle radzi sobie 
w  walce, a  nawet gdy powinie jej się noga, mamy do-
brych kilka sekund na jej reanimację. W rezultacie pod-
czas ośmiu godzin, jakie spędziłem nad NeverDead, zgon 
blondyny zmusił mnie do powtarzania etapu nie częściej 
niż 2-3 razy. 

Niezbędnik rzeźnika
Podstawowym mechanizmem napędzającym grę jest 
walka. Podczas swojej krucjaty Bryce posłuży się zarów-
no wspominanym wcześniej mieczem, jak i bronią palną. 
Jednocześnie może dzierżyć do dwóch gnatów i  to nie-
zależnie od ich rodzaju. Możliwe jest więc na  przykład 
równoczesne strzelanie z  karabinu  szturmowego  i  gra-
natnika. Jeśli  właśnie pomyśleliście, że takie połącze-
nie to gruba przesada i piekielne hordy nie będą stano-
wić żadnego  wyzwania, to  się mylicie. Pukawki  w  grze 
cierpią na niedobór mocy. Zazwyczaj, by posłać do pia-
chu  jakiegoś maszkarona, będziemy musieli  władować 
weń więcej ołowiu  niż on sam waży. W  tym momencie 
z  odsieczą (dosłownie) przychodzi  miecz. Wzorowane 
na  składanym nożu-motylku  ostrze o  wiele sprawniej 
radzi sobie z przetrzebianiem wrażych hord, ale by wy-
korzystać jego  pełny potencjał, należy najpierw  przy-
zwyczaić się do  niecodziennego  systemu  sterowania. 
Po  wciśnięciu  i  przytrzymaniu  L1, za  wyprowadzanie 
ciosów  odpowiadają zamachy prawą gałką analogową. 
Choć początkowo system nastręcza pewnych trudności, 
dość szybko  zaczyna  sprawiać frajdę. Szkoda  tylko, że 
gra  nie jest zbyt dokładna  w  przenoszeniu  naszych ru-
chów  na  ekran i  „zaokrągla” je do  4 predefiniowanych 
kierunków (pion, poziom i skosy).

Wraz z kolejnymi zwycięstwami bohater będzie uzyski-
wał punkty doświadczenia, które można  przeznaczyć 

na rozwój. System jest bardzo prosty i opiera się na przy-
dzielaniu wykupionych za „xp-eki” umiejętności, do dwu-
dziestoslotowego ekwipunku. Im potężniejszy skill, tym 
więcej miejsca zajmuje. Same zdolności nie przykuwają 
uwagi niczym szczególnym – ot, zwiększone obrażenia, 
szybsza regeneracja czy wyższy skok. 

Kawa najlepszym przyjacielem łowcy demonów
Zanim zasiądziecie do  NeverDead, radzę zaopatrzyć się 
w  solidny zapas energetyków  – podczas sesji  dłuższej 
niż godzinna grozi wam zaśnięcie z nudów. Schemat za-
bawy wygląda następująco: wpadamy do sali, okoliczne 
drzwi  zostają zamknięte, a  naszym zadaniem jest wy-
rżnięcie wszystkich potworów w okolicy - zniszczywszy 
uprzednio  wylęgarnie (jeśli  tego  nie zrobimy przeciw-
nicy będą spawnować się bez  końca). Nie stanowiłoby 
to  zapewne problemu, gdyby nie straszliwie irytujące 
„polowanie na  ostatniego  moba” (który często  bloku-
je się gdzieś pośród zgliszczy, a  bez  jego  zgonu  gra  nie 
przepuści  nas dalej) oraz  skandalicznego  wręcz  recyc-
lingu. Produkcja stawia na naszej drodze nie więcej niż 
kilka  rodzajów  przeciwników, a  w  dodatku  większość 
z  nich ujawnia  podczas pierwszej godziny. Przez  resztę 
czasu mozolnie rzezamy w kółko tych samych niemilu-
chów (dotyczy to nawet niektórych bossów), modląc się 
pod nosem o koniec lub chociażby minimalną odmianę. 

Gra  nie wykorzystuje niestety niezwykłych możli-
wości  Bryce’a  po  za  samą walką. „Zagadki”, jakie sta-

Kiedy czytałem pierwsze zapowiedzi  NeverDead, zastanawiałem się, jakim cudem 
gra z nieśmiertelnym gościem w roli głównej zamierza dostarczyć mi emocji. Sko-
ro nie grozi mu zgon, jak rozstrzygnięto problem walk?
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wia przed nami Rebellion, możemy policzyć na palcach 
jednej ręki  roztargnionego  hodowcy piranii. Szkoda, 
bo rozświetlanie mrocznych korytarzy przy pomocy wła-
snego płonącego ciała czy wykorzystanie głowy w roli ob-
ciążnika do równoważni ma spory potencjał i chciałoby 
się doświadczyć większej ilości tego typu etapów. 

Kupić, nie kupić?
Za  premierową cenę? Z  całą pewnością nie. Zakłada-
jąc jednak, że NeverDead dość szybko  trafi  do  koszy-
ka z przecenami, można rozważyć jego zakup. Przedziwne 
osobistości i ciekawa - choć nie pozbawiona błędów - spe-
cyfika  nieśmiertelnego  bohatera, mogą przysłonić nie-
dostatki  w  systemie walki  i  sporą dozę wylewającej się 
z ekranu monotonii. Pod warunkiem jednak, że szukamy 
gry na krótkie, kilkudziesięciominutowe sesje – dłuższe 
posiedzenia zwyczajnie męczą. 

Wielbiciele zespołu Megadeth powinni wiedzieć, że brał 
on udział w tworzeniu ścieżki dźwiękowej do gry. Tytuło-
wy kawałek daje radę i pokazuje, że dinozaury trzymają 
się bardzo dobrze!

PS: Gra  zawiera  tryb multiplayer, w  którym naszym 
zadaniem jest kooperowanie lub rywalizowanie z  trze-
ma  innymi  graczami  w  szeregu  przygotowanych 
przez twórców wyzwań (min. Horda, CTF i ochrona cy-
wili), ale z racji kompletnej pustki na serwerach nie dane 
było mi go przetestować.

Autor: Paweł „Cursian” Raban
Redakcja: Klaudia „Marigold” Najdowska skomentuj!

Tytuł: NeverDead
Producent: Rebellion
Wydawca: Konami
Dystrybutor PL: Galapagos Interactive
Data premiery (świat): 31 stycznia 2012
Data premiery (Polska): 3 lutego 2012
Platformy: PS3, Xbox 360
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The Avengers
We’re in this together now!

POLTER.PL

Stało się! Znane z kart komiksów uniwersum Marvela, pełne 
przeplatających się historii rozmaitych superherosów, do-
czekało się pierwszego mash-up-u na srebrnym ekranie. Mo-
ment ten zwiastowało wiele sygnałów: począwszy od tarczy 
Kapitana Ameryki w laboratorium Tony’ego Starka i młota 
Thora w epilogu drugiego filmu o Iron Manie, skończywszy 
na powracających w różnych filmach postaciach Nicka Fu-
ry’ego i agenta Phila Coulsona, granych przez Samuela L. 
Jacksona i Clarka Gregga. Podobnie jak w papierowym pier-
wowzorze, grupa „unikalnych jednostek” zjednoczyła się w 
słusznej sprawie, by pod nazwą The Avengers pokazać, że w 
obliczu niebezpieczeństwa Ziemia może liczyć na siły prze-
kraczające standardowe ludzkie możliwości, nawet najlepiej 
wyszkolonych wojaków.

film

Na pierwszy front wyruszyli Kapitan Ameryka/Steve 
Rogers (w tej roli Chris Evans), Hulk/Bruce Banner (tym 
razem wcielił się w niego Mark Ruffalo), Iron Man/Tony 
Stark (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), 
Hawkeye/Clint Barton (Jeremy Renner) oraz Czarna 
Wdowa/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). W za-
sadzie wszyscy wypadli na ekranie co najmniej dobrze 
i wczuli się w odgrywanych przez siebie bohaterów.

Nie mniej waleczni członkowie S.H.I.E.L.D., czyli Nick 
Fury (niezmiennie w tej roli wspomniany Samuel L. Jack-
son), agent Phil Coulson (analogicznie Clark Gregg, któ-
ry wreszcie doczekał się większej ilości scen, w których 
gra – i całe szczęście!) oraz agentka Maria Hill (Cobie 
Smulders, aktorka znana dotąd głównie z serialu How 
I Met Your Mother), choć spędzili czas głównie w centrum 
dowodzenia (ach, ta latająca forteca!), również wykazali 
się sporym zaangażowaniem. Wszystkie te siły skiero-
wane zostały przeciwko Lokiemu (fenomenalnie wypadł 
w tej roli Tom Hiddleston) i jego armii oraz podwładnym 
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(do nich zalicza się m.in. dr Selvig, grany przez Stellana Skarsgårda, 
który zasłużył na więcej czasu ekranowego niż dostał).

W każdym razie takie rozłożenie sił dotyczy najważniejszej bitwy 
w filmie. Nie zdradzając zbyt wiele wspomnę tylko, że również po-
między samymi Avengersami momentami dochodzi do niezłych 
spięć (i bynajmniej nie mam tu na myśli romantycznych iskierek). 
Nic w tym dziwnego, kiedy grupa tak potężnych i „charakternych” 
indywiduów zmuszona jest do współpracy. Dzięki temu widzowie 
otrzymują dodatkową porcję widowiskowych potyczek i cenną daw-
kę zabawnych scen, które urozmaicają i tak już wciągającą rozrywkę.

Podkreślam: The Avengers zdecydowanie uznać można za kawał 
porządnej rozrywki. Widowiskowe walki, spora dawka humoru, 
gwiazdorska obsada, świetna ścieżka dźwiękowa, efekty specjalne 
nie ustępujące tym znanym z Transformers 3 czy innych Avatarów... 
Zasadniczo, do tych aspektów trudno się przyczepić. Z pewnością 
niemała w tym zasługa reżysera, Jossa Whedona, który najwidocz-
niej trafnie wczuł się w superbohaterską konwencję, tworząc film, 
w którym umiejętnie wyważono złoty punkt między podejściem „na 
serio” a przymrużeniem oka. W połączeniu z nie tylko dobrze wy-
glądającymi, ale też zdolnymi aktorami oraz prawidłowo spożytko-
wanym budżetem, zaowocowało to rozrywką na naprawdę niezłym 
poziomie.

Nie mamy tu do czynienia z Nolanowskim realizmem i głębią, nie 
otrzymujemy też jednak pastiszu pokroju Zielonego szerszenia. Ale 
tego można było się spodziewać już po poprzednich filmach osadzo-
nych w tym uniwersum. Z podobnym wyważeniem widzowie mogli 
spotkać się już w Thorze i obydwu częściach Iron Mana, czy wresz-
cie w Kapitanie Ameryce. Powrócił nawet znany z tego ostatniego 
element autotematyczny, czyli komentarz do komiksowej kultury 
fanowskiej. Jak się bowiem okazuje, Agent Coulson jest wielkim 
fanem legendarnego Kapitana Ameryki i, niczym wzorcowy geek, 
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zbiera karty z wizerunkiem tego herosa. Więcej smacz-
ków nie zdradzę, aby nie psuć zabawy tym, którzy filmu 
jeszcze nie widzieli.

Oczywiście nie obeszło się bez pewnych – większych lub 
mniejszych – potknięć. Sporo banalnych uproszczeń, 
parę mniej udanych tekstów, które wyraźnie przewidzia-
ne były na one-liner-y, kilka przesadnie uwznioślonych 
scen... Na szczęście jednak nie mają one większego wpły-
wu na odbiór filmu, a ten jest doprawdy miodny. Miałem 
pewne obawy co do wyboru historii o zwaśnionych bra-
ciach z Asgardu na główny wątek The Avengers, ale okaza-
ła się ona wystarczająco nośna dla plejady herosów. Poza 
tym dobór bohaterów został naprawdę znakomicie prze-
myślany. Każdy z nich ma tu swoją rolę i nawet postaci 
cieszące się zasadniczo mniejszą sympatią widowni, jak 
na przykład Kapitan Ameryka, okazują się ważną częścią 
drużyny.

Jedyne nieco poważniejsze zastrzeżenie, jakie mógłbym 
mieć do filmu Whedona to w zasadzie uwaga adresowana 
bardziej do widzów. Warto mieć na uwadze, że The Aven-
gers, jako mash-up, to kontynuacja kilku wcześniejszych 
obrazów. Bez ich znajomości nowym widzom mogłoby 
być nieco trudno nadążyć za odtworzonymi w wielkim 
skrócie zarysami historii i charakterów poszczególnych 
postaci. Doceniam jednak wyraźne starania reżysera 
i scenarzystów, by podkreślić ich atrybuty i odmienność. 
Znalazło się nawet trochę miejsca dla postaci, które 

wcześniej pełniły role drugoplanowe (głównie Black Wi-
dow i Hawkeye), a o których teraz można dowiedzieć się 
czegoś nowego.

Jedną z największych zalet Avengersów jest chyba jednak 
to, że jest to film, na który spora część widzów zapew-
ne zapragnie wybrać się ponownie. W obrazie znalazło 
się „to coś”, swoisty magnetyzm działający może przede 
wszystkim na komiksowych geeków, ale nie tylko. Na 
ekranie dużo się dzieje, parę zwrotów akcji jest w stanie 
zaskoczyć, a część żartów (scena z Hulkiem i Lokim!) 
bawi w tak uniwersalny sposób, że trudno o nich zapo-
mnieć na długo po seansie.

Polecam jednak, zwłaszcza osobom władającym spraw-
nie językiem angielskim, oglądanie wersji z napisami, po-
nieważ słuchając części dialogów i czytając ich tłumacze-
nie dało się zauważyć pewne przykre odstępstwa, które 
prawdopodobnie w dubbingu nie są możliwe do wyłapa-
nia. A szkoda, bo siłą rzeczy część scen traci w przekła-
dzie na wyrazistości. Aha, i nie bójcie się 3D – w tym 
filmie (koniecznie IMAX, nie standardowa cyfrówka) 
sprawdziło się na tyle, że różnica w odbiorze może być 
wymierna (oczywisty i banalny przykład strzały wystrze-
lonej przez Hawkeye na ekranie okazuje się doprawdy 
pięknie „działać” w trzech wymiarach). Jeśli zatem macie 
czas, zbierajcie grupę znajomych i wbijajcie do kin. War-
to.
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Autor: Kamil „New_One” Jędrasiak
Redakcja: Tomasz „earl” Koziełło

Tytuł: The Avengers
Reżyseria: Joss Whedon
Scenariusz: Joss Whedon
Zdjęcia: Seamus McGarvey
Obsada:  Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris 
Evans, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Scarlett Johans-
son, Clark Gregg, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, 
Tom Hiddleston, Stellan Skarsgaard, Amanda Righetti
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2011
Data premiery: 11 maja 2012
Czas projekcji: 142 min.
Dystrybutor: Forum Film

Ocena recenzenta: 8/10

W obrazie znalazło się „to coś”, swoisty magnetyzm działający może przede wszyst-
kim na komiksowych geeków, ale nie tylko.

http://film.polter.pl/The-Avengers-c24387
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Hans Kloss: Stawka większa niż śmierć
J-23 znów nadajefilm

POLTER.PL

Szczęściarze z tych Amerykanów. Tyle lat kolorowego kina, 
komiksów, seriali. Jest od czego  odcinać kupony i  z  cze-
go robić remaki. Jak akurat scenarzyści stracą wenę, to nic 
nie stoi  na  przeszkodzie, by kolejnemu  pokoleniu  odbior-
ców sprzedać Drużynę A czy Miami Vice. Tymczasem pol-
ska kultura masowa przez parę dekad egzystowała w szarym 
baraku  w  obrębie bloku  wschodniego. Pomimo  tego  dorobi-
ła się kilku ikon i kultowych dzieł, na których po latach moż-
na spróbować ponownie zarobić

Sztos, Złoto  dezerterów  czy nawet Ogniem i  mieczem 
to próby kontynuowania sukcesów ważnych pozycji  ro-
dzimej kinematografii. I aż dziw bierze, że tak długo mu-
sieliśmy czekać na kogoś, kto sięgnie po  jednego z naj-
większych herosów  Polski  Ludowej – agenta  J-23, 
Hansa Klossa, bohatera Stawki większej niż życie.

Wydawało  się, że marka  trafiła  w  dobre ręce. Zwłasz-
cza  nazwisko  scenarzysty, Władysława  Pasikowskiego, 
miało  gwarantować nowoczesny styl narracji. Również 
Patryk Vega ma na swoim koncie uznany serial kryminal-
ny, a przecież nowy Kloss musiał być bohaterem tward-
szym, przekonującym dla odbiorcy z epoki Bonda i Bour-
ne’a. Niestety, jeden PitBull wiosny nie czyni, a i Katyń 
to zupełnie inna para oficerek.

Hans Kloss: Stawka większa niż śmierć to kolejna produk-
cja, która udowodniła, że w Polsce nie istnieje (bo i skąd 
miałaby się wziąć?) mocno  zakorzeniona  trady-
cja  kina  widowiskowego. Wyobraźnia  operatorów  spro-
wadza się do ujęć z perspektywy żaby na koła nadjeżdża-
jących samochodów  i  spadające bomby. Gdy trzeba  już 
było  posłać jedną z  tych ostatnich w  jadący samo-

chód, kamera  przeskoczyła  na  obserwującego  wszyst-
ko przez lornetkę Klossa. Odświeżenie konwencji odby-
wa  się za  sprawą nieobecnych w  serialu  bryzgów  krwi, 
oderwanych nóg i  tym podobnych elementów, które 
mają podkreślić grozę wojny. Nie wolno  też zapomnieć 
o koszeniu działkiem nacierających jak mięso armatnie 
niemieckich żołnierzy. Wszystko to jest niestety nudne, 
wtórne i  schematyczne, a  do  tego  dochodzą papierowe 
postacie i pretekstowa tematyka.

Sytuację próbuje ratować niezły konstrukcyjnie sce-
nariusz, w  którego  wypadku  można  przymknąć 
oko na kilka absurdów  i klisz. Akcja  toczy się równole-
gle w roku 1975, gdy naziści próbują odnaleźć zaginioną 
bursztynową komnatę, oraz w roku 1945, pod sam ko-
niec wojny, gdy tenże skarb zaginął. Przeskoki  między 
tymi  dwoma  momentami  pozwalają zbudować obiecu-
jącą intrygę, która  raz  czy drugi  ma  nawet szansę za-
skoczyć widza. Problem polega  na  tym, że w  filmach 
zdarza się występować aktorom. Ci zaś potrafią rozłożyć 
nawet najlepszą historię.
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W tej konkurencji prym wiedzie Marta Żmuda-Trzebia-
towska, której ktoś wyrządził krzywdę, obsadzając ją 
w roli siedemnastolatki (!). Sceny, w których Elsa wdzię-
czy się do  Klossa, są po  prostu  żenujące. Trzebiatow-
ska  zwyczajnie nie ma  ogrania  pozaserialowego, ale 
to reżyser powinien był jej przekazać, że udawanie dzie-
ci  zawsze źle się kończy. W  całym filmie zresztą brak 
jakiejkolwiek ciekawej postaci  kobiecej (oprócz  Elsy 
jest jeszcze jedna, równie fatalna). A przecież takowych 
w Stawce nie brakowało, żeby wspomnieć tylko Wiesławę 
Mazurkiewicz jako Hannę Bösel w Podwójnym nelsonie.

W  młodego  Klossa  wcielił się uciekający od komedio-
wych ról Tomasz  Kot i  trzeba  przyznać, że nie poległ, 
starając się oddać nonszalancki  szarm agenta  J-23. 
Poległa  za  to  osoba  odpowiadająca  za  charakteryza-
cję, która  postanowiła  utlenić aktorowi  włosy i  brwi, 
przez  co  jego  twarz  wypada  niezwykle sztucznie. Kot 
mimo  tego  próbuje coś zagrać, ale niestety nie bar-
dzo  ma  z  kim. Podobny los przypadł w  udziale Emilo-
wi Karewiczowi, który powraca jako Brunner i rzeczywi-
ście można w niego uwierzyć jako ukrywającego się przed 

Walkę o dobre imię polskiej szkoły aktor-
skiej próbowało podjąć kilku odważnych 
ludzi. Zdecydowanie pochwalić należy 
Piotra  Adamczyka, który jako  młody 
Hermann Brunner nie szarżuje, ale jest 
prawdziwie groźną świnią. 
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tropicielami nazistów zbrodniarza. Niestety, o  ile Kare-
wicz  to  naprawdę świetny aktor, o  tyle Stanisław  Mi-
kulski nigdy do pierwszej ligi nie należał. Po latach, gdy 
czas odcisnął już na  nim swoje piętno, tym wyraźniej 
widać, że aktorsko  Mikulski  nie ma  za  wiele do  zaofe-
rowania poza płaską twarzą i monotonnie wygłaszany-
mi kwestiami. Ta porażka obciąża konto reżysera, który 
zdecydowanie przesadził z  eksploatowaniem emeryto-
wanego oficera Abwehry.

Walkę o  dobre imię polskiej szkoły aktorskiej próbo-
wało  podjąć kilku  odważnych ludzi. Zdecydowanie po-
chwalić należy Piotra Adamczyka, który jako młody Her-
mann Brunner nie szarżuje, ale jest prawdziwie groźną 
świnią. To  w  zasadzie chyba  jedyny przypadek w  tym 
filmie, w którym aktor naprawdę nawiązał do oryginal-
nej kreacji, dodając przy okazji coś od siebie. Nieźle wy-
pada również w roli drugoplanowej Adam Woronowicz, 
inny aktor starający się odkleić od wizerunku specjalisty 
od grania świętych. Poza tym na pochwałę za powstrzy-
manie szczękościsku zasługuje Daniel Olbrychski, który 
ograniczył rozbuchaną mimikę i nie miał problemu z za-
graniem „dowódcy halabardników”. Jak widać, nie najgo-
rzej jest na drugim i trzecim planie. Niestety, gdy przy-
chodzi  do  tego, by trochę dłużej pobyć na  pierwszym 
i coś zagrać, a nie tylko wystąpić, zaczynają się schody.

Fanów  kultowej serii  może ucieszyć kilka  smacz-
ków  i  nawiązań. Część z  nich włożono  do  filmu  trochę 

na  siłę, a  wyjątek może stanowić list Klossa  do  Stedt-
kego  (z  odcinka  Wiem, kim jesteś), który z  pomy-
słem wykorzystano  do  połączenia  historii. Na  więcej 
nie pozwalała  prawdopodobnie przyjęta  konwencja. 
Nowa  Stawka  to  zdecydowanie kino  akcji, nastawione 
na stosunkowo szybkie tempo, podczas gdy ta stara wpi-
sywała  się w  nurt kameralnego, skupionego  na  zagad-
kach i walce umysłów kina szpiegowskiego.

Hans Kloss: Stawka  większa  niż śmierć to  film, który 
broni się tylko na tle mizerii (lub wręcz braku) polskie-
go  kina  sensacyjnego. Jednak jeżeli  nie ma  się w  zwy-
czaju dawać Polakom taryfy ulgowej tylko za  to, że nie 
mieli się gdzie i od kogo nauczyć tworzenia tego typu pro-
dukcji, lepiej odświeżyć sobie klasyczną, serialową wersję. 
Nawet jeśli nie mogła się pochwalić się tak efektownym 
zwiastunem.

Tytuł: Hans Kloss: Stawka większa niż śmierć
Reżyseria: Patryk Vega
Scenariusz: Władysław Pasikowski
Muzyka: Łukasz Targosz
Zdjęcia: Mirosław Brożek
Obsada: Tomasz  Kot, Stanisław  Mikulski, Piotr Adam-
czyk, Emil Karewicz, Daniel Olbrychski, Marta Żmuda-
-Trzebiatowska, Anna Szarek, Wojciech Mecwaldowski
Kraj produkcji: Polska
Rok produkcji: 2011
Data premiery: 16 marca 2012
Czas projekcji: 120 min.

Ocena recenzenta: 4/10

Autor: Maciej „repek” Reputakowski
Redakcja: Staszek „Scobin” Krawczyk
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Królewna Śnieżka
Klasyka opowiedziana od nowa

POLTER.PL

Baśń o  Królewnie Śnieżce autorstwa  braci  Grimm docze-
kała  się niezliczonej liczby interpretacji  i  adaptacji. Histo-
ria o złej macosze, która nie mogąc znieść pięknej pasierbicy, 
usiłuje ją zabić, jest uniwersalna i ponadczasowa; ta olbrzy-
mia popularność nie może zatem dziwić. Widz mógłby jednak 
poczuć się znudzony kolejnym filmem stworzonym na  jed-
no kopyto. Mógłby, gdyby obraz Tarsema Singha faktycznie 
okazał się zaledwie powieleniem doskonale znanej opowieści.

film

„Mirror, mirror on the wall…”
Na szczęście, twórcy bardzo swobodnie podeszli do lite-
rackiego  pierwowzoru. Oczywiście wciąż mamy piękną 
królewnę (Lily Collins), knującą królową (Julia Roberts) 
i przystojnego księcia (Armie Hammer), jednak ich wza-
jemne relacje i cała historia Śnieżki tylko w ogólnych ra-
mach zgadzają się z wersją braci Grimm. W obrazie Sin-
gha bohaterka jest sierotą wychowywaną przez królową 
władającą mroczną magią. Królestwo, niegdyś spokojne 
i radosne, popadło w ruinę – mieszkańcy ledwo wiążą ko-
niec z końcem, wykańczani przez zabójcze podatki słu-
żące utrzymaniu  wystawnego  życia  dworu. Gdy także 
królowej w  oczy zaczyna  zaglądać widmo  bankructwa, 
na  jej dworze pojawia  się młody (i  bogaty) książę. Ten 
jednak, miast koncentrować się na prawdziwej pani zam-
ku, zwraca  swoją atencję ku  młodej księżniczce. Śnież-
ka musi więc zginąć i w tym celu kamerdyner prowadzi ją 
do lasu…

„Who’s the fairest of them all?”
Największym atutem Królewny Śnieżki jest lekkość. Film 
ogląda  się z  prawdziwą przyjemnością, dialogi  wprost 

kipią humorem, a cięte riposty bohaterów raz po raz wy-
wołują szczery uśmiech. Co istotne, zastosowany komizm 
trafi do odbiorców w każdym wieku. Co innego rozśmie-
szy dziecko, a co  innego dorosłego widza, ale obydwoje 
będą się świetnie bawić. Prym w  zabawnych złośliwo-
ściach wiedzie oczywiście królowa. Po piętach drepczą jej 
jednak niemal wszyscy pozostali bohaterowie, z krasno-
ludkami na czele.

Sama gra aktorska Julii Roberts jest wystarczającym po-
wodem, by zobaczyć Królewnę Śnieżkę. Postać królowej 
łączy w  sobie okrutną czarownicę, wyrachowaną wład-
czynię, zepsutą arystokratkę i  zauroczoną kobietę. Te 
pozornie wykluczające się oblicza wzajemnie się przeni-
kają i składają na osobę, której nikt nie chciałby spotkać 
na  swojej drodze. Wielkie brawa  należą się także Lily 
Collins; Śnieżka nie jest już tylko bezwolnym obiektem 
kolejnych skrytobójczych ataków  i  uwielbienia  księcia, 
a niezależną dziewczyną, która sama podejmuje za siebie 
decyzje. Rozpoczyna  walkę o  poprawę losu  poddanych, 
odzyskanie ukochanego  i  należny jej tron. To  właśnie 
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te dwie aktorskie gwiazdy świecą najjaśniej od począt-
ku do końca filmu, a odtwórcy pozostałych ról przemy-
kają jakby w ich cieniach. Zawodem okazała się dla mnie 
kreacja  księcia  – Armie Hammer jest po  prostu  nijaki. 
Ma swoje ciekawe momenty, jednak przez większość fil-
mu główne zadanie jego bohatera to stanowienie obiek-
tu  westchnień. Można  oczekiwać czegoś więcej po  naj-
ważniejszej postaci męskiej.

„You, my queen, are fairest of all.”
Czym byłaby ekranizacja baśni bez baśniowych widoków? 
Pejzaże i kostiumy są oszałamiające. Zarówno strzelisty 
zamek na wiszącej nad przepaścią skarpie, jego koryta-
rze i komnaty, mroczny las, jak i bogate suknie i stroje 
sprawiają, że seans jest przyjemnością dla  oka. Wraże-
nia dopełnia muzyka – nienachalna, świetnie podkreśla-
jąca najistotniejsze sceny opowieści.

Królewnę Śnieżkę mogę z  czystym sumieniem polecić 
każdemu. Świetny humor, nieszablonowa  interpreta-
cja znanej baśni, miła oprawa wizualna oraz aktorski po-
pis Roberts i Collins czynią z tego filmu idealny sposób 
na  spędzenie wieczoru. Być może właśnie tędy wiedzie 
droga ku udanemu przedstawianiu klasycznych historii?

skomentuj!

Autor: Jan „gower” Popieluch
Redakcja: Beata „Cherrywave” Gosławska

Tytuł: Mirror Mirror
Reżyseria: Tarsem Singh
Scenariusz: Melissa  Wallack, 
Jason Keller
Muzyka: Alan Menken
Zdjęcia: Brendan Galvin
Obsada: Armie Hammer, Ju-
lia  Roberts, Lily Collins, Mare 
Winningham, Michael Lerner, 
Nathan Lane, Robert Emms, 
Sean Bean
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2012
Data premiery: 16 marca 2012
Dystrybutor: Monolith Films

Ocena recenzenta: 9/10
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komiks
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Ligatura 2012
POZnaj POZnań na komiksowo

Ligatura, reklamująca  się jako  „prawdopodobnie” najbar-
dziej międzynarodowy festiwal komiksu, zaliczyła  swoją 
trzecią edycję. Poznańska impreza rzeczywiście mogła się po-
chwalić pokaźną ilością gości z zagranicy. Pojawili się m.in. 
Anke Feuchtenberger (autorka Somnambule), Jeroen Funke 
(Wiktor i Wisznu) czy Jay Wright (The Lonely Matador), 
zwycięzcy zeszłorocznego  pitchingu. Wielu  gości  przyby-
ło  właśnie na  pitchingi, czyli  pokazy projektów  komiksów, 
z których trzy najlepsze zostaną wydane przez Centralę.

W tym roku miałem możliwość obserwować drugi dzień 
prezentacji i jeszcze raz podkreślę, że to najlepszy wyna-
lazek festiwalu. Pokazy przebiegały w bardzo przyjaznej 
atmosferze, a wielu autorom nie brakowało poczucia hu-
moru. Część z nich przyjechała z gotowymi komiksami, 
ale jury nie bało  się też zaryzykować, o  czym świadczy 
chociażby wybór projektu Moniki Powalisz i Zosi Dzier-
żawskiej.

Dobrym pomysłem Ligatury jest również wyróżnianie 
rozmaitych komiksowych inicjatyw  Subiektywnym Ra-
darem. Nie jest to może na razie wielkie środowiskowe 
wydarzenie, ale takie docenienie czyjejś aktywności jest 
na  pewno  przyjemne dla  organizatorów. Zwłaszcza, że 
zazwyczaj działają non profit i dobre słowo i uznanie to je-
dyne, na co mogą liczyć.

Ligatura wciąż pozostaje festiwalem rozsianym po mie-
ście, ale wszystkie lokacje znajdują się na tyle blisko sie-
bie, by nie dało się tego odczuć. Ścisłe centrum Pozna-
nia, choć nieco  rozkopane ze względu  na  zbliżające się 
Euro  2012, jako  trasa  spacerowa  stanowi  dodatkowy 
atut Ligatury. Dzięki temu przejście z Centrum Kultury 

Zamek, gdzie odbywała się większość spotkań do wykła-
dów, do Biblioteki Uniwersyteckiej na wystawę prac Jan-
ka Kozy czy do siedziby Teatru Ósmego Dnia, goszczącej 
pitchingi, nie była przykrą koniecznością. Wieczorami or-
ganizatorzy zapraszali wszystkich chętnych do przygoto-
wanej na festiwalowiczów knajpki.

W  efekcie po  całym dniu  artystycznych wrażeń moż-
na było jeszcze zrelaksować się w gronie innych komik-
siarzy. Czego chcieć więcej od nastawionej na spotkanie 
twórców  i  wydawców  płynących nieco  poza  głównym 
nurtem?

No, właśnie. Jednej osobie nie jest łatwo ocenić Ligatury 
jako całości. Nie jest to festiwal, którego program moż-
na ogarnąć w jeden dzień i na dodatek w jednym miejscu. 
Z tego powodu kilku osobom, które zawitały do Pozna-
nia, zadaliśmy dwa  proste pytania. Ich opinie powinny 
układają się w pełniejszy obraz Ligatury i mogą pomóc jej 
organizatorom w przyszłości.
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Wymień jedną rzecz, która szczególnie podoba-
ła Ci się na Ligaturze?
Jakiej jednej rzeczy brakuje Ci na Ligaturze?

Ada Buchholc
Najbardziej podobało mi się to, że przyjeżdża coraz wię-
cej zagranicznych artystów, z którymi można wymienić 
się doświadczeniami i że Poznań zaczyna współpracować 
– Uniwersytet Artystyczny, Zamek.

Brakuje mi czynnych spotkań czy też warsztatów dla lu-
dzi z branży. Czegoś zaawansowanego, jak Comics Jam, 
najlepsi  z  najlepszych, a  nie tylko  dla  osób początkują-
cych. Ale śledzę Ligaturę od pierwszej edycji  i  wszyst-
ko zmierza ku lepszemu, bardzo mnie to cieszy!

Szymon Holcman
Podczas tegorocznej Ligatury najbardziej podoba-
ła mi się wystawa komiksowej specgrupy Maszin w Ko-
lektywie 1A. Same prace były bardzo  fajne, ale przede 
wszystkim sposób ich ekspozycji, zachęcający odwiedza-
jących do  czynnego  udziału  w  wystawie. Porozkładane 
w  rozmaitych miejscach zeszyty, szkicowniki  z  rysun-
kami, komiksami, bazgrołami. Prace wiszące na suficie, 
leżące na  podłodze. Wszystko  robiło  bardzo  fajne wra-
żenie, a ja nabrałem jeszcze większego apetytu na prace 
Maszinowców.

Chciałbym podobne rzeczy powiedzieć o wystawie Jan-
ka Kozy, ale niestety nie mogę.

Bardzo podoba mi się również to, że jest na Ligaturze tyle 
osób z zagranicy.
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Brakowało  mi  publiczności  i  odrobinę atmosfery ko-
miksowego  święta. Trochę tegoroczna  Ligatura  zginę-
ła w przestrzeniach Centrum Kultury Zamek. Miejsca da-
jącego  duże możliwości, ale odrobinę przytłaczającego. 
Przydałoby się coś bardziej kameralnego, szczególnie, że 
sama  impreza  nie jest jakimś molochem (to  absolutnie 
nie zarzut).

Inną rzeczą – i mówię to jako wydawca – jest to, że na sto-
iskach nie można było kupić prawie żadnych innych pol-
skich komiksów poza tymi wydawanymi przez Centralę.

Grzegorz Janusz
Wystawa Janka Kozy. Mało brakowało, a oglądałbym ją 
(razem z pewnym wydawcą) w  jakże adekwatnym stro-
ju topless – pan z obsługi usilnie nalegał, żeby się roze-
brać przy wejściu.

Bardzo chciałem obejrzeć ekranizację Aloisa Nebela, nie-
stety, projekcja była w czwartek, gdy większość gości nie 
dojechała jeszcze na festiwal.

Bartłomiej Kuczyński
Na  Ligaturze podobała  mi  się bardzo  wystawa  twór-
ców austriackich i węgierskich, mogłem dzięki temu zo-
baczyć, że w  tych krajach też powstają fajne graficznie 
rzeczy, bo co do treści to niestety bariera językowa oka-
zała się nie do pokonania.

Na Ligaturze zawsze mi brakowało elementów dla typo-
wego  fana  komiksu, człowieka  mainstreamu  komikso-
wego. Ale skoro  to  nie jest festiwal dla  takiego  odbior-
cy, nie sadzę, żeby takie oczekiwanie było uzasadnione. 
Momentami  brakowało  chyba  organizacji  lub większej 

dawki  profesjonalizmu, ale są to  rzeczy które znikną 
z biegiem czasu, a nie były na tyle rażące, żeby rzutowa-
ły mocno na całość. Raczej takie drobne niedociągnięcia. 
To  dopiero  trzecia  Ligatura  i  widać, że organizatorzy 
uczą się z edycji na edycję.

Konrad Okoński
Warsztaty mistrzowskie, w szczególności praktyczny An-
drasa Baranyai oraz projekcje animacji Antala Bayera.

Brakuje mi  jakiejkolwiek obecności  mainstreamowe-
go  komiksu  na  Ligaturze, ale biorąc pod uwagę, że fe-
stiwal koncentruje się na komiksie artystycznym, trud-
no brać to za uchybienie.

Marcin Podolec
Ligatura na pewno jest imprezą z charakterem i odzna-
cza się spośród innych polskich konwentów świeżym ze-
stawem gości i atrakcji.

Brakuje mi giełdy i nie mówię tu o polskich wydawnic-
twach. To jedyny festiwal, który przyciąga tak różnorod-
nych gości zagranicznych, może zatem warto by było, by 
przybyli  do  nas za  rok z  ofertą wydawniczą? Myślę, że 
takie przedsięwzięcie zwiększyłoby dodatkowo popular-
ność Ligatury.

Monika Powalisz, scenarzystka
Na  Ligaturze szczególnie podobał mi  się wykład Anke 
Feutchtenberger oraz bardzo przyjazna atmosfera na se-
sjach pitchingowych.

Centrum Kultury Zamek jest dosyć posępne i mało przy-
jazne – średnio  sprawdza  się na  przykład jako  miejsce 

wystaw. Brakuje miejsca, które bardziej podkreślałoby 
charakter imprezy.

Agata Wawryniuk
Bardzo podobają mi się pitchingi, dobry patent. A braku-
je... jakiejś oferty wprowadzającej dla ludzi, którzy nic nie 
wiedzą o komiksie.

skomentuj!

Autor: Maciej „repek” Reputakowski
Redakcja: repek, Kuba Jankowski

Konwent: Festiwal Kultury Komiksowej Ligatura 2012
Od: 19 kwietnia 2012
Do: 22 kwietnia 2012
Miasto: Poznań
Strona www: www.ligatura.eu/
Typ konwentu: komiksowy
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Wszystkie odcienie żartu
Uśmiechnij się

Stary Kalendarz  Wilqa  (2008) mówi, że 4 sierpnia  rozpo-
czyna  się siedmiodniowe święto  zwane Tygodniem Klauna. 
Co prawda do sierpnia jeszcze daleko, za to premierę Zabój-
czego  Żartu  w  nowej wersji  kolorystycznej, którego  głów-
nym bohaterem jest Joker, klaun zwany żartownisiem, 
mamy za sobą.

Komiks Briana Bollanda (rysunek; kolor w wersji z 2008), 
Alana  Moore’a  (scenariusz) i  Johna  Higginsa  (kolor 
w  wersji  z  roku  1988, która  jako  pierwsza  pojawiła  się 
w  Polsce) w  Polsce miał premierę w  1991 roku  i  był 
pierwszym Batmanem w  TM-semicowej serii  zeszyto-
wej. Chyba, że za  taki  początek liczyć wydaną jeszcze 
w 1990 roku adaptację filmu Tima Burtona, która postać 
zeszytówki  miała, ale dla  porządku  lepiej chyba  wpisy-
wać ją w serię Wydań Specjalnych – w tychże ukazywały 
się bowiem kolejne adaptacje filmów z Batmanem.

Lektura  tej historii  po  polsku  na  początek przygody 
z Człowiekiem-Nietoperzem byłaby strzałem w dziesiąt-
kę gdyby nie timisemikowe tłumaczenie, które w  wie-
lu  miejscach brzmi  mało  naturalnie. W  zasadzie nie 
trzeba  porównywać niczego  z  oryginałem, żeby stwier-
dzić dziś (można założyć, że wówczas większość czytelni-
ków była w wieku, w którym człowiek nie zaprząta sobie 
głowy takimi detalami), iż coś jest nie tak. Nowa odsło-
na  Zabójczego  żartu, oprócz  zmienionego  tłumaczenia, 
powita  nas również nowymi  kolorami  – w  marcu  2008 
roku  do  sprzedaży trafiła  twardookładkowa  wersja  po-
kolorowana  przez  Briana  Bollanda, której polskim wy-

daniem możemy się już cieszyć. Zniknęły w  nim psy-
chodeliczne barwy, a retrospekcje stały się czarno-białe. 
Ponieważ komiks ten bez  wątpienia  można  zaliczyć 
do dziesiątki najlepszych opowieści z Gackiem, oraz ma-
jąc na  uwadze polską premierę Bollandowskiej wersji, 
postanowiliśmy przyjrzeć się pewnym aspektom Zabój-
czego żartu w opinii na dwa głosy.

Kuba: Joker to dla mnie, i zapewne dla wielu innych rów-
nież, najdoskonalszy wróg Batmana. Nie przypadkiem 
w  jednym z  Wizardów  znalazł się na  szczycie głosowa-
nia  na  Top 10 bohaterów&złoczyńców  (Top 10 Hero-
es&Villains). A  po  drugiej stronie? Batman oczywiście. 
Również na  wysokiej pozycji. Dlaczego  Joker to  wróg 
najdoskonalszy? Potwierdza  to  nie tylko  nieśmiertelny 
zabójczy żart, który nam opowiada, i  który najtrafniej 
opisuje daremne próby Batmana, żeby zresocjalizo-
wać Żartownisia, ale i sposób w jaki obaj się dopełniają 
w swoim szaleństwie. Kawał to swoisty motor napędowy 
działań Gacka i Żartownisia. Można go uznać za rozwi-
nięcie pomysłu Alana Moore’a ze Strażników – tam to Ko-
mediant (nawiasem mówiąc świetnie pasujący to  ob-
chodów  Tygodnia  Klauna) działał na  zasadzie kawału, 
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bardziej okrutnego i stanowiącego tylko mały fragment 
całej opowieści. W  Zabójczym żarcie tytułowy żart jest 
podporą, przenośnym streszczeniem opowiadanej nam 
historii. 

Kiedy Joker mówi, że wystarczy jeden gorszy dzień, że 
szaleństwo  to  wyjście bezpieczeństwa, ciężko  z  nim 
dyskutować. Kiedy sugeruje Batmanowi, że jego  prze-
bieranie się i  walka  ze zbrodnią to  również wyraz  po-
mieszania  zmysłów  w  wyniku  jednego  gorszego  dnia, 
dociera  do  nas, że w  tym szaleństwie Żartownisia  jest 
metoda. Oczywiście metoda  dosyć radykalna, nieogra-
niczona  żadnym pierwiastkiem racjonalności, opar-
ta  na  emocjach. Czy kierowanie się emocjami  jest złe? 
Na pierwszy rzut oka nie, ale tylko dopóki nie zaczynamy 
krzywdzić ludzi dookoła. Wydaje mi się, że Alan Moore 
próbował w scenariuszu zwrócić na to uwagę, ale abso-
lutnie nie chciał dać jednoznacznej odpowiedzi.

Tyrady Jokera na temat szaleństwa są zbyt dobrze pomy-
ślane i zbyt przekonujące. Zbyt dobrze wyjaśniają moty-
wy nim kierujące, malując przed naszymi oczyma postać 
dramatyczną. Malując ją w dobrze pasujących do histo-
rii kolorach: psychodelicznych. Według mnie, wersja ko-
lorystyczna autorstwa Johna Higginsa z 1988 roku ide-
alnie oddaje ciężką, psychiczną jazdę bez trzymanki, jaką 
funduje Joker komisarzowi Gordonowi, jego córce, Bat-
manowi i samemu sobie.

Może to próba katharsis? Ostatecznego wyjaśnienia so-
bie paradoksalnego konfliktu między Batmanem i Joke-
rem? Zamknięcie historii  jest bardzo  niejednoznaczne: 
Batman kładzie ręce na ramionach Jokera (a może zaci-
ska je wokół jego szyi?), śmiech miesza się z wyciem sy-

ren, nagle wszystko cichnie, światło rozciągnięte w kału-
ży gaśnie, komiks się kończy. To otwarte na interpretację 
zakończenie zawsze będzie skłaniać do przyjęcia wersji, 
że Batman rzeczywiście zgasił Jokerowi to światło w po-
łowie drogi, że go  zabił, bo  innego  sposobu  na  roz-
wiązanie konfliktu  nie było. A  jeśli  tak, to  Alan Moore 
po raz kolejny przedstawia swoje wyjątkowe spojrzenie 
na  komiksowych bohaterów, którzy na  ogół kręcą się 
w kółko, kierowani jakąś wyższą moralnością, która nie 
pozwala  im zabijać. Drastyczny pomysł scenarzysty 
to jakby sugestia: głupi ci moralni bohaterowie, tak po-
winno  być, jak ja  tu  zrobiłem. I  wtedy okazuje się, że 
to z pozoru szalone rozwiązanie jest jednak racjonalne…

Zabójczy Żart to  komiks niezwykły. Można  go  czytać 
w wielu wersjach językowych i w dwóch kolorystycznych. 
I  w  zasadzie ciężko  będzie się nasycić tą inteligentnie 
opowiedzianą historią. Druga wersja kolorystyczna  jest 
dosyć zaskakująca. Oryginalne psychodeliczne kolory 
zdawały się przez  lata  celowym zabiegiem, aż tu  nagle 
Brian Bolland pisze nam, że dopiero  w  nowo  pokolo-
rowanym wydaniu de luxe barwy są takie, jak chciał od 
początku. Nowa  wersja  kolorystyczna  wygląda  świet-
nie, ciężko  jej coś zarzucić na  poziomie wykonania, ale 
– według mnie – mniej pasuje do historii i nie wprowa-
dza dodatkowych znaczeń. Oczywiście, świetnie podkre-
śla  sceny retrospekcji, ale gubi  jaskrawy kolor światła-
-pomostu, którego symbolika w komiksie jest kluczowa. 
No i skoro głównym bohaterem tego komiksu jest Joker, 
to powinniśmy widzieć świat w jego kolorach – psycho-
delicznych.

Mateusz: Styczność z twórczością Alana Moore’a miałem 
przez lata raczej małą. Podejrzewam, że w znacznej czę-

Oryginalne psychodeliczne kolory zda-
wały się przez  lata  celowym zabiegiem, 
aż tu nagle Brian Bolland pisze nam, że 
dopiero w nowo pokolorowanym wyda-
niu de luxe barwy są takie, jak chciał od 
początku.
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ści jest to kwestia wieku. Mając lat 12, ciężko było mi się 
zabrać za dzieła typu Strażnicy czy V jak vendetta. Zda-
wało  mi  się, że są to  historie zbyt poważne i  patrząc 
na  to  z  perspektywy czasu, muszę przyznać, że… mia-
łem rację. Komiksy Moore’a zacząłem czytać stosunko-
wo niedawno i jedno wiem na pewno: w tamtym okresie 
za  nic nie zrozumiałbym narracji, jaką operuje Brytyj-
czyk, a w samych opowieściach nie dostrzegłbym żadnej 
ukrytej głębi. Podobnie byłoby niewątpliwie z Zabójczym 
Żartem – komiks sam w  sobie by mi  się spodobał, ale 
po skończeniu lektury raczej nie zastanawiałbym się nad 
poruszonymi w nim kwestiami.

Za lekturę zabrałem się całkiem niedawno. Skorzystałem 
z okazji i zakupiłem nową wersję kolorystyczną (rok 2008 
– przyp. red.). Po  lekturze dobrą chwilę myślałem nad 
przesłaniem, które autorzy chcieli przekazać. Ot, kolej-
na historia o Mrocznym Rycerzu – Joker na wolności, po-
rywa Gordona, Batman go jednak w końcu łapie. Tyle, że 
kilka rzeczy tu się nie zgadza. Komiks wbrew pozorom nie 
jest wcale o Gacku, a o Klaunie. Przemowy Jokera są bar-
dzo sensowne i przekonujące i – jak już zauważył Kuba – 
zdają się sugerować, że w  tym szaleństwie jest metoda. 
Klaun ma rację – Batman jest szalony, ale na zupełnie inny 
sposób niż on sam. Joker swój obłęd zaakceptował i nie 
boi się żadnych konsekwencji swoich czynów – zwyczaj-
nie daje się porywać nastrojowi i nie zwraca uwagi na coś 
takiego, jak „uczucia”. Nietoperz z kolei nie dał się opętać 
i zachował zdrowy rozsądek.. A przynajmniej jego część. 
To podstawowa różnica między oboma postaciami – Bat-
man przeskoczył na  drugi  dach i  odnalazł się w  nowej 
sytuacji, natomiast Joker nie był w stanie tego dokonać. 
Wszelkie próby resocjalizacji Żartownisia są w tym przy-
padku  jak propozycja  użycia  latarki  i  promienia  świa-

tła jako drogi ucieczki dla drugiego wariata z dowcipu – 
pełne dobrych chęci, lecz absolutnie nierealne.

Kolejną kwestią, która ze standardowej historii robi hi-
storię absolutnie niestandardową, jest zakończenie. Ty-
powe dla Moore’a: może oznaczać wiele rzeczy. Zapropo-
nowana przez Kubę śmierć Jokera byłaby rozwiązaniem 
ciekawym, jednak osobiście wolę wierzyć w to, że Klaun 
został zapakowany do  radiowozu  i  odwieziony do  Ar-
kham. Warto tu zauważyć, że komiks kończy się dokład-
nie takim samym kadrem jak i zaczyna – w momencie, 
gdy Batman przyjeżdża do osławionego domu dla obłą-
kanych przestępców. Zdaje się to  sugerować, że histo-
ria  będzie się jeszcze wiele razy powtarzać. Z  drugiej 
jednak strony u  Alana  Moore’a  nigdy nic nie wiadomo. 
Zapewne wersji zakończenia jest tyle, ile interpretacji.

Na  sam koniec pozostawiłem rozważania  na  temat ko-
lorów. Jako pierwszą przeczytałem wersję Bollanda, do-
piero  ostatnio  nadrobiłem zaległości  i  zająłem się wer-
sją Higginsa. Nie przypuszczałem, że kolor może aż tak 
wpłynąć na odbiór historii.

Stonowane barwy, jakimi  posługuje się Bolland, czynią 
Zabójczy Żart opowieścią bardziej wyważoną, podkreśla-
jącą swoją powagę na każdym kroku. To, co zafundował 
nam Higgins. jest natomiast odzwierciedleniem czyste-
go szaleństwa. I co ciekawe, obie wersje lubię tak samo. 

Osobiście patrzę na nie jak na dwie różne perspektywy, 
z  jakich Żart został opowiedziany. Oryginalna  „psy-
chodela” wyśmienicie wpasowuje się w  postać Jokera, 
podczas gdy mroczna  wizja  Bollanda  bardziej pasuje 
do  „racjonalnego” podejścia  do  sprawy prezentowane-
go przez Nietoperza.

The Killing Joke to niezaprzeczalnie jedna z najlepszych 
historii o tym, który sam siebie nazywa The Clown Prince 
of Crime. Jest to doskonałe studium odwiecznego kon-
fliktu  błaznów  i  nietoperzy, jak i  postaci  samego  Jo-
kera. Warte poznania  są wizje obu  kolorystów, które 
albo  świetnie się uzupełniają, albo  rzucają nieco  inne 
światło na wydarzenia.

A kto  tego „dowcipu” nie zna, winien zaległości nadro-
bić. Żart może okazać się zabójczy, ale lektura jest to obo-
wiązkowa  dla  każdego  fana  Gacka, Żartownisia  i  Ala-
na Moore’a.

Powyższy tekst jest przeredagowaną wersją wpisu opu-
blikowanego  pierwotnie na  blogu  pRzYpAdKiEm (4 
sierpnia 2008).

The Killing Joke to niezaprzeczalnie jedna z najlepszych historii o tym, który sam 
siebie nazywa The Clown Prince of Crime.

Autorzy: Kuba Jankowski, Mateusz Jankowski
Redakcja: Maciej „repek” Reputakowski

skomentuj!
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Battle Royale #1
Zwycięży najlepszy?

Z Battle Royale niektórzy mieli na pewno już okazję zetknąć 
się przy okazji obrazu filmowego z 2000. Film został oparty 
na książce Koshuna Takamiego, a potem stworzono jeszcze 
i  mangę, której pierwszy tom dzięki  wydawnictwu  Wane-
ko trafił na rynek polski. Na co zatem czekaliśmy i co dosta-
jemy do rąk?

komiks
POLTER.PL

W  totalitarnej Republice Dalekowschodniej 
Azji  co  roku  odbywa  się przerażający eksperyment: lo-
sowo  wybrana  trzecia  klasa  licealna  zostaje wyznaczo-
na  do  wzięcia  udziału  w  „programie”, którego  główną 
zasadą jest „zabijać, aby przeżyć”. Uczniowie umieszcze-
ni zostają na opustoszałej wyspie, gdzie otrzymują pro-
wiant i na chybił trafił przydzieloną broń. Ich celem jest 
powybijanie reszty kolegów i koleżanek z klasy. Zwycięz-
cą zostaje ostatnia osoba przy życiu. 

Tak też poznajemy klasę 3B liceum Shiroiwa, a  należy 
nadmienić, że jest to klasa bardzo barwna – nie zabraknie 
w niej buntowników, kujonów, sportowców, samozwań-
czych mistrzów sztuk walki, zwodniczych ślicznotek, jak 
i  typowych, zestrachanych ciamajd. Już wprowadzanie 
kolejnych postaci do opowieści jest bardzo znamienne – 
kojarzy się bardziej z przedstawianiem wojowników w fil-
mie/grze video, niż uczniów  jednej klasy. Wprawdzie 
po lekturze samego pierwszego tomu ciężko powiedzieć 
coś więcej o  profilach psychologicznych wszystkich bo-
haterów, autorzy doskonale równoważą jednak sceny 
mające miejsce w czasie rzeczywistym z retrospekcjami, 

które dają nam dodatkowe informacje o  uczestnikach 
„programu”. 

Strona  graficzna  Battle Royale może z  początku  odrzu-
cić przeciwników  „typowych dla  mangi” wielkich oczu, 
długich nóg i zaburzonych proporcji. Kreska Masayukie-
go  Taguchiego  owszem, jest nieco  karykaturalna, a  bo-
haterowie albo  są piękni  i  doskonali, albo  brzydcy jak 
noc, ale jednak zadziwiająco dobrze pasuje do konwen-
cji, a autor świetnie radzi sobie ze scenami brutalnymi, 
których tu nie brakuje. Jedyne zastrzeżenie można mieć 
do teł, które na ogół są mało szczegółowe i niewyraźne, 
bądź w ogóle pominięte w większości sekwencji akcji. 

Pomysł Battle Royale od lat budzi skrajne uczucia. Z jed-
nej strony słychać standardowe „taki chory absurd mógł 
powstać tylko w Japonii”, z drugiej ludzie dopatrują się 
tu  arcydzieła. Nie ulega  wątpliwości, że Battle Royale 
to  manga  brutalna  i  niepokojąca, dużo  ważniejsze jest 
jednak pytanie, które pada tu między wierszami – jak TY 
zareagowałbyś w takiej sytuacji? Koushun Takami kon-
frontuje nas z  jednym z najkoszmarniejszych scenariu-
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szy, jaki mógłby przytrafić się człowiekowi, a hektolitry 
przelewającej się krwi i opowiedziana historia są tu jedy-
nie tłem dla pewnych rozważań nad ludzką naturą.

Manga  Koshuna  Takamiego  i  Masayukiego  Taguchie-
go wciąga  już od pierwszych stron. Nie odstrasza pate-
tycznością i moralizatorstwem, a daje czytelnikowi wol-
ną rękę w  interpretowaniu  całości, zachęcając go  przy 
okazji  do  myślenia. Kontrowersyjny pomysł, dobra  hi-
storia i pasująca do całości warstwa graficzna sprawiają, 
że Battle Royale jest jednym z najlepszych tytułów, jakie 
ostatnio pojawiły się na rynku.

Autor: Mateusz „metzen” Jankowski
Redakcja: Kuba Jankowski

skomentuj!
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The One Ring: Adventures Over the Edge 
of the Wild
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Cubicle 7 wydało w zeszłym roku – we współpracy z Sophi-
sticated Games – w  mojej ocenie jeden z  najważniejszych 
settingów, na  jakie czekali  gracze. Uniwersum Tolkiena, 
doskonale nam znane z  książek i  filmowej trylogii  Jackso-
na, wręcz  krzyczało  o  przyzwoitą grę RPG, która  pozwo-
li wszystkim zanurzyć się w tym kanonicznym świecie. The 
One Ring: Adventures Over the Edge of the Wild to bar-
dzo udana odpowiedź na to wołanie.

Oczywiście – było  już kilka  prób (łącznie z  wydany-
mi po polsku Władcą Pierścieni i Śródziemiem: Grą Fabular-
ną), które pozyskały sobie grono wiernych fanów, jednak 
żaden z systemów nie wpisywał się raczej w główny nurt, 
dzięki jakiemu dotarłby do szerokiego grona odbiorców. 
Włochom z Sophisticated Games udało się stworzyć bar-
dzo dobrą grę. Nie jest ona idealna – znajdziemy w niej 
elementy, które wymagają poprawy – jednak patrząc 
na  całokształt, trzeba  stwierdzić, że mamy do  czynie-
nia z naprawdę świetnym produktem.

Puzderko na pierścień
Do rąk dostajemy dwa podręczniki zapakowane w tektu-
rowy, twardy futerał. Rozwiązanie podobne jest do tego, 
które wykorzystano przy wydaniu podręczników podsta-
wowych do 4. edycji Dungeons & Dragons. Jedną z książek 
przeznaczono dla graczy, a drugą dla Mistrza Gry, nazy-
wanego tutaj Mistrzem Wiedzy (Loremaster). Poza książ-
kami otrzymujemy także dwie mapy. Zestaw uzupełniają 
kości, które można schować w oprawie. Książki co praw-
da  są w  miękkich okładkach, jednak nie przeszka-
dza  to  specjalnie – twarda  obwoluta  odpowiednio  je 
zabezpiecza  podczas przenoszenia. Kredowy papier 

i stylowe ilustracje (zwłaszcza te autorstwa Tomasza Ję-
druszka!) to znaczący atut. I byłoby wspaniale, gdyby nie 
fakt, że nie jest to pełny opis Śródziemia. Niestety, opisa-
no tylko wycinek krainy stworzonej przez Tolkiena.

Jakość wykonania  całości  jest bardzo  wysoka, pod-
ręczniki  wydano  w  pełnym kolorze, kości  są stylowe 
i  ładne, a  mapy duże. Jednak czy to  przekona  poten-
cjalnego klienta do wydania prawie dwustu złotych? Trze-
ba  tutaj zaznaczyć, że mamy do  czynienia  z  pierwszym 
z trzech planowanych zestawów – Cubicle 7 postanowi-
ło podzielić opis świata oraz przedstawić w częściach zna-
ną z książek linię fabularną. The One Ring: Adventures Over 
the Edge of the Wild daje nam możliwość grania w dzikich 
krainach w czasie, w którym rozgrywa się akcja Hobbita. 
Kolejne zestawy ukazywać będą pozostałą część konty-
nentu i prezentować wydarzenia znane z Władcy Pierście-
ni. W związku z tym w początkowych podręcznikach nie 
dostajemy całego opisu świata, czyli na przykład pełnych 
informacji o ważnych miejscach czy głównych Bohaterach 
Niezależnych. Z jednej strony szkoda, że zdecydowano się 
na  takie rozwiązanie, ponieważ skompletowanie cało-
ści uderzy przeciętnego gracza po kieszeni…



Mapa Śródziemia w kawałkach
…ale z  drugiej strony informacji  dotyczących świa-
ta  i  tak nie ma  w  podręcznikach (przynajmniej w  ini-
cjującym serię zestawie) zbyt wiele; autorzy założyli, 
iż odbiorca  będzie posiadał wszystkie niezbędne wia-
domości  o  Śródziemiu. Prawie całą objętość podręczni-
ków zajmują zasady i mechanika. Niemniej znajdziemy 
tu krótki rozdział opisujący najistotniejsze lokacje (styl 
opisów  poszczególnych miast przypomina  trochę ten 
z  podręczników  do  D&D – dwa, trzy zdania  o  każdym 
miejscu  oraz  jakaś legenda  czy interesujący fakt z  nim 
związany), a  także kalendarium wydarzeń, zaczynają-
ce się w  momencie pojawienia  się Saurona  w  Mrocznej 
Puszczy i kończące się na Bitwie Pięciu Armii. Zapozna-
my się też z garścią historii, jakie krążą w poszczególnych 
kulturach, a także z opisami Radagasta i Beorna, których 
można wykorzystać jako patronów drużyny. W podręcz-
nikach wyczytamy również trochę szczegółowych infor-
macji (dowiemy się między innymi, kim był Bard albo jak 
przebiegała  historia  elfów  z  Mrocznej Puszczy), przy 
czym nie są one podane w jednym miejscu – czasem au-
torzy wykorzystują je na przykład na potrzeby przypo-
mnienia określonego faktu albo dla wytłumaczenia, skąd 
pochodzi dana nazwa.

Drużyna pierścienia
W  podręczniku  dla  graczy znajdziemy zasady tworze-
nia  bohatera, mechanikę walki, a  także dane na  temat 
wyposażenia  i  awansu  postaci. W  kreowaniu  bohate-
rów  ograniczeni  jesteśmy ramami  czasowymi, a  także 
geograficznymi. Do wyboru są hobbity, elfy z Mrocznej 
Puszczy, krasnoludy oraz kilka rodzajów ludzi: Beoringo-
wie, członkowie plemion, którym przewodzi Beorn; po-
tomkowie Barda, pogromcy Smauga; oraz ci wywodzący 

się z leśnych plemion, nad jakimi pieczę sprawuje Rada-
gast Bury. Po wybraniu rasy możemy określić powołanie 
(Calling) – wszak każdy z bohaterów musi mieć jakiś po-
wód, aby wyruszyć w świat – a także dziedzictwo kultu-
rowe (Cultural Blessing). Wszystko  to  wyznacza  w  pew-
nym stopniu  historię postaci, ma  też wpływ  na  to, jak 
wyglądać będą jej atrybuty i  umiejętności. Powyższych 
możliwości nie ma aż tak dużo, jak się wydaje na pierw-
szy rzut oka, a  sam proces kreacji  postaci  nie jest spe-
cjalnie skomplikowany. Wszystkie zasady ogarnąć moż-
na  już po  pierwszym przeczytaniu, równocześnie zaś 
liczba  dopuszczalnych kombinacji  sprawia, że postacie 
na  pewno  zyskają sporo  głębi  i  pozostawią wiele prze-
strzeni dla ich odgrywania.

Wybranie danej kultury silnie determinuje późniejsze 
możliwości  mechaniczne, określając ulubione bronie 
i umiejętności postaci. W TOR występują tylko trzy pod-
stawowe atrybuty tworzące postać: Ciało  (Body), Ser-
ce (Heart) i Rozum (Wits). Każdy z nich połączony jest 
z określoną liczbą umiejętności. Gracz w czasie tworze-
nia  postaci  przydziela  odpowiednią liczbę punktów  po-
szczególnym atrybutom oraz wybiera ulubione umiejęt-
ności z puli wyznaczonej przez pochodzenie. Na koniec 
ustala  się jeszcze współczynniki  drugorzędne (jak 
obrona  i punkty życia), a  także punkty Nadziei  (Hope). 
Te ostatnie są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim moż-
na podnosić wyniki rzutów kośćmi. Kiedy gracz testuje 
daną umiejętność, może wydać punkt Nadziei, który au-
tomatycznie zwiększy wynik testu o wartość odpowied-
niego atrybutu, polepszając w ten sposób wynik końco-
wy. Może to pozwolić zdać test w krytycznym momencie, 
kiedy do sukcesu potrzeba dosłownie kilku oczek.
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Wyprawa
Kolejną kwestią jest stworzenie drużyny. W  książkach 
Tolkiena  było  to  niezwykle ważne wydarzenie, dlate-
go też w grze nie uświadczy się spotkania z zakapturzo-
ną postacią w karczmie. Autorzy zachęcają do omówie-
nia pomysłu na to, w jaki sposób zawiązała się drużyna. 
MG i gracze wspólnie tworzą zalążek historii, którą roz-
wijać będą na  sesjach. Nie tylko  grającym, ale i  prowa-
dzącemu daje to sporo możliwości i pomysłów na kolej-
ne rozgrywki. Gracz może również wybrać jedną postać, 
która będzie dla jego bohatera szczególnie istotna. Wiąże 
się to z dodatkowymi premiami mechanicznymi, a także 
możliwością odzyskania  wydanych w  czasie sesji  punk-
tów Nadziei. Frodo i Sam, Gimli i Legolas – teraz powin-
niście mniej więcej wiedzieć, o co chodzi w tym pomyśle.

Rozgrywka  podzielona  została  na  dwie części. Autorzy 
wzorowali  się na  powieściach Tolkiena, starając się od-
wzorować rytm, w jakim poruszali się stworzeni przez pi-
sarza  bohaterowie. Pierwsza  część to  faza  przygody 
(adventuring phase). Eksploracja, interakcja  z  BN-ami, 
walki  – to  wszystko  odbywa  się w  tej części  rozgrywki. 
Drugi etap stanowi faza drużyny (fellowship phase). Kie-
dy hobbici odpoczywali w gospodzie „Pod Rozbrykanym 
Kucykiem” czy w Rivendell, znajdowali się właśnie w tej 
fazie. Jest to ta część historii, którą opisuje się na koniec 
sesji  (o  ile ukończony zostaje scenariusz, oczywiście), 
kiedy to drużyna zaszywa się w jakimś miejscu, aby opa-
trzyć rany lub przeczekać zimę. Wydaje mi  się to  dość 
ciekawym rozwiązaniem, ponieważ pomaga  wytłuma-
czyć fabularnie nabycie nowych umiejętności (w tej fazie 
wydaje się punkty doświadczenia) czy odzyskanie zdro-
wia  bohaterów  (dobre jedzenie, porządne spanie, regu-
larne treningi).

50
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Dwie kostki, to znaczy – wieże
Zerknijmy teraz  na  mechanikę i  sposób przeprowa-
dzania  testów. W  załączonym zestawie kości  znajduje 
się jedna  kostka  dwunastościenna, tzw. kość osiągnię-
cia  (feat die), oraz  kostki  sześcienne nazywane kość-
mi sukcesu (success dice). Jedne i drugie mają na swoich 
ściankach cyfry i runy. Na k12 znajduje się stylizowane 
oko Saurona (wyrzucenie go powoduje automatyczną po-
rażkę, niezależnie od wyniku na k6), a także runa Gan-
dalfa (jeżeli będzie ona wynikiem rzutu k12, zagwaran-
tuje to  automatyczny sukces w  teście). Pierwszy z  tych 
symboli  zastępuje liczbę „11”, natomiast drugi  – „12”. 
Kości sukcesu posiadają cyfry od 1 do 6, przy czym szóst-
ka ozdobiona jest dodatkowo runą z alfabetu tengwar.

Kiedy musimy przeprowadzić test, MG wyznacza  sto-
pień trudności  (jego  średnia  wartość to  14). Rzuca  się 
jedną kością k12 i  tyloma k6, ile wynosi wartość danej 
umiejętności. Jeżeli  na  k12 nie wypadł żaden z  sym-
boli, do  zdania  testu  potrzebna  jest suma  wyników  ze 
wszystkich kostek większa lub równa stopniowi trudno-
ści. Jeśli na kości sukcesu wyrzuciliśmy symbol Saurona, 
to  efektem jest porażka; – zwykła, gdy rezultat na  ko-
ściach sześciennych okazał się wystarczająco  wysoki, 
a krytyczna, kiedy był niższy od stopnia  trudności. Je-
żeli zaś na k12 wypadł znak Gandalfa, to test uznaje się 
za zaliczony niezależnie od sumy wyników na k6.

Kiedy liczba oczek przekracza ST, należy jeszcze spraw-
dzić, czy na k6 wypadły szóstki. Jeżeli nie ma ani jednej, 
to gracz osiągnął zwykły sukces, jeżeli jest jedna – sukces 
duży, jeśli dwie runy i więcej – sukces niezwykły. Oczy-
wiście wynik może być modyfikowany o wydane punkty 
Nadziei. Wszystko to nie jest zbyt skomplikowane, zapa-
miętanie zasad nie zajmuje wiele czasu.

Mechanika walki opiera się na postawach (stance), które 
postacie graczy przyjmują w starciu. To właśnie postawy 
determinują podstawową wartość ataku  i  obrony. Wal-
ka w pierwszej linii oznacza, że łatwiej nam trafić prze-
ciwnika, ale też sami  wystawiamy się na  trafienie. Jest 
to proste rozwiązanie, a jednocześnie – dzięki kilku do-
datkowym opcjom i  modyfikacjom, jakie znajdziemy 
w podręczniku – potyczki  są szybkie i dość śmiertelne. 
Dają one także sporo możliwości i zabawy zwolennikom 
taktycznego  podejścia  do  rozgrywania  starć. Walka  nie 
jest tutaj bezmyślną rąbanką.

Skoro podstawowe informacje zostały już zaprezentowa-
ne, rzućmy jeszcze okiem na to, co znajduje się w pod-
ręczniku przeznaczonym dla prowadzącego.

Poza rozdziałem dotyczącym roli MG i mechaniki znaj-
dziemy tutaj również rozdział traktujący o  Cieniu. Tak 
– TOR to  nie radosna  gra  o  hobbitach, których jedy-
nym zmartwieniem jest, co zjedzą na kolację. MG znaj-
dzie tu  dodatkowe zasady splugawienia  i  przyznawa-

MG i gracze wspólnie tworzą zalążek 
historii, którą rozwijać będą na  se-
sjach. 

nia  punktów  Cienia, które symbolizują rosnącą potęgę 
Saurona oraz zwątpienie i rozpacz, jakie mogą zalęgnąć 
się w sercach bohaterów. Przed lekturą liczyłem na to, że 
gra nie będzie radosna i wesoła, ale bałem się potrakto-
wania tego aspektu rozgrywki po macoszemu; na szczę-
ście autorzy stanęli  na  wysokości  zadania. Śródziemie 
to nierzadko mroczne i bardzo niebezpieczne miejsce.

Kolejny rozdział składa się z części poświęconej prowa-
dzeniu  kampanii  oraz  wspomnianego  już opisu  świata. 
Na samym końcu znajduje się zaś przygoda wprowadza-
jąca. Tego  typu  scenariusze w  podręcznikach podsta-
wowych zawsze były dla  mnie słabym lub średnim ele-
mentem, jednak ta zaprezentowana w TOR okazała  się 
poprawnie napisana. Nie jest to  może fabularny maj-
stersztyk, jednak sprawdzi się przy wprowadzaniu graczy 
w system. I taka ma być jego rola. 

Powrót króla?
Podsumowując – mamy do  czynienia  ze świetnym sys-
temem, który naprawdę warto  kupić. Pomimo  zgrzytu, 
jakim jest podzielenie opisu świata i chronologii na trzy 
części  (co  na  pewno  podniesie głosy oburzenia, że wy-
dawca  sięgnie do  kieszeni  fanów  kilka  razy), wszystkie 
zalety systemu  przeważają szalę. Łatwy do  zrozumie-
nia  język, jakim napisany jest podręcznik, proste i  jed-
nocześnie innowacyjne w  niektórych punktach zasady 
oraz oczywiście wspaniały świat Tolkiena to ważne zalety 
settingu. Co istotne, wiele reguł zawartych w podręczni-
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kach doskonale komponuje się z uniwersum Śródziemia. 
Zasady dotyczące podróżowania, punktów  Nadziei  czy 
też drużyny i więzi łączących bohaterów oddają specyfi-
kę prozy mistrza i świata, który wykreował. W ostatecz-
nym rachunku  uzyskujemy grę, która  na  pewno  będzie 
łatwa w odbiorze i zapewni świetną zabawę zarówno sta-
rym wyjadaczom, jak i ludziom, którzy z RPG stykają się 
po raz pierwszy. Czy to najlepsza gra zeszłego roku? Nie 
odważyłbym się na  takie stwierdzenie, jednak na  pew-
no znajdzie się na podium rankingów. 

Dziękujemy sklepowi Rebel za udostępnienie podręczni-
ka do recenzji.

Tytuł: The One Ring: Adventures over the Edge of the Wild
Linia wydawnicza: The One Ring
Autor: Francesco Nepitello
Autorzy: Marco Maggi, Amado Angulo, Dominic McDo-
wall-Thomas
Ilustracje: John Howe, Jon Hodgson, Tomasz Jędruszek
Wydawca: Cubicle 7, Sophisticated Games
Miejsce wydania: Anglia
Data wydania: 2011
Liczba stron: 192 + 144
ISBN-13: 978-1-907204-14-2
Numer katalogowy: CB71000
Oprawa: Twarda/miękka
Cena: 47£

Ocena recenzenta: 9/10

Autor: Michał „Morel” Azarewicz
Redakcja: Staszek „Scobin” Krawczyk

skomentuj!
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Wolsung - Upiory Opery
Artystyczne pasożyty
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RPG
POLTER.PL

Opera to teatr totalny. Taniec, śpiew, dekoracje i gra aktorów 
tworzą imponujące widowisko, które z hukiem przetacza się 
przez wszystkie zmysły widzów i wywołuje burze oklasków. 
Tworzenie czegoś tak pięknego musi być cudowne… prawda?

Prawda, ale opera bynajmniej nie jest sielanką. Im bar-
dziej się staramy, tym więcej spraw może pójść nie tak. 
Premiera oznacza przecież olbrzymi stres dla wszystkich 
zaangażowanych, a aktorzy codziennie sprawdzają w lu-
strze, czy aby nie skończyła się ich młodość i tym samym 
kariera. By nie zwariować w operze, szybko trzeba na-
uczyć się znosić silne emocje.

A silne emocje budzą duchy i upiory – czasami dosłow-
nie. Nic więc dziwnego, że w każdej operze prędzej lub 
później powstaje Upiór – świadoma manifestacja Praw-
dziwej Sztuki, wcielenie operowych wzruszeń i napięć. 
To duchy opiekuńcze „swoich” teatrów, dbające o jakość 
przedstawień i broniące oper przed intruzami – od ge-
niuszy zbrodni po nieudolnych administratorów.

Jednocześnie Upiory to pasożyty. Tak jak opera wyciąga 
ze swych twórców ostatnie poty i staje się całym ich ży-
ciem, tak jej strażnik żyje kosztem innych. Duch opery to 
bowiem – wbrew powszechnym poglądom – bynajmniej 
nie dżentelmen w masce, ale sama maska!

Opera godna Upiora
Upiory pojawiają się tylko w operach z tradycjami, zwykle po 
kilkudziesięciu latach od powstania gmachu. Takie teatry są 
nexusami Prawdziwej Sztuki o mocy 2 lub większej, a rocz-
nica powstania Upiora to przesilenie o mocy +2.

Podobno w Operze Heimburskiej korzysta się z tylu nowo-
czesnych technologii, że jest ona jednocześnie nexusem tech-
nomagii.

By Upiór mógł działać, ktoś musi go założyć i oddać ma-
sce swe ciało. Taka osoba zachowuje swój rozum, ale jej 
ciało może działać tylko, gdy taka jest wola i jej, i Upiora. 
Bez nosiciela maska nie może nic uczynić, a mówić może 
tylko do tych, którzy trzymają ją w ręce. Niewiele zresztą 
wynika z tego mówienia, bo Upiory bez ciała odmawiają 
współpracy.

Najczęściej Upiorami zostają nieśmiali młodzieńcy o bar-
dzo artystycznych marzeniach – to po prostu typ oso-
bowości, który najłatwiej namówić na połączenie z twór-
czym duchem. Strażnicy oper cenią sobie współpracę 
z  taką młodzieżą, gdyż zwykle układa się ona bardzo 
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zgodnie i obaj – nosiciel i pasożyt – z ochotą po-
magają sobie nawzajem w spełnianiu marzeń. 
Od razu zaznaczmy, iż Upiorzyce są rzadsze, 
gdyż Upiory mają zwykle męską osobowość, ale 
i one się zdarzają. Romans maski z jej żeńskim 
ciałem nie jest czymś rzadkim. A z męskim? 
Dżentelmeni nie rozmawiają o takich sprawach.

Innym ciekawym materiałem na nosiciela są pi-
rotechnicy, szermierze, dramatopisarze i inne 
osoby mające twórczą lub związaną z  teatrem 
pasję. Upiory znają się na operze i potrafią traf-
nie doradzać przy jej produkcji – nie znaczy to 
jednak, że same potrafią tworzyć bądź że po-
siadają wszelką przydatną w  teatrze wiedzę. 
Ich pozorna wszechmoc i nadludzka zwinność 
wynikają z niezwykłej władzy nad rekwizytami 
i dekoracjami. Wbrew pozorom, duchy oper nie 
znikają jak cienie pośród cieni – one po prostu 
sprawiają, że sceniczne światła padają w  inną 
stronę.

Współpraca nosiciela i Upiora zwykle układa się 
dobrze, gdyż dbanie o operę szybko pochłania 
ich bez reszty. Jeżeli jednak przestają się sobie 
podobać, robi się niewesoło. Nosiciel (i tylko 
on) może co prawda bez wysiłku zdjąć maskę, 
ale ta ma prawo go wtedy przekląć. A  Upiory 
zwykle mają paskudne pomysły. Ich ofiara zo-
staje poddana metamorfozie i staje się brzydka, 
nieśmiała, niezgrabna lub nieatrakcyjna w inny 
sposób – skoro nie chce być tajemniczym Upio-
rem, od teraz będzie odpychającą pokraką!

Co może spowodować takie rozstanie? Zwykle sam 
Upiór. Jest przecież dzieckiem opery – sztuki, która ruj-
nuje nerwy wszystkich jej twórców. Czy można się więc 
dziwić, że osobowość ma choleryczną lub depresyjną, 
a niekiedy bardziej zmienną niż kobiety w słynnej arii 
z Rygoretta? Niektóre Upiory bardzo łatwo się zrażają 
i podupadają na duchu – tak, że po pierwszej porażce go-
towe są podpalić gmach opery i zginąć wraz z nim. Inne 
mają jakąś obsesję, z której nijak nie da się ich uleczyć: 
miłość do zdolnej chórzystki, nienawiść do podstarzałej 
diwy, niechęć do sztuki filmowej, manię przebudowywa-
nia podziemi opery według własnych projektów lub inne 

twórcze bądź romantyczne zajęcie bez reszty pochłania-
jące ich myśli. Jeszcze inne są ciągle na wojennej ścież-
ce, walcząc o lepszą sztukę, o więcej pieniędzy dla opery, 
o zniszczenie konkurencji – i ciągle chcą nie tyle wygrać, 
co raczej mieć z kim walczyć. Zdarza się także, że nie-
które – te najgorsze – nieustannie balansują między tymi 
skrajnościami.

Część badaczy fenomenu Upiorów sądzi, że przez te du-
chy przemawiają wszystkie osobiste i artystyczne decy-
zje podjęte w operze od czasu jej powstania. Niestety 

54



55

próbują to zrobić naraz – stąd emocjonalne rozchwianie 
tych duchów.

Można spotkać: w operach na całej Urdzie, zwykle w pod-
ziemiach pełnych gotyckich dekoracji. Upiory lubią sa-
motność, a ich ulubionym sposobem kontaktu z wła-
ścicielami opery są listy pieczętowane czaszką. Miasta 
znane ze swoich Upiorów to między innymi:

Gniazdo: o Upiorach słyszało się w Slawii, nim pierwszy 
z nich pojawił się w gniaźnieńskiej operze. Przez błąd 
w tłumaczeniu (ani chybi efekt klątwy) mówiło się jed-
nak o nich „Upiory w Operze”, jakby były tylko gośćmi 
czy wręcz intruzami. Tak przynajmniej uważa niedawno 
powstały slawijski Upiór, który śmiertelnie się z tego po-
wodu obraził i wytoczył Operze oraz jej widzom wojnę 
z iście sarmacką fantazją. W efekcie, od czasu jego poja-
wienia się, co i rusz trzeba wymieniać żyrandol.

Heimburg: Kröger, duch heimburskiej opery, jest zafascy-
nowany śmiercią i oskarżany o sympatię dla venrierow-
ców. Ubrany w nieskazitelnie biały garnitur, chlubiący 
się pięknymi, długimi, srebrnymi włosami wygląda jak 
anioł śmierci. Mówi się, że korzysta z tego wrażenia, by 
„uwodzić do samobójstwa” śpiewaczki, których nie lubi. 
Niektórzy szepczą też, że Upiór zabija w ulicach otacza-
jących operę jak jakiś pospolity morderca. Nie zmienia to 
oczywiście tego, iż jego porady są bezcenne dla reżyse-
rów.

Lyonesse: w stolicy Alhfeimu straszy dziwadło – Upiór 
zaangażowany politycznie! Tajemniczy duch jest świę-
cie przekonany, że PUK stanowi zagrożenie dla człowie-
czeństwa, a więc także sztuki i robi wszystko, by psuć 
maszynie szyki. Łapie golemiczne kruki, majstruje przy 
jej peryferyjnych urządzeniach i na różne inne sposoby 
zalewa jej sadła za procesory. Wielu inspektorów Alven 
Yardu i  Beef-eaters jest przekonanych, że postrzeliło go 
lub nawet zabiło, ale Upiór zawsze wraca (chyba że aku-
rat coś złego dzieje się w teatrze). Jak sam twierdzi, pod 
jego maską żyje muzyka, a muzyka jest kuloodporna. 
Wyjaśnienie może być też mniej poetyckie – być może 
Upiorowi dają się opętać, czasami na swoją zgubę, kolejni 
bohaterowie z ligi Nocnych Skrzydeł (Lyonesse, str. 36)?

Valen: o Upiorze z Trójmonarchii przeczytasz w podręcz-
niku głównym (str. 339).

Ys: w mieście grzechu istnieją dwie opery, każda ze swo-
im Upiorem. Pierwsza – Teatr Tradycyjny – to ostoja do-
brego smaku i niemodnych już w Ys wartości, a jej duch 
to ujmujący elegancją dżentelmen starej daty. Z kolei 
druga opera, Gnuśny Gmach, jest strzeżona przez naj-
bardziej niesmacznego Upiora świata: udającego kobietę 
i kosmitę pana Heimburgera, tytułującego się Słodkim 
Sukubem z Lubieżnej Luny.

Odkupienie Ys
Upiór z Teatru Tradycyjnego posiada podobno zaklętą pięcio-
linię, na której pojawia się jedna nutka za każdą osobę, któ-
ra pójdzie do opery, rezygnując z dekadenckich rozkoszy Ys. 
Gdy nut zbierze się wystarczająco dużo, powstać ma koncert 
zdolny uzdrowić zepsutą atmosferę stolicy Amaretu.

Eksploracja – podobno między operami mającymi Upio-
ry można podróżować, po prostu błąkając się po podzie-
miach jednej z nich z zamiarem dotarcia do drugiej. Sęk 
w tym, że najgłębsze poziomy takich oper są onirycznym 
królestwem zlepionym z dekoracji najdziwniejszych 
sztuk wszechczasów...

Salony – ekscentryczny bogacz podaruje drużynie docho-
dową salę projekcyjną, jeżeli uczynią ją na tyle nastrojo-
wą, by zrodziła pierwszego Upiora Kina.

Śledztwa – w gmachu opery zaroiło się od zamasko-
wanych postaci w strojach wieczorowych. Pierwsza to 
Upiór, druga – ukrywający się zabójca, a trzecia – kobieta 
zaręczona z nosicielem Upiora, chcąca odzyskać ukocha-
nego… kim więc jest czwarta?

Ryzyko – światła gasną, spada żyrandol i znika najpięk-
niejsza śpiewaczka świata. Trzeba uratować ją przed 
Upiorem, a Upiora przed wściekłym tłumem!

Domyślna konfrontacja: pościg

Przeciwnik, pula 3k10, odporność: 6

Część badaczy fenomenu Upiorów sądzi, że przez te duchy przemawiają wszystkie 
osobiste i artystyczne decyzje podjęte w operze od czasu jej powstania.
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Zdolności:
 » Atuty, umiejętności  i cechy obronne nosiciela – zastę-

pujące te wypisane poniżej, o ile są lepsze.
 » Duch  opery: zabić Upiora można tylko niszcząc jego 

operę. Gdy zniszczy się maskę, nowa i posiadająca 
wspomnienia starej powstaje po kilku dniach gdzieś 
w rodzimym gmachu ducha.

 » Inside your mind: za żeton, w walce: iluzja sprawia, że 
wrogowie Upiora wyglądają tak jak on sam. Postać 
chcąca go zaatakować testuje spostrzegawczość prze-
ciw jego ekspresji – w razie porażki przez pomyłkę 
będzie celować w wybraną przez Upiora postać. Efekt 
utrzymuje się przez rundę.

 » Mistrz dekoracji: Podczas walki lub pościgu na terenie 
swojej opery Upiór może dorzucić dwie karty do jedne-
go testu lub cechy defensywnej (trzy, jeżeli wyczerpie 
moc).

 » Mistrz rekwizytów: raz na scenę, odrzucając kartę, MG 
może wyposażyć Upiora w gadżet: za 2-10 z jedną ce-
chą, za W-K z dwiema, za Asa z trzema.

 » Prawdziwa Sztuka: trzy moce lub zaklęcia artysty.
 » Słabość  (maska): maskę można próbować ściągnąć 

atakami mierzonymi walką lub wysportowaniem, są 
one traktowane jak niedeklarowane dobicie.

 » Zazdrosna  maska: w momencie zdjęcia Upiór może 
przekląć swojego nosiciela. Klątwy mają różne fabular-
ne efekty, a mechanicznie zmniejszają o jeden zakres 
przerzutu jednego z atrybutów. Klątwę usunąć może 
tylko wola Upiora albo jego zniszczenie. 

Walka: szermierka 6/9+; obrona: 14. Inside your mind, 
mistrz dekoracji, mistrz rekwizytów, Prawdziwa Sztuka, 
słabość. Przed walką stara się uciec na scenę, gdzie okla-
ski dodadzą mu sił (Wolsung, str. 325).

Pościg: ukrywanie się (w Operze) 6(9)/8+, wysportowanie 
6/9+; wytrwałość: 18. Mistrz dekoracji, mistrz rekwizy-
tów, Prawdziwa Sztuka.

Dyskusja: ekspresja 6/8+; pewność siebie 16. Mistrz re-
kwizytów, Prawdziwa Sztuka. 

Autor: Marek „Planetourist” Golonka
Ilustracje: Anna „Otai” Kmiecik
Redakcja:  Aleksandra  „Jade  Elenne”  Wierz-
chowska

skomentuj!
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Koriolska Inkwizycja
Nikt nie spodziewa się Koriolskiej Inkwizycji!POLTER.PL

Koriolska  Inkwizycja  to  trójka  kardynałów  Pontyfika-
łu specjalizujących się w kradzieży oraz przemycie artefak-
tów i cennych przedmiotów z Winlandii oraz Atlantydy. Nikt 
ich się nie spodziewa, ponieważ skandalem byłoby oskarżyć 
pontyfikalskich duchownych o  kradzież bez  wielu  mocnych 
dowodów. Szajka, którą „wszyscy znają, a  nikt jej nie zde-
maskował” – w  istocie członkowie Koriolskiej Inkwizycji  są 
kardynałami, którzy na  potrzeby konspiracji  przyjęli  nowe 
nazwiska  jako  przydomki. Trzej duchowni  ubrani  w  staro-
dawne karmazynowe szaty mają na  koncie kilkanaście zu-
chwałych akcji, a  prowadzone przeciwko  nim śledztwa  za-
wsze kończyły się na urwanych tropach.

Koriolskiej Inkwizycji  przewodzi  kardynał Jimanez  od-
powiedzialny za kontakty na dworach, rezydencjach czy 
w budynkach użyteczności publicznej. To on trzyma całą 
grupę w sprawności, szukając okazji do kolejnego prze-
mytu. Kardynał Colmilla jest specjalistą od rozpoznania, 
przygotowania akcji, a także jest skarbnicą wiedzy o arte-
faktach i winlandzkiej (czy mictlańskiej) kulturze. Trze-
ci członek, kardynał Biglez, to awiator i  technik zdolny 
do rozbrojenia muzealnego sejfu. 

Gdy Koriolska Inkwizycja ujawnia się publicznie, niemal 
zawsze przebrana  jest w  kardynalskie szaty. Pojawie-
nie się trzech karmazynowych kardynałów sugeruje, że 
ktoś może mieć cenny mictlański  przedmiot lub arte-
fakt z piasków Cahoroa. W razie potrzeby Koriolska In-
kwizycja  dysponuje własną trójosobową Karmazynową 
Wiwerną (miejsce na czwartą osobę przerobione na se-
kretną skrytkę). Ponadto, dzięki  oczywistemu  przebra-
niu oraz złotemu głosowi Jimaneza, kardynałowie mają 
dostęp do każdego statku pasażerskiego, w tym na trans-
atlantyki. Nietaktem byłoby odmówić trzem notablom 

z  Pontyfikału  wspólnej wyprawy do  ruin. Kto  wie, czy 
w  niecne czyny Koriolskiej Inkwizycji  nie są zamiesza-
ni inni wysoko postawieni pontyfikaliści?

 Motywacje Koriolskiej Inkwizycji: chęć wzbogacenia  się 
z wykorzystaniem swojej pozycji w społeczeństwie, zna-
lezienia się na pierwszych stronach gazet (oraz w najlep-
szych godzinach krystalograficznych), a także namiesza-
nia w historii Wanadii.

Każdy z  „koriolskich inkwizytorów” posiada  poniższą 
zdolność:

 » Kardynalska  niepozorność: publiczne oskarżenie Ko-
riolskiej Inkwizycji  o  jakiekolwiek przestępstwo  jest 
skandalem o ST równym 20 (ST wynosi 25, jeśli zarzut 
dotyczy Artefaktu  według zasad z  dodatku  W  pusty-
ni i w puszczy), chyba że postać rozpocznie konfrontację 
eskalowaną do va banque. Konsekwencją mechaniczną 
skandalu jest utrata punktu Reputacji lub wszystkich 
punktów Reputacji (w przypadku Artefaktu).

RPG
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 » Niedwuznaczne groźby: każdy z  członków  Koriolskiej 
Inkwizycji  może stosować umiejętność zastraszanie 
w  dyskusji  bez  limitów  zastosowań na  jedną osobę 
w konfrontacji, w tym uwzględniając manewr groźby. 
Ponadto może stosować specjalizacje z ekspresji  i za-
straszania  zamiennie do  tych umiejętności  (wraz  ze 
wszystkimi bonusami).

 
Eduardo „Kardynał Jimanez” Suarez
Przywódca Koriolskiej Inkwizycji. Wyróżnia się przystrzy-
żoną brodą oraz czerwonym kapeluszem, na zaczepki od-
powiada ciętą ripostą (z koriolskim akcentem!). Ma nos 
do  interesów, dzięki  czemu  kieruje bandę ku  kolejnym 
artefaktom z  Winlandii  i  Atlantydy. Wpadł na  pomysł 
zorganizowania  szajki  przemycającej precjoza  z  Nowe-
go Świata, gdy zaczęła wzrastać popularność na pamiąt-
ki mictlańskiego rodowodu w Wanadii. 

Domyślna konfrontacja: dyskusja

Przeciwnik, człowiek, pula 3k10, odporność 5.

Zdolności:
 » cechy rasowe: swój człowiek,
 » cechy Koriolskiej inkwizycji: kardynalska niepozorność, 

niedwuznaczne groźby*,
 » atuty: bezczelny kłamca, celna  riposta, gra  na  emo-

cjach, niepodważalny argument, zawoalowana groźba,
 » gadżety: strój kardynała  (ekspresja  +3*, zastraszanie 

+3*), wielki kapelusz z rondem (pewność siebie +2), 
 » skecz: za  podbicie atak zmniejsza  pulę przeciwni-

ka na tę rundę o jeden.
 
Walka: walka 6/9+, strzelanie 6/9+; obrona 14.

Pościg: wysportowanie 6/9+; wytrzymałość 16.

Dyskusja: perswazja 9/8+, blef 9/8+, ekspresja 9*/8+, za-
woalowane groźby 9*/8+, zastraszanie 6/9+; pewność siebie 
18.

Heinrich „Kardynał Colmilla” Rothund
Nieformalny „kwatermistrz” Koriolskiej Inkwizy-
cji, obieżyświat. Szyderczy wyraz  twarzy i  czer-
wona  piuska  to  jego  znaki  rozpoznawcze. W  da-
lekiej przeszłości  współpracował z  RTKA, szkoląc 
rekrutów  w  geografii  i  magii  rytualnej. Wieloletni  były 
wykładowca  w  Wotańskim Instytucie Geodezji  i  Kar-
tografii  – jako  pontyfikalista  nie mógł liczyć na  objęcie 
stanowiska  rektora. W  pomyśle kardynała  „Jimaneza” 
widzi szansę zrealizowania swoich ambicji.

Domyślna konfrontacja: walka

Przeciwnik, troll, pula 3k10, odporność 4.

Zdolności:
 » cechy rasowe: płomienna pasja, słowo honoru,
 » cechy Koriolskiej inkwizycji: kardynalska niepozorność, 

niedwuznaczne groźby*, 
 » atuty: nie do zabicia, nieustępliwe natarcie, oburęcz-

ność, szybkie dobycie, unik,
 » gadżety: strój kardynała  (obrona  +2*, zastraszanie 

+3*), piuska  (spostrzegawczość +3*), szyderczy wy-
raz twarzy (za żeton niedeklarowane dobicie w walce),

 » merytoryczne szyderstwo: w  walce może stosować 
wiedzę ogólną i okultyzm, a w pościgach – wiedzę aka-
demicką (geografię) – bez  dodatkowych kar. Henrich 

zapamiętał ze szkoleń w RTKA, jak w obronie własnej 
stosować wiedzę niedostępną szarym obywatelom.

 
Walka: walka  9/8+, strzelanie 9/8+, wiedza  ogólna  9/8+, 
okultyzm 9/8+; obrona 18.

Pościg: spostrzegawczość 9*/9+, ukrywanie się 6/9+, wie-
dza akademicka (geografia) 9/8+; wytrzymałość 14.

Dyskusja: empatia  9/9+, zastraszanie 9*/9+, prowokowa-
nie 9*/9+, ekspresja 6/9+; pewność siebie 14.

Julien „Kardynał Biglez” Armegnac
Technik w  Koriolskiej Inkwizycji, pasjonuje się lotnic-
twem oraz zabezpieczeniami. Zawsze i wszędzie nosi go-
gle oraz  czapkę lotniczą. Najprawdopodobniej najzdol-
niejszy z  krasnoludzkich lotników  w  Wanadii, a  już 
na pewno najzdolniejszy z kardynałów – lotników. Dzię-
ki jego rozległej wiedzy technicznej szajka nie ma proble-
mu  z  kradzieżą cennego  eksponatu, jeśli  „nieforunnie” 
trafił do muzeum czy do czyjejś skrytki. 

Domyślna konfrontacja: pościg

Przeciwnik, krasnolud, pula 3k10, odporność 4.

„Nie spodziewałam się Koriolskiej In-
kwizycji.” – kustoszka  muzeum w  San-
ta Lunie.
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Zdolności:
 » cechy rasowe: natchniony mechanik,
 » cechy Koriolskiej inkwizycji: kardynalska niepozorność, 

niedwuznaczne groźby*,
 » atuty: bez sentymentów, kaskader, nieprzewidywalny, 

ryzykowny manewr, żywe srebro,
 » gadżety: strój kardynała  (wytrzymałość +2*, perswa-

zja +3*), gogle lotnika (spostrzegawczość +3*), Karma-
zynowa  Wiwerna  (pojazdy +3*, podbicie (przewaga), 
dwa podbicia (mobilizacja),

 » lepkie rękawice: podczas dowolnej konfrontacji może 
ukraść wybrany gadżet dowolnej postaci  znajdującej 
się na bliskim zasięgu względem niego. Za żeton może 
wykonać atak za  pomocą dowolnej umiejętności  – 
zwykły sukces to  utrata  znacznika, podbicie ozna-
cza  kradzież gadżetu. Zdobyty w  ten sposób gadżet 
wraca  do  swojego  właściciela  dopiero  po  zakończe-
niu konfrontacji. „Biglez” może skorzystać ze skradzio-
nego gadżetu podczas konfrontacji,

 » wygadany technik: może stosować technikę w konfron-
tacjach społecznych bez dodatkowych kar.

 
Walka: walka 6/9+, strzelanie 9/8+, wysportowanie 6/9+ 
obrona 16.

Pościg: spostrzegawczość 12*/8+, wysportowanie 6/9+, 
Karmazynowa Wiwerna 12*/8+, wytrzymałość 18.

Dyskusja: perswazja 6/9+, technika 9/8+; pewność siebie 
14.

Pomysły na przygody:
Eksploracja: Pewien koriolski bogacz organizuje wyprawę 
do  Atlantydy w  celu  zbadania  tajemniczej podmorskiej 

piramidy Mictlan w  archipelagu  Karmazynów. Nie by-
łoby w  tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jako  specja-
listów  wynajęto  między innymi  trójkę karmazynowych 
kardynałów. Podobno najlepiej znają drogę, a także moż-
liwe pułapki  i  niespodzianki  kryjące się w  zalanych ru-
inach.

Salony: Po misji dyplomatycznej w Alfheimie Zamorskim 
poselstwo  z  Pontyfikału  wraca  do  Wanadii  na  trans-
atlantyku. Wnet po statku rozchodzą się plotki, jakoby 
rewolucjoniści z Ligi Wolnych Hrabstw znaleźli potężny 
artefakt i  zamierzali  go  przemycić do  swych wanadyj-
skich przyjaciół. Kardynałowie twierdzą, że przewożą 
skrzynię z  darem dla  Matriarchini  od Gubernatora  – 
skrzynię, której nie wolno otwierać nikomu innemu niż 
Matriarchini.

Śledztwo: Na akwitańskim czarnym rynku aż roi się od 
pamiątek i  precjozów  z  Winlandii  oraz  Atlantydy. Poli-
cja  z  Orseaux nie radzi  sobie z  rozrostem szarej strefy, 
szczególnie że w  międzyczasie doszło  do  kilku  tajem-
niczych kradzieży związanych z  przedmiotami  pocho-
dzącymi  zza  Oceanu  Tetydy. Sprawa  komplikuje się, 
gdy trzej kardynałowie zwołują konferencję poświęconą 
nowemu znalezisku z Cahoroa. Kto wie, czy nie dojdzie 
do kolejnej kradzieży?

Ryzyko: Trójka kardynałów proponuje bohaterom wspól-
ne wytropienie venrierowskiej strzygi, która ukradła nie-
zwykle cenny klejnot z Muzeum Archeologii w Lyonesse 
i zaszyła się w dżunglach Amacunu. Wykazują się nadzwy-
czajną znajomością lokalnych społeczności  oraz  skró-
tów przez lasy tropikalne i rzeki. 

Cytaty ze świata gry:
„Nie spodziewałam się Koriolskiej Inkwizycji.” – kustosz-
ka muzeum w Santa Lunie.

„Musiałam im zdradzić szyfr do  sejfu. Grozili  mi  wy-
godnym fotelem! To  było  straszne… i  miłe. Proszę 
mi uwierzyć, ale te poduszki naprawdę były miękkie.” – 
córka  kustoszki  muzeum w  Santa  Lunie, po  zuchwałej 
akcji kardynałów.

skomentuj!

Autor: Michał „von Mansfeld” Przygodzki
Redakcja:  Aleksandra    „Jade  Elenne”    Wierz-
chowska
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Nemezis: Eclipse
POLTER.PL

Pierwszy dodatek do Nemezis wydawnictwa GRAmel, czy-
li systemu w konwencji space opera opartego na mechanice 
Savage Worlds, to – jak sugeruje okładka – swoiste abeca-
dło planet układu Eclipse. Tworzy to nieco mylne wrażenie, 
ponieważ sporą część podręcznika  wypełnia  nowa  mecha-
nika, a  także modyfikacje i  rozszerzenia  zasad zawartych 
w  podstawce. Nie należy się tym jednak martwić – książ-
ka pełna jest pomysłów, a także informacji wzbogacających 
uniwersum gry.

RPG

Ale po  kolei. Podręcznik został podzielony na  dziewięć 
rozdziałów, w sumie liczy 108 stron. W pierwszej chwi-
li można pomyśleć, że to nie za wiele, jednak już po po-
bieżnym przejrzeniu książka wydała mi się pełna treści. 
Zagłębienie się w  podręcznik utwierdziło  mnie w  tym 
przekonaniu.

Pierwszy rozdział to  dodatkowe przewagi  i  zawady, 
a  także modyfikacje, jakim gracze mogą poddać swój 
statek kosmiczny, aby stał się on pełnoprawnym człon-
kiem drużyny i  aby połączyła  go  z  bohaterami  graczy 
więź, jaką można było zaobserwować pomiędzy Hanem 
Solo i Sokołem Milenium. Dzięki przedstawionym tutaj 
zasadom grający będą w stanie tchnąć życie w drużynowy 
pojazd, pokazać jego blaski i cienie. Tak, cienie, ponieważ 
poza nowoczesnymi działkami i nowiutkim komputerem 
pokładowym statek może mieć także wady: na przykład 
poprzedniego  właściciela, pałającego  żądzą odzyska-
nia swojej zabaweczki, czy też kiepskie możliwości ma-
newrowania, spowodowane silnikami  z  poprzedniej 
epoki. Wszystko to działa na zasadzie zawad i przewag, 
jakie kupuje się dla statku. Pomysł prosty, ale skuteczny, 

a  opisane przykłady dają bardzo  dużo  możliwości  sta-
rannego  przygotowania  statku  drużyny i  sprawienia, 
aby stał się on jedyny w swoim rodzaju. Opisane w tym 
rozdziale przewagi i zawady dla samych bohaterów dają 
zaś postaciom nowe możliwości oraz aktywnie wspoma-
gają opisane w kolejnym rozdziale nowe reguły dotyczące 
statusu społecznego i majątku, a co za tym idzie – także 
zasobu portfela poszczególnych członków drużyny.

Regułom, o których wspomniałem przed chwilą, poświę-
cono cały drugi  rozdział. Opisują one szczegółowo trzy 
zagadnienia, z których pierwszym jest status społeczny. 
Oczywiście odpowiednie urodzenie zapewnia  status, 
z  który łączą się różnego  rodzaju  korzyści  i  przywileje 
(wiadomo, że bogaty ma zawsze lepiej, a biednemu wiatr 
w oczy…). Przekłada się to na różnego rodzaju plusy i mi-
nusy mechaniczne w rozmaitych sytuacjach, jakie mogą 
zaistnieć w grze. Wydaje mi się, że najciekawszą częścią 
jest tutaj opis klas społecznych w Nemezis – to swego ro-
dzaju fluff, który każdy prowadzący może wykorzystać.
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Ze statusem łączą się też zamożność i dochody postaci. 
W  podręczniku  zaproponowano  nowe zasady wydawa-
nia i pozyskiwania pieniędzy, przypominające nieco roz-
wiązanie z  Wolsunga, gdzie odpowiedni  współczynnik 
określa bogactwo bohatera (dzięki temu nie trzeba prze-
liczać posiadanych kredytów i sprawdzać co chwila, czy 
postać może sobie pozwolić na piwo w knajpie). Zasady 
zakupów i zamożności wydają się nieco skomplikowane 
i  mało  przejrzyste, choć na  szczęście przykłady dobrze 
tłumaczą ich zastosowanie w grze. Osobiście nie korzy-
stam z  nich w  stu  procentach. Wyciągnąłem wybrane 
fragmenty i dostosowałem do własnej rozgrywki – może 
dlatego, że po  lekturze nieco przestraszyłem się mnoż-
ników  i  modyfikatorów. Ogólnie jednak reguły te (czy 
to w formie podanej przez autorów, czy w zmodyfikowa-
nej postaci) powinny znaleźć uznanie w oczach większo-
ści prowadzących i graczy.

Rozdział zamykają reguły związane z  zatrudnieniem 
bohaterów (przecież skądś trzeba brać środki, prawda?) 
i  zasady handlu  międzyplanetarnego. Te pierwsze nie-
co przypominają mi to, co opisano w Interface Zero – nie-
dawno  wydanym cyberpunkowym settingu  GRAmela. 
Mam wrażenie, że autorzy trochę się na  tamtych zasa-
dach wzorowali, ale zaliczam to na plus. Uważam zasady 
z IZ za tak proste i przejrzyste, a jednocześnie sprawia-
jące graczom tyle radości, że warto brać z nich przykład. 
Z  kolei  reguły handlu  planetarnego  były dla  mnie dość 
niejasne i  zawikłane. Miały one zapewne wprowadzić 
do rozgrywki nowy element, jednak uważam, że tym ra-
zem jest to fragment nieco przekombinowany. Ja w każ-
dym razie nie będę z niego korzystał.

Kolejny rozdział to  sprzęt. Masa  nowych urządzeń 
i wszelakiej maści zabawek, na których łapki mogą poło-
żyć gracze. Pojazdy, pancerze, broń – do wyboru, do ko-
loru. Każdy znajdzie tutaj coś dla  siebie, wszystko  jest 
dobrze przygotowane, zilustrowane i opisane. Pochwalić 
należy autorów za to, że praktycznie każda rzecz posia-
da opis fabularny.

Czymże byłby podręcznik GRAmela bez porządnego ge-
neratora? Rozdział numer cztery to narzędzie, dzięki któ-
remu przy pomocy pięciu wylosowanych kart stworzymy 
szkielet scenariusza na kolejną sesję. Dobrym pomysłem 
jest wykorzystanie kart, a nie kości. Dodatkowo wszyst-
kie możliwe do wylosowania elementy zostały porządnie 
opisane. Nie są to  tylko  gołe hasła, ale rozwinięcia  po-
szczególnych wyborów. Świetnie przygotowana  rzecz, 
zwłaszcza dla tych, którzy akurat nie mają weny lub nie 
byli w stanie nic przygotować na kolejne spotkanie z gra-
czami.

Następne trzy rozdziały to opis planet układu: Ash, Ba-
riz i Cor (stąd widniejące na okładce podręcznika ABC). 
Informacje zawarte w dodatku rozszerzają bazę informa-
cji  o  planetach, wprowadzając nowe elementy i  lokacje 
do wykorzystania w grze; opisy przynoszą również dal-
sze wiadomości o całym uniwersum. Przy każdej z planet 
skoncentrowano się na odmiennym aspekcie gry. Czyta-
jąc o Ash, znajdziemy dodatkowe informacje o Syndyka-
cie, a także generator tworzenia gangów. Bariz to miejsce 
idealne do prowadzenia zakulisowych intryg i dworskiej 
gry szlachty. Autorzy dają nam także mnóstwo nowych 
zahaczek w  postaci  kolejnych rodów  szlacheckich, in-
formacji o  tym, co dzieje się poza  latającymi miastami, 
a  także opisów  gildii. Z  kolei  rozdział poświęcony Cor 
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to czysta rozgrywka militarna – jeżeli Twoi gracze lubią 
szybką akcję albo planowanie taktyczne, to właśnie na tej 
planecie będzie rozgrywać się akcja scenariuszy. Dostaje-
my informacje na temat kilku ciekawych jednostek, jakie 
możemy znaleźć na planecie, oraz garść pomysłów na to, 
jak urozmaicić scenariusze, aby nie opierać ich tylko i wy-
łącznie na kolejnych zadaniach od dowództwa.

Te trzy rozdziały to bardzo treściwa, świetnie przygoto-
wana część podręcznika. Po lekturze miałem jednak py-
tanie: dlaczego tak mało? Skoro książka miała w założe-
niu zwiększyć ilość informacji o settingu, spodziewałem 
się, że część przeznaczona na fluff będzie dłuższa, nawet 
kosztem modyfikacji zasad i nowych elementów mecha-
niki. Ale nie zawsze można dostać to, czego się tak bar-
dzo chce. W podręczniku informacji jest i tak naprawdę 
dużo, a to, co dostajemy w wyżej wymienionych trzech 
rozdziałach, to kawał dobrej roboty!

Kolejny – ósmy – rozdział to moja ulubiona część książ-
ki, czyli  odpowiedzi  na  pytania, jakie stawiałem sobie 
podczas lektury podręcznika podstawowego. Uwielbiam 
tego  typu  rozdziały, które mówią, jak jest naprawdę – 
albo  przynajmniej „jak mogło  być”, bo  w  tym przypad-
ku  tekst zaczyna  się od informacji, że wersja  zdarzeń 
zaprezentowana przez Andrzeja ‚Enca’ Stója to tylko jed-
no z możliwych wytłumaczeń. Jeżeli więc mistrzowi gry 
nie odpowiadają przedstawione wyjaśnienia, nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby stworzył własne. Rozdział ten, 
traktujący o naturze Nemezis, Hordy, Mesu oraz innych 
Złych i  Niedobrych, to  dla  mnie najlepsza  część całe-
go podręcznika.

Na końcu znajduje się bestiariusz, w którym prowadzą-
cy może się zapoznać ze statystykami zarówno ludzkich, 
jak i obcych przeciwników, gotowych do wykorzystania. 
Rozdział nie prezentuje ogromnej liczby bohaterów nie-
zależnych i przeciwników, przyda się jednak z pewnością 
w  sytuacjach awaryjnych czy poszukiwaniach gotowe-
go materiału poglądowego.

Podsumowując: rozszerzenia mechaniki generalnie oce-
niam dobrze, zwłaszcza  te związane ze statkami  ko-
smicznymi. Jednak zawiedziony jestem nieco  zbyt 
małą jak dla mnie ilością materiału fabularnego. Wyda-
wało mi się, że podręcznik będzie zawierał go znacznie 
więcej. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że wiąże się to z mo-
imi  preferencjami  – uwielbiam przegryzać się właśnie 
przez fabularne mięso, mechanikę pozostawiając na dru-
gim planie.

Odstawiając utyskiwania: dostajemy produkt, który war-
to mieć, jeżeli prowadzi się Nemezis. Otrzymujemy rze-
telnie przygotowany i opracowany materiał, nowe zasady 
i sporo fluffu. Dzięki temu dodatkowi  jesteśmy również 
w stanie usystematyzować informacje na temat uniwer-
sum, a także dodać wiele smaczków, czyniących Nemezis 
wyjątkowym. Pomimo kilku potknięć zdecydowanie po-
lecam!

skomentuj!

Autor: Michał „Morel” Azarewicz
Redakcja: Staszek „Scobin” Krawczyk

Otrzymujemy rzetelnie przygotowa-
ny i opracowany materiał, nowe zasady 
i sporo fluffu.
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Pathfinder: Beginner Box

Uproszczone bądź demonstracyjne wersje zasad popular-
nych gier fabularnych stanowią, przynajmniej potencjalnie, 
świetny sposób na zapoznanie nowych ludzi z konkretnym 
systemem, bez konieczności zaopatrywania się w opasłe (i z 
reguły kosztowne) podręczniki i poznawania pełnej syste-
mowej mechaniki. Często dostępne za darmo na stronie wy-
dawcy albo udostępniane na konwentach czy w erpegowych 
sklepach (na przykład z okazji Dnia Darmowych RPG) mają 
zachęcić do sięgnięcia po kompletną wersję systemu oraz za-
reklamować grę niezdecydowanym.

Na tle podobnych promocyjnych quickstartów wyróżnia 
się wydany przez Paizo Publishing pathfinderowy Begin-
ner Box. Choć dostępny także w wersji pdf, fizyczny eg-
zemplarz tej pozycji to sporych rozmiarów pudło z dwo-
ma podręcznikami (dla graczy i Mistrza Gry), czwórką 
gotowych postaci, zestawem żetonów przedstawiają-
cych bohaterów i potwory oraz mapą i kostkami. O ile 
w porównaniu z innymi odchudzonymi erpegami Pudło 
Początkującego prezentuje się imponująco, to wrażeniu 
musi robić także jego cena. Prawie trzydzieści pięć dola-
rów (w polskich sklepach internetowych około 125 zł) to 
koszt porównywalny z pathfinderowymi bestiariuszami 
(40$), choć nadal zauważalnie niższy od ceny systemo-
wej podstawki (50$). Co jednak tak naprawdę dostajemy 
za tę kwotę?

Odchudzony bohater
Muszę przyznać, że z pewnym zaskoczeniem przyjąłem 
fakt, że z dwójki podręczników zamieszczonych w zesta-
wie, to ten przeznaczony dla graczy okazał się chudszy. 
Mimo, że w pudełku znajdziemy wypełnione karty po-
staci czworga z ikonicznych bohaterów występujących 
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w pathfinderowych podręcznikach (niestety, bez powab-
nej Seomi), Hero’s Handbook przynosi reguły pozwalają-
ce nie tylko stworzyć i wyposażyć własnego herosa, ale 
także rozwijać go aż do osiągnięcia piątego poziomu do-
świadczenia.

Oczywiście nie znajdziemy tu wszystkich opcji, jakimi 
mogą cieszyć się użytkownicy kompletnej wersji Path-
findera, ale, mimo wszystko, możliwości jest do wyboru 
dość, by stworzyć całkiem zróżnicowane postacie. Gracze 
mogą wybierać spośród trzech ras (ludzie, elfy, krasno-
ludy) i czterech klas postaci (wojownik, złodziej, kapłan, 
czarodziej). Bohaterowie dysponujący mocą rzucania 
zaklęć dodatkowo mogą wybrać jedno z trójki opisanych 
bóstw opiekuńczych w przypadku kapłana lub zdecy-
dować się na konkretną ścieżkę magicznych studiów 
(uniwersalizmu, iluzji lub magii wywołań) w przypadku 
czarodzieja. Na każdym poziomie dostępnych zaklęć opi-
sano dziesięć przykładowych czarów (plus cztery zero-
poziomowe sztuczki), wśród których znalazły się najbar-
dziej klasyczne pozycje, doskonale znane użytkownikom 
dwudziestościennej mechaniki – magiczny pocisk, leczenie 
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lekkich ran, rozproszenie magii czy ognista kula obecne były 
jeszcze w pierwszej edycji D&D.

Okrojone zostały także listy dostępnych umiejętności 
i atutów, ale na plus trzeba niewątpliwie policzyć auto-
rom zamieszczenie sugestii, które z nich będą najbar-
dziej przydatne dla pierwszopoziomowych przedstawi-
cieli każdej z dostępnych klas. Niestety, twórcy gry nie 
uchronili się jednak od pewnych niedociągnięć – o ile 
kapłani mają parę atutów przeznaczonych specjalnie dla 
nich, czarodzieje nie znajdą atutów dopasowanych spe-
cjalnie dla siebie, chociaż zawsze pozostaje im sporo opcji 
przydatnych zawsze i każdemu (jak choćby Doskonalsza 
inicjatywa). A skoro o atutach mowa – już patrząc na 
ich listę, widać wyraźnie, że uproszczone zostały także 
zasady walki. Nie tylko nie uświadczymy większości ma-
newrów, ale nawet ataków okazyjnych. Jak się okazuje, 
czynności, które normalnie prowokowałyby je (jak rzu-
canie czaru w stojącego obok przeciwnika lub strzelanie 
doń z broni zasięgowej), w okrojonej wersji reguł są po 
prostu niedozwolone. To akurat muszę poczytać za ewi-
dentną zaletę, uproszczenie wpływające pozytywnie na 

płynność rozgrywki. Równocześnie z mocno mieszany-
mi uczuciami przyjąłem likwidację kary z pancerza do 
testów niektórych umiejętności – na pewno uprości to 
w jakimś stopniu rozgrywkę, ale nie jestem pewien, czy 
ten akurat element mechaniki warto było poświęcić. Po-
zytywnie zaskoczył mnie natomiast całkiem bogaty wy-
bór ekwipunku – oprócz, rzecz jasna, broni i pancerzy, 
znalazły się w nim rozmaite sprzęty i narzędzia (z nie-
śmiertelną trzymetrową tyczką), wśród których mamy 
nawet kilka alchemicznych mikstur, jak alchemiczny 
ogień i antytoksyna.

Bardzo dobrze prezentują się także zasady toczenia roz-
grywki, mimo że ich uproszczona wersja zajmuje zaled-
wie nieco ponad dziesięć stron. Osoby niezaznajomione 
z grami fabularnymi (i Pathfinderem w szczególności) 
dowiedzą się nie tylko jak testować umiejętności czy roz-
liczać walki (czemu, jak nietrudno się domyślić, poświę-
cono najwięcej miejsca), ale poznają także główne rodza-
je środowisk, w jakich może toczyć się gra (podziemia, 
dzicz, miasto). Nieco miejsca poświęcono również upły-
wowi czasu, różnym rodzajom akcji, rzutom obronnym, 

leczeniu ran i kilku innym kwestiom, które mogą pojawić 
się w trakcie gry. Podobnie jak w stosunkowo wielu wpro-
wadzających materiałach dla graczy, tak i tutaj mamy też 
krótki przykład rozgrywki w formie prostej gry paragra-
fowej – jeszcze przed rozpoczęciem sesji pozwoli on gra-
czom poznać w praktyce najważniejsze elementy syste-
mowej mechaniki.

Jedną kwestią, która wręcz uderzyła mnie podczas lektu-
ry tego podręcznika, jest entuzjazm, z jakim został napi-
sany. Dla przykładu – kiedy postać kapłana awansuje na 
drugi poziom i może rzucać dodatkowy czar, autorzy nie 
piszą po prostu „Możesz rzucać dodatkowy czar 1. po-
ziomu dziennie.”, lecz „Możesz rzucać dodatkowy czar 1. 
poziomu dziennie!”, co tylko pozornie jest kosmetyczną 
różnicą. Każda informacja o zdobyciu przez postać no-
wej zdolności kończy się wykrzyknikiem, zupełnie jakby 
autorzy chcieli powiedzieć: „Hej, masz nową zdolność! 
To jest fajne!”, i zarażać tym entuzjazmem wszystkich 
uczestników rozgrywki.
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Mistrz Gry na diecie
Podobnego podejścia nie znajdziemy w podręczniku 
przeznaczonym dla prowadzącego; tutaj mamy chłodny, 
rzeczowy ton i możliwie dużo praktycznych porad. Na 
początek dostajemy przykładową przygodę dla począt-
kujących postaci, rozpisaną dosłownie krok po kroku. 
Prosty dungeon crawl do rozegrania na dołączonej do 
zestawu mapie przynosi całkiem zróżnicowanych prze-
ciwników, pułapki i zagadki, magiczne skarby i możli-
wość wykazania się talentami aktorskimi i dyplomacją. 
Jak na wprowadzający scenariusz prezentuje się bardzo 
dobrze, dając możliwość wykorzystania wszystkich naj-
ważniejszych składników mechaniki, bez równoczesne-
go przytłaczania nimi graczy czy sprawiania wrażenia, 
że którykolwiek z nich został umieszczony w przygodzie 
na siłę. Oczywiście, jak można się domyślić choćby po 
grafice zdobiącej pudełko, finałowym przeciwnikiem w 
tej przygodzie będzie smok, jednak na tyle słaby, że przy 
odrobinie szczęścia pierwszopoziomowi bohaterowie po-
winni dać mu radę.

Następnie Mistrz Gry może dowiedzieć się, jakie są głów-
ne zadania prowadzącego, jak przygotowywać przygody 
i planować spotkania. Nie zabrakło również poruszenia 
kwestii nagradzania bohaterów i odpowiedniego kon-
struowania „budżetu” skarbów. Rozwinięcie zawartych 
w Hero’s Handbook informacji o różnych rodzajach terenu 
występujących w grze, oprócz wiadomości przydatnych 
przy tworzeniu opisów daje też całkiem sporo reguł. 

Zasady niszczenia przedmiotów, charakterystyki przy-
kładowych pułapek i informacje o rozmaitych grzybach 
i śluzach towarzyszą fragmentowi przybliżającemu pod-
ziemia, natomiast części o dziczy i miastach przynoszą – 
odpowiednio – opisy różnych rodzajów środowiska natu-
ralnego wraz z dotyczącymi ich regułami oraz informacje 
o handlu, prawie i porządku czy bardziej szczegółowych 
kwestiach w rodzaju wynajmowania czarowników czy 
pościgach po dachach budynków. Oczywiście każdy z po-
ruszonych tematów z powodzeniem mógłby zostać roz-
winięty bardziej wyczerpująco, ale na początek podane 
tu informacje powinny w zupełności wystarczyć.

Zarówno Mistrzów Gry jak i graczy zainteresuje na pew-
no całkiem bogaty wybór magicznych przedmiotów, 
praktycznie dowolnego rodzaju – broni i pancerzy, zwo-
jów i eliksirów, różdżek i kosturów, pierścieni i cudow-
nych przedmiotów, dobranych odpowiednio do postaci 
na poziomach 1-5. Mimo, że nie zabrakło także kilku po-
tężniejszych zwojów (z leczeniem krytycznych ran, neutra-
lizacją trucizny czy teleportacją lub nowym życiem) to te ra-
czej należy traktować jako narzędzia typu plot device niż 
skarby jako takie. Bardzo spodobały mi się uproszczone 
zasady dotyczące różdżek i kosturów. Te pierwsze mogą 
pomieścić maksymalnie dziesięć ładunków konkretnego 
zaklęcia, te drugie także mają pojemność obniżoną do 
dziesięciu ładunków i pozwalają rzucać trzy tematycz-
nie powiązane czary z pierwszego, drugiego i trzeciego 
poziomu (zużywając odpowiednio jeden, dwa lub trzy 

ładunki), a uzupełnienie jednego ładunku wymaga po-
święcenia komórki na trzeciopoziomowe zaklęcie. Do-
stosowanie działania tych przedmiotów do stosunkowo 
słabych postaci to bardzo dobry pomysł i myślę, że osła-
bione wersje kosturów z powodzeniem można wprowa-
dzić także do pathfinderowych kampanii rozgrywanych 
wedle pełnej wersji zasad. Dodatkowym plusem jest fakt, 
że każdemu z opisanych przedmiotów towarzyszy przed-
stawiająca go ilustracja – zastanawiam się, czy podobnie 
będzie w zapowiadanym dodatku Ultimate Equipment, 
który ma ukazać się w ostatnim kwartale 2012 roku.

Zdecydowanie najobszerniejszą część Game Master’s Gu-
ide stanowi jednak bestiariusz. Opisy czterdziestu czte-
rech potworów (i BN-ów) o Skali Wyzwania od 1/3 do 8 
z powodzeniem powinny wystarczyć na wiele przygód; 
dodatkowo towarzyszą im tabele losowych spotkań dla 
każdego rodzaju terenu spośród opisanych wcześniej. 
Podobnie jak pozostałe elementy podręcznika, także 
opisy i charakterystyki stworów zostały uproszczone 
– jedynie nieliczni Bohaterowie Niezależni posiadają 
atuty, natomiast wszystkie stworzenia zamiast warto-
ści atrybutów mają podane jedynie premie, okrojone 
w większości przypadków są również ich specjalne zdol-
ności. Plusem jest łatwiejsze wykorzystywanie tak „od-
chudzonych” potworów; poza tym dzięki pozbawieniu 
ich części zdolności (głównie czaropodobnych) autorzy 
uniknęli konieczności zamieszczenia ich szczegółowych 
opisów, co pozwoliło zmieścić na każdej stronie infor-
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macje o dwóch stworzeniach. Myślę, że nie tylko ja wolę 
w  takim zestawie dostać więcej grywalnych potworów, 
niż mniej, acz dysponujących unikalnymi zdolnościami. 
W dodatkowych bestiariuszach pewnie wolałbym tę dru-
gą opcję, ale we wprowadzającej podstawce lepsza jest, 
moim zdaniem, stosunkowo szeroka baza dająca dłuższą 
żywotność temu zestawowi.

Mini-bestiariusz okazał się zaskakująco obszerny, po 
nim przychodzi pora na mini-setting. Miasteczko Sand-
point i okolice przynoszą garść pomysłów na przygody, 
które przy niewielkim wysiłku dadzą się rozwinąć w peł-
nokrwiste scenariusze. Usiłowałem umiejscowić tę osadę 
na mapie Golarionu, ale, pomimo wysiłków, nie udało mi 
się dopasować jej do żadnego z państw opisanych w The 
Inner Sea World Guide, do którego linii brzegowej mo-
głoby pasować ukształtowanie terenu wokół miastecz-
ka. W żadnym razie nie poczytuję tego jednak za wadę, 
zresztą równie dobrze można je umieścić w jakimś innym 
świecie, a pomysły na przygody nie wykraczają poza ge-
nericowe fantasy i nie odnoszą się do niczego, czego nie 
znałby przeciętny fantasta choćby pobieżnie zaznajo-
miony z kanonem gatunku – nawiedzone wrzosowiska, 
napadający wędrowców bandyci, gobliny czy ogr spokoj-
nie dadzą się wpasować w praktycznie dowolny setting.

Na koniec dostajemy przypomnienie najważniejszych za-
sad, przykładowe Stopnie Trudności testów rozmaitych 
umiejętności oraz opisy ponad dwóch tuzinów stanów 
(conditions), w jakich mogą znajdować się postacie lub 
ich przeciwnicy. Każdy z nich zilustrowany jest obraz-
kiem goblina w określonym stanie – oślepiony goblin ma 
opaskę na oczach, odczuwający mdłości powstrzymuje 

wymioty, a martwy to tylko goblińska czaszka i dwa pisz-
czele.

Smakowite kąski
Te dwa podręczniki to jednak nie cała zawartość pudeł-
ka. Także o pozostałych jej elementach warto wspomnieć 
kilka słów. Gotowe karty postaci, oprócz wszystkich 
potrzebnych do gry statystyk, przynoszą także krótką 
historię każdego z bohaterów, ale mi szczególnie spodo-
bały się zamieszczone na ich froncie informacje zaczyna-
jące się od zwrotu „Graj tą postacią, jeśli chcesz być dobry 
w:”. Bez konieczności zagłębiania się w opis bohatera czy 
systemową mechanikę pozwala to poznać mocne stro-
ny każdego z czworga bohaterów. Czyste karty postaci 
(dostępne także na stronie wydawcy) dopasowane są do 
uproszczonych zasad i dodatkowo zawierają oznaczenia 
pomocne początkującym graczom – nie tylko odsyłają-
ce do konkretnych fragmentów Hero’s Handbook, ale też 
ułatwiające zapamiętanie rzeczy, które bardziej doświad-
czonym erpegowcom mogą wydawać się wręcz naturalne. 
Przykładowo, oznaczenie czaszką zaklęć, które należy 
rzucać na wrogów, a serduszkiem tych, które wspoma-
gają towarzyszy, z miejsca daje graczom informacje, czy 
konkretny czar wspierać będzie bardziej ofensywny styl 
gry, czy pasuje raczej do postaci, chcącej wspomagać 
kompanów z drugiej linii.

Kapitalnie prezentują się kartonowe „plaskacze” z wize-
runkami bohaterów i monstrów. Tych pierwszych jest 
bez mała trzydzieści – oprócz czwórki gotowych iko-
nicznych postaci dostajemy bowiem zestaw wszystkich 
możliwych kombinacji rasy, klasy i płci, co zapewnia, 
że, niezależnie od tego, kim będzie chciał grać uczestnik 
rozgrywki, znajdzie pionek przedstawiający swojego bo-

hatera. Oprócz, a raczej obok, postaci graczy, mamy też 
bogaty wybór monstrów – każde ze stworzeń opisanych 
w podręczniku ma swoją miniaturkę, niektóre nawet 
w  kilku egzemplarzach (jak gobliny, szkielety czy zło-
wieszcze szczury). Trzy piony (czarny smok, mantikora 
i ogr) są większe od pozostałych, ale zdecydowana więk-
szość zachowuje identyczny rozmiar jak te przedstawia-
jące postacie graczy. Dołączone jest do nich dwadzieścia 
podstawek – dosyć, by spokojnie wystarczyło ich nawet 
na walki z naprawdę licznymi przeciwnikami.

O ile o zestawie kostek, jakie znajdziemy w Pudle Począt-
kującego, nie można powiedzieć zbyt wiele, o tyle mapa 
wchodząca w skład zestawu prezentuje się jak najlepiej. Z 
jednej strony przedstawia podziemia, w których rozgry-
wa się akcja wprowadzającej przygody, druga jej strona, 
w  kolorze przywodzącym na myśl pożółkły pergamin, 
jest podzielona na pola, na których samodzielnie można 
rysować właściwie dowolne plany – według zapewnień 
wydawcy jest odporna na sucho- i mokrościeralne mar-
kery, a solidne wykonanie powinno zapewnić jej dłu-
gą żywotność. Oprócz tego dostajemy też reklamówki 
podstawowych podręczników do pełnej wersji gry, zor-
ganizowanej gry w ramach Pathfinder Society oraz jed-
nostronicowe wprowadzenie – pierwszy element, który 
widzimy po otwarciu pudełka, kierujące nas do odpo-
wiedniego miejsca w podręcznikach, zależnie od tego, 
czy chcemy być Mistrzem Gry, czy graczem, i czy w tym 
drugim przypadku decydujemy się na samodzielne stwo-
rzenie postaci, czy na grę którymś z gotowych bohate-
rów. Niby drobiazg, ale pokazuje troskę o osoby, dla 
których ten zestaw może stanowić pierwszą styczność 
z grami fabularnymi.
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Na koniec należy wspomnieć także o jakości wykonania 
pozostałych elementów zestawu. Mimo miękkiej oprawy 
obydwa podręczniki są solidnie klejone, więc powinny 
przetrwać długie użytkowanie. Podobnie, jeśli nie bar-
dziej nawet trwałe, są figurki-„plaskacze”. Bardzo wyso-
ko oceniam oprawę graficzną zestawu – wprawdzie chyba 
tylko obrazek na pudełku to nowa grafika, zdecydowaną 
większość ilustracji kojarzę z rozmaitych pathfinderow-
wych podręczników, ale samo w sobie nie jest to naj-
mniejszą wadą. Błędy, jakie znalazłem w Beginner Box, 
da się policzyć na palcach jednej ręki – jedna z postaci 
wśród dostępnych akcji ruchu ma wymienione przełado-
wanie kuszy, choć ani nie posiada tej broni, ani się nią 
nie posługuje; przy informacjach o pancerzach podano 
czas zakładania i zdejmowania napierśnika, chociaż ten 
rodzaj zbroi nie jest opisany w uproszczonych zasadach; 
ponadto specjalna zdolność, jaką dysponuje jedne z po-
tworów, musiała zostać skopiowana z opisu innego, wy-
mienia bowiem jego nazwę. Wszystko to jednak są dro-
biazgi, i wspominam o nich wyłącznie z recenzenckiego 
obowiązku.

Choć na tle innych demonstracyjnych czy uproszczonych 
popularnych gier fabularnych cena Beginner Box musi 
wyglądać na wręcz astronomiczną, to, moim zdaniem, 
ten zestaw jest jej wart. Daje nam bowiem nie pojedyn-
czy scenariusz i garść gotowych postaci, ale materiał spo-
kojnie wystarczający na wiele sesji, całe miesiące grania. 
Dodatkowe materiały zamieszczone na stronie wydawcy, 
wśród których znajdziemy nowe atuty, zaklęcia i  ekwi-
punek, klasę barbarzyńcy, potwory, skarby i gotowe 
scenariusze przygód, jeszcze bardziej podnoszą jego uży-

teczność. Nawet po przejściu z uproszczonej wersji gry 
na pełne pathfinderowe reguły, „plaskacze” z potwora-
mi i bohaterami graczy w dalszym ciągu będą mogły być 
z powodzeniem wykorzystywane na sesjach.

Oczywiście, pomimo tego, pełna wersja systemu (w skła-
dzie: podręcznik podstawowy plus bestiariusz oraz ewen-
tualnie The Inner Sea World Guide), chociaż nieporówna-
nie bardziej obciążająca dla portfela, mimo wszystko 
wydaje się znacznie lepszym wyborem, a osoby zasta-
nawiające się nad sięgnięciem po ten akurat system za-
wsze mogą przetestować reguły z dostępnego za darmo 
PRD. Beginner Box pozostaje raczej jako opcja dla osób 
niespecjalnie liczących się z kosztami lub jako pomysł 
na prezent dla (zwłaszcza młodszego) erpegowca. Mogę 
się mylić, ale myślę, że gdyby system wydawnictwa Paizo 
ukazał się po polsku, Pudło Początkującego raczej nie tra-
fiłoby w naszym kraju na listę erpegowych bestsellerów, 
niezależnie od tego, że pozostaje naprawdę bardzo do-
brym produktem.

Dziękujemy wydawnictwu Paizo Publishing za udostęp-
nienie zestawu do recenzji.
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Nowy Jork

Nowy Jork to kolejny, po Detroit i Miami, podręcznik 
do Neuroshimy, który opisuje dużą aglomerację miejską 
w zniszczonych wojną Stanach. Jest to zarazem dziewiętna-
sty dodatek do tej gry. Portalowi należą się tutaj wielkie bra-
wa za konsekwentne rozwijanie linii wydawniczej i dokłada-
nie kolejnych cegiełek do neuroshimowego świata. 

Podręcznik wydany został tak jak wszystkie poprzednie 
– kolorowa okładka (według mnie jedna z lepszych, jeśli 
chodzi o podręczniki do NS), czarno-białe wnętrze z bar-
dzo mrocznymi, posępnymi niekiedy ilustracjami (tak-
że w czerni i bieli). Książka jest w formacie B5 i ma 128 
stron. Jeśli zatem chodzi o kwestie techniczne, Wydaw-
nictwo Portal konsekwentnie trzyma się swojej konwen-
cji. To samo dotyczy stylizacji kolejnych podręczników na 
opowieści naocznych świadków ze świata gry – ten jakże 
prosty zabieg znowu świetnie się sprawdził. Bardzo po-
dobają mi się wszelakiej maści hasła ze świata gry, któ-
re można spotkać wybazgrane na murach, w gazetach, 
czy na ulotkach. Tak samo jak podpisy pod obrazkami, 
w moim przekonaniu dodają sporo smaczku lekturze, 
zwłaszcza że większość podpisów dobrano niezwykle za-
bawnie i trafnie. Dodatkowy atut stanowi narracja – bez 
nadmiaru suchych faktów, tabelek i tym podobnych. Ję-
zyk jest lekki, chwilami zabawny, ale gdy trzeba, autorzy 
przekazują konkretne informacje o świecie – nie ma więc 
także pustosłowia.

POLTER.PL

RPG
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Nowy Jork podzielony jest na cztery części: wstęp (Witamy 
w Ameryce), opis frakcji i organizacji, które są najważniej-
sze w Zgniłym Jabłku (Collinsowo), rozdział poświęcony 
opisom poszczególnych części miasta (Enklawy) i ostatni 
rozdział, przeznaczony tylko dla Mistrza Gry (Tajemnice 
Nowego Jorku). Na końcu podręcznika znajdziemy mapę 
miasta, która jak dla mnie jest nieco za mała. Wolałbym 
ją w większym wydaniu, ale jak się nie ma, co się lubi…

Wstęp to krótki opis miasta. Dowiadujemy się z niego, 
dlaczego Zgniłe Jabłko jest takie jakie jest, jak się do nie-
go dostać i czego się spodziewać. A na pewno nie tego, 
co mówią ludzie z wastelandu. Po lekturze liczącego so-
bie cztery strony wstępu mamy już podstawową wiedzę 
o  mieście, możemy zatem przejść do swoistego who is 
who.

Collinsowo to rozdział, w którym znajdziemy opis wszyst-
kich najważniejszych szych i organizacji w mieście. Mamy 
tutaj wojsko z marszałkiem Rhotaxem na czele, Prezy-
denta Collinsa i jego świtę oraz speców od propagandy. 
Mamy także Policję i opis Departamentów, na które się 
dzieli (w tym osławiony Drugi Departament, wpychają-
cy swoich szpiegów wszędzie, gdzie się da – przypomina 
Wam to coś?). Znajdziemy w tym rozdziale także opis 

gildii, które zmonopolizowały różne ważne dla miasta 
dziedziny: transport, leczenie i wytwarzanie leków, zbro-
jeniówkę itp. Wszystkie te organizacje zaczynają coraz 
mocniej przepychać się pomiędzy sobą w walce o wła-
dzę. W chwili obecnej niby rządzi Collins, ale jest już tak 
bardzo zależny od wojska czy gildii, że cicha wojna wisi 
na włosku. Wszystko to uzupełnia spora liczba możliwo-
ści dla postaci, które chcą pracować dla jednej ze stron, 
łącznie z pomysłami na przygody. W tym rozdziale znaj-
dziemy też dwie nowe profesje: Przemytnika i Obrońcy. 
Ta druga ma swoje korzenie w niezadowoleniu z rządów 
Pana Prezydenta. Obrońcy to tacy wojownicy o wolność, 
partyzantka i terroryści w jednym.

Trzeci rodział, Enklawy to opis poszczególnych loka-
cji, które składają się na Nowy Jork – zarówno siedzib 
głównych sił politycznych, jak i najciekawszych dzielnic 
miasta czy niewielkich osad, które są praktycznie samo-
dzielnymi miasteczkami i mają potencjał, aby stać się 
interesującym tłem rozgrywek. Znajdziemy tutaj zarów-
no opis siedziby Prezydenta, Village – najbezpieczniej-
szej enklawy w całym mieście – jak i najpopularniejsze-
go teatru. Rozdział ten przedstawia podział enklaw ze 
względu na ochronę, bogactwo, także ważność z punktu 
widzenia władzy. W tej części książki znajdziemy też in-

formacje o ewentualnych szkoleniach, jakich mogą pod-
jąć się bohaterowie graczy w różnych miejscach. Przede 
wszystkim jest to jednak kopalnia pomysłów związa-
nych ze scenariuszami, jakie można poprowadzić w No-
wym Jorku. Mnóstwo patentów, zahaczek czy zwykłych 
smaczków praktycznie od ręki do wykorzystania przez 
Mistrza Gry. W tej części książki znajdziemy też sporo 
informacji o miejscowym folklorze, takim jak dolary, 
Times (czyli miejscowa gazetka wydawana przez aparat 
propagandy) bądź miejska stacja paliw. Tutaj także znaj-
dują się informacje o wymiarze sprawiedliwości, czyli 
Sędziach operujących na terenie miasta. Są oni niejako 
uzupełnieniem dla sił policyjnych i wojska.

Ostatni rozdział, Tajemnice Nowego Jorku, przeznaczony 
jest tylko i wyłącznie dla prowadzącego. To typowe dla 
dodatków Portalu wytłumaczenie – lub może raczej na-
kreślenie – tego, co tak naprawdę dzieje się w Zgniłym 
Jabłku. Pomimo wyjaśnienia niektórych niuansów pro-
wadzący ma naprawdę dużą swobodę, aby wprowadzać 
własne pomysły i modyfikacje, dostosowując Nowy Jork 
do potrzeb swoich i graczy. Daje to możliwość stworzenia 
kompletnej i spójnej kampanii wokół jednego z opisa-
nych tam motywów. A te są naprawdę nieźle wykręcone 

Nowy Jork to kawał dobrego materiału. Nie dostajemy tutaj zbyt wielu nowych za-
sad, ale nie jest to problemem w podręczniku, który koncentruje się na opisie świata 
i możliwości fabularnych. 
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i dostarczą Mistrzowi Gry materiału na długie kampanie 
z wieloma twistami fabuły.

Nowy Jork to kawał dobrego materiału. Nie dostajemy 
tutaj zbyt wielu nowych zasad, ale nie jest to problemem 
w podręczniku, który koncentruje się na opisie świata 
i  możliwości fabularnych. Lektura tego dodatku spo-
woduje, że Zgniłe Jabłko przez długi czas będzie gościć 
bohaterów graczy. Mistrz Gry dostaje duży – i co naj-
ważniejsze, zróżnicowany! – arsenał zahaczek oraz po-
mysłów, których niewykorzystanie może grozić zemstą 
chłopaków ze stalowym orłem na piersi.

Dziękujemy sklepowi Rebel za udostępnienie podręczni-
ka do recenzji.
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Rozmowy o Wyobraźni #5 – 
Amerykańscy bogowie
Boska strona Ameryki

ksiazki
POLTER.PL

Artur  ‘mr_mond’  Nowrot: Amerykańscy bogowie to  obok 
Sandmana  największe dzieło  Gaimana  – zdobyło  osza-
łamiającą ilość nagród. Mimo  to  na  tle pozostałych 
jego  osiągnięć wydaje się stosunkowo  mało  popularne: 
wśród czytelników  głosy wychwalające i  krytykujące są 
mniej więcej podzielone po równo. Wśród moich znajo-
mych fanów Gaimana – a jest ich dosyć sporo – ta książ-
ka zajmuje stosunkowo niską pozycję w rankingu. Sam 
autor wspomina na swoim blogu, że właśnie Amerykań-
scy bogowie wywołują najbardziej mieszane uczucia. Jak 
myślisz, z czego to wynika?

Bartek  ‘baczko’  Łopatka: Może chodzi  o  to, że w  Ame-
rykańskich… Gaiman straszliwie miesza. To  powieść 
o walce bogów starych ze współczesnymi, która momen-
tami  swobodnie przechodzi  w  oniryczną baśń. Zagma-
twana narracja, sporo zwrotów akcji, nietypowe postacie 
– to wszystko sprawia, że akurat ta książka Gaimana nie 
jest zbyt lekka w odbiorze.

AN: Ciekawe wydaje mi się to, że wiele z tych cech moż-
na odnieść także do o wiele lepiej przyjętego Sandmana. 

Ale rzeczywiście, elementy, które wymieniasz, czynią tę 
książkę dość trudną. Istotny wydaje mi się także fakt, że 
brak tu głównego wątku (czy może nie jest on wyraźnie 
wyeksponowany), a  fabuła  swobodnie meandruje, czę-
sto, jak się zdaje, zupełnie zwalniając bieg. Taki  zabieg 
dobrze koresponduje z formułą powieści drogi, ale może 
warto się zastanowić, jaki ma cel i jaki efekt wywołuje?

BŁ: Gdzie widzisz  meandry? Dla  mnie wątki  główne 
(bo  ja  widzę dwa) są dość oczywiste – podróż główne-
go  bohatera, przenikanie do  mistycznego, baśniowe-
go świata oraz przemijanie, walka  starych bogów z no-
wymi. Byłbym też ostrożny w nazywaniu Amerykańskich 
bogów powieścią drogi – bo czy nie przypomina Ci to ra-
czej swobodnej mieszanki mitów, w której bohater sta-
je się języczkiem u wagi? A jeżeli uważasz to za powieść 
drogi, to jaki ma cel według Ciebie?

AN: Widzisz, sam wspominasz  o  podróży. I  ta  podróż, 
najważniejszy dla mnie element książki, ma dwa wymia-
ry: to  z  jednej strony osobista  wędrówka  Cienia, który 
stracił wszystko, co miał, w poszukiwaniu nowego życia; 

Rozmowa przeprowadzona z okazji dziesiątej rocznicy wyda-
nia Amerykańskich bogów Neila Gaimana.
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wędrówka, która znajduje swoją kulminację na Drzewie 
Świata  (choć, jak można  wnioskować z  epilogu, dale-
ko  jej jeszcze do  końca). A  z  drugiej strony jest to, tak 
jak mówisz, podróż po mitycznych zakątkach Ameryki: 
próba pokazania, jak radzą sobie starzy bogowie, bogo-
wie-imigranci  (a  co  za  tym idzie, także ich wyznawcy), 
oraz  ci, którzy wyrośli  już bezpośrednio  na  amerykań-
skiej ziemi, którzy nie mają swojego  „starego  kraju”. 
Wojna  bogów  jest ważnym elementem fabuły, ale wy-
daje się w pewnej mierze chwytem, który umożliwia od-
bycie tej podróży, pokazanie takich miejsc jak Kair czy 
Lakeside (przyznasz chyba, że nie mają one szczególnie 
dużego  znaczenia  dla  głównego  wątku  fabularnego?) 
oraz  amerykańskich „miejsc mocy”, takich jak Dom 
na Skale czy hotel pośrodku kraju. Jaki dla Ciebie ma wy-
miar podróż głównego bohatera? Czy tylko przeniknięcie 
„za kulisy”, na mityczną stronę świata, wypełnienie przy-
dzielonej mu roli w konflikcie bogów?

BŁ: Ja  Amerykańskich bogów  czytałem jakoś na  począt-
ku  liceum i  to  była  dla  mnie jedna  z  pierwszych tak 
niesztampowych książek fantastycznych, więc mój od-
biór musiał być dość naiwny. Wydała mi się ona przede 
wszystkim nowoczesną baśnią osadzoną w  XX wieku  – 
sama podróż Cienia jawiła się trochę jak typowa droga od 
zera  do  bohatera  (bo  w  końcu  był potrzebny, prawda?) 
a po części jako ziszczenie jego marzeń o tym, żeby świat 
był czymś więcej, czymś ponad szarą rzeczywistość; pod 
koniec zacząłem nawet rozmyślać, czy aby cała ta przy-
goda nie dzieje się w jego głowie.

AN: Nie jestem pewien, na  ile można  tutaj mówić aku-
rat o baśniowości, ale ta historia na pewno ma wymiar 
mityczny, a sam Cień ma w sobie coś z herosa, a nawet 

mesjasza, i  rzeczywiście odgrywa kluczową rolę w kon-
flikcie między bogami, który ma wymiar ostateczny. Ale 
czy na pewno?

Czy Cień rzeczywiście marzył o tym, żeby świat był czymś 
więcej? Mnie ten bohater od początku do końca wydawał 
się mocno zdystansowany do rozgrywających się wokół 
wydarzeń, przypominał trochę liść spadający tam, gdzie 
pchnie go wiatr. Owszem, wypełnił swoją mityczną rolę, 
poza tym jednak jego podróż miała według mnie wymiar 
ściśle osobisty – to była wędrówka człowieka, który nigdy 
tak naprawdę nie żył (mówi o tym nawet Laura) i próbuje 
się nauczyć żyć na nowo – ta nauka znajduje swoją kul-
minację na Drzewie Świata, choć patrząc na zakończenie, 
nie jestem pewien, na ile Cień przyswoił sobie tę lekcję.

BŁ: Odpowiadając jeszcze na  Twoje pytanie, wydaje 
mi  się, że drażniła go bylejakość własnego życia, chciał 
(choćby podświadomie) coś zmienić, ale nie miał mo-
tywacji  – tej dostarczył mu  dopiero  pan Wednesday. 
Cień skojarzył mi się jeszcze z… superbohaterem – cho-
dzi mi o jego rolę w opowieści; wybraniec, który musi sta-
wić czoła przeciwnościom losu i przeważyć szalę zwycię-
stwa na czyjąś korzyść. A co sądzisz o innych postaciach 
i samym Drzewie Życia?

AN: Rozumiem, że chodzi  Ci  o  superbohaterów  zna-
nych z komiksów? Cień przypomina mi  ich o tyle, o  ile 
oni sami przypominają mitologicznych herosów. O wie-
le wyraźniejsze wydają mi  się związki  Cienia  z  bóstwa-
mi solarnymi (choć powiązanie go z motywem Wybrań-
ca  jest jak najbardziej trafne i  taką rolę rzeczywiście 
można  mu  przypisać), umierającymi  i  zmartwychwsta-
jącymi  – choć warto  chyba  zauważyć jego  wyraźne po-
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wiązanie z Księżycem (widoczne chociażby w nazwisku), 
które sprawia, że przypomina on nieco lustrzane odbicie 
wizji słonecznego boga.

Jeśli  zaś chodzi  o  pozostałych bohaterów, to  poza  We-
dnesdayem – którego można scharakteryzować jako men-
tora a zarazem trickstera – łączą się oni dla mnie w zbio-
rowości: starzy bogowie, nowi bogowie oraz śmiertelnicy, 
którzy są dla Cienia łącznikiem ze zwykłym życiem, a jed-
nocześnie służą podkreśleniu  trudności, z  jakimi  się 
zmaga, próbując na powrót do tego życia się włączyć.

Drzewo Życia, czy też Świata, to oczywiście znany w wie-
lu mitologiach symbol połączenia rozmaitych sfer bytu, 
łączy się też z wątkiem śmierci i odrodzenia: Cień, umie-
rając na Drzewie, przenosi się do świata podziemnego, by 
później powrócić do świata żywych. Dzięki temu także, 
zdobywając pełnię wiedzy o samym sobie, ale też uzysku-
jąc pełniejszy wgląd w sytuację bogów, może w pełni stać 
się Wybrańcem. Jak wspomniałem, ważny jest dla mnie 
wątek osobistej podróży Cienia, i  także on osiąga  tutaj 
punkt kulminacyjny: o  ile wcześniej Cień, zobojętniały 
po śmierci żony, dryfuje z prądem, tak tutaj wreszcie do-
konuje jakiegoś wyboru – najpierw decydując się na zło-
żenie ofiary z samego siebie, później podczas sądu w za-
światach. Ostatecznie może powrócić do życia jako nowy 
człowiek, choć może się wydawać, śledząc późniejsze 
wydarzenia, że w  istocie zmiana, która  zaszła, była  ra-
czej niewielka. Mimo  to  jednak powieść kończy się na-

dejściem wiosny – wyraźnym symbolem zmiany i czegoś 
nowego.

Co te wątki oznaczają dla Ciebie? I czy myślisz, że inni bo-
haterowie, jakkolwiek wyraziści, mają swoje odrębne, 
ważne funkcje fabularne, czy są tylko  przedstawiciela-
mi  pewnych zbiorowości, ewentualnie nośnikami  tre-
ści mitycznych?

BŁ: Dla  mnie, poza  właśnie relacją Wednesday-Cień 
(mistrz-uczeń?), pozostałe postacie są tłem, symbola-
mi  mityczności  oraz  zjawami  zarówno  przeszłości, jak 
i przyszłości, tworzą tło dla działań głównego bohatera.

A co byśmy uzyskali, gdybyśmy spróbowali odnieść kon-
flikt między starymi a nowymi bogami do samego społe-
czeństwa?

AN: Wtedy otrzymamy opowieść o  kraju  stworzonym 
przez imigrantów (dlatego, jak sądzę, pominięta zostaje 
kwestia rdzennych Amerykanów), z których każdy przy-
wozi pamięć o tym, jak to było w „starym kraju”; o two-
rzeniu się nowej, amerykańskiej tożsamości; o ludziach, 
którzy urodzili  się już w  Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki. Dawni  imigranci  chcą być pamiętani, chcą, by ich 
wkład w powstawanie kraju nie poszedł w zapomnienie. 
Nowi mieszkańcy nie są jeszcze pewni tego, kim są, sta-
rają się utwierdzić swoją tożsamość. Stąd bierze się kon-
flikt i napięcie. A jak Ty to widzisz?

BŁ: Dla  mnie to  zilustrowanie odwiecznego  konflik-
tu  między starym a  nowym, który można  przełożyć 
na dowolną płaszczyznę – podczas lektury traktowałem 
to raczej ogólnie, nie myślałem o kwestiach imigrantów. 
Uważasz, że otrzymujemy tu dość trafną analizę współ-
czesnego  społeczeństwa  USA  w  mistyczno-baśniowym 
sosie? Czy o to głównie Gaimanowi według Ciebie cho-
dziło?

AN: Sądzę, że to  bardzo  trafne opisanie doświadcze-
nia imigranta (którym jest przecież sam Gaiman) i jedne-
go, specyficznego  aspektu  amerykańskiej tożsamości  – 
to znaczy tego, że jest to społeczeństwo wielokulturowe 
– choć jednocześnie wydaje mi  się, że od czasu  wyda-
nia książki  (jeszcze przed 11 września) wiele mogło się 
zmienić. Nie wiem też, czy można powiedzieć, że Gaima-
nowi chodziło głównie o analizę społeczeństwa – zeszli-
śmy w naszym odczytaniu na kwestie społeczne, ale istot-
na  jest tu  chyba  także kwestia  religii  jako  takiej i  tego, 
co ją współcześnie zastępuje. Podobnie sposoby, w jakie 
wiara, strach i konflikty między różnymi grupami mogą 
być podsycane oraz  wykorzystywane w  celu  zdoby-
cia władzy. Wszystkie te różne płaszczyzny odczytania są 
moim zdaniem tak samo uprawnione.

BŁ: Zastanawiam się, na  ile nadinterpretujemy powieść 
Gaimana, patrząc na  nią przez  pryzmat obecnych, co-
raz większych niepokojów społecznych w Stanach Zjed-

Sądzę, że to bardzo trafne opisanie doświadczenia imigranta (którym jest przecież 
sam Gaiman) i jednego, specyficznego aspektu amerykańskiej tożsamości
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noczonych, a – jak napisałeś – analiza społeczeństwa nie 
była chyba jego głównym zamiarem.

AN: Mówiąc tak, nie chciałem powiedzieć, że w  ogóle 
nie było to jego zamiarem. Żaden z nas nie jest Gaima-
nem, więc nie jesteśmy w  stanie stwierdzić, czy cho-
dziło  mu  tylko  o  mitologiczną opowiastkę osadzoną 
we współczesnej Ameryce, czy może o  coś więcej (a  je-
śli o coś więcej – to o co?). Czy to jednak ważne, co do-
kładnie miał na myśli? O wiele istotniejsze wydaje mi się 
to, ile można z tej książki wyciągnąć – a udało nam się 
chyba zarysować kilka interesujących perspektyw. Fakt, 
że powieść zyskuje nowy wydźwięk w  innych kontek-
stach tylko przemawia na jej korzyść. Jakie Ty odczyta-
nie uważasz za najistotniejsze?

BŁ: Jak wspomniałem wyżej, dla mnie to przede wszyst-
kim mityczna  wizja  współczesności  (w  której z  naszą 
rzeczywistością przenika się świat bytów boskich, mając 
na nią olbrzymi wpływ), bogata w różne odnośniki i na-
wiązania. To  chyba  jedna  z  ostatnich tak poważnych 
książek Gaimana – Chłopaki Anansiego byli znacznie lżej-
si, po  drodze napisał jeszcze dwie skierowane głównie 
dla dzieci (Koralinę oraz Odda i Lodowych Olbrzymów).

AN: Wychodzimy nieco poza ramy tej rozmowy, ale nie są-
dzę, by Chłopaki Anansiego byli powieścią mniej czerpiącą 
z mitologii niż Amerykańscy bogowie – być może czerpią 
z  niej nawet bardziej. Różnica  bierze się stąd, że w  tej 
ostatniej mitologią, która ma największy wpływ na fabu-
łę, jest mroczna  i ponura mitologia nordycka a central-
nym bogiem – Odyn, z kolei w Chłopakach… Gaiman czer-
pał inspirację z mitologii karaibskiej, a najważniejszą rolę 
w powieści odgrywa o wiele bardziej wyluzowany Anan-

si – i stąd różnice w nastroju. Drugą kwestią jest fakt, że 
Chłopaki… skupiają się w o wiele większej mierze na poje-
dynczych postaciach i relacjach między nimi, podczas gdy 
Amerykańscy… opowiadają o większych zbiorowościach – 
myślę, że to też wyraźny sygnał, że nasze odczytania tej 
powieści mają rację bytu.

BŁ: Tyle perspektyw, możliwych odczytań tej lektury, 
a  nawet nie weszliśmy w  czysto  teoretycznoliterackie 
rozważania – dla mnie olbrzymią zaletą tej powieści jest 
to, że jej interpretacja  nie jest sztywna, Gaiman świet-
nie wyważył kwestię rozrywkową z tą nieco refleksyjną, 
momentami  kojarząc mi  sie z  Crowleyem (przenikanie 
się świata  rzeczywistego  z  mitycznym, baśniowym wy-
miarem) albo z komiksami o superbohaterach. Chętnie 
znów sięgnę po tę książkę.

Autorzy: Bartek „baczko” Łopatka, 
Artur „mr_mond” Nowrot
Korektor:  Marcin  „lmn”  Łukasie-
wicz

skomentuj!
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„Widma” Łukasz Orbitowski
Poeta apokalipsy spełnionej w świecie emocji
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Polska  fantastyka  historyczna  najczęściej kojarzona  jest 
z  czasami  Rzeczypospolitej Szlacheckiej, głównie za  spra-
wą twórczości  Jacka  Komudy. Rzadko  spotyka  się powie-
ści  i  opowiadania  osadzone w  innym okresie w  dziejach 
Polski. W swojej najnowszej książce Łukasz Orbitowski za-
biera  czytelnika  prawie siedemdziesiąt lat wstecz. Wid-
ma  dotykają tematu  powstania  warszawskiego, choć robią 
to w bardzo nietypowy sposób.

Pierwszy sierpnia  roku  czterdziestego  czwartego. Jed-
na  z  dat, które w  historii  Polski  zapisały się krwawy-
mi  zgłoskami. Podczas powstania  warszawskiego  po-
winny zginąć tysiące ludzi. Jednak coś sprawia, że 
historia zbacza z właściwych torów. To niezdefiniowane 
„coś” w  świecie materialnym objawia  się w  bardzo  wi-
doczny sposób: broń odmawia  posłuszeństwa  tak Pola-
kom, jak i  Niemcom, więc do  zrywu  po  prostu  nie do-
chodzi. Co prawda Sowieci  i  tak czynią z polskich ziem 
państwo  satelickie, ale jednego  zmienić nie mogą: ci, 
którzy mieli umrzeć, dalej stąpają po ziemi. Wśród nich 
Krzysztof Kamil Baczyński i  jego żona Basia. Czy wraż-
liwy poeta  będzie w  stanie poradzić sobie z  szarą rze-
czywistością? I  czym jest to  tajemnicze pudełko, które 
Krzysiek znajduje w  skrytce na  broń? Droga  do  odpo-
wiedzi będzie wyjątkowo skomplikowana, a spotkają się 
na niej: więzień polityczny Janek, młoda pływaczka Han-
ka oraz dwóch milicjantów – Wiktor i Poderworny.

Najbardziej charakterystyczną cechą powieści  Orbi-
towskiego  jest łatwo  dostrzegalny podział na  sceny. 
Od samego początku trudno nie zauważać i nie zapisy-

wać w  pamięci  pojedynczych zdarzeń, obrazów, impre-
sji  – mniej uwagi  poświęcając spójności  następujących 
po sobie fragmentów. Dziewczynka bita przez niemiec-
kiego chłopca w pobliżu strumienia, tańczący na ulicach 
okupowanej Warszawy mężczyzna, skatowany młodzie-
niec, pijący na potęgę literaci – to zaledwie wierzchołek 
prawdziwej góry lodowej, na  którą składają się kolejne 
wizje pisarza. Mimo tego, Orbitowskiemu bez trudu uda-
je się zachować logikę wydarzeń i bezproblemowo prowa-
dzić czytającego przez kolejne rozdziały Widm.

Dzięki  temu, że czytelnik z  łatwością może podzielić 
powieść na  ciąg powiązanych ze sobą scen, doskona-
le sprawdza się ona  jako nośnik emocji. Autorowi Tracę 
ciepło  żadnej trudności  nie sprawia  tworzenie krótkich 
rozdziałów, które po prostu chwytają czytelnika za ser-
ce. Czasami robi to przy pomocy rekwizytów typowych 
dla  prozy wojennej i  antyutopii  (sceny katowania  Jan-
ka  przez  nazistów  czy brutalne przesłuchanie prowa-
dzone przez  milicjantów), czasami  zbaczając w  stronę 
prozy obyczajowej (wybuchy zazdrości Basi), czasami zaś 
zręcznie wplatając do  opowieści  fantastykę (jak w  bo-
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daj najbardziej niepokojącym fragmencie Widm, kiedy 
zdezorientowany Krzysiu  zdaje się nie pamiętać wła-
snego  syna). W  najnowszej powieści  Orbitowskiego, 
co zresztą typowe dla jego twórczości, emocje są zdecy-
dowanie najważniejsze.

Huśtawka  uczuć, jaką zapewniają Widma, to  nie jedy-
na ich zaleta – drugą jest fabuła. Jej założenia są typo-
we dla historii alternatywnych i właściwie zamykają się 
w pytaniu: co by było, gdyby nigdy nie doszło do powsta-
nia warszawskiego? Ten punkt wyjścia pozwala pisarzo-
wi snuć opowieść o poecie zagubionym w czasach względ-
nego  spokoju, człowieku  niespełnionym i  niepewnym 
sensu  własnego  życia. Pierwsza  część powieści  z  pew-
nością będzie ucztą dla  tych czytelników, którzy skła-
niają się raczej ku prozie realistycznej i  lubią podglądać 
codzienne życie postaci. Będą oni mieli okazje, by przyj-
rzeć się zarówno trudnościom szarej egzystencji Krzyś-
ka i Basi, jak i dylematom milicjanta Wiktora. Jedynym 
wątkiem z pogranicza fantastyki w tej części tekstu jest 
powolne odkrywanie prawdy o  umierającym świecie 
przez Janka. Wszystko zmienia się jednak z chwilą, kiedy 
uwidaczniają się efekty otwarcia tajemniczego pudełka. 
Bohaterowie wyruszają w podróż przez upadającą War-
szawę, a Orbitowski skupia się na ukazaniu horroru po-
jawiającej się znikąd wojny. Jednocześnie powoli odreal-
nia świat, sugerując, że rodzący się konflikt jest efektem 
działania nadnaturalnych sił. Pisarzowi należy się uzna-
nie za to delikatne wplatanie fantastyki w  jądro powie-

ści – czytelnik odczuwa ciągły niepokój, ale nigdy nie jest 
przerażany na siłę. 

Niestety, fabuła  drugiej części  ma  też dość poważną 
wadę: trudno  oprzeć się wrażeniu, że niszczenie stoli-
cy ukazane jest zbyt obszernie. Po  skondensowanym, 
pełnym emocji  opisie życia  Krzyśka  następują dłużą-
ce się nieco  fragmenty dotyczące wędrówki  bohate-
rów  przez  miasto. W  podobnym tempie rozwija  się 
końcówka: początkowo  czytelnik obserwuje spotkanie 
Poderwornego  i  Wiktora  bez  szczególnego  niepokoju; 
ten pojawia  się, kiedy bohaterowie wyjaśniają zagadkę 
pudełek, ale znika  znów, gdy Hania  przywraca  historię 
na  jej właściwe tory. Na  szczęście dwa  elementy ratują 
epilog. Po  pierwsze: doskonale przedstawione rozpada-
nie się pozornego  świata  i  próba  dotarcia  do  kolejnej 
warstwy rzeczywistości, co stanowi swoistą idée fixe Or-
bitowskiego. Po drugie: świetnie zbudowana, wywołują-
ca melancholię rozmowa Hanki z Królem Polski, w której 
próbują odkryć aparaty rządzące historią.

Kluczową sprawą w powieści jest kreacja bohaterów. Jest 
ona jednocześnie efektem i dowodem na to, że Widma są 
w głównej mierze powieścią emocji. W postaciach moż-
na  odnaleźć sporo  schematów: Krzysiek przez  znaczną 
część książki  jest rozwydrzonym, nieprzystosowanym 
do  życia  poetą, Baśka  zmienia  się z  zołzowatej żony 
w zazdrośnicę, Wiktor krąży wokół wizerunku bezdusz-
nego, cynicznego  oficera  milicji. To  wszystko  jednak 

blednie, kiedy Orbitowski  zaczyna  snuć nici  powiązań 
między nimi. Banalne bujanie Krzyśka w obłokach nagle 
przemienia  się w  skrajną niechęć do  własnej egzysten-
cji, jego zdradzana żona staje się przerażoną, niepewną 
własnej roli  matką zaginionego  syna, milicjant po  spo-
tkaniu starego przyjaciela coraz mocniej zaczyna wątpić 
w drogę, którą wybrał.

Bohaterowie rozwijają się przez całą powieść: autor naj-
pierw zarysowuje ich kontur, potem wypełnia go kolej-
nymi skomplikowanymi sytuacjami i poplątanymi emo-
cjami. Zdarzają mu się wpadki, jak chociażby niemrawe 
zamknięcie wątku  Basi: jego  końcowa  scena  nie wzbu-
dza  większych emocji. Nie bez  zarzutu  jest też po-
stać Poderwornego: mimo  że fragmenty poświęcone 
jego pierwszym spotkaniom z Wiktorem sugerują głębię 
psychologiczną, już na samym początku czytelnik może 
domyślić się, jaką rolę odegra on w skomplikowanej hi-
storii. Ta  przewidywalność znacznie osłabia  moc punk-
tu kulminacyjnego.

Zupełnie nie można za to przyczepić się do tego, jak Or-
bitowski operuje w Widmach piórem. Kiedy trzeba, trzy-
ma się kurczowo faktów i ogranicza do tego co widzial-
ne; czasami powoli rozszerza opisy, wprowadza metafory 
(„siła drzemiąca w Belwederze”, „żebranie u Boga o flagę 
biało-czerwoną”). Jedną z  cech kompozycji  jest charak-
terystyczna rytmika: już na samym początku pisarz za-
znacza swoistą dialektykę przyspieszeń i zwolnień, któ-

Od samego początku trudno nie zauważać i nie zapisywać w pamięci pojedynczych 
zdarzeń, obrazów, impresji – mniej uwagi poświęcając spójności następujących po so-
bie fragmentów.
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ra wspólna jest dla większości scen budujących powieść 
(niech za  przykład posłużą nocne eskapady Krzysia: 
wszystko zaczyna się niewinnie, aby nagle zamienić się 
w wielką pijatykę, zakończoną smutną refleksją). Ostat-
nim elementem wyróżniającym Widma  są doskonale 
wplecione w tekst neologizmy: kiedy bohaterowie odczu-
wają najsilniejsze emocje, czy też ich nastrój jest najbar-
dziej zmienny, Orbitowski tworzy nowe, choć całkowicie 
zrozumiałe, słowa, które jeszcze lepiej oddają stan emo-
cjonalny postaci („Haniosmok”, „Wiktorogadzina”).

Widma nie są powieścią genialną. Kilka szczegółów spra-
wia, że po  prostu  nie można  ich określić tym mianem: 
nieliczne dłużyzny, parę scen, które nie budzą odpowied-
nich emocji ze względu na przesadną ckliwość lub natu-
ralizm, małe potknięcia w zbyt przeciągniętej końcówce. 
Zwracam jednak uwagę na  to, że chodzi  o  drobnostki, 
bez  większego  wpływu  na  wrażenia  płynące z  lektury. 
Orbitowski po raz kolejny udowadnia, że tworzy fanta-
stykę własną, oryginalną, o jaką w Polsce bardzo trudno.
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Wichry zimy czy chłodny 
wietrzyk?
O przyszłości pewnej pieśni

POLTER.PL

[Od redakcji: tekst zawiera spoilery i przeznaczony jest dla 
osób, które przeczytały już Taniec ze smokami.]

Przy okazji premiery drugiego sezonu Gry o tron westeroski 
hype odżył ze zdwojoną siłą, o ile można w ogóle powiedzieć, 
że przez ostatni rok przygasł choć na chwilę. O dzielnie pra-
cującym na miano kultowego (a może już zapracował?) se-
rialu HBO piszą teraz nawet w Newsweeku, a kto to widział 
jakiś czas temu, żeby fantastyka doczekała się obszernego 
artykułu w rodzimym tygodniku? Przed telewizyjnym hitem 
malują się piękne perspektywy. Niestety, literacki pierwo-
wzór zdaje się stać na progu ponurej przyszłości.

ksiazki

O Tańcu ze smokami napisano już bardzo, bardzo wiele. 
I choć sam Martin z godnym maniaka uporem powtarzał 
w piątej części Pieśni lodu i ognia, że słowa to wiatr, ra-
czej nie miał powodów do zadowolenia, czytając recen-
zje swojego ostatniego dzieła. Nawet jeśli przez mocno 
krytyczne głosy przebijają się jakieś nieliczne pochwały, 
to daleko im do entuzjastycznego tonu, w jakim opisy-
wano pierwsze trzy powieści. I co tu kryć – solidna bura 
Martinowi za Taniec… się należała (choć sądząc po wy-
nikach sprzedaży, mógł nie przejąć się za mocno). Jeśli 
ktoś oczekiwał, że po tym, jak w Uczcie dla wron fabuła 
zaczęła się rozmywać, monumentalna saga powróci na 
właściwe tory, to musiał się srodze zawieść. Bo jeżeli po-
przednio można było mówić o rozmyciu, to teraz ciężko 
oprzeć się wrażeniu, że wszystko się sypie i leci na łeb na 
szyję. Perspektywy na poprawę? Cóż, w kunszt Martina 
ciężko wątpić, ale szczerze powiedziawszy, przyszłość 
maluje się w raczej niewesołych barwach. Trzeba będzie 
sporo literackiej gimnastyki, by Winds of Winter popra-
wiło sytuację.

Rozczłonkowanie opowiadanej historii w absurdalnej 
wręcz skali aż kłuje w oczy w ostatniej powieści Martina. 
Liczba wątków jest trudna do ogarnięcia. Są rozciągnięte 
i poplątane w czasie, a geografia to jeszcze inna bajka, bo 
bohaterowie porozrzucani zostali po czterech stronach 
świata, a gdyby była jakaś piąta, to autor i tam pewnie by 
kogoś zdołał wypchnąć. Co gorsza, na chwilę obecną losy 
poszczególnych postaci nie mają żadnego związku i nie 
dążą w widoczny sposób do jakiejś wspólnej konkluzji. 
Arya siedzi w Braavos i uczy się zabijać, ale jest komplet-
nie oderwana od jakichkolwiek istotnych wydarzeń. Bran 
gada z drzewami dalej, niż sięgają granice cywilizowane-
go świata. Davos targuje się z Wymanem Manderlym 
w Białym Porcie. Areo Hotah stoi obok Dorana Martella 
(tak, to w skrócie wszystko, co ma do zdziałania w Tań-
cu…) w pałacu gdzieś na środku pustynnego kraju, który 
już trzecią powieść z rzędu nosi się z zamiarem odegrania 
jakiejś ważnej roli, póki co bez skutku. Victarion płynie. 
Kiedyś ma coś tam zrobić, ale na razie płynie i dopłynie 
dopiero w Winds of Winter, a do piątej części serii nie 
wnosi nic, poza kilkudziesięcioma dodatkowymi strona-
mi. Co łączy te wszystkie wątki? Na tym właśnie polega 
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problem. Jak dotąd bardzo niewiele, by nie powiedzieć 
– nic.

Takie rozdrobnienie fabuł na dziesiątki wątków, o jakich 
nie wiadomo już nawet, które są pierwszoplanowe i czy 
kiedykolwiek zbiegną się w jeden główny, jest dla czytel-
nika bardzo irytujące. Tylko że my możemy po prostu 
usiąść sobie wygodnie w fotelu z inną książką. Potem 
z kolejną. I jeszcze jedną. I tak doczekać do premiery 
Winds of Winter. Ale rzadko zastanawiamy się, jak z całej 
sytuacji ma wybrnąć sam pisarz. A Martin sprawia wra-
żenie, jakby sam siebie zapędził w kozi róg i nie bardzo 
wiedział, dokąd ruszyć dalej. I właściwie ciężko się temu 
dziwić. Doświadczenie uczy, że większość powieści ma 
najzwyklejszą w świecie, trójdzielną kompozycję: wstęp z 
jakimś atrakcyjnym zawiązaniem akcji, rozwinięcie i za-
kończenie. George Martin ani myśli się do tego stosować. 
W Pieśni… wstępem była cała Gra o tron i od tamtej pory 
mamy już za sobą ze cztery tysiące stron rozwinięcia. 
Pięć powieści i ani jednego zakończenia. Nie dziwota, że 
teraz wygląda to tak, jak wygląda. Jeśli się rozwija, roz-
wija i rozwija, to potem bardzo łatwo się w tym naroz-
wijanym materiale zaplątać, zwłaszcza wtedy, kiedy chce 
się wszystko z powrotem rozsupłać i ułożyć jak należy.

Sam Martin zapewnia, że ma na to pomysł. W pierwszej 
powieści Pieśni… większość istotnych postaci trafiła do 
Winterfell, a dopiero potem porozłaziły się po całym 
świecie, czemu więc nie miałyby się pozłazić z powrotem 

do jakiegoś centralnego dla fabuły punktu? Autor, pamię-
tając, jakie męczarnie musieli przechodzić najwięksi fani 
– przez sześć lat czekający z utęsknieniem na każdy ko-
lejny skrawek informacji – nie podaje żadnego konkret-
nego terminu, w którymi powinniśmy spodziewać się zi-
mowego powiewu, ale w jednym z wywiadów stwierdził, 
że przy solidnym tempie powinien uporać się z następną 
częścią w trzy lata. Pożyjemy, zobaczymy. Ale trzeba być 
naprawdę sporym optymistą, by dostrzegać szansę na 
to, że w dwóch finałowych powieściach wszystko zdoła 
się jeszcze rozsądnie ułożyć w jedną, niepoplątaną (przy-
najmniej nie przesadnie) całość. Bo o ile literacki kunszt 
i wielka pomysłowość Martina nie budzą najmniejszych 
wątpliwości, to już po ostatniej opowieści o Westeros 
i okolicach jego kontrola nad własnym światem wydaje 
się, w najlepszym razie, zachwiana.

Problem najlepiej obrazuje proces powstawania Tańca ze 
smokami. Wcale nie chodzi tu tylko o to, ile czasu Martin 
potrzebował, żeby ów taniec dokończyć – raczej o to, ja-
kie akrobacje musiał wykonywać, by tego dokonać. Autor 
kilka razy zmieniał koncepcję tego, którzy bohaterowie 
powinni znaleźć się w piątej powieści i jak daleko ich wąt-
ki powinny zabrnąć. Pisał i ciął. Pisał i ciął. Pisał i ciął. 
Po drodze pozbył się fragmentów Aryi, Victariona i The-
ona – po tych dwóch pierwszych ostały się tylko jakieś 
fabularne kikuty, które mają być rozwinięte w Winds of 
Winter. Tam też będziemy obserwować akcję z perspek-
tywy Arianny, Aerona i Sansy, którzy pierwotnie także 

Ale trzeba być naprawdę sporym optymistą, by dostrzegać szansę na to, że w dwóch 
finałowych powieściach wszystko zdoła się jeszcze rozsądnie ułożyć w jedną, niepo-
plątaną (przynajmniej nie przesadnie) całość.
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tańczyli ze smokami. Wisienką na torcie piątej powieści 
miały być dwie walne bitwy, kluczowe dla losów wielu bo-
haterów, ale… i na to zabrakło miejsca. Kiedy czyta się 
na blogu Martina o „czterdziestu siedmiu restrukturyza-
cjach tekstu”, to aż się trzeba zastanowić, czy to aby na 
pewno tylko ironia.

Ktoś mógłby stwierdzić, że właściwie to dobrze. Kończąc 
Taniec, Martin miał w ten sposób przecież od razu goto-
we dobre kilka rozdziałów do otwarcia następnej powie-
ści. Tylko że przy takim szatkowaniu trzeba się potwor-
nie głęboko zagrzebać w chronologii, co już wcześniej 
twórcy Pieśni lodu i ognia trochę doskwierało. A teraz, 
przy tak rozczłonkowanej fabule, może to być naprawdę 
tytaniczną pracą, jeśli chce się utrzymać spójność. Poza 
tym te gotowe już fragmenty trafią do Winds of Winter, 
tylko jeżeli Martin znowu się nie rozmyśli. W ciągu ko-
lejnych czterdziestu siedmiu restrukturyzacji może się 
zdarzyć bardzo wiele. No i najgorsze – pisarz pozostaje 
z poucinanymi wątkami, z którymi nie zdążył się jesz-
cze uporać, a już najwyższy czas zmierzać ku końcowi. 
Zgodnie z założeniem Pieśń to przecież jeszcze tylko 
dwie powieści, z czego solidny kawałek jednej najpraw-
dopodobniej stanowić będą fragmenty skomponowane 
pierwotnie z myślą o wcześniejszej książce.

To rzecz jasna tylko gdybanie, ale może położenie Pieśni 
nie byłoby takie trudne, gdyby tylko Martin zdecydo-
wał się na konstrukcję w stylu „opowieści w opowieści”, 
gdzie każdy kolejny tom stanowiłby nie tylko fragment 
układanki, ale także samodzielną całość. To przecież da 
się zrobić i widać to dosłownie na pierwszych z brzegu 
przykładach. Można skupi się na jednym wątku niczym 
w Harrym Potterze albo opisać znacznie szersze spektrum 

wydarzeń w taki sposób, jak robi to drugi (obok Martina) 
z gigantów współczesnego fantasy, Erikson ze swoją Ma-
lazańską księgą poległych. Choć sprawności w panowaniu 
nad piórem mógłby się od twórcy Pieśni uczyć, to u niego 
zawsze, nawet jeśli akcja rozgrywa się na ogromnej prze-
strzeni, całość z pozoru niepowiązanych wątków dąży do 
wspólnego punktu kulminacyjnego. W tej samej powie-
ści. Bez czekania nie wiadomo ile i właściwie nie wiado-
mo na co, jak w przypadku choćby sióstr Stark, których 
wątki po Nawałnicy mieczy są kontynuowane, choć nie 
zawierają żadnej treści istotnej dla całej układanki.

Na pięć niesamowicie rozbudowanych powieści mamy je-
den długi wątek ułożony w zgrabną całość, którą można 
odstawić gdzieś na bok – rebelię północy pod sztanda-
rem wilkora. W miejsce Robba Starka już pojawił się wy-
ciągnięty z kapelusza kolejny samozwańczy król, młody 
Targaryen, ale z tego może akurat jeszcze wyniknąć coś 
naprawdę ciekawego. Problem polega na tym, że w całej 
sadze Martina nagromadził się ogrom rzeczy, z których 
coś może wyniknąć, ale od Uczty dla wron wygląda to 
tak, jakby sam autor nie do końca wiedział co. Byłoby 
wspaniale, gdyby Winds of Winter znów wprowadziło tę 
historię na jakiś wyraźny tor. Niestety, póki co niewiele 
na to wskazuje i można chyba tylko ślepo ufać, że twór-
cza intuicja nie zawodzi Martina i za jakiś czas, po kilku 
chudych latach i dwóch kiepskich powieściach, znowu 
usłyszymy Pieśń… w odpowiedniej tonacji. 

Autor: Kotylion
Redakcja: Staszek „Scobin” Krawczyk skomentuj!

http://ksiazki.polter.pl/Wichry-zimy-czy-chlodny-wietrzyk-O-przyszlosci-pewnej-piesni-c24281
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Ewolucja Straży
Od kwartetu do małej armiiPOLTER.PL

Niedawno ukazała się kolejna, ósma już, powieść Terry’ego 
Pratchetta z komendantem Samuelem Vimesem i spółką 
w roli głównej. Wspomniana grupa zdążyła jednak znaczą-
co zmienić się od 1989 roku, kiedy to wydano pierwszą po-
wieść cyklu o Straży Miejskiej miasta Ankh-Morpork. Liczą-
ca z początku czterech ludzi (w tym jednego potrzebującego 
specjalnego dokumentu, by potwierdzić, że jest człowiekiem), 
nieistotna i zapomniana Straż przekształciła się w liczną 
i  efektywną jednostkę, z którą nawet najważniejsze osoby 
w mieście muszą się liczyć. W trakcie tego procesu strażnicy 
zmuszeni byli walczyć ze smokiem, snajperem-rojalistą, sza-
lonym golemem, dwiema armiami, wilkołakami, wampirami, 
rasowymi fanatykami i nieprzebraną rzeszą zwyczajnych 
(jak na dość luźne standardy Ankh-Morpork) rzezimieszków. 
Również sam Vimes przeszedł znaczącą ewolucję – z pogrą-
żonego w depresji alkoholika stał się dżentelmenem (choć 
wolałby o tym nie wspominać publicznie) oraz arystokratą 
i  członkiem elity towarzyskiej (ku swojej zgrozie), a także 
mężem i ojcem. A wszystko to zapoczątkował pewien krasno-
lud, który jest człowiekiem…

ksiazki

Jest dwunasta i wszystko jest w porządku!
Marchewa Żelaznywładsson, bo o nim mowa, trafił do 
Straży w najgorszym, wydawałoby się, momencie. Licz-
ne, nagromadzone przez lata prawa były przez społecz-
ność miasta ignorowane, zaś kontrolowaniem poziomu 
przestępczości zajmowali się sami kryminaliści, zor-
ganizowani w legalne gildie. Wszystko to odbywało się 
dzięki niezwykłemu, acz funkcjonalnemu konceptowi 
Patrycjusza miasta, lordowi Havelockowi Vetinariemu. 
Podejmowane przez młodszego funkcjonariusza próby 
przywrócenia mieszkańców na drogę Cnoty nie przynio-
sły z początku wielkich skutków, szczególnie, że pozo-
stali strażnicy nie zamierzali mieć z nimi nic wspólnego 
– przynajmniej dopóki mogli tego uniknąć. Względny 
spokój skończył się jednak, gdy dość pospolite tajne sto-
warzyszenie spróbowało wykorzystać smoka, by przy-
wrócić w Ankh-Morpork monarchię.

Z początku jednak nic nie zapowiada zbliżającej się 
zmiany. W rankingu potencjalnych pogromców smoka 
kapral Nobbs, którego tylko mundur różni od drobnego 
opryszka, otyły sierżant Colon i Vimes, kapitan-alkoho-

lik, mieszczą się bowiem w kategorii „i inni”. Ich jedynym 
obowiązkiem wydaje się chodzenie po ulicach, machanie 
dzwonkiem (ostrożne!) i krzyczenie (ale nie za głośne!), 
że wszystko jest w porządku. Aresztowania tylko spro-
wadzają kłopoty, więc raczej ich unikają, zaś pościgi pro-
wadzą najwyżej truchtem, by przypadkiem nikogo nie 
dogonić. Jednak wraz z przybyciem Marchewy mocno 
zakurzony kodeks prawny na nowo wchodzi do użytku, 
a chwili zagrożenia coś w strażnikach budzi się do życia, 
nakazując im prowadzić śledztwo i, wbrew wszelkim in-
stynktom i doświadczeniu, dopuścić się czasem czynów 
bohaterskich. Co, ku ich zaskoczeniu, zostaje docenione 
i pozwala postawić dalsze kroki ku odbudowie Straży.

Również Vimes, choć zamarynowany w alkoholu i żalu 
nad samym sobą, nosi już w sobie ziarno, z którego wy-
kiełkuje przyszły, nieustępliwy komendant. Bowiem 
nawet będąc na samym dnie przejmuje się losami zwy-
kłych mieszkańców miasta i ich śmiercią, pomimo, że 
wspomniani mieszkańcy w chwili zgonu akurat czaili się 
w zasadzce na strażników. Również jego silna awersja do 
monarchii jest widoczna już od pierwszego tomu. I te 
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dwie cechy stanowią rdzeń, wokół którego zbudowana 
zostanie cała przyszła postać sir Samuela.

Nic żem nie zrobił!
W mieście, mającym milion mieszkańców, rządzonym 
przez dość spokojnego autokratę i wprost kipiącym od 
spisków, trudno o spokój. Kiedy jedno zagrożenie mija, 
pojawia się inne. Ogarnięty obsesją na punkcie monar-
chii strzelec terroryzuje miasto z użyciem prototypowej 
broni palnej, po raz kolejny próbując przywrócić w Ankh-
-Morpork władzę królewską. Co więcej, Straż, w ramach 
walki z uprzedzeniami, zmuszona jest przyjąć do służby 
krasnoluda Cuddy’ego, trolla Detrytusa i kobietę (przez 
większość czasu) Anguę, a kapitan Vimes w żeni się, od-
chodzi na emeryturę i zostaje dżentelmenem, choć trud-
no powiedzieć, żeby był zadowolony z tego ostatniego 
faktu.

I tak oto Straż po raz pierwszy od lat zwiększa swą li-
czebność. Rekruci są wprawdzie dość niezwykli i nie-
szczególnie entuzjastycznie nastawieni do nowej roli, 
jest to jednak krok we właściwą stronę. Szczególnie, że 
zanim snajper zostanie wyeliminowany, ilość strażni-
ków ulegnie dalszemu powiększeniu, do tego stopnia, że 
otworzyć będzie można kilka posterunków. Ale najpierw 
pierwsza sprawa. Najistotniejszą i niezbyt mile widzianą 
przez Colona i Nobbsa zmianą jest fakt, że siły policyjne 
przestają się chować po kątach. Strażnicy sami zaczy-
nają szukać spraw, którymi trzeba się zająć, wchodząc 
przy tym w paradę gildiom, arystokratom i wściekłemu 
tłumowi, czego do tej pory starali się za wszelką cenę 
unikać. Co niewiarygodne, dzięki charyzmie Marchewy, 
masywnej sylwetce Detrytusa, niewiarygodnemu nosowi 

Angui i kuli z kolcami, służącej do okrutnego miażdżenia 
czaszek, uchodzi im to płazem.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że pospolity Sam Vimes 
nagle staje się sir Samuelem, majętnym i wpływowym 
dzięki małżeństwu z lady Sybil Ramkin, najbogatszą ko-
bietą w mieście. Pozwala mu to wchodzić do budynków 
gildii tak jakby był ich właścicielem (gdyż w istocie jest) 
i w miarę bezkarnie irytować ważnych ludzi. Z drugiej 
strony, musi znosić wspomnianych ludzi na co dzień, 
w dodatku na trzeźwo (przynajmniej przez większość 
czasu) oraz zacząć zachowywać się jak członek wyż-
szych sfer, co przyprawia go o mdłości. A także odejść ze 
stanowiska, co przychodzi mu trudniej, niż mógłby się 
spodziewać. Ostatecznie, co nietrudno przewidzieć, po-
licjant, siedzący w jego wnętrzu, zwycięża, skutkiem cze-
go awansuje on na komendanta, uzyskuje, wbrew swojej 
woli, tytuł rycerski i wraca do Straży. W Zbrojnych po raz 
pierwszy poznajemy również mroczną część duszy Vime-
sa, z którą to będzie się zmagał w przyszłości dość często 
– czająca się w jego sercu bestia podszeptuje mu bowiem 
czasem, by chwycił broń i oczyścił miasto ze zbrodni, raz 
i na zawsze.

Hrabia Ankh, jego wysokość lord kapral C. W. St 
J. Nobbs!
Kto nie chciałby zostać królem? Na przykład Nobby 
Nobbs. Może go to spotkać, gdyż przypadkiem wychodzi 
na jaw jego arystokratyczne pochodzenie. Co więcej, ktoś 
truje Patrycjusza, a golemy w mieście najpierw zaczyna-
ją zbiorowo popełniać samobójstwa. Z tym wszystkim 
w niejasny sposób łączą się tajemnicze zgony dwóch nie-
szkodliwych starców, moda na rycerskie korzenie i zbli-
żająca się rocznica wojny domowej. Co gorsza, próbujący 

rozwikłać tę zagadkę komendant Vimes sam szybko staje 
się głównym podejrzanym, zaś podejrzani drugorzędni 
występują w takiej ilości, że nie wiadomo skąd zacząć po-
szukiwania sprawcy.

Nic dziwnego, że Straż ponownie ma pełne ręce roboty. 
Choć liczba wspomnianych kończyn znacząco się powięk-
szyła, choćby o budzącego grozę wśród mieszkańców 
miasta funkcjonariusza Wizytuj Niewiernego Z Wyja-
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śniającymi Broszurami, i ciągle rośnie, liczba przestępstw 
jakoś nie spada. Zwłaszcza, że ostatecznie zerwano już 
z tradycją ukrywania się. Żeby ułatwić funkcjonowanie 
formacji, komendant utworzył Wydział Kryminalistycz-
ny, składający się z osoby Cudo Tyłeczka, krasnoluda, by-
łego alchemika, a także zadeklarowanej kobiety, co, jak 
się okazuje, jest sprzeczne z tradycją jej ludu – chcąc nie 
chcąc Cudo rozpętała wśród swojej rasy prawdziwą bu-
rzę, która będzie początkiem wielkich zmian.

Również Vimes nie ma lekko. Wciąż nie może przywyk-
nąć do bycia dżentelmenem, chociaż związany z tym 
fakt, że polują na niego skrytobójcy, dostarcza mu roz-
rywki. Musi jednak zmagać się z obowiązkami szlachcica, 
jak choćby posiadanie herbu, a także radzić sobie ze spię-
trzoną górą papierów, którą produkuje rozrastająca się 
Straż. Choć kapitan Marchewa robi co może, by odebrać 
mu część obowiązków, ich przekazywanie sprawia ko-
mendantowi wiele problemów, przywykł bowiem do za-
łatwiania wszystkiego osobiście. Co gorsza, tęskni on do 
bycia prostym strażnikiem i patrolowania ulic (których 
nazwy potrafi nieomylnie rozpoznawać, wyczuwając sto-
pami różne rodzaje bruku), zaś obowiązki dowódcy nie 
pozostawiają mu na to wiele czasu. Tęsknota ta stanowi 
kolejną składową, która w kolejnych częściach budować 
będzie coraz bardziej złożoną postać Vimesa. W tej części 
poznajemy również losy jednego z przodków komendan-
ta, który również dowodził Strażą i brał aktywny udział 
w obaleniu ostatniego z królów Ankh-Morpork, a także 
osobiście wykonał na nim egzekucję, gdy nie znalazł się 
inny chętny.

Za bogów, Ankh-Morpork i zadziwiające rzeczy, 
które  mama  Nobby’ego  potrafiła  przyrządzić 
z kawałka sera!
Straż się rozrasta, jednocześnie zaś rośnie ranga proble-
mów, z którymi musi się zmierzyć. Zamach na Patrycju-
sza to jedno, ale próba wywołania wojny, to zupełnie inna 
para kaloszy. Z morza wynurzyła się bowiem niewielka 
wysepka zwana Leshp, do której roszczą sobie prawa 
władze zarówno Ankh-Morpork jak i Klatchu. Rozpo-
czynają się więc przygotowania do popełnienia zbrodni 
tak wielkiej, że żaden kodeks prawny nie zdoła jej objąć – 
a jednak strażnicy robią co mogą, by do niej nie dopuścić 
i ukarać winnych.

Przy okazji tych wydarzeń Straż zostaje rozwiązana 
a następnie odtworzona jako regiment wojskowy, toteż 
trudno się dziwić, że również stosowane przez nią meto-
dy będą nieco odbiegać od klasycznej policyjnej roboty. 
Mimo to, można się przekonać jak skuteczna potrafi być 
kryminalistyka w wysoce magicznym społeczeństwie, 
które pozwala na wykorzystanie choćby węchu wilkołaka 
do celów śledczych. A także poznać bliżej niektóre nowe 
twarze, jak na przykład nieco rozłożone, lecz pełne zapa-
łu oblicze, należące do zombie i byłego przewodniczące-
go klubu nieumarłych Rega Shoe, czy też twarze znane 
już wcześniej – Cudo i Detrytusa. Poruszony zostanie 
również problem utrzymywania porządku w wielokul-
turowym społeczeństwie i wpływu wojny na patriotyzm 
ludzi, którzy w życiu nie widzieli zadeklarowanej ojczy-
zny…

Komendant Vimes odkrywa z kolei, że bycie dżentelme-
nem, którym, chcąc nie chcąc, musi się formalnie ogłosić, 
niesie jednak ze sobą pewne korzyści. A także znaczne 

ilości skrępowania, kiedy trzeba przewodniczyć pewnym, 
na wpół zapomnianym, tradycjom w oficjalnym (a więc 
obrzydliwie niepraktycznym) szlacheckim stroju. Co gor-
sza, kiedy wydawałoby się, że wyżej już awansować nie 
może, nieoczekiwanie zostaje zmuszony do zostania diu-
kiem. Mimo to pozostaje jednak tym samym, cynicznym, 
palącym cygara i nie ufającym nikomu Samem Vime-
sem. Okazuje się przy tym również osobą tolerancyjną 
(w swoim, specyficznym stylu) wobec innych kultur (pod 
warunkiem, że inne kultury nie promują przestępstw) 
i bardziej nieufnym wobec swoich rodaków niż obcokra-
jowców. Również człowiekiem, dla którego nikt nie stoi 
ponad prawem, nawet gdy nie pozostał już żaden sąd, 
który wydałby wyrok. Ponownie, choć niezbyt intensyw-
nie, daje bowiem o sobie znać mroczna natura Vimesa, 
który, podobnie jak jego przodek zwany Kamienną Gębą 
gotów jest wziąć sprawy we własne ręce kiedy nie pozo-
stawi mu się wyboru,

A może sprzedacie nam cały wasz tłuszcz bar-
dzo tanio?
Jego łaskawość, ekscelencja diuk Ankh, komendant sir 
Samuel Vimes chętnie pozbyłby się wszystkich tych tytu-
łów i wrócił do bycia prostym gliną. Nie jest mu to jednak 
dane, lord Vetinari postanawia bowiem posłać go w roli 
ambasadora do Überwaldu, mrocznej, tajemniczej i bar-
dzo bogatej w złoża kopalnego tłuszczu krainy. Jak jed-
nak wiadomo, policjanci nigdy nie bywają na wakacjach – 
bowiem tam, gdzie trafią, natychmiast znajdzie się jakaś 
zagadka do rozwiązania. Niedługo ma wszak nastąpić 
koronacja Dolnego Króla krasnoludów, problem jednak 
w tym, że gdzieś przepadła Kajzerka z Kamienia, koro-
nacyjna bułka przekazywana z siedzenia na siedzenie od 
setek lat, bez której przeprowadzenie uroczystości jest 
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niemożliwe. To wszystko po pewnym czasie traci jednak 
na znaczeniu wobec jednego kluczowego problemu – jak 
uciec przez las watasze wilkołaków i nie dać się pożreć?

Kiedy komendant wyjeżdża na czas nieokreślony, a ka-
pitan Marchewa rusza tropem Angui do jej rodzinnych 
stron, dowództwo Straży, wbrew woli swojej i większości 
zainteresowanych, przejmuje sierżant Colon, czasowo 
mianowany pełniącym obowiązki kapitana. Jego decy-
zja, żeby unikać awansu tak długo, jak to tylko możliwe, 
nie była bezpodstawna, gdyż w krótkim czasie udaje mu 
się doprowadzić do praktycznej likwidacji instytucji, któ-
rą powinien kierować. Dopóki jednak ona działa, sku-
tecznie utrudnia życie woźnicom i zawodom pokrewnym 
dzięki nowo utworzonemu Wydziałowi Drogowemu, 
którego żółte klamry można spotkać na kołach wozów, 
kopytach koni i w innych, niespodziewanych miejscach 
w całym mieście. Nowinką jest również technologia se-
karowa, pozwalająca na błyskawiczną komunikację tak 
w obrębie miasta, jak z innymi krajami, która skutecznie 
zastępuje używane do tej pory gołębie pocztowe, w zna-
czący sposób wpływając na rozwój techniki policyjnej. 
Przy okazji wizyty komendanta w Überwaldzie Straż 
pozyskuje również kolejny niezwykły atut – Igora, praw-
dziwego artystę chirurga, dzięki któremu utrata palców, 
kończyn czy nawet życia nie musi być permanentna.

Przynajmniej na równinach, bowiem daleko od rodzin-
nego miasta, gdzie nie sięga jego (ani żadna inna) jurys-

dykcja, Vimes jest zdany na siebie, swoją pomysłowość 
oraz pomoc kapral Tyłeczek i sierżanta Detrytusa. Oraz, 
w pewnym momencie, na smętne portki wujaszka Wani. 
A jednak, jak zawsze nieustępliwy i bezkompromisowy, 
nawet bez pomocy nowoczesnej techniki daje radę ziry-
tować wszystkie ważne osoby w okolicy i wplątać się w sy-
tuację, zdawałoby się, bez wyjścia. Choć bowiem radzenie 
sobie w sytuacjach wymagających raczej dworności niż 
bezpośredniej konfrontacji przychodzi mu z trudem, 
odnajduje w sobie ukryte zdolności dyplomatyczne – po-
legające głównie na tym, by udawać głupiego. Z czasem 
jednak przychodzi mu porzucić płaszczyk arystokraty, 
a nawet pancerz strażnika i pozwolić działać wewnętrz-
nej bestii – kiedy bowiem jest się ściganym przez morder-
cze potwory, wszystkie chwyty są dozwolone, a czas na 
subtelności minął. Jednak i tym razem mroczna strona 
zostaje ostatecznie poskromiona i zapędzona powrotem 
w głąb. Co więcej, ku swojemu zaskoczeniu i w niezbyt 
sprzyjających okolicznościach dowiaduje się, że będzie 
ojcem. A wszystko to, gdy teoretycznie jest na wakacjach.

Dziękujemy za skorzystanie z usług naszej firmy, 
mam nadzieję, że zechcą państwo wybrać naszą 
więźniarkę  we  wszelkich  przyszłych  przedsię-
wzięciach naruszania godziny strażniczej
Jest takie powiedzenie: „uważaj, czego sobie życzysz, 
może ci się spełnić”. Sir Samuel Vimes, szlachcic i ary-
stokrata, tęskni za czasami gdy był tylko prostym straż-
nikiem. Kiedy więc przypadkiem trafia do przeszłości, 

w której nikt nie wie, kim naprawdę jest, dostrzega pew-
ne jasne strony sytuacji. Musi się jednak w tym celu wysi-
lać, gdyż jednocześnie z nim przeniósł się psychopatycz-
ny morderca, który wciąż poluje na niego, a, co gorsza, 
również na jego młodsze ja, które ktoś musi nauczyć, jak 
być dobrym gliną. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, 
że za kilka dni ma rozpocząć się krwawy przewrót, któ-
rego skutkiem będzie obalenie jednego z poprzednich 
Patrycjuszy – zaś Vimes robi co może, by złagodzić jego 
przebieg. Problem w tym, że jeżeli mu się uda, może nie 
mieć przyszłości, do której mógłby wrócić.

Czego nauczylibyście swoje młodsze ja, gdybyście cof-
nęli się w przeszłość i, zbiegiem okoliczności, stali się 
jego mentorem? Komendant Vimes alias sierżant Keel 
uczy się chodzenia. A także podstaw policyjnej roboty, 
sposobów przeżycia w walce i elementarza moralności. 
Inni oficerowie nie pomagają, gdyż praca strażników 
w przeszłości ogranicza się zwykle do łapania w zasadzie 
niewinnych ludzi, znajdujących na ulicy po godzinie po-
licyjnej oraz braniu tylu łapówek, ile uda się wycisnąć. 
Musi się wykazać nie tylko sprytem, ulicznym instynk-
tem i myślą strategiczną, ale również prosto wyjaśniać 
skomplikowane kwestie. A wszystko to będąc rozdartym 
pomiędzy tęsknotą za własnymi czasami i rodziną a ra-
dością płynącą z bycia zwykłym, prostym człowiekiem 
w przeszłości, przynajmniej w tych chwilach, kiedy ma 
dość czasu, by myśleć o czymkolwiek innym niż to, jak 
ujść z życiem. Dylemat jest tym trudniejszy, że w chwi-
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li, kiedy opuścił swoje czasy, lady Sybil, jego żona, była 
w ostatnich dniach ciąży. Dochodzi także, ponownie, 
do konfrontacji między jego wewnętrzną żądzą mordu 
a pragnieniem sprawiedliwości.

Gdzie jest moja krówka?
Bitwa w Dolinie Koom to jedyny w historii militarnej 
przypadek, w którym obie strony zwabiły się nawzajem 
w zasadzkę. A przynajmniej tak sądzono do tej pory. 
Zbliża się bowiem jej rocznica, a krasnoludy i trolle 
w  Ankh-Morpork ogarnia ksenofobia. Wszystko zdaje 
się zmierzać wprost do powtórki z historii, tym razem 
w obrębie murów miejskich. Zwłaszcza, że grupa orto-
doksyjnych krasnoludów pilnie szuka czegoś pod ziemią 
i robi co może, by wplątać trolla w morderstwo jednego 
z nich, a z muzeum ginie słynny obraz przedstawiający 
ową wiekopomną bitwę, na którym, wedle legendy, sław-
ny malarz zakodował informacje o miejscu ukrycia skar-
bu. Choć jednak miasto stoi na krawędzi wojny domowej, 
są sprawy ważne i ważniejsze – codziennie o szóstej Sam 
Vimes musi przeczytać synkowi jego ulubioną książecz-
kę. Bez żadnych wykrętów.

Kiedy komendant jest zajęty, a jest zajęty praktycznie 
cały czas, góra papierów w jego biurze nieustannie ro-
śnie. Co jakiś czas robi to i owo, by sobie z nią poradzić, 
tym razem jednak znajduje nieoczekiwanego sprzymie-
rzeńca. Jego, bezużyteczny do tej pory, De-Terminarz 
okazuje się całkiem sprawny w sortowaniu i przeszu-
kiwaniu dokumentów. To jednak nie wszystko – Straż 
bowiem przechodzi właśnie audyt prowadzony przez 
pana Pesymala, jednego z urzędników Patrycjusza, co 
skutecznie wzmaga chaos. Poznajemy również instytucję 

funkcjonariuszy specjalnych, często doskonale wyposa-
żonych i niezwykle niebezpiecznych, czyli zwykłych oby-
wateli, którzy decydują się czasem pomóc Straży, a także 
jej najnowszy narybek, wampirzycę Salacię Deloresistę 
Amanitę Trigestatrę Zeldanę Malifeę etc. von Humpe-
ding (w skrócie Sally), obdarzoną typowymi dla tej rasy 
i przydatnymi dla Strażnika umiejętnościami, takimi jak 
przemiana w nietoperze czy słyszenie ludzkich serc.

W czasie zagrożenia zamieszkami, które mogę przero-
dzić się w małą wojnę, trudno być dobrym ojcem, kiedy 
jednocześnie całe dnie spędza się na ulicach. A jednak 
Vimes dokłada wszelkich starań, by codziennie o szóstej 
być w domu. Chce bowiem, aby, niezależnie od wszyst-
kiego, mały Sam usłyszał swoją ulubioną historię. Jest to 
istotna zmiana w dotychczasowym charakterze komen-
danta, który wcześniej miał znaczące problemy ze znale-
zieniem w natłoku obowiązków czasu dla rodziny. Same 
obowiązki również się zmieniają. Choć wciąż musi się 
mierzyć z zamachowcami, konfliktami rasowymi i zwy-
kłymi, choć wrogo nastawionymi obywatelami, jednak 
z  tymi zwykłymi przeciwnościami mierzy się z podnie-
sionym czołem; gorzej, gdy do sprawy miesza się polity-
ka, z którą styka się tym razem na każdym niemal kroku. 
Sprawy nie upraszcza fakt, że ponownie musi się zmie-
rzyć również ze swoją ciemną stroną, wzmocnioną przez 
tajemniczą siłę spoza świata. Choć wątek ten pojawiał 
się wcześniej wielokrotnie, tym razem został wyjątkowo 
mocno uwypuklony.

Tak Sam Vimes, jak i cała Straż mocno zmienili się na 
przestrzeni lat i tomów, przybierając coraz konkretniej-
szy i coraz mniej komediowy charakter. Jaki kierunek 
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obierze ich rozwój w przyszłości? Pokaże to Niuch i kolej-
ne części tego podcyklu Świata Dysku. Wszak dysk, pły-
nący przez pustkę na grzbiecie wielkiego żółwia A’Tuina, 
nigdy nie stoi w miejscu, a wraz z nim zmieniają się jego 
bohaterowie.

Autor: Michał „von Trupka” Gola
Redakcja: Tomasz „earl” Koziełło

skomentuj!

http://ksiazki.polter.pl/Ewolucja-Strazy-c24336
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Gry i zagraniaksiazki
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Jedno z częstszych pytań, jakie zadają znajomi, przegląda-
jąc moją dosyć skromną kolekcję książek z  zamiarem poży-
czenia czegoś, brzmi: „Masz może coś osadzonego w realiach 
Warcrafta?” Pytają oczywiście również i o inne tytuły zwią-
zane z rozmaitymi grami komputerowymi. Wskutek tego na-
sunęła  mi  się pewnego  rodzaju  refleksja  dotycząca  z  jednej 
strony wad i zalet wydawania książek żerujących na popu-
larności settingów najbardziej znanych pecetowych produk-
cji, z drugiej zaś – poziomu tego typu literatury.

Literacka zamieć
Nie bez powodu powyższy przykład odnosi się do tytu-
łu jednej z flagowych gier firmy Blizzard. W oparciu o pro-
dukty kalifornijskiego  wydawnictwa  powstało  do  tej 
pory najwięcej tekstów, których popularność nie zawsze 
jednak szła w parze z jakością. Autorem przytłaczającej 
liczby powieści, osadzonych zarówno  w  uniwersum se-
rii Warcraft, jak i Diablo, jest amerykański pisarz, Richard 
A. Knaak, znany między innymi jako współautor głośnej 
serii  Dragonlance. Już sama  liczba  książek (do  tej pory 
łącznie szesnaście!) poświęconych dwóm największym 
produkcjom Blizzarda  może sugerować, iż motywacją 
do  ich powstania nie była  jedynie fascynacja mało ory-
ginalnymi  skądinąd settingami. O  ile wczesne powie-
ści  autora  umiejscowione w  Azeroth, jak choćby Dzień 
smoka  czy pierwszy tom trylogii  Wojna  Starożytnych, 
trzymają przyzwoity poziom, o tyle kolejne utwory pre-
zentują tendencję spadkową. Jeszcze gorzej rzecz ma się 
z  książkami  osadzonymi  w  świecie Diablo. Tu  już od 
pierwszych wydań daje się odczuć, jak płytki i niemający 
nic interesującego do zaoferowania  jest świat opubliko-

wanego w 1997 roku, blizzardowskiego hitu, którego fe-
nomen nie polegał na  niezwykłej fabule czy świetnie 
zarysowanym uniwersum. O jego sukcesie zadecydowa-
ła grywalność, ta jednak nie mogła mieć żadnego wpły-
wu na jakość książkowych interpretacji.

Powstające niczym grzyby po deszczu teksty pozostałych 
autorów, którzy wykorzystują znanych gier Blizzarda bo-
haterów czy miejsca, wypadają jeszcze gorzej. Jedynym 
pozytywnym wyjątkiem jest Władca  klanów  Christie 
Golden, powieść w  całości  poświęcona  życiu  jedne-
go  z  głównych bohaterów  trzeciej części  Warcrafta  – 
Thralla, przyszłego wodza hordy. Twórczyni postaci słyn-
nego wampira, Jandera Sunstara, zamieniając Ravenloft 
na  Azeroth, trafiła  w  dziesiątkę – udało  się jej opisać 
zgrabnym językiem przejmującą historię orka-niewolni-
ka.

Od rzutu kością do książek
Nieco  inaczej wygląda  sytuacja  z  produkcjami  powsta-
łymi  na  bazie settingów, stworzonych na  potrzeby kla-
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sycznego, papierowego  RPG, jak choćby mocno  już 
wyeksploatowanego  uniwersum Forgotten Realms au-
torstwa  Eda  Greenwooda. Kierujący się jedynie tytu-
łami  ulubionych komputerowych produkcji  fani  także 
tutaj natkną się w  pierwszej kolejności  na  bardzo  sła-
be pozycje, takie jak Wrota  Baldura, których autor 
– Philip Athans – uważany jest przez  lwią część czytel-
ników  za  bezsprzecznie jednego  z  najgorszych auto-
rów  powieści  umiejscowionych w  słynnym Faerûnie. 
Tych jednak, którzy nie poszli ślepo za  logiem świetnej 
produkcji  spod skrzydeł BioWare, czeka  miła  niespo-
dzianka – wśród całej masy słabych teksów, pojawia się 
kilka perełek. Z pewnością zaliczyć do nich można pierw-
sze powieści Roberta Salvatore’a, opowiadające historię 
Drizzta Do’Urdena, jednej z najbardziej znanych posta-
ci fantasy. Jest to mroczny elf, który – sprzeciwiając się 
bezwzględnym i morderczym tradycjom swojej podziem-
nej rasy – postanawia wieść szczęśliwy, niezależny żywot 
na powierzchni Faerûnu. Mimo, iż do tej pory saga opo-
wiadająca o przygodach dobrodusznego drowa liczy już aż 
dziewiętnaście tomów, z których większa część, w szcze-
gólności późniejszych powieści drażni schematycznością 
i brakiem jakiegokolwiek przełomu; warto zapoznać się 
z kilkoma pierwszymi tekstami – choćby ponadczasową 
Ojczyzną. Kolejnym godnym uwagi twórcą, powiązanym 
z Zapomnianymi Krainami, jest Elaine Cunningham, au-
torka między innymi interesującego cyklu Pieśni i miecze, 
skupiającego się w dużej mierze na politycznych i ekono-
micznych powiązaniach poszczególnych regionów popu-
larnego uniwersum – kwestiach nie tyle nawet atrakcyj-
nych, co poruszanych stosunkowo rzadko przez  innych 
twórców, jak choćby wspomnianego Salvatore’a.

Z settingami pozostałych systemów RPG sytuacja wyglą-
da  podobnie – na  fali  popularności  danej gry powstaje 
w krótkim czasie masa czytadeł, z których tylko nielicz-
ne prezentują przyzwoity poziom. Z  bardziej znanych 
można  tu  wymienić choćby osadzoną w  realiach gry 
Warhammer sagę o przygodach Gotreka i Felisa czy serie 
książek autorstwa  – wspomnianej przy okazji  Warcra-
fta – Christie Golden, umiejscowione w mrocznym świe-
cie Ravenloft. 

Prócz  wymienionych wyżej, szerzej rozbudowanych cy-
klów, tendencja  wydawania  książek opartych na  grach 
trwa  nieprzerwanie. Sukcesy poszczególnych peceto-
wych nowości wieńczone są znikającymi szybko z księ-
garnianych półek pozycjami. Mamy zbeletryzowaną 
wersję Dragon Age, popularnością zaczynają cieszyć się 
również literackie interpretacje konsolowych projektów, 
jak Tom Clancy’s Splinter Cell czy Assassin’s Creed, a to tyl-
ko wierzchołek góry lodowej.

Nie taki diabeł straszny
Mimo  iż przeważająca  część tego  typu  książek wywo-
łuje u  licznych czytelników  jedynie rozczarowanie, bar-
dzo wielu nadal je kupuje, zasilając w ten sposób budżet 
wydawnictw  i  autorów, przez  co  koło  się zamyka. Czy 
jednak zjawisko to należy rozpatrywać tylko w czarnych 
barwach? Na pierwszy rzut oka jedynym jego skutkiem 
jest spora  liczba kiepskiej jakości książek, które mamią 
logiem znanych produkcji komputerowych, nie oferując 
jednak niczego wartościowego. Duża część „niedzielnych 
czytelników” po pewnym czasie zniechęci się i pozosta-

Na  fali  popularności  danej gry powstaje 
w krótkim czasie masa czytadeł, z których 
tylko nieliczne prezentują przyzwoity po-
ziom. (…) Mimo  iż przeważająca  część 
tego  typu  książek wywołuje u  licznych 
czytelników  jedynie rozczarowanie, bar-
dzo wielu nadal je kupuje, zasilając w ten 
sposób budżet wydawnictw  i  autorów, 
przez co koło się zamyka.
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wi  swoje oszczędności  na  kolejne wydania  ulubionych 
gier, w  gruncie rzeczy pozostawiając sytuację niezmie-
nioną.

Z  drugiej jednak strony można  postawić tezę, że takie 
zjawisko krzewi pociąg do  literatury, spełniając funkcję 
podobną do tej, którą pełni nieprzerwanie seria książek 
o  przygodach Harry’ego  Pottera  wśród młodszych od-
biorców. Ci, którzy mieli w przeszłości kontakt z książko-
wymi wersjami pecetowych wydawnictw i zdążyli się już 
do nich zniechęcić, często decydują się sięgnąć po coś cie-
kawszego niż kolejne słabe interpretacje. W ten sposób 
przykładowo fani Warcrafta trafiają na inne interesujące 
tytuły fantasy, jak choćby popularnego (w pewnym stop-
niu  również dzięki  polskiej grze komputerowej) Wiedź-
mina, otwierając sobie tym samym horyzonty na  wiele 
ciekawych pozycji. Fascynacja  literaturą ma  do  siebie 
to, iż raz  zaaplikowana  będzie towarzyszyć całe życie, 
dzięki  czemu  od naiwnego, młodzieńczego  zaintereso-
wania  fantasy może krętą drogą zaprowadzić w  przy-
szłości do twórczości Dostojewskiego, Hemingwaya czy 
nawet Joyce’a. 

Każdy rynek rządzi  się swoimi  prawami, a  działające 
na nim jednostki zwykle dążą do osiągnięcia jak najwięk-
szych zysków. Nisza zajmowana przez gry komputerowe 
ma i będzie mieć licznych odbiorców, na których starają 
się zarobić wszyscy. Nie tylko  literatura  cierpi  z  powo-
du  tego  typu  zabiegów  – nietrudno  przypomnieć sobie 
całą masę kiepskich produkcji filmowych, nawiązujących 
do świetnych komputerowych pierwowzorów, jak choćby 

nieudolne ekranizacje takich tytułów, jak Max Payne czy 
Hitman. Jednak nawet w tego typu zagraniach można za-
uważyć pewnego rodzaju pozytyw – pomost, za pomocą 
którego wielu młodych ludzi ma okazję doświadczyć in-
nego rodzaju rozrywki od tej, jaką oferują gry kompute-
rowe czy konsolowe, co poszerza w pewnym stopniu ich 
horyzonty i daje alternatywę. Wielu z pewnością połknie 
haczyk.

Autor: Sławomir „Villmar” Jurusik
Redakcja: Staszek „Scobin” Krawczyk

skomentuj!
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Nightfall
Deckbuilding dla żywych inaczej

planszowki
POLTER.PL

Gier karcianych obecnych na  rynku  jest całe zatrzęsie-
nie. Czasy, gdy jedyną karcianką nie rozgrywaną przy 
użyciu  standardowej pokerowej talii  był Czarny Piotruś, 
dawno  należą do  przeszłości. CCG, LCG, TCG, deck bu-
ilding  – sama  ilość oznaczeń i  klasyfikacji  stosowanych 
przez wydawców sprawia wrażenie, że w tej kwestii wymy-
ślono już chyba wszystko, a jednak cały czas na rynku poja-
wiają się nowe tytuły, wprowadzające ciekawe, nierzadko za-
skakując elementy i rozwiązania. Całkiem spora  liczba gier 
karcianych dostępna  jest także w polskiej wersji  językowej, 
a  jakiś czas temu  do  ich grona, dzięki  gliwickiemu  wydaw-
nictwu Galmadrin, dołączył także Nightfall, opublikowany 
pierwotnie przez firmę Alderac Entertainment Group. Gra, 
która, wykorzystując mechanizmy obecne również w innych 
popularnych pozycjach, wprowadza  także zupełnie nowe, 
ciekawe rozwiązania.

Na  pierwszy rzut oka  Nightfall nie prezentuje się tak 
imponująco, jak inne deckbuildingowe gry, w rodzaju Do-
miniona czy Thunderstone – podłużne pudełko jest mniej 
więcej trzy razy mniejsze od tego z Kamienia Gromu, jed-
nak okazuje się zaskakująco  funkcjonalne. Doskonale 
mieszczą się w nim wszystkie karty, których jest ponad 
trzy setki, a  czytelnie opisane separatory pozwalają ła-
two je posegregować. Sporo miejsca w pudełku pozosta-
je puste, pozwalając na  wygodne pomieszczenie w  nim 
dodatkowych kart promocyjnych lub pochodzących 
z dodatków (póki co nie zapowiedziano jeszcze polskiej 
edycji któregokolwiek z nich, ale w sprzedaży dostępne 
są już dwa: Martial Law i Blood Country, a premiera trze-
ciego, The Coldest War, zaplanowana  jest na  luty 2012 
roku  – gdy będziecie czytać tę recenzję, powinien już 
leżeć na sklepowych półkach). W oryginalnej wersji pu-
ste miejsce w pudełku zajmowała gąbka, zabezpieczają-
ca przed przemieszczaniem się kart w trakcie transpor-
tu, i dobrze zadbać o podobne wypełnienie; warto także 
zabezpieczyć same karty standardowymi  koszulkami  – 
podczas gry będą często  tasowane i  dość szybko  mogą 
się poniszczyć. Mimo  że początkowo  dość sceptycznie 

podchodziłem do  niewielkiego, pozbawionego  przegró-
dek pudełka, to  dobrze sprawdza  się ono  w  praktyce, 
a  w  transporcie jest nieporównanie wygodniejsze niż 
ogromne pudła, w jakich umieszczone są inne gry z ka-
tegorii deck building. 

Podobnie jak w  innych grach tego  typu, każdy z graczy 
rozpoczyna  rozgrywkę z  niewielką talią startową, skła-
dającą się z  identycznego  zestawu  niezbyt potężnych 
kart. W trakcie gry rozbudowuje się ją, dokupując do niej 
kolejne karty z dostępnych w grze, starając się stworzyć 
możliwie jak najbardziej skuteczną ich kombinację. I po-
dobnie jak w  innych tytułach, dodano  do  tego  otoczkę 
fabularną. Podczas gdy w  Dominionie rozbudowujemy 
swoje królestwo, w  Kamieniu  Gromu  dowodzimy grupą 
poszukiwaczy przygód tłukących potwory w  podzie-
miach, a w Arcana kierujemy jedną z gildii rywalizujących 
o  przejęcie wpływów  w  mieście Cadwallon, w  Nightfall 
walczymy z  innymi  graczami, nasyłając na  nich swoich 
sługusów. Gra  utrzymana  jest w  konwencji  horroru, 
wśród tychże znajdą się więc wampiry, wilkołaki, ghule 
i  ludzcy łowcy. Pod tym względem Nightfall przypomi-
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na  kolekcjonerskie karcianki  w  rodzaju  Magic: the Ga-
thering i World of Warcraft, w których także najprostszą 
drogą do zwycięstwa jest sukcesywne zalewanie przeciw-
nika zastępami potworów, a inne karty mają albo wspie-
rać przyzywane przez nas stwory, albo szkodzić sługom 
przeciwnika, ewentualnie zadawać mu obrażenia bezpo-
średnio lub wspomagać nas w jakiś inny sposób (na przy-
kład pozwalając na dobieranie dodatkowych kart). Choć 
niewątpliwie Nightfall łączą z  wymienionymi  wcześniej 
tytułami  pewne podobieństwa, to  nie sposób nie do-
strzec kilku poważnych różnic i oryginalnych pomysłów. 
Pierwszym jest ten, że zadawane przeciwnikowi obraże-
nia nie powodują zmniejszania się jakiejś abstrakcyjnej 
puli punktów życia, lecz dokładanie do jego talii kart ran, 
które obok sługusów i rozkazów składają się na wszyst-
kie karty biorące udział w  rozgrywce. Ich ilość uzależ-
niona  jest od liczby uczestników, a  gra  kończy się, gdy 
wszystkie znajdą się w taliach graczy – wygrywa wówczas 
osoba, która odniosła najmniej obrażeń. 

Nim jednak dostaniemy możliwość poranienia współgra-
czy, należy przygotować zestaw kart, z których będziemy 
mogli  konstruować swoje talie. Podobnie bowiem, jak 
w innych deckbuildingowych tytułach, także w Nightfall 
z zamieszczonych w pudełku kart tylko część będzie bra-
ła udział w każdym rozdaniu – ale i  tutaj produkt AEG 
wprowadza  pewną odmianę od tego, co  możemy znać 
z innych gier. Na początku rozgrywki każdy z graczy losu-
je po cztery karty z talii Draft. Jedną z nich kładzie zakry-
tą przed sobą, a pozostałe przekazuje graczowi po lewej. 
Z trzech kart otrzymanych od gracza po prawej również 
wybiera  jedną i  zakrytą kładzie przed sobą, a  dwie ko-
lejne znowu  wędrują w  lewo. Dwie wybrane karty sta-
nowią prywatne archiwa  każdego  z  graczy – w  trakcie 

Widok z trumny.

Anatomia wampira.

Wybierz kartę, dowolną kartę.
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rozgrywki tylko on będzie mógł zdobywać leżące w nich 
karty. Z  dwóch kart otrzymanych po  stworzeniu  pry-
watnych archiwów każdy z graczy wybiera jedną – będą 
one stanowić część archiwów wspólnych. Ostatnią kartę 
na ręku gracze odkładają do pudełka, a spośród pozosta-
łych kart Draftu  losuje się tyle, by łączna  liczba wspól-
nych archiwów  wynosiła  osiem. W  sumie więc każdy 
z graczy będzie mógł nabywać karty w dziesięciu rodza-
jach – z dwóch archiwów prywatnych i ośmiu wspólnych. 
Jako że w talii Draft są 24 karty, liczba dostępnych w grze 
kombinacji sprawia, że szanse na powtórzenie się którejś 
z nich są naprawdę mikroskopijne. 

Z  jednej strony archiwa  prywatne stanowią ciekawą 
odmianę w  stosunku  do  większości  gier deck building, 
w których gracze korzystają z jednej wspólnej puli kart. 
Z drugiej jednak ich wybór w momencie, gdy nie mamy 
jeszcze pojęcia, jakie inne karty będą dostępne w trakcie 
gry, czyni to na dobrą sprawę nie przemyślanym wybo-
rem, a  strzelaniem na  oślep. Równie dobrze wybrane 
karty mogą zapewnić nam wygraną, jak i okazać się kom-
pletnie niekompatybilne z  innymi  dostępnymi  w  trak-
cie rozgrywki. Na  szczęście instrukcja  do  gry podaje 
kilka  przykładowych zestawów  archiwów  prywatnych, 
zawierających po jednym sługusie i jednym rozkazie, do-
branych tak, by stanowić dobrze uzupełniające się pary. 

Startowe talie składają się z dwunastu kart – sześciu sła-
bych sługusów, każdy w dwóch egzemplarzach. Jako że 

wszyscy oni, w odróżnieniu od pozostałych kart, nie wra-
cają do naszej talii po zejściu ze stołu, szybkie rozbudo-
wanie talii nowymi nabytkami jest tym większą koniecz-
nością. 

Pierwsza faza w turze każdego gracza to faza walki. Je-
śli  ma  on wówczas na  stole jakichś sługusów, wszyscy 
oni muszą zaatakować przeciwników (którzy, oczywiście, 
mogą blokować ich ataki własnymi poplecznikami). Każ-
dy sługus ma określoną siłę (podaną w prawym górnym 
rogu karty) i żywotność (symbolizowaną przez czerwo-
ne kreski  na  brzegu  karty – gdy otrzymuje kolejne ob-
rażenia, obraca się go o 90 stopni). Jako że obrońcy nie 
zadają obrażeń napastnikom, a jedynie osłaniają gracza, 
nierzadko  wybór, czy lepiej poświęcić sługusa  z  niską 
żywotnością, czy dostać jedną ranę więcej, a za to mieć 
w swojej turze jednego napastnika więcej, może decydo-
wać o wygranej lub porażce. Na koniec tej fazy aktywny 
gracz odrzuca z gry wszystkich swoich sługusów. Choć, 
oczywiście, będą oni mogli powrócić w kolejnych turach, 
skutecznie wymusza  to  ciągłe zagrywanie nowych po-
pleczników  i  zapobiega  sytuacji, w  której gracze w  nie-
skończoność zbieraliby kolejnych sługusów, a o zwycię-
stwie decydowałaby po prostu liczebność zgromadzonej 
armii. 

Drugą fazą tury i  jednocześnie najbardziej innowacyj-
nym elementem mechaniki  Nightfall jest faza  łańcu-
cha, w której można wykładać nowe karty (a właściwie 

trzeba, skoro w turze każdego gracza jego sługusi scho-
dzą ze stołu). O  ile pierwsza  karta  może zostać zagra-
na  bez  spełniania  jakichkolwiek warunków, kolejne 
można wykładać tylko wówczas, gdy ich kolor (określo-
ny przez  barwę księżyca  w  lewym górnym rogu  karty) 
odpowiada  jednemu  z  kolorów  łączących poprzednicz-
ki  (oznaczonymi  mniejszymi  księżycami  pod jej pod-
stawowym kolorem). Nie ma  ograniczeń co  do  liczby 
kart, jakie gracz  może zagrać w  jednej kolejce, i  przy 
odpowiednio skonstruowanej talii nie są rzadkością sy-
tuacje wyłożenia wszystkich kart z  ręki w  jednej turze. 
Gdy aktywny gracz  zakończy wykładanie kart, kolejny 
może – zgodnie z  powyższym ograniczeniem – wykła-
dać z  ręki  własne karty wydłużające łańcuch; po  nim 
z kolei  identyczną możliwość mają pozostali uczestnicy 
rozgrywki. Karty w łańcuchu rozpatrywane są od ostat-
niej do pierwszej – może się więc okazać, że nim dojdzie 
do  rozliczania  rozkazów  aktywnego  gracza, sytuację 
na  stole nie do  poznania  zmienią już te, które zagra-
li po nim pozostali uczestnicy rozgrywki. Niektóre karty, 
jeśli  zostały dołożone jako  przedłużenie łańcucha  bez-
pośrednio  po  karcie konkretnego  koloru, powodują też 
dodatkowy efekt, określany mianem dopalacza, który 
podany jest na dole karty. 

Kolejną fazą jest faza  nabywania. W  jej fazie aktywny 
gracz może kupować nowe karty z archiwów wspólnych 
lub swoich prywatnych i dołączać je do swojej talii. Każ-
da  karta  ma  podany koszt (żółta  cyfra  obok nazwy) – 

Gra utrzymana jest w konwencji horroru, wśród tychże znajdą się więc wampiry, wil-
kołaki, ghule i ludzcy łowcy.
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tyle punktów  wpływów  kosztuje jej nabycie. Aktywny 
gracz ma w swojej turze bazowo dwa punkty wpływów, 
ale ilość tę mogą, po  pierwsze, zwiększyć efekty zagra-
nych kart, po drugie zaś może odrzucić z  ręki dowolną 
liczbę kart, za  każdą z  nich dostając dodatkowy punkt 
wpływów. Wszystkie zdobyte w jakikolwiek sposób (i od-
rzucone) karty trafiają na stos kart odrzuconych, przeta-
sowywany, kiedy skończy się talia gracza, i zastępujący ją 
wówczas, podobnie jak ma to miejsce chyba we wszyst-
kich grach tego typu. 

Ostatnią fazą jest faza sprzątania. Gracz dobiera w niej 
na  rękę tyle kart, by ich łączna  liczba  wynosiła  pięć, 
po czym może jednorazowo odrzucić dowolną liczbę kart 
ran, za każdą z nich dobierając z talii dwie karty. 

Zasady gry szacują czas rozgrywki  na  około  45 minut. 
Warto  dodać, że jest on dość mocno  uzależniony od 
liczby uczestników i gra na dwie osoby będzie znacznie 
krótsza niż na pięć. Nie powinna jednak przekraczać oko-
ło dziesięciu minut na osobę – do których jednak należy 
doliczyć czas potrzebny na  przygotowanie do  rozgryw-
ki i posegregowanie kart po jej zakończeniu; jak w więk-
szości  pozycji  opierających się na  konstruowaniu  talii, 
może to zająć dłuższą chwilę. 

Dobry
Największe plusy Nightfall to  niewątpliwie wyso-
ki  poziom interakcji  pomiędzy graczami  i  wspierający 

go na poziomie mechanicznym system łańcucha. Podczas 
gdy w  Dominionie nie jest rzadkością układ kart, który 
wyklucza  jakiekolwiek oddziaływanie na  innych graczy, 
a  w  Kamieniu  Gromu  na  palcach (wskazujących!) moż-
na policzyć karty, które umożliwiają zaszkodzenie prze-
ciwnikom, Nightfall opiera się na konflikcie. Nie pozwa-
la na granie samemu sobie, wymusza napadanie innych 
graczy i bronienie się przed ich atakami, uwzględnianie 
przy kupowaniu kart nie tylko innych, które mamy w ta-
lii, ale i tych, które nabyli pozostali gracze, by móc pod-
łączyć się do ich łańcuchów, przy okazji możliwie utrud-
niając im przedłużenie naszego. Bardzo  dobrze muszę 
ocenić działanie kart ran – podczas gdy klątwy w Domi-
nionie czy karty choroby w Thunderstone były jedynie za-
pychaczami i jeśli tylko było to możliwe, każdy starał się 
ich jak najszybciej pozbyć, tutaj karty ran można wyko-
rzystywać w fazie nabywania, by dostać za nie dodatko-
we punkty wpływu, a w fazie sprzątania pozwalają nam 
łatwo zwiększyć ilość kart na ręku dając sługusów i roz-
kazy, które będziemy mogli wyłożyć w kolejnej turze lub 
w trakcie kolejek pozostałych graczy. Całkiem opłacalną 
strategią jest przyjęcie na  początku  gry słabego  ataku, 
by posiadając dwie-trzy karty ran móc powiększać sobie 
pod koniec tury ilość kart na ręku. 

Zły
Jak już pisałem, nie podoba  mi  się pomysł wybiera-
nia prywatnych archiwów na samym początku gry, gdy 
nie wiemy jeszcze, jakie karty mogą okazać się nam 

przydatne i dobrze współgrać z tymi w archiwach wspól-
nych. Na szczęście oprócz propozycji gotowych, zbalan-
sowanych zestawów podanych w instrukcji, łatwo moż-
na naprawić ten minus, prywatne archiwa wybierając nie 
przed wylosowaniem pozostałych archiwów wspólnych, 
lecz po – kiedy mamy już jasny obraz tego, jakie inne kar-
ty będą dostępne w grze. 

Brzydki
Pomimo  generalnie bardzo  dobrej jakości  wykona-
nia  gry, do  kilku  rzeczy w  Nightfall można  się jednak 
przyczepić. Osoby mające problemy z  rozróżnianiem 
niektórych barw  z  pewnością doceniłyby, gdyby każ-
demu  z  sześciu  kolorów  kart przypisany został jakiś 
symbol, którymi  zostałyby one oznaczone (analogicz-
nie jak mana  w  Magic: the Gathering, czy kolory wago-
ników  w  Ticket to  Ride). Podobnie karty ran, mimo  że 
dzielą się na trzy rodzaje (ugryzienia, krwawienia, popa-
rzenia), wszystkie mają obrazek przedstawiający dziury 
po  kulach (w  przynajmniej niektórych dodatkach, jak 
można przekonać się na stronie wydawcy, zostało to na-
prawione). Dobrze byłoby, gdyby skrót zasad został 
podany na  osobnych kartach dla  każdego  z  graczy, jak 
ma to miejsce w sporej części gier karcianych czy plan-
szowych – w  tej chwili  umieszczony jest tylko  na  koń-
cu  instrukcji, co  sprawia, że w  trakcie pierwszych roz-
grywek łatwo  zapomnieć kolejność i  zasady dotyczące 
poszczególnych faz  tury. Polska  wersja  gry nie ustrze-
gła się także pewnych potknięć związanych z tłumacze-

Największe plusy Nightfall to niewątpliwie wysoki poziom interakcji pomiędzy gra-
czami i wspierający go na poziomie mechanicznym system łańcucha.
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niem kart i instrukcji – choćby „ogniste topory” (zamiast 
„topory strażackie”) czy nagminnie (acz konsekwentnie) 
stosowane „tą kartę” (zamiast „tę kartę”); ale choć mogą 
one razić językowych purystów, to nie wpływają zauwa-
żalnie na czytelność tekstu czy przejrzystość zasad. 

Nightfall to  debiut wydawnictwa  Galmadrin na  ryn-
ku  gier planszowych i  karcianych, tym bardziej więc 
wypada  pogratulować gliwickiej firmie udostępnie-
nia graczom naprawdę dobrej i solidnie wydanej pozycji. 
Póki co nie słychać zapowiedzi wzbogacenia jej linii wy-
dawniczej którymkolwiek z  dostępnych po  angiel-
sku rozszerzeń, ale miejmy nadzieję, że pojawienie się ich 
polskich wersji jest tylko kwestią czasu – tym bardziej, że 
oprócz nowych wzorów kart przynoszą także dodatkowe 
elementy mechaniki. 

Dziękujemy wydawnictwu  Galmadrin za  udostępnienie 
gry do recenzji.

Typ gry: karciana niekolekcjonerska
Seria wydawnicza: Nightfall 
Tytuł: Nightfall Edycja Polska
Projektant: David Gregg
Ilustracje: Conceptopolis, Andrew  Hepworth, Daniel 
Vendrell Oduber, Florian Stitz
Wydawca: Galmadrin
Wydawca pierwotny: Alderac Entertainment Group
Data wydania: 2011
Liczba graczy: od 2 do 6 osób
Wiek graczy: od 12 lat
Czas rozgrywki: ok. 45 minut
Cena: 129 zł

Ocena recenzenta: 8.5/10

Tekst i zdjęcia: AdamWaskiewicz
Redakcja: Joanna „Senthe” Falkowska
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DICE+ podbije świat?
Relacja z pokazu kostki DICE+

planszowki
POLTER.PL

27 marca  w  Centrum Nauki  Kopernik w  Warszawie odby-
ła się prezentacja niezwykłej kostki DICE+. Jej pomysłodaw-
cami są Patryk Strzelewicz, Michał Bąk i ekipa Q-Workshop, 
znanej firmy zajmującej się projektowaniem i produkcją ko-
ści do gry.

W zamyśle twórców DICE+ to „pierwsza na świecie, opa-
tentowana  w  Polsce, kostka  do  gry stworzona  do  gier 
elektronicznych, która  połączy wirtualną rzeczywistość 
ze światem gier planszowych”. Jak to  wygląda  w  rze-
czywistości? Do  ręki  dostajemy normalny sześcian, 
którego ścianki w dotyku są lekko gumowe. Ma to prze-
ciwdziałać uszkodzeniu  znajdującej się w  środku, zala-
nej elektroniki, oraz  zarysowaniu  powierzchni  tabletu, 
jeśli będzie się po nim toczyć. Kostka synchronizuje się 
z  grą zainstalowaną na  smartfonie, tablecie lub innym 
urządzeniu. Po  wykonanym rzucie na  ściance wyświe-
tla  się wynik, który jest równocześnie rozpoznawany 
przez grę. 

Podczas prezentacji  można  było  się przekonać, jak ten 
mechanizm sprawdza się na przykładzie bardzo prostych 
gier jak chińczyk czy trik-trak. W  chwili  obecnej moż-
na powiedzieć, że kostka rzeczywiście działa i prezentuje 
się solidnie. Jednak prawdziwy test innowacyjności pro-
dukt przejdzie w czerwcu na targach E3 w Los Angeles. 
Muszą bowiem znaleźć się developerzy, którzy uznają, że 
w grach opartych na nietypowym kontrolerze tkwi ukry-
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ty potencjał. W chwili obecnej koszt samej kostki szaco-
wany jest na 30-40 dolarów, więc same gry powinny być 
odpowiednio tańsze (np. na poziomie produkcji dostęp-
nych przez Apple Store lub Android Market).

W planach jest tworzenie kostek o dowolnej ilości ścian 
(od dwóch do  stu) oraz  rozmaitych wzorach, które wy-
świetlałyby się na  ich powierzchni. W  tym momencie 
wszystko zależy od zapotrzebowania oraz czasu, jaki ze-
spół może poświęcić na realizację bardziej specyficznych 
zamówień. Póki co chwycić musi idea zwykłej k6. 

Czas pokaże, czy ambitny projekt odniesie sukces. Pomy-
słodawcy, wspierani finansowo i technicznie przez Plati-
ge Image oraz inwestora, Financial Support Group, liczą 
na sprzedaż około 2 milionów sztuk.

Zobacz DICE+ na Vimeo.

Autor: Maciej „repek” Reputakowski
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Alcatraz: the Scapegoat
Kozły ofiarne nie zawsze się poświęcają

planszowki
POLTER.PL

Kuźnia  Gier na  planszówkowych salonach! Do  niedaw-
na  jeszcze kojarzona  z  grami  niskobudżetowymi  pokro-
ju Wiochmen czy Kapitan Bomba, tym razem pojawiła się 
na zeszłorocznych targach w Essen z dwiema pozycjami, któ-
re z miejsca podbiły serca graczy. Jednym z hitów krakow-
skiego wydawnictwa okazała się gra Alcatraz: The Scapego-
at. Czy słusznie? Przekonajmy się.

Więzienie w pudełku
Lakierowana  okładka  z  ilustracją skalistej wyspy Al-
catraz  wzbudziła  swego  czasu  spore zainteresowanie 
w  amerykańskim serwisie BoardGameGeek.com – wy-
gląda  bowiem naprawdę klimatycznie! Źle natomiast 
się stało, że w opakowaniu nie ma porządnej wypraski, 
a karty są umieszczone w brzydkim pudełku (rodem jak 
z PRL-u). Tyle narzekań. Teraz czas na pozytywy. Opa-
kowanie zawiera grube, kartonowe elementy i porządne 
drewniane znaczniki – stąd przyznaję duży plus dla wy-
dawcy za  wykonanie. Karty mogłyby być grubsze, ale 
naprawdę są dobrze wykonane. Za oprawę graficzną od-
powiedzialny jest duet Rafał Badan – Martyna Szczyku-
towicz. Ilustracje utrzymane są w ciemnej, klimatycznej 
tonacji, dzięki  czemu naprawdę możemy poczuć się jak 
w  amerykańskim więzieniu. Ikonografia  jest czytelna, 
choć mogła  być mniej surowa. W  pudełku  znajdziemy 
jeszcze kolorową instrukcję (niestety, nieco zawiłą) w ję-
zyku polskim i angielskim. Kuźnia Gier pokazuje tym sa-
mym, że za stosunkowo niewielkie pieniądze można wy-
dać grę, która może się podobać!

Kozioł i cała reszta
Alcatraz: The Scapegoat to  gra  kooperacyjna, w  której 
wygrywają nieliczni. Wszyscy grają więźniami  a  zwy-
cięża  ten, komu  uda  się wydostać z  więzienia. Gracze 
zbierają elementy planu ucieczki, ale tylko ci z kluczowy-
mi zdołają zbiec. Rozgrywka toczy się przez szereg postę-
pujących po sobie tur, z których każda dzieli się na 3 fazy:

 » Wchodzi  nowy strażnik - Na  planszy w  losowej lo-
kacji  pojawia  się nowy strażnik (niebieska  kostka). 
Gra kończy się natychmiast, jeśli „klawiszy” będzie 21 
w obszarze gry.

 » Ktoś musi zostać Kozłem - W tajnym głosowaniu gra-
cze wyznaczają spośród siebie jedną osobę, która zo-
stanie podczas tej tury Kozłem Ofiarnym. Ma to swoje 
zalety, ale i wady. Plusem jest posiadanie dodatkowe-
go punktu akcji (lub punktów, jeśli wybrano nas kolejny 
raz z rzędu). Minusem – niemożność wykonania ele-
mentu planu. Co ciekawe, wbrew ogólnemu mniema-
niu Kozioł Ofiarny może uciec z więzienia i wygrać grę!
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 » Więźniowie próbują wykonywać plan - W  zależno-
ści  od liczby graczy, każdy więzień posiada  określo-
ną ilość punktów  akcji  (2 lub 3). Wydać możemy je 
na: ruch do  sąsiedniej lokacji; skorzystanie z  zasa-
dy lokacji; kradzież innemu  graczowi  1 punktu  Kasy 
(służy do przekupywania strażników – zbyt duża  ich 
ilość w  jednej lokacji  ogranicza  możliwość wykony-
wania tam określonych czynności) lub 1 Fantu (okre-
ślenie przedmiotów  w  grze); wszczęcie rozróby czy-
li  przesunięcie strażnika  z  sąsiedniej do  własnej 
lokacji; wykonanie elementu  planu  (jeśli  spełniamy 
jego  wymagania); odrzucenie Fantu  czyli  odłożenie 
wybranego  żetonu  z  karty więźnia  na  odpowiednią 
lokację; zagranie karty szantażu przez Kozła Ofiarne-
go. Dostępne są również akcje darmowe: wymiana lub 
przekazanie Fantów lub Kasy; przekupywanie strażni-
ków (1 punkt Kasy = 1 zignorowany strażnik we wła-
snej turze) oraz zużycie punktu Krzepy (1 dodatkowy 
punkt akcji).

 
Możliwości w grze, jak widać, jest co niemiara. Najważ-
niejsza  jednak jest realizacja  planu  poprzez  zbieranie 
jego  elementów. Zawsze na  planszy są obecne trzy lo-
sowe karty zadań. Każda z nich określa minimalną ilość 
więźniów wykonujących misję, dozwoloną liczbę strażni-
ków w tej lokacji, wymagane do realizacji Fanty i możliwy 
do zdobycia element planu. Jeśli się uda – realizujący plan 
(gracz, którego aktualnie jest kolej) otrzymuje wyszcze-
gólniony na  karcie element planu. Pozostali  otrzymują 

tę samą, losową część. Niestety, to  największy zgrzyt 
rozgrywki. Totalna losowość tego mechanizmu sprawia, 
że albo  nam się poszczęści  w  zdobyciu  ciekawego  ele-
mentu albo, w skrajnym przypadku, będziemy dobierać 
ciągle ten, który mamy (a trzeba pamiętać, że mamy pra-
wo  mieć tylko  jeden każdego  typu!). Psuje to  elegancję 
całej mechaniki.

Kozioł nie stoi  na  straconej pozycji  – po  pierwsze, dla-
tego, że wybiera  się go  przez  głosowanie, a  po  drugie, 
bo może psuć szyki pozostałym i wzmacniać się na kolej-
ne rundy. Oprócz przeszkadzania, może także zagrywać 
karty szantażu, które mają negatywny wpływ na współ-
graczy.

Po  rozdzieleniu  nagród wynikających z  karty zada-
nia  należy sprawdzić czy istnieje grupa  graczy (przy-
najmniej bez  jednego  uczestnika  rozgrywki!), którzy 
wykonali po jednym elemencie planu z każdego rodzaju. 
To oni uciekają i wygrywają zabawę.

Regrywalność rozgrywki  zapewnia  modularna  plan-
sza  (z  dwoma  poziomami  trudności), losowo  ukła-
dana  przed każdą rozgrywką. Alcatraz: The Scapegoat 
to gra o stosunkowo prostych zasadach, ale za to z bar-
dzo  dużym ładunkiem negatywnej interakcji. Zasad-
niczym pytaniem rozgrywki  jest to, komu  pomóc, 
do kogo się przyłączyć, a kogo wybrać Kozłem Ofiarnym. 
Czasem są jednak takie sytuacje, że gra przestaje być grą 

Kooperacja  z  innowacyjnym mechani-
zmem Kozła Ofiarnego zapowiadała się 
nad wyraz smakowicie.
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Typ gry: kooperacyjna
Tytuł: Alcatraz: the Scapegoat
Projektant: Rafał Cywicki, Krzysztof Cywicki, Krzysztof 
Hanusz
Ilustracje: Rafał Badan, Martyna Szczykutowicz
Wydawca: Kuźnia Gier
Data wydania: 2011
Liczba graczy: od 3 do 4 osób
Wiek graczy: od 15 lat
Czas rozgrywki: ok. 60 min
Cena: ok. 80 zł

Ocena recenzenta: 7/10

skomentuj!
Tekst i zdjęcia: Artur „GoldenDragon” Jaskólski
Redakcja: Tomasz „earl” Koziełło
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i do głosu dochodzą osobiste animozje. Czasem napraw-
dę trudno jest być obiektywnym. A czy podczas zabawy 
można?

Kooperacja po polsku
Najnowsza  pozycja  Kuźni  Gier obiecywała  po  sobie 
naprawdę bardzo  wiele. Kooperacja  z  innowacyjnym 
mechanizmem Kozła  Ofiarnego  zapowiadała  się nad 
wyraz  smakowicie. Autorom udało  się stworzyć bar-
dzo interesująca pozycję. Ciekawa tematyka, bardzo do-
bre wykonanie i świetny pomysł ze zdrajcą. Duży ładu-
nek negatywnej interakcji  nie wszystkim przypadnie 
do gustu. Szkoda tylko, że losowy dobór elementów pla-
nu zmniejsza walory części taktycznej i strategicznej gry. 
To oczywiście nie zmienia faktu, że Alcatraz: The Scapego-
at jest pozycją, w którą każdy szanujący się planszówko-
wicz powinien zagrać.

Plusy:
 » wykonanie
 » klimat
 » mechanika Kozła Ofiarnego
 » modularna plansza

 
Minusy:
 » losowy dobór elementów planu
 » bardzo duży ładunek negatywnej interakcji
 » instrukcja mogłaby być lepsza

 
Dziękujemy wydawnictwu Kuźnia Gier za udostępnienie 
gry do recenzji.
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Devout Aurastone Hammerkarcianki
POLTER.PL

Witajcie w kolejnym, trzecim już artykule o taliach do World 
of Warcraft TCG. W  pierwszych dwóch tekstach omówi-
łem decki oparte na Grand Crusaderze – karcie, która bar-
dzo  mocno  owinęła  format wokół siebie. Poniżej chciałbym 
przedstawić wam drugą kartę, która  doprowadziła  do  po-
wstania nowego typu talii, opartych na przyśpieszaniu moż-
liwości  zagrywania  większych ally’ów  – Devout Aurastone 
Hammer.

Bez zbędnego przedłużania, spis:

Hero: 1
1 Samaku, Hand of the Tempest

Allies: 29
1 Ka’tali Stonetusk
1 Telor Sunsurge
3 Gispax the Mixologist
4 Jex’ali
4 Saurfang the Younger, Kor’kron Vanguard
4 Zudzo, Herald of the Elements
4 Cairne, Earthmother’s Chosen
4 Thrall, Warchief of the Horde
4 Mazu’kon

Abilities: 14
4 Riptide
4 Ancestral Purge
3 Earthen Might
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1 Cleanse Spirit
2 Spiritual Return

Equipment: 9
4 Devout Aurastone Hammer
4 Venerable Mass of McGowan
1 Tarnished Raging Berserker’s Helm

Locations: 4
4 Kor’kron Vanguard

Quests: 4
4 Seeds of Their Demise

Talia  ta  jest autorstwa  Brada  Watsona, wielokrotne-
go zwycięzcy Darkmoon Faire, pozwoliła mu zająć czwar-
te miejsce na mistrzostwach świata w Rotterdamie. Plan 
gry tej talii jest niezwykle prosty – zagrać Devout Aura-
stone Hammer, by wcześniej wrzucać duże stwory, najle-
piej Mazu’kony. 

Można  zauważyć, że w  przeciwieństwie do  talii  opartej 
na  Grand Crusaderze, deck posiada  małą ilość tanich 
stworów, a te, które są, służą jedynie w celach defensyw-
nych. 

Talia  zakłada, że dzięki  wspomnianej wcześniej broni, 
będziemy w stanie zagrywać stwory o koszcie 5 w trze-
ciej turze, dlatego większość z nich kosztuje powyżej pię-
ciu zasobów. Służą one zarówno do obrony (Zudzo jed-
nocześnie jest w stanie zniszczyć stwora przeciwnika, jak 
również uleczyć herosa, Totem i Saurfang mają Ferocity, 
co pozwala  im od razu zwalczać przeciwne stwory), jak 
również do ataku. 

Gispax the Mixologist pozwala nam wyszukać wielu al-
ly’ów z talii tak, by móc je zagrać w kolejnej turze nawet 
w przypadku, gdy nie udało nam się ich zwyczajnie do-
brać na początku tury. 

Ability w tej talii służą głównie defensywie: Riptide sku-
tecznie utrudnia rushowym taliom zabicie naszego hero-
sa, podobnie jak Earthen Might, które pozwala na skró-
cenie każdego stwora do drugiej tury – głównie Boomera, 
który w  razie braku  natychmiastowej odpowiedzi, jest 
w stanie znacznie utrudnić przetrwanie w starciu z Hun-
terem. 

Ciekawym dodatkiem jest obecność aż pięciu kart służą-
cych niszczeniu ability. Argumentem za takim wyborem 
jest fakt, że w  czasie, kiedy odbywały się mistrzostwa, 
największa  część talii  skupiała  się na  ongoing ability, 
głównie Grand Crusader i Aspect of the Wild. Jeśli nie 
było się w stanie na nie odpowiedzieć, stwory przeciwni-
ka były o wiele efektywniejsze niż normalnie, co pozwa-
lało przeciwnikowi na korzystne dla niego wymiany.

Talia jest bardzo ciekawa, posiada dużo opcji modyfika-
cji. Wymienię najciekawsze z nich:

Gnash – jest bardzo  dobrą odpowiedzią na  talie napo-
rowe. Przy wejściu  niszczy najczęściej trzy do  czterech 

stworów i do tego zostaje w polu do dalszej obrony lub 
ataku.

Erunak Stonespeaker – obecność tego  szamana  jest 
usprawiedliwiona jedną kartą – Blazing Elemntal Totem. 
Daje mu  on zarówno  Ferocity, jak również, dzięki  fak-
towi, że jest totem ognia, może zostać exhaustowany 
dla  efektu  Erunaka, czyli  dodatkowego  ataku. W  tym 
momencie wybór totemu, który dostajemy dzięki efekto-
wi Erunaka, staje się oczywisty – jeśli wybierzemy totem 
powietrza, będziemy mogli  zaatakować nim dwa  razy 
po  dziesięć obrażeń. Smaczku  i  mocy temu  połącze-
niu dodają dwie karty: Devout Aurastone Hammer, który 
umożliwia zagranie taniej zarówno totemu jak i Eruna-
ka, oraz Spiritual Return, który może wskrzesić obydwie 
karty, dzięki  czemu  jesteśmy w  stanie bardzo  szyb-
ko na stole mieć je i przegraną przeciwnika.

Abomination Knuckles jest bardzo  dobrą odpowiedzią 
na  talie, które mogą wykorzystywać Etched Dragonbo-
ne Girdle, bez którego talia wykrwawia się bardzo szyb-
ko  podczas obrony przed naszymi  atakami, oraz  służy 
do  odbudowy w  razie braku  agresji  z  naszej strony, jak 
również przeciwko  Miniature Voodoo  Mask, która  jest 
najnowszym nabytkiem dla klas czarujących, pozwalając 
na szybką dezaktywację kluczowych kart.

Można zauważyć, że w przeciwieństwie do talii opartej na Grand Crusaderze, deck po-
siada małą ilość tanich stworów, a te, które są, służą jedynie w celach defensywnych. 
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Shadowfang Keep pozwala  nam na  szybszą akcelerację 
w razie, gdyby młot został zniszczony. Bardzo dobrze łą-
czy się z Cairne, Earthmother’s Chosen i tokenem, który 
tworzy. Dzięki  niemu  możemy uniknąć kosztu  aktywa-
cji  lokacji, a wraz z Mazukon’em pozwala na śmiertelny 
atak za 12 obrażeń – pierwsze 6 zadaje Mazu’kon, a po-
zostałe 6 jego token, który powstanie po tym, jak znisz-
czymy za pomocą lokacji krwiożerczego szamana. 

Talia jest bardzo solidnym wyborem do grania – wstawia-
nie dużych stworów, które sprawiają problemy przeciw-
nikowi, zmuszając go do kombinowania, nie jest co praw-
da  zbyt wyszukaną taktyką, ale działa. Bardzo  dużym 
atutem tego  decku  jest fakt, że działa  on również 
bez młotka – przeciwnik często sam traci tempo, stara-
jąc się go  zniszczyć, dzięki  czemu  nie tracimy za  wiele, 
po prostu wystawiamy stwory płacąc ich pełny koszt. 

Talia  ta  może ugiąć się pod ciosami  agresywnych talii, 
które wywierają nacisk na  graczu  od samego  począt-
ku gry i wysypują się z wielu sojuszników w jednej turze, 
ale nawet w takim przypadku nie jest ona bez szans.

Autor: Mateusz „Tuiteraz” Rybarkiewicz
Redakcja: Maciej „Zephyel” Kowalski

skomentuj!
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Dobre i taniekarcianki
POLTER.PL

Mamy rok 2012, za nami kolejne wydane nowe dodatki Ma-
gica  i  zapowiedzi  następnych. Kolejne rozegrane turnieje 
i przygotowania do przyszłych, które niebawem się rozpocz-
ną. Znowu  wydane pieniądze na  topowe karty i  poświęco-
ne godziny nad netdeckowymi  archetypami, które zagrały 
w największych turniejach na całym świecie…

W dobie wszechobecnego kryzysu, z jakim przyszło nam 
się zmierzyć, postanowiłem poszukać nieco  oszczędno-
ści. Wiadomo, że nie na  wszystkim można  oszczędzać, 
ale nie tak dawno  podliczyłem ile wydałem na  talie 
do Magic The Gathering. Nie była to mała kwota, bo ak-
tualnie gram w  „królewski” format, jakim jest Legacy. 
W 2012 postanowiłem zaoszczędzić właśnie na kartach, 
jednocześnie nie przestając grać i  składając nowe talie. 
Jak więc pogodzić ze sobą granie i  kupowanie nowych 
kart, jednocześnie nie wydając na nie sporej gotówki? 

Doszedłem do wniosku, że nie jest to takie trudne, wy-
starczy zacząć grać w Paupera. 

Głównym założeniem mojego  artykułu  jest pokazanie 
wszystkim graczom, że istnieje „format”, w którym liczą 
się nie tylko pieniądze zainwestowane w talie, ale pomy-
słowość decku, doświadczenie i umiejętne myślenie. Pau-
per to właśnie format, w którym to wszystko znajdzie-
cie, gdzie każdy gracz ma szanse na zwycięstwo  i gdzie 
nie liczą się pieniądze. 

Zanim przedstawię dokładny opis i zasady formatu, ja-
kim jest Pauper, opowiem wam krótką historie… 

Polak potrafi
Był rok 2002, kiedy to gracz Robert Baranowski stworzył 
coś wspaniałego, jednocześnie nie wiedząc o  tym. Był 
on graczem, który dość aktywnie brał udział w różnych 
turniejach karcianych. Z początku były typowo casualo-
we, które nie trzymały się żadnego formatu. Następnie, 
z tego, co mi wiadomo, Robert zaczął grywać w Standard 
i Legacy. 

Razem ze swoimi kolegami nie mógł pochwalić się jaki-
miś osiągnięciami, więc pozostał graczem niebiorącym 
udziału w turniejach, gdzie obowiązywał format. Został 
casualowcem, dla  którego  liczyła  się tylko  dobra  zaba-
wa z kolegami. Z czasem zaczął zrzeszać innych młodych 
niedoświadczonych graczy, by z nim współzawodniczyli. 
Pokazywał im, jak należy grać, uczył ich zasad i nowych 
technik.
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Jako, że lata  mijały, a  on sam coraz  bardziej zagłębiał 
się w  graniu  dla  przyjemności, ciężko  było  mu  wró-
cić na  scenę turniejową Magica. Odnowił zatem stare 
znajomości  i  postanowił stworzyć własny unikatowy 
format do  grania  z  kolegami, w  którym każdy miałby 
szanse na zwycięstwo. Taki, który będzie dostępny finan-
sowo  dla  wszystkich. Gdzie nie ma  problemu  z  kupie-
niem kart i każdy bez względu na posiadaną talię będzie 
miał szanse wygrać. Gdzie nie liczą się tak bardzo same 
karty, jak umiejętne składanie talii i prowadzenie jej. 

Tak oto  powstał format, który nosił nazwę Peasant. 
Format ten miał do  dyspozycji  talie składające się 
z  dowolnych kart typu  common i  zaledwie pięciu  kart 
typu  uncommon. Reszta  zasad gry była  niezmienna, 
czyli obowiązywały zasady zapisane przez Wizard of the 
Coast. 

Przy niewielkich nakładach finansowych, jakie ten for-
mat stawiał przed sobą, odzew graczy był sporym zasko-
czeniem dla jego autora. Powstawały regularne turnieje, 
spotkania i fora na ten temat. Z biegiem czasu format ten 
ewoluował, a jego jedną z gałęzi stał się właśnie Pauper. 

Aby zrozumieć, czym jest Pauper pozwolę sobie zacyto-
wać wypowiedź Marka Boreckiego, który idealnie opisuję 
i przedstawia, czym jest ten format. 

Commonowa Arkadia 
„Ucieknijmy na  chwilę ze znanego  nam wszystkim 
świata, gdzie każda  talia  z  zielonym musi  mieć Tarmo-
goyfa, a niebieska Jacki  i FoWy. Gdzie większość ludzi, 
zanim zaplanuje zakupy, czeka  na  decklisty z  turnie-
jów na drugim końcu świata. Gdzie w poszukiwaniu jed-

nej erki  siedzicie całymi  godzinami  przeglądając oferty 
sklepów z kartami, a potem podbieracie rentę babci żeby 
tę erkę kupić. Udajmy się do świata, gdzie liczy się pomy-
słowość i elastyczność. Tutaj nikt nie powie wam, że jak 
nie stać was na kebaba w bułce to nie powinniście grać 
w Magica. Wyrzućcie (albo przynajmniej odłóżcie na bok) 
wszystkie karty z  tymi  brzydkimi  srebrnymi  i  zło-
tymi  znaczkami  edycji  i  z  uśmiechem spójrzcie na  to, 
co wam zostało. Oto karty, które są w każdym klaserze, 
które, chociaż nigdy nie są na pierwszym planie, zawsze 
znajdą swoje miejsce w talii. To właśnie wasi robotnicy 
z czarnymi znaczkami, którzy nigdy nie będą gwiazdami. 
Oni właśnie sklejają wasze talie w całość i pozwalają im 
działać. Pozwólmy im dzisiaj iść w pierwszej linii i wygrać 
dla was gry, mecze, turnieje. Grajmy commonami!”

Tak w skrócie zarysowuję się Pauper, format dla wszyst-
kich. 

Fachowym określeniem jest natomiast skrót PDC – Pau-
per Deck Challenge, którym to najczęściej posługujemy 
się, jeżeli mowa  jest o Pauperze. Format ten natomiast 
różni  się od wspomnianego  już Peasanta  tym, że grać 
można  tylko  i  wyłącznie kartami  typu  common. Za-
sada  ta  tyczy się również przedruków  zwiększenia  lub 
zmniejszenia rarity danej karty. 

Dla  przykładu, podam, że Atog był w  Revised commo-
nem, a w V edycji już uncommonem. Co oznacza, że moż-
na nim grać, bo występował kiedyś w formie przedruku, 
jako karta typu common. 

Bardzo łatwym sposobem zorientowania się, która kar-
ta  jest commonem, a  która  nie, są rozmaite programy 

dostępne w sieci takie jak np. ten. Wystarczy wejść w po-
niższy link i mamy bazę wszystkich commonów, który-
mi możemy grać: klik!

Pauperowe Formaty
Pauper na całym świecie stał się bardzo modny i popu-
larny, dzięki czemu przyciąga do siebie coraz to większą 
ilość graczy. Można wyróżnić takie formaty jak: 

Pauper Legacy
Najstarszy format obejmujący wszystkie dostępne com-
mony, które wydało WotC (oprócz tych z edycji Unglued 
i  Unhinged). Posiada  największą bazę kart (ok. 4600), 
przez co jest rajem dla wszystkich, którzy chcą wymyślić 
coś nowego i grają lub grywali w T1.5. 

Karty zbanowane: Cranial Plating oraz Frantic Search. 

Zbanowanie głównej karty do Affinity miało na celu uroz-
maicenie meta. W poprzednich latach na turnieju gdzie 
grało  20 graczy 18 z  nich grało  właśnie talią Affinity. 
Zmusiło to, więc to tworzenia innych archetypów i obni-
żenie power levelu Affinity. 

Standard PDC
Format powstał w okresie, gdy Magiciem rządziła Ravni-
ca, dlatego ostatnia rotacja była przełomowa, bo pierwszy 
raz blok miasta gildii nie był legalny. Format bardzo lu-
biany przez nowych graczy, a to z powodu łatwo dostęp-
nych i tanich kart. Brak jakichkolwiek banów czy restric-
tów. Reszta zasad obowiązująca w normalnym T2. 

Aktualne bloki/edycje, z  których można  składać talie: 
Scars of Mirrodin Block, Innistrad Block. 
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Pauper extended
To  aktualnie najmniej popularny format w  Pauperze. 
Karty wchodzące w skład talii pochodzą z Shards of Ala-
ra Block, Magic 2010, Zendikar Block, Magic 2011, Scars 
of Mirrodin Block, Innistrad Block oraz Magic 2012. 

Karty zbanowane: Cranial Plating oraz Frantic Search. 

Pauper Classic/Online (MODO)
Format przeznaczony do grania w trybie online. Zasady 
gry nieróżniące się od pozostałych formatów występują-
cych w Magicu. 

Karty zbanowane: Cranial Plating, Frantic Search 
oraz karty, które po mimo commonowego przedruku nie 
zostały dodane do bazy kart w wersji Online (MODO). 

NIE SAMĄ ERKĄ CZŁOWIEK ŻYJE
Zdecydowanie główną zaletą Paupera  jest jego  niewiel-
ka  cena  względem pozostałych formatów  dostępnych 
na  rynku. Niejednokrotnie grając w  Legacy przegrywa-
łem tylko dlatego, że brakowało mi kilku naprawdę do-
brych i  kluczowych kart, które niestety były dla  mnie 
zbyt drogie. W Pauperze takie sytuacje raczej się nie zda-
rzają, bo  jesteśmy w stanie kupić każdą kartę dostępną 
na  rynku. Jest to  oczywiście w  tym przypadku  rzeczą 
normalną, bo  kupowanie karty z  czarnym znaczkiem 
edycji  zawsze było  tańsze od srebrnych czy złotych. 
Oczywiście, nie mówię tutaj o wyjątkach, jakimi są, np. 
Sinkhole, które aktualnie kosztują po 45-60$ za sztukę. 
Jednak ceny gotowych i  grywalnych talii  wahają się od 
kilku do kilkudziesięciu dolarów. 

Problemem mogą być natomiast stare, ciężko dostępne 
kartoniki, które to  niestety trzeba  sprowadzać najczę-
ściej z USA. Ale i to nie jest problemem nie do przesko-
czenia, bo  często  można  przyłączyć się do  jakiegoś za-
mówienia organizowanego przez życzliwych ludzi i kupić 
sobie wszystkie starocie, których brakuje w Polsce. 

Jednocześnie należy pamiętać, że nie wszystkie karty 
typu common to crap i podkładki nadające się pod kufel 
do piwa. Biorąc pod uwagę aktualne archetypy w Lega-
cy, połowa znajdujących się tam pozycji, to właśnie karty 
z  czarnym znaczkiem edycji. Jest sporo  zapomnianych 
kartoników, z  których to  zrezygnowano  jednocześnie 
podnosząc power level ciągle zmieniających się talii. Jest 
sporo naprawdę grywalnych commonów, bez których ak-
tualne Topdecki nie dałyby sobie rady. Można by wymie-
nić między innymi takie karty jak: 

Springleaf Drum, Vault Skirge, Thoughtcast, Daze, Bra-
instorm, Spell Pierce, Glistener Elf, Ichorclaw Myr, Ran-
cor, Lotus Petal, Keldon Marauders, Lightning Bolt, Fi-
reblast, Rift Bolt, Gathan Raiders, Simian Spirit Guide, 
Putrid Imp, Stinkweed Imp, Careful Study, Faithless Lo-
oting, Qasali  Pridemage, Llanowar Elves, Quirion Ran-
ger, Duress, Hymn to Tourach, Spellstutter Sprite, Goblin 
Matron, Ponder, Preordain, Aquamoeba, Wild Mongrel, 
Basking Rootwalla, Innocent Blood, Exhume, Echoing 
Truth, Dispel, Pyroblast, High Tide, Counterspell, Dia-
bolic Edict, Ghastly Demise, Dark Ritual, Rite of Flame, 
Grapeshot, Empty the Warrens, Delver of Secrets, Chain 
Lightning, Oblivion Ring, Wild Nacatl, Faerie Macabre, 
Groundswell, Invigorate, itd…

Jak widzicie, bez tych kart, format, jakim jest Legacy, nie 
istniałby, a  grywalnych kart z  czarnym znaczkiem jest 
jeszcze więcej. Wszystkie commony w  poszczególnych 
archetypach pięknie współgrają z  pozostałymi  karta-
mi, tworząc idealne talie, które zajmują czołowe miej-
sca w światowym rankingu. 

Ale dokładny power level Paupera dostrzeżecie jak przed-
stawię wam poszczególne rozpiski Pauperowych talii. 

Kolejnym wielkim argumentem na plus jest fakt, iż talie 
są na wyrównanym poziomie i każdy z graczy ma szanse 
wygrać. Oczywiście, są talie lepsze i gorsze, ale w przy-
padku  Paupera  ważniejszym aspektem jest umiejęt-
ność grania  i  przewidywania  ruchów  przeciwnika, niż 
samo posiadanie dobrych i drogich kart. Wszystko zależy 
również od szczęścia i myślenia poszczególnego gracza. 

Niestety, Pauper to  także i  spore wady, które czasem 
ciężko  jest przeskoczyć. Głównym powodem, dla które-
go gracze nie są zainteresowani graniem w format Pau-
per, to fakt, że takowy format w świetle twórców WotC 
nie istnieje, a  co  za  tym idzie, to  brak jakiegokolwiek 
wsparcia  od producenta  w  zakresie organizowania  tur-
niejów  czy chociażby sideeventów, nie mówiąc nawet 
o małych turniejach z nagrodami i sankcją. Dlaczego tak 
się dzieje, raczej tłumaczyć nie trzeba, ale tu idealnie pa-
suje powiedzenie „Jak nie wiadomo, o co chodzi, to cho-
dzi o pieniądze”.

Makulatura 
Moim zdaniem, głównym powodem marginalne-
go traktowania Paupera są jak zawsze pieniądze, w tym 
przypadku  natomiast chodzi  o  ich niewydawanie. Fir-
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ma WotC i całe Hasbro zarabia na graczach i na tym, że 
kupuje się karty. Organizowane są turnieje i wydaje się 
tysiące dolarów  na  nagrody z  nimi  związanymi. Gracze 
więc zaczynają kupować drogie karty, dzięki  którym 
ich decki  stają się silniejsze i  trudniejsze do  pokona-
nia. Kartoniki, które są stare i  trudno  dostępne, auto-
matycznie stają się dużo  droższe i  bardziej pożądane 
przez graczy do tego stopnia, że niektóre z nich zaczy-
nają być cenowo  nieosiągalne dla  statystycznego  Pola-
ka, a ceny grywalnych talii przekraczają niekiedy cztery 
tysiące złotych. To się oczywiście tyczy wszystkich tych, 
którzy planują lub grają już turniejowo. Żeby się liczyć, 
trzeba inwestować sporo pieniędzy w karty. Gracze gra-
ją i kupują, a wizardzi się cieszą i liczą zyski z obrotów. 
I  tu  znowu  pojawia  się wspomniany Pauper, który jest 
alternatywą dla „królewskiego” formatu.

Jednak to  nie wszystko, jeżeli  chodzi  o  proble-
my z  Pauperem. Większość negatywnych aspek-
tów ma wpływ na graczy a raczej ich brak w tym forma-
cie. Brak suportu ze strony producenta, eventów, nagród 
oraz problemy ze zdobyciem niektórych kart odbija  się 
głownie na  graczach, którzy mogliby być potencjalny-
mi uczestnikami commonowego formatu. 

Weźmy za przykład statystycznego gracza formatu Lega-
cy. Wydane niemałe pieniądze na deck owocują w moż-
liwości  wystąpienia  na  wielu  imprezach w  Polsce i  za-
granicą. Na  prestiżowych turniejach przewidziane są 
nagrody rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów za pierw-
sze miejsce. Ceny kart wciąż rosną, więc jego  deck nie 
traci  na  wartości, wręcz  zyskuje. Jednocześnie woli  on 
grać w coś, co może przynieść mu zyski z gry. 

Format, który nie jest „przychylny” wizardom (nie daje 
zarobić), graczowi służy tylko do grania dla przyjemno-
ści tym samym powoduje błędne koło braku akceptacji, 
które się zamyka. 

Dlatego  uważam, że Pauper ma  wielki  potencjał, który 
należy wykorzystać i pokazać innym graczom, że granie 
w  tym formacie może przynosić podobne pozytywne 
wrażenia, co w pozostałych formatach eternal. Przykła-
dem na to może być przedstawienie poszczególnych dec-
ków  Paupera, które zajmują aktualnie najwyższe miej-
sca w klasyfikacji. 

Archetypy

Affinity to popularna artefaktyczna talia, która opiera się 
na  mechanice affinity. Umiejętność ta  pozwala  w  bar-
dzo  krótkim czasie wystawić sporo  kreatur, dzięki  któ-
rym szybko zadamy naszemu przeciwnikowi śmiertelne 
obrażenia. Wspomagana  jest point removalem w  po-
staci  Galvanic Blast i  dobieraniem z  Thoughtcast, dzię-
ki któremu przyspieszamy każdą turę. Bardzo często ko-
rzysta  z  synergii  kart Atog + Disciple of the Vault lub 
użycia Atog + Fling i zabicie przeciwnika w turze wysta-
wienia Atoga. 

Jest to zdecydowanie deck dla osób, które lubią szybką 
i agresywną grę. 

1 Ancient Den
4 Great Furnace
4 Seat of the Synod
4 Tree of Tales
4 Vault of Whispers

4 Atog
4 Carapace Forger
4 Disciple of the Vault
4 Frogmite
4 Myr Enforcer
2 Somber Hoverguard

1 Fling
4 Galvanic Blast

4 Chromatic Star
3 Prophetic Prism
4 Springleaf Drum

1 Rush of Knowledge
4 Thoughtcast

Sideboard: 
3 Krark-Clan Shaman
2 Somber Hoverguard
3 Ancient Grudge
2 Seismic Shudder
4 Duress
1 Rush of Knowledge 

Filmy z gier: 
Affinity vs Elves
Affinity vs Black Rats
Affinity vs Goblin Burn
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http://www.youtube.com/watch?v=tkDyc0v7brw
Affinity vs Black Rats
http://www.youtube.com/watch?v=04nR7dfZ7tw
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Jedna z najlepszych kontrolek obecnych aktualnie w Pau-
perze. Dzięki tanim w CMC kontrom i kreaturom z flyin-
giem daje w late game pełną kontrolę nad stołem. Wciąż 
modyfikowana  talia, która  zajmuje jedne z  pierwszych 
miejsc w  rankingu  archetypów  w  tym formacie i  jest 
najczęściej wybieraną kontrolką. Przewagę daje nam 
również wysoki card advantage pochodzący aż z 18 kart. 
Głównymi finisherami są Spire Golem i Delver of Secrets 
oraz aktywowany Ninja of the Deep Hours, któremu dro-
gę do zwycięstwa torują karty Echoing Truth i Snap.

Talia ta jest dedykowana osobom, które znają meta i po-
trafią podejmować strategiczne decyzje w zakresie kon-
trowania. 

4 Cloud of Faeries
4 Delver of Secrets
3 Ninja of the Deep Hours
4 Spellstutter Sprite
4 Spire Golem

2 Brainstorm
4 Counterspell
3 Daze
1 Echoing Truth
2 Gush
3 Snap

4 Gitaxian Probe
4 Preordain
2 Ponder

16 Island

Sideboard: 
3 Weatherseed Faeries
3 Annul
1 Deprive
1 Dispel
1 Echoing Truth
3 Hydroblast
1 Negate
2 Serrated Arrows

Filmy z gier: 
MUC vs Goblins 
MUC vs Affinity 
Delver vs BW Tortured Existence 
Delver vs UR Storm 
Delver Blue vs Affinity 

Jedna  z  nielicznych talii  w  Pauperze, która  potrafi  wy-
grać w drugiej turze. Ogromnym plusem jest jej szybkość 

i  łatwość w  prowadzeniu. Dzięki  zdolności  infect, nie 
musimy zadawać 20 obrażeń przeciwnikowi, by wygrać, 
wystarczy zadać 10 poison damage i mamy triumf. 

Dzięki pierwszoturowym kreaturom takim jak Glistener 
Elf i darmowym podpakowaniem Invigorate czy Mutage-
nic Growth, jesteśmy w stanie bardzo szybko wbić upra-
gnione 10 poison counterków w pierwszych turach. 

Bardzo  ciekawa  talia, która  albo  szybko  wygry-
wa albo szybko ginie. 

4 Blight Mamba
1 Cystbearer
4 Glistener Elf
4 Ichorclaw Myr
2 Rot Wolf

2 Groundswell
4 Invigorate
4 Mutagenic Growth
2 Predator’s Strike
4 Vines of Vastwood

4 Gitaxian Probe

4 Rancor
3 Seal of Strength

18 Forest

Sideboard: 
3 Apostle’s Blessing
4 Fog
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http://www.youtube.com/watch?v=_yCyfjvHUzQ
http://www.youtube.com/watch?v=iTyO5IioYKo
http://www.youtube.com/watch?v=HRULB8LqLdU
http://www.youtube.com/watch?v=1RumkzRPhNs
http://www.youtube.com/watch?v=nxgi0ukjoXY
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4 Hornet Sting
4 Nature’s Claim

Filmy z gier: 
Infect vs BWU 
Infect vs Faeries 
Infect vs White Weenie 
Infect vs Burn 

Jeden z najbardziej popularnych i znanych tribali z zielo-
noskórymi istotami. 

Szybkość i duża ilość kreatur to główne cechy tego dec-
ku. Wspomagane spaleniami Lightning Bolt i Chain Li-
ghtning daje pole do popisu z wolniejszymi rozpiskami. 
Talia jest z reguły łatwa do prowadzenia, bo w większo-
ści  polega  na  wystawieniu  jak największej ilości  gobli-
nów i atakowaniu nimi. 

4 Goblin Bushwhacker
4 Goblin Cohort
4 Goblin Sledder
4 Jackal Familiar
4 Mogg Conscripts
4 Mogg Raider
4 Mogg War Marshal

4 Sparksmith

3 Fireblast
4 Lightning Bolt

4 Chain Lightning

17 Mountain

Sideboard: 
4 Bloodfire Dwarf
4 Goblin Tinkerer
4 Pyroblast
3 Sylvok Lifestaff

Filmy z gier: 
Goblins vs RDW 
Goblins vs Frantic Storm 
Goblins vs ug elves 
Goblins vs Storm

Białe aggro  obfitujące w  sporą ilość kreatur. Głównym 
naporowcem jest tu  „niezniszczalny” Guardian of the 
Guildpact, którego ciężko jest zabić i Razor Golem, który 
dość szybko wchodzi do gry dzięki umiejętności affinity. 
Talia  jest wspomagana  removalem w  postaci  Journey 

to Nowhere i Unmake oraz punktowym removalem z Ica-
tian Javelineers. Dzięki  karcie Suture Priest jesteśmy 
w stanie odrobić część straconych punktów życia lub do-
bić przeciwnika. 

Talia ze względu na mono kolor i posiadająca prostą me-
chanikę jest dedykowana wszystkim mało wymagającym 
graczom. 

3 Benevolent Bodyguard
1 Gideon’s Lawkeeper
3 Guardian of the Guildpact
4 Icatian Javelineers
4 Kor Skyfisher
3 Loyal Cathar – Unhallowed Cathar
4 Razor Golem
4 Squadron Hawk
4 Suture Priest

2 Unmake

4 Bonesplitter

3 Journey to Nowhere

21 Plains

Sideboard: 
3 Aven Riftwatcher
3 Holy Light
3 Dust to Dust
3 Sunlance
3 Circle of Protection: Black
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http://www.youtube.com/watch?v=wKWv5zZ4jH4
http://www.youtube.com/watch?v=3hFVxxpFXRE
http://www.youtube.com/watch?v=zM56N0CnZF0
http://www.youtube.com/watch?v=AnUx9wO5Mwk
http://www.youtube.com/watch?v=-ZI_MNp_FPg
http://www.youtube.com/watch?v=pyBuWwMKgHQ
http://www.youtube.com/watch?v=jezHMlvAiYQ
http://www.youtube.com/watch?v=rO0QNqFDE84
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Filmy z gier: 
White Weenie vs Mono Black Control 
White Weenie vs Affinity 
White Weenie vs UR Cloudpost 

Tak jak każda  czarna  kontrolka, tak i  ta  Paupero-
wa ma dwa główne zadania:

 » Usunąć jak najszybciej i najwięcej kart z ręki przeciw-
nika,

 » Wyczyścić pole bitwy z  kreatur przeciwnika  by móc 
atakować swoimi.

 
W zadaniach tych pomocnymi kartami będą między in-
nymi: Duress, Augur of Skulls, Geth’s Verdict. Dodatko-
wą opcją jest możliwość wskrzeszenia  naszej kreatury 
za pomocą Unearth. 

4 Augur of Skulls
4 Chittering Rats
4 Phyrexian Rager
4 Ravenous Rats

4 Funeral Charm
4 Geth’s Verdict
2 Grasp of Darkness
3 Spinning Darkness

4 Sign in Blood
3 Unearth

3 Dead Weight

4 Barren Moor
4 Polluted Mire
13 Swamp

Sideboard: 
2 Choking Sands
4 Duress
4 Rancid Earth
4 Shrivel
1 Dead Weight

Filmy z gier: 
Mono-B Control vs Affinity 
Mono-Black Control vs Infect 
MBC Mirror 

Talia  naszpikowana  spaleniami, które wykorzystuje-
my bezpośrednio  na  przeciwniku  lub jego  armii. Pomi-
mo  dość prostej budowy, trzeba  intensywnie myśleć 
co  i  w  kogo  zagrać. Pierwszoturowe spalenie w  posta-

ci  Lightning Bolt, Chain Lightning, Lava  Spike, Seal of 
Fire + Kiln Fiend nadaje talii  niesamowite tempo. Do-
datkowym atutem decku  jest granie na  „darmowych” 
Fireblastach, które potrafią dość często dobić przeciwni-
ka już w początkowej fazie gry. 

Deck dedykowany jest raczej dla  graczy, którzy znają 
meta  i  potencjalne zagrożenia  ze strony przeciwnika. 
Należy w tej talii dobrze rozważać jak i kiedy zagrywać 
poszczególne czary. Czasem wystarczy jeden błąd, by za-
pewnić nam przegraną. 

4 Keldon Marauders
2 Kiln Fiend

4 Fireblast
3 Ghostfire
4 Incinerate
4 Lightning Bolt
4 Needle Drop
1 Staggershock

4 Chain Lightning
4 Lava Spike
4 Rift Bolt

4 Seal of Fire

4 Forgotten Cave
14 Mountain

Sideboard: 
4 Martyr of Ashes
4 Searing Blaze
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http://www.youtube.com/watch?v=V6yOoFVcAq4
http://www.youtube.com/watch?v=TyRz8eM3IfE
http://www.youtube.com/watch?v=HIXPJ-hsnMI
http://www.youtube.com/watch?v=F_F1JBVRg6Y
http://www.youtube.com/watch?v=YRb8Meo_p6I
http://www.youtube.com/watch?v=Se066Sl89uk
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4 Smash to Smithereens
3 Molten Rain

Filmy z gier: 
Burn vs Mono-black Control 
Mono Red Burn vs Blue Faeries 
UR Cloudpost vs Mono Red Burn 

Szybka mono zielona talia posiadająca tanie stwory, któ-
re są dopakowywane we wczesnych turach. 

Głównym założeniem decku  jest wystawienie kilku  ta-
nich kreatur, np. Nettle Sentinel, Skarrgan Pit-Skulk 
czy Young Wolf w  dwóch pierwszych turach i  dobicie 
przeciwnika  w  dwóch kolejnych poprzez  wzmocnienie 
ich czarami  typu  Rancor, Vines of Vastwood lub Gro-
undswell. Naszą najsilniejszą kreaturą jest niewątpliwie 
Silhana Ledgewalker i Skarrgan Pit-Skulk. Pierwsza od-
porna na czary i umiejętności ze strony przeciwnika do-
datkowo z funkcją „latania” a druga podpakowana w za-
sadzie nie do zablokowania. 

Talia bardzo wszechstronna i dobrze prowadzona potra-
fi wygrać z każdym przeciwnikiem. 

3 Garruk’s Companion

4 Nettle Sentinel
4 Quirion Ranger
1 Wild Mongrel
2 Shinen of Life’s Roar
4 Silhana Ledgewalker
4 Skarrgan Pit-Skulk
3 Young Wolf

4 Gather Courage
4 Groundswell

4 Vines of Vastwood

2 Briar Shield
4 Rancor
2 Seal of Strength

17 Forest

Sideboard: 
2 Fog
4 Hornet Sting
2 Naturalize
3 Sandstorm
4 Hidden Spider 

Filmy z gier: 
Stompy vs Familiar Storm 
Stompy vs Goblins 
Stompy vs MBC 

UWx Blink to niegdyś bardzo skuteczna i popularna ta-
lia. Aktualnie jest mniej grana, gdyż jest za wolna na obec-
ne meta. Gameplanem decku  jest kontrola  tempa  gry 
i budowanie olbrzymiego card advantage. Każdy ze stwo-
rów  jest zdolny do  wymiany 2 za  1, dzięki  czemu  deck 
doskonale się kombi z tytułową kartą: Momentary Blin-
kiem. Deck posiada olbrzymią ilość removalu oraz poje-
dyńczych tutorowalnych odpowiedzi dzięki Trinket Ma-
ge’owi. 

Konstrukcja  nie ma  sobie równych w  late game. Jest 
to deck dla osób, które lubią dużo myśleć w trakcie gry, 
gdyż wymaga wiele kombinowania podczas meczu. Jest 
kilka wersji tego decku – tradycyjne UW lub ze splasha-
mi R bądź B. 

2 Serrated Arrows
1 Nihil Spellbomb
1 Bonesplitter
2 Sunbeam Spellbomb
2 Executioner’s Capsule

4 Trinket Mage
4 Sea Gate Oracle
4 Mulldrifter
4 Kor Skyfisher
1 Leonin Squire
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http://www.youtube.com/watch?v=KcjnUC46D-g
http://www.youtube.com/watch?v=CMraEnN0w6I
http://www.youtube.com/watch?v=q11WKlfBHhA
http://www.youtube.com/watch?v=x5d4m5lIqks
http://www.youtube.com/watch?v=61OZ_NhNmNg
http://www.youtube.com/watch?v=61OZ_NhNmNg
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3 Momentary Blink
4 Echoing Decay
4 Agony Warp

3 Terramorphic Expanse
3 Evolving Wilds
1 Ancient Den
1 Vault of Whispers
1 Seat of the Synod
5 Swamp
5 Island
5 Plains

Sideboard: 
1 Dispeller’s Capsule
1 Viridian Longbow
3 Lone Missionary
3 Circle of Protection: Green
4 Duress
1 Relic of Progenitus
2 Shrivel

Filmy z gier: 
UGW Blink vs RB Aggro

Kolejnym przedstawianym archetypem jest UB te-
achings. Chcąc opisać go  jednym słowem, możemy po-
wiedzieć „toolbox”. Talia ta zawdzięcza swoją nazwę kar-
cie, którą jest Mystical Teachings. Za jej pośrednictwem, 
możemy wyszukać odpowiedź na każde zagrożenie. 

We wczesnej fazie gry za pomocą removalu staramy się 
niszczyć kreatury przeciwnika. Używając counterspel-
li przeszkadzać oponentowi w rzucaniu jego własnych za-
klęć, bądź przywoływać własne stworzenia, takie jak Ra-
venous Rats czy Chittering Rats – szczury potrafią dość 
mocno przeszkodzić naszemu rywalowi. Do tego mamy 
możliwość zagrania ich ponownie, niezablokowane przy 
ataku  wrócić na  rękę, używając umiejętności  ninjut-
su karty Ninja of the Deep Hours. 

Ze wspomnianym ninją świetnie działa też Mulldrifter. 
Kluczową kartę w decku, wymienianego teachingsa, za-
grywamy z  końcem tury, aby wyszukać kolejnego, zdo-
bywając CA lub dowolnego instanta. Jeżeli uda nam się 
dożyć do  mid-late game, jesteśmy trudnym rywalem 
dla oponenta. Deck nie jest prosty w prowadzeniu, wy-
maga  myślenia  od gracza  i  potrafi  dać dużo  satysfak-
cji z gry. Poniżej prezentuje przykładowy spis. 

3 Ninja of the Deep Hours
3 Chittering Rats
4 Ravenous Rats
4 Mulldrifter

4 Counterspell
2 Serrated Arrows
1 Echoing Decay
1 Grim Harvest
2 Soul Manipulation
1 Doom Blade
3 Mystical Teachings
1 Exclude
1 Faerie Trickery
3 Diabolic Edict
4 Agony Warp

4 Dimir Aqueduct
1 Halimar Depths
7 Island
4 Terramorphic Expanse
2 Bojuka Bog
6 Swamp

Sideboard:
4 Hydroblast
1 Last Rites
2 Disfigure
1 Negate
3 Nausea
3 Duress
1 Coffin Purge
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http://www.youtube.com/watch?v=HC8l0tw7WRY
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Opisywana talia, jako drogi do zwycięstwa, używa mecha-
niki storm. Jest to kombo deck, w skład którego wchodzą: 
Bounce Lands z bloku Ravniki, takie jak Azorius Chance-
ry i Dimir Aqueduct (czy jak kto woli Karoo lands), dar-
mowe spelle z Urza’s Legacy (tutaj mowa o Snap i Cloud 
of Faerie), Planeshift Familiars (Sunscape Familiar i Ni-
ghtscape Familiar). 

Zbanowanie karty Frantic Search świadczy o  sile 
tego  decku, który niegdyś miał swoje czasy świetności. 
Mimo  pozbawienia  go  jednej z  kluczowych kart, nadal 
ma się dobrze. Taktyka polega na wprowadzeniu do gry 
Familiarów, którzy zmniejszają koszt naszych czarów – 
castowanie Compulsive Research, Deep Analysis czy 
Mulldriftera za jedną niebieską manę to coś cudownego. 
Zagrywając Snap lub Cloud of Faerie w połączeniu z Ka-
roo  lands, zyskujemy dodatkową manę w  mana  pool. 
Zagrywamy czary dobierające karty, kolejne Familiary, 
wspomniane darmowe spelle z Urza’s Legacy, draw, jed-
nocześnie zwiększając nasz licznik storm. 

Pozwala  nam to  powrócić większość, jeżeli  nie wszyst-
kie permanenty naszego konkurenta na rękę za pomocą 
Temporal Fissure. Nie muszę chyba wspominać, że po ta-
kim przebiegu  wydarzeń nie powinniśmy mieć proble-
mów z wykończeniem przeciwnika naszymi kreaturami. 

Deck potrafi stabilnie wygrywać od piątej tury, możliwe 
jest rozpoczęcie sekwencji  dającej nam zwycięstwo  od-
powiednio  wcześniej. Zwiększa  to  jednak naszą szan-
se na  niepowodzenie. Należy zauważyć, że taktyka  nie 
opiera się na strategi „all-in” i mamy możliwość ponow-
nego  odpalenia  komba. Talia  jest trudna  w  prowadze-
niu i wymaga ogrania. Mogłoby się wydawać, że jest ina-
czej. 

Polecam ją graczom lubiącym dobierać masę kart, pre-
ferującym generowanie olbrzymiego CA no i oczywiście 
lubiących kombo decki. Jeden ze spisów: 

4 Azorius Chancery
4 Dimir Aqueduct
2 Evolving Wilds
5 Island
2 Plains
1 Swamp
4 Terramorphic Expanse

4 Cloud of Faeries
2 Mnemonic Wall
4 Mulldrifter
4 Nightscape Familiar
4 Sunscape Familiar
4 Compulsive Research
4 Deep Analysis
2 Flux
2 Foresee
4 Snap
4 Temporal Fissure

Sideboard:

2 Arcane Denial
1 Capsize
2 Hindering Touch
2 Hydroblast
2 Last Rites
3 Lone Missionary
2 Prismatic Strands
1 Stonehorn Dignitary

Red Storm używa typowej koncepcji dla  tego  typu dec-
ków. Zagrywamy kolejne spelle, tym samym zwiększając 
storma, aby ostatecznie przywołać masę goblinów z wy-
korzystaniem Empty the Warrens. Zamiast używać wie-
lu kolorów many, dla czarnych rytuali, niebieskich zaklęć 
pozwalających nam na  dobieranie kart, ta  konstruk-
cja  działa  tylko  w  oparciu  o  kolor czerwony. Daje nam 
dostęp, do Ritual effects, takich jak Rite of Flame. 

Draw został zastąpiony kartami z cyclingiem czy Crim-
son Wisps. Zasadniczo  przez  pierwsze kilka  tur, cyclu-
jemy karty oraz  gromadzimy na  ręce Rituale jak i  inne 
cantripy, co pozwoli nam w jednej turze zagrywać kolej-
no spelle produkujące manę. Następnie należy podbijać 
stroma takimi zaklęciami jak Lava Dart, castować kolej-
ne cantripy, aby finalnie wystawić Empty the Warrens 
z nadzieją, że zostanie wsparty przez Goblin Bushwhac-

111



112

kera. Talia zawiera Kiln Fiend, który jest w stanie zadać 
znaczne obrażenia naszemu przeciwnikowi. 

Deck zaliczany jest do  „all-in”, rozumiany przez  to, 
że po  nieudanej próbie skombienia  się, bądź strace-
niu przywołanych goblinów, nasze szanse na odbudowę 
są mierne. Obecnie talia została odsunięta na bok i za-
stąpiona  wersją UR, która  jest szybsza, bardziej stabil-
na oraz posiada więcej odpowiedzi, aby walczyć hate. 

4 Goblin Bushwhacker
4 Kiln Fiend
4 Crimson Wisps
4 Desperate Ritual
4 Lava Dart
4 Manamorphose
1 Pyretic Ritual
4 Spark Spray
4 Empty the Warrens
4 Gitaxian Probe

4 Rite of Flame
4 Lotus Petal
4 Forgotten Cave
11 Mountain

Sideboard:
4 Gorilla Shaman
4 Martyr of Ashes
2 Mogg Raider
2 Flaring Pain
3 Pyroblast

Archetypów mamy oczywiście dużo więcej i każdy z pew-
nością znajdzie coś dla siebie. Aktualne decki z topa ule-
gają ciągłym modyfikacjom, więc meta  zmienia  się 
wraz z nimi. Warto jeszcze wymienić takie talie jak: Clo-
udpost Control, IzzetPost, UB Post, Tortured Existen-
ce, GW Cloak, Turbo Fog Mill, Elf Ball, UR Wee Fiends, 
UW  Tempo, Team America, Cloak Zoo, MGA, Slivers, 
Cogs and Stripes, Parlor Tricks, Deep Dog, Grand En-
trance, Nightsky Aggro, Red Black Husk, Token Rock, 
Twiddle Storm, The Pauper Perfect, Storm, B/W Pestilen-
ce, Cloudpost Red, SuiBlack, Freed Combo, IzzetWorks/
SteamWorks, Rats & Removal, CounterBurn, R/G Thre-
sher, Yak attack, Tilling Thunder, Mimic Aggro, GW En-
chantments, BG Tempo, High Tide.

Słowo na niedzielę
Widzicie sami, że Pauper to nie tylko commonowe karto-
ny bezmyślnie powkładane w talie. Jestem przekonany, 
że każdy format ma  swoje plusy i  minusy oraz  swoich 
zwolenników, jak i przeciwników. Gdybym miał wymie-
nić zalety Paupera, z  pewnością na  pierwszym miej-
scu  znalazłaby się niska  cena  talii. Te bowiem, wahają 
się od kilku do kilkudziesięciu dolarów, a jeżeli cena jest 
niewielka, to automatycznie daje to możliwość do skła-
dania wielu decków i posiadania wielu kart zamiennych. 
Dzięki temu w szybki  i  łatwy sposób jesteśmy w stanie 
modyfikować własne talie lub tworzyć zupełnie nowe. 

Kolejnym dużym argumentem przemawiającym za Pau-
perem jest zdrowe meta, czyli granie na równym pozio-
mie dla wszystkich. Nie ma talii, która wybija się ponad 
inne swą techniką czy ceną. Każdy gracz  jest w  stanie 
grać wszystkim i  przeciw  wszystkiemu. Gdybym miał 
porównać Paupera  z  jakimś formatem ethernal zdecy-

dowanie porównałbym go  do  formatu  Legacy. Głównie 
dlatego, gdyż talie i możliwości ich składania są tak zróż-
nicowane, że nie powstaje stagnacja  rozwoju  tego  for-
matu. Prężnie rozwija się, szczególnie jako MODO i za-
czyna  być widoczny w  coraz  szerszych kręgach graczy 
na całym świecie. 

Tak więc, Pauper to  bardzo  interesujący format, któ-
remu  należałoby się dokładniej przyjrzeć. Zachęcam 
wszystkich do spróbowania swoich sił i przekonania się, 
że granie commonami  wcale nie jest pozbawione sen-
su a rozgrywki dają sporo emocji i zabawy. 

Przydatne linki: 
 » FORUM

Forum poświęcone zagadnieniom na temat Paupera
 » DECKLISTY 

http://pdcmagic.com/gatherling/eventreport.php
http://www.wizards.com/Magic/Digital/MagicOnline.
aspx?x=mtg/digital/magiconline/whatshappening 
http://decks.mtgoacademy.com/formats.aspx?forma-
t=Pauper 
http://mtgpulse.com/events-pauper 
 » MAGIC ONLINE

Cockatrice – Darmowy program na, którym o każdej po-
rze dnia i nocy grają ludzie z całego świata. 
 » CENNIK KART 

http://www.cardkingdom.com/
http://findmagiccards.com/
http://blacklotusproject.com/

Autor: Karol „avatar86” Stawicki
Redakcja: Maciej „Zephyel” Kowalski
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Tyrus Blackhornkarcianki
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W tym artykule chciałbym zaprezentować wam moją koncep-
cję talii do World of Warcraft TCG. Jest to odmiana Warloc-
ka, która w dużej mierze oparta jest na demonach z dodatku 
Crown of the Heavnes. Talia ta może nie jest najlepsza – zda-
ję sobie sprawę z tego, że nie będzie walczyła o mistrzostwo 
świata, ale jest według mnie miłą odskocznią od ogranych 
archetypów oraz dobrym wyborem na lokalne battlegroundy. 

Zdecydowałem się na deck oparty na demonach, dlate-
go, że wydawał mi się ciekawą opcją, patrząc, jakie dobre 
możliwości dla nich (demonów) dostaliśmy w Crownie. 
Fakt, że miał być to tani deck, na pewno pomógł mi w do-
borze wielu kart.

Stosunkowo mało artykułów jest na temat niskobudże-
towych talii, a te mogłyby zachęcić do grania wiele osób, 
które myślą, że bez dużego wkładu pieniężnego nie da się 
grać nawet na lokalnych turniejach, co jest według mnie 
absurdem. Sam nie posiadam dostępu do najdroższych 
kart, a mimo wszystko czerpię przyjemność z grania.

Tak więc, bez przedłużania, spis:

Hero: Tyrus Blackhorn

Quest (8)
4 If you’re not against us...
4 What Iliad Wants, Ilidan Gets...

Ally(39)
4 Bronze Drakonid
3 Harpy Matriarch
3 Maazhum
4 Buldrug
4 Selora
3 Jadefire Hellcaller
3 Bronze Warden
4 Landro’s Lil’ XT
4 Jadefire Trickster
4 Jadefire Scout
3 Jadefire Satyr

Spells (12)
4 Life Tap
4 Fel Blaze

4 Master’s Embrace

Equipments (4)
4 Bottled Void
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Tak więc, dzięki Bottled Void mamy możliwość leczenia 
swego bohatera razem z dodatkowym healem z umiejęt-
ności Bronze Wardena i Maazhuma. Dzięki temu jeste-
śmy w stanie wyleczyć naprawdę wiele obrażeń. Dobrą 
stroną Bottled Void i Maazhuma jest również to, iż są 
w stanie zadać niemałe obrażenia, które są kluczowe na 
samym początku gry, gdy liczymy na jak najszybsze od-
palenie flipa bohatera, by móc zacząć pozbywać się kart 
z ręki przeciwnika dzięki wielkiej ilości demonów, które 
znajdują się w tej talii.

Kluczowa dla tego dacka jest Selora, która dzięki swojej 
umiejętności elusive i bonusom z karty Master’s Embra-
ce jest w stanie uniknąć ataków ze strony naszego prze-
ciwnika, jak i zadać liczne obrażenia. Plusem jest również 
możliwość odpalenia umiejętności Bronze Drakonida 
i zaatakowanie kolejny raz z Selory.

Fel Blaze służy nam do mocnego czyszczenia stołu prze-
ciwnika. Wiele naszych stworków nie obrywa od tej kar-
ty, a to z racji tego, że są demonami.

Mamy też w talii hate na Miniature Voodoo Mask w po-
staci Landrosów oraz odpowiedzi na ability różnej maści, 
jak Grand Crusader czy Aspect of the Wild, które usuwa-
my za pomocą Harpy Matriach.

Life Tapy są dobrą opcją, jeżeli chodzi o dociąg kart, gdyż 
za koszt dwóch surowców i dwóch obrażeń zadanych sa-
memu sobie, dostajemy 2 karty, co jest korzystną wymia-
ną. Draw jest kluczowy w grach karcianych, a po zmianie 
z trzech blocków na dwa w Core, questy nie są już tak 
dobre jak kiedyś i po kilku turach możemy się wyzbyć na-
szego zapasu kart.

Jeśli chodzi o kolejne kartoniki do dodatkowego drawu, 
mamy dwa dobre questy:
 » If you’re not against us… - bardzo dobra opcja pozwala-

jąca na szybkie wywarcie presji na przeciwniku już od 
samego początku gry. Gdy, np. w pierwszej turze, nie 
mamy czego wyłożyć, moim zdaniem warto zdecydo-
wać się na zrobienie tego questa i dobrać kartę, która 
na pewno się przyda lub strzelić za 3 w oppa, jeśli sobie 
tego właśnie zażyczy.

 » What Illidan Wants, Illidan Gets… - dzięki temu, iż nasz 
bohater jest demonem, mamy możliwość w każdej 
chwili zapłacić dwa surowce i dobrać kartę. 

Buldrug jest według mnie bardzo dobrym dropem dzięki 
swej umiejętności enrage, którą jesteśmy w stanie bardzo 
często odpalić dzięki dużej liczbie sojuszników w talii.

Podczas grania przeciwko magom, kluczowe jest dobra-
nie odpowiedzi na takie karty jak Miniature Voodoo 
mask czy Ice Barrier. Są to bardzo kłopotliwe pozycje, ale 
często jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć i walczyć 
z  przeciwnikiem jak równy z równym, gnębiąc go Ma-
azhumem i butelkami i dobijając z Selory czy Buldruga 
po aktywowaniu jego umiejętności enrage.

Przeciwko naporowemu hunterowi z Aspect of the Wild, 
ważne jest zagranie Harpy Matriach, by pozbyć się ongo-
inga. Ważne jest również robienie dobrych wymian, dzię-
ki którym ułożenie na stole będzie bardziej pomyślne dla 
nas. Warto jest też dodać, iż po wypaleniu się huntera 
posiadamy często więcej kart, podczas gdy przeciwnika 
gra dobierając tylko jedną kartę na turę bez innych źró-
deł.

Podsumowując, opisania przeze mnie talia z pewno-
ścią wymagałaby licznych ulepszeń w przypadku, gdy-
by chciało się takim warlockiem wystąpić na większym 
turnieju. Jak najbardziej jednak warto próbować grać 
właśnie takiego typu taliami na lokalnych battlegroun-
dach, gdzie atmosfera jest zazwyczaj o wiele luźniejsza, 
a i same talie również często się różnią od standardowe-
go turniejowego metagame. 

Autor: Marek „Meleleta” Łuczak
Redakcja: Maciej „Zephyel” Kowalski skomentuj!
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Ogarnąć kolosa
W piątek około południa dotarłem do Poznania i przy-
stąpiłem do procedury akredytacyjnej. Udostępniono 
sporo okienek, wydzielono stanowiska dla mediów, 
gżdżaczy i twórców programu. Wszystko powinno więc 
przebiegać zupełnie sprawnie, ale... No właśnie – nie raz 
byłem świadkiem sytuacji, w której kilkunastometrowa 
kolejka ustawiła się przed jednym okienek, podczas gdy 
pozostałe były wolne. Jak się okazało, czekający ludzie 
byli przekonani, że kolejka jest wspólna i rozdziela się na 
poszczególne punkty. Cóż, nie mieli racji. Zdecydowanie 
zabrakło tu opieki organizatorów, którzy pokierowaliby 
oczekującymi lub lepiej widocznych informacji o dostęp-
nych miejscach akredytacji.

Na potrzeby konwentu przeznaczono trzy budynki MTP, 
z czego dwa wypełniły sale prelekcyjne, zaś jedną zajęły 
Games Roomy. Do dyspozycji uczestników oddano także 
dwie szatnie. Wejścia na teren targów strzegły elektro-
niczne bramki (odblokowywane identyfikatorem), a na 
rękę każdego z uczestników założona została charaktery-
styczna, czerwona opaska. Bardzo dobrze, że zrezygno-

Pyrkon 2012

Już od dwunastu lat fani fantastyki tłumnie ściągają do 
Poznania, by uczestniczyć w Pyrkonie – jednym z najwięk-
szych konwentów w kraju. W fandomie wciąż krążą opo-
wieści o  dawnych odsłonach odbywających się na Dębcu 
oraz legendarnych przygodach z tamtejszymi mieszkańcami 
o specyficznym umiłowaniu do trzech pasków na garderobie. 
W zeszłym roku konwent przeniósł się jednak na teren Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. Tam też zorganizowa-
no ostatni Polcon i tegoroczny Pyrkon.
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wano z niewygodnego plastiku używanego w zeszłym 
roku. Tym razem opaski wykonano z materiału, dzięki 
czemu ich noszenie nie przeszkadzało nawet trzeciego 
dnia.

Nie można było także narzekać na zaplecze gastro-
nomiczne. W jednym z budynków MTP działał bufet, 
przy punkcie informacyjnym funkcjonowały natomiast: 
punkt zamówień i odbioru pizzy, stanowisko z pączkami 
i drożdżówkami, a także dwa ogródki piwne. Z ogródka-
mi tymi wiąże się ciekawa tendencja. O ile na zeszłorocz-
nym Polconie piwo sprzedawano w jednym miejscu z ja-
sno wyznaczonymi stolikami do jego spożywania, o tyle 
teraz tereny dwóch punktów sprzedaży przechodziły 
płynnie w siebie nawzajem, rozprzestrzeniając się także 
na dalsze rejony konwentu. Często widywało się ludzi za-
bierających piwo do Games Roomu czy nawet budynków 
prelekcyjnych. Czyżby oznaczało to liberalizację regulacji 
dotyczących spożywania alkoholu?

Gdy piątkowym wieczorem skierowałem swoje kro-
ki do położonej kilka minut dalej szkoły noclegowej, 
przeżyłem szok. Ludzie stłoczeni byli nie tylko w prze-
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znaczonych do tego salach, ale także na korytarzach 
i  wszystkich innych płaskich miejscach, jakie udało się 
im znaleźć. Zdobycie kawałka podłogi do rozłożenia śpi-
wora graniczyło z cudem. A w sobotę rano pojawiły się 
prawdziwe tłumy… Teoretycznie jeden z korytarzy szko-
ły był wydzielony jako strefa ciszy nocnej. Teoretycznie, 
bo nawet w tym rejonie do późnej nocy nie gasły światła 
ani nie spadał poziom hałasu. Muszę przyznać, że bra-
kowało mi tu interwencji organizatorów. Niezależnie od 
porażającego tłumu, uczestnicy muszą ponosić konse-
kwencje związane z miejscem, w którym zdarzyło się im 
położyć. Nawet jeśli do cichej części trafili przez przypa-
dek. Niektórzy potrzebowali snu i dlatego właśnie szu-
kali miejsca w strefie ciszy nocnej. Tegoroczny Pyrkon 
zgromadził ponad 6200(!) osób, z których znaczna część 
liczyła na nocleg w szkole. Tego miejsca – mimo zlikwido-
wania nocnego Games Roomu i erpegowni – jednak nie 
było. Jeśli organizatorzy chcą utrzymać ten fenomenalny 
rezultat, muszą pomyśleć o dodatkowych miejscach noc-
legowych. W przeciwnym wypadku konwent załamie się 
pod własnym ciężarem.

Poruszyć tłumy
Nie licząc konkursów, turniejów i innych atrakcji, prelek-
cje odbywały się w jedenastu blokach programowych. To 
dużo, rzadko jednak zdarzały się godziny, w których za-
interesowałaby mnie więcej niż jedna rzecz. Prawdziwy 
problem tkwił jednak w czymś innym – wiele punktów 
programu po prostu się nie odbyło. Bez wcześniejszych 

uprzedzeń, bez zmian w planie, po prostu – przychodzisz 
do odpowiedniej sali, a tam tylko grupka zdziwionych 
konwentowiczów, czekających na prelegenta, który ni-
gdy nie zaszczyci ich swoją obecnością. Był też inny man-
kament, jednak znacznie bardziej subiektywny. Poza 
nielicznymi perełkami duża część punktów programu 
była po prostu nudna. Po raz pierwszy zdarzyło mi się 
opuszczać prelekcje, bo dalszą obecność uznawałem za 
kompletną stratę czasu.

Moją przygodę z atrakcjami Pyrkonu rozpocząłem od Jak 
nie należy kraść dzieł sztuki Zofii Urszuli „Zuli” Kalety. Te-
mat był naprawdę interesujący, można było dowiedzieć 
się paru ciekawych faktów (na przykład jak ukradziono 
jedynego polskiego Moneta), lecz całość była lekko prze-
gadana i prowadzona tak chaotycznie, że słuchacze tracili 
poczucie sensu swojej obecności. Piątek był także dniem 
dwóch dyskusji o miejscu kobiety w RPG. Pierwsza z 
nich, prowadzona przez Alicję „Itis” Kandziorę i Rafała 
„Celestyna” Dzieszkowskiego, była największą porażką 
całego Pyrkonu 2012. Rozmowa nie prowadziła do żad-
nych wniosków, była natomiast wypełniona tak potęż-
ną dawką stereotypów, seksistowskich żartów i niczym 
niepopartych spekulacji, że niedawna kłótnia pod słynną 
notką zigzaka była przy tamtej szczytem akademickiej 
finezji i profesjonalizmu. Na dodatek prowadzący kom-
pletnie nie byli w stanie zapanować nad dyskusją i swój 
udział ograniczali do wtrącania paru słów co pewien 
czas. Drugim punktem programu poświęconym temu 

tematowi był panel z udziałem Pawła „Skały” Jurgiela, 
Michała „Puszona” Stachyry, Katarzyny „Azi” Szelejak 
i Joanny Wołyńskiej. Dopóki rozmowa pozostawała przy 
stoliku panelistów, było naprawdę ciekawie i można było 
się dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy. Problemy zaczy-
nały się, gdy głos zabierała publiczność. Dowiadywaliśmy 
się więc, jak to odgrywanie płci przeciwnej pomaga w jej 
zrozumieniu oraz tak wielu innych „faktów”, że włosy 
jeżyły się na głowie. Widać niektórzy nie zrozumieli, że 
większość ludzi na panel dyskusyjny przychodzi po to, 
by wysłuchać, co do powiedzenia mają zaproszeni goście.

Drugi dzień konwentu rozpocząłem od prelekcji Wolsung: 
lepiej, szybciej, sprawniej, mocniej! i był to bezsprzecznie 
jeden z lepszych punktów programu, na jaki trafiłem. 
Ekipa Kuźni Gier (Artur „Garnek” Ganszyniec, Michał 
„rince” Smoleń i Jarek „beacon” Kopeć) dała mnóstwo 
praktycznych wskazówek, jak ulepszyć swoje sesje i tric-
ków, które przydadzą się każdemu mistrzowi gry. Inte-
resująco zapowiadał się także panel dyskusyjny Nie tylko 
programiści w bloku gier komputerowych. Udział wzięli 
m.in. Artur Ganszyniec, Jakub Ćwiek i Jakub Grudziń-
ski. Rozmawiali o tym, dla jakich ludzi jest miejsce w ga-
medevie, jednak potencjał tematu nie został wykorzysta-
ny. Tak naprawdę dowiedzieliśmy się tylko tego, co już 
jest powszechnie wiadome: że gier komputerowych nie 
tworzą tylko programiści, ale także szereg innych specja-
listów. Kolejnym panelem o niewykorzystanym poten-
cjale była dyskusja na temat Przygotowania przed końcem 

Zdobycie kawałka podłogi do rozłożenia 
śpiwora graniczyło z cudem. A w sobotę 
rano pojawiły się prawdziwe tłumy…

http://polter.pl/zigzak,blog.html?13426
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świata. Paneliści (Jakub Ćwiek, Maciej Guzek, Alek-
sandra Janusz, Rafał Kosik, Krzysztof Piskorski i Piotr 
Rogoża) stanęli na wysokości zadania i bardzo ciekawie 
rozmawiali o wszystkim, co związane z przeżyciem w wa-
runkach globalnego kataklizmu i swoich wyobrażeniach 
katastrofalnej przyszłości. Dyskusję zabiła jednak kartka 
z pytaniami prowadzącej. Monika „Katriona” Doerre co 
chwilę wracała do (widocznie zabawnego w jej mniema-
niu) tematu zombie apokalipsy i w ogóle nie reagowała 
na tok rozmowy toczonej przez jej gości. Gdy zaprasza się 
tak inteligentnych ludzi, wystarczy dać im temat, a oni 
zajmą publiczność na kilka godzin. Tutaj jednak wszyst-
kie zalążki dyskusji były zabijane w zarodku, by rozmowa 
mogła wrócić na swój niepoważny i lekko infantylny tor.

Na sobotni wieczór zaplanowano pokaz specjalny Platige 
Image i przedstawiciele studia jak zwykle nie zawiedli. 
Zaprezentowano kulisy powstawania intra do Edycji Roz-
szerzonej Wiedźmina 2, proces jego produkcji oraz szcze-
góły techniczne związane ze stworzeniem tego filmu. 
Przy okazji publiczność zauważyła zabawne nieścisłości 
w zwiastunie, jak na przykład znikający tron. Ostatni 
dzień Pyrkonu programowo prezentował się niestety 
bardzo słabo i nie ma co się dziwić, że większość przy-
jezdnych uczestników opuściła Poznań dosyć wcześnie.

Planować przyszłość
Tegoroczny Pyrkon był wyjątkowy. Udało się zgroma-
dzić więcej uczestników niż na jakimkolwiek polskim 
konwencie wcześniej. Nierzadki był widok całych rodzin 
z małymi dziećmi oraz ludzi bardzo luźno zaintereso-
wanych fantastyką. Poznański konwent zaczął bowiem 
nabierać cech festiwalu, zapewniającego dobrą zabawę 
każdemu niezależnie od jego zainteresowań. Jak wpły-

nie to na przyszłość takich imprez? Trudno powiedzieć. 
Możliwe, że idea fantastycznego konwentowania nie tra-
fi do części z przybyłych i za rok się nie pojawią. Możliwe 
też jednak, że – zachwyceni poznańską atmosferą – na 
kolejną edycję przyjadą wraz z przyjaciółmi. A wtedy do-
staniemy wydarzenie, które wstrząśnie Polską. Te tysiące 
ludzi muszą jednak gdzieś spać...

Pyrkon 2012 był z pewnością świetnym pomysłem na 
spędzenie weekendu. Tym razem jednak bardziej ze 
względu na towarzystwo dawno niewidzianych osób niż 
punkty programu. Te były bardzo nierówne, chociaż blok 
literacki przeważnie trzymał poziom. Spotkania autor-
skie prowadzono sprawnie i ciekawie. Także premiera 
Nieba ze stali Roberta M. Wegnera i Alkaloidu Aleksandra 
Głowackiego dostarczyły miłych wrażeń i stały się pod-
stawą do interesujących dyskusji. Obraz psuły jednak 
odwołane prelekcje, a także punkty programu wtórne 
i nieprzekazujące nic nowego. Dużą wadą niemal wszyst-
kich paneli dyskusyjnych było oddawanie za dużo głosu 
publiczności – warto pomyśleć o zmienieniu tej propor-
cji. Mimo tych niedociągnięć nie mam wątpliwości, że za 
rok znów pojawię się w Poznaniu.

Autor: Jan „gower” Popieluch
Redakcja: Aleksandra „Jade Elenne” Wierz-
chowska
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Dlaczego Pyrkon
Bo ma trzy zalety: jest stacjonarny, udowodnił, że ponad 
trzy tysiące gości w roku 2011 to nie jest szczyt możliwo-
ści i tym samym wygrał konkurencję z innymi polskim 
imprezami.

Taką imprezą nie może być teoretycznie najbardziej mar-
kowy i prestiżowy Polcon. Przede wszystkim dlatego, że 
nikt tego nie chce. Wynika to z faktu, że Polcon - na mocy 
swojego regulaminu - co roku zmienia miejsce pobytu. 
Pozostaje dobrem wspólnym, okazją do wykazania się du-
żych i małych ośrodków. Dzięki temu raz mamy świetne 
i głośne edycje jak warszawska, poznańska czy lubelska, 
a innym razem tylko i aż świetne (jak np. zielonogórska). 
Co gorsza, ryzykiem wliczonym w formułę Polconów są 
sytuacje kryzysowe, gdy lokalny klub – a  często jedna, 
odpowiedzialna za koordynację osoba – zawali. Tak jest 
chociażby teraz, gdy niepewne są losy Polconu w roku 
2013. Miejmy nadzieję, że zapaleńcom z Forum Fando-
mu uda się coś wymyślić i po wrocławskim Polconie dotrą 
do nas weselsze wieści.

Pyrkonie, spróbuj

Na początku krótka teza pierwsza: fajnie byłoby mieć w Pol-
sce w pełni profesjonalny, przypominający zachodnie impre-
zy targowe, konwent dla miłośników gier i fantastyki. Dalszy 
ciąg tekstu rozwija powyższe stwierdzenie, a raczej marze-
nie. Może jest ono nierealne, może nie mamy odpowiednie-
go rynku. Temat nie może jednak nie pojawić się przy okazji 
takiego sukcesu, jaki osiągnął w tym roku poznański Pyrkon.

konwenty
POLTER.PL

Pyrkon nie ma tego problemu, nigdzie się z Poznania nie 
wybiera. Może mieć jednak inny, znacznie istotniejszy 
problem, który dotyka wszystkie lokalne społeczności 
– potencjalny odpływ ludzi potrafiących robić konwent 
na tak wysokim poziomie. Tak stało się chociażby w Kra-
kowie, gdzie zabrakło świeżej krwi do przejęcia starych 
imprez.

Gdzie leży koordynator pogrzebany
Konwenty robią kluby, zazwyczaj spore grupy osób. For-
muła takich imprez wymusza jednak skupienie mocy 
decyzyjnych w ręku jednej, czasem dwóch osób (w przy-
padku Pyrkonu strona wymienia trójkę koordynatorów). 
W koordynację konwentów angażują się ludzie młodzi, 
zazwyczaj jeszcze studiujący. Mogą oni poświęcić swój 
wolny czas, często kosztem nauki, ale nie posady w pra-
cy. Egzamin można zawsze powtórzyć, kierunek studiów 
zmienić - możliwości jest wiele. Gdy jednak na szali znaj-
duje się już źródło utrzymania, wybór przestaje być pro-
sty i tylko nieliczni są w stanie godzić „pracę” fana z pra-
cą zawodową.
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W efekcie sytuacja jest absurdalna: koordynator(ka) zdo-
bywa ogromne doświadczenie i nie jest w stanie dalej 
robić tego, co do tej pory sprawiało mu (jej) satysfakcję. 
Traci na tym również sam konwent, bo tym doświadcze-
niem nie jest łatwo się podzielić. A co dopiero powiedzieć 
o posiadanych lub nabytych przez te parę lat umiejętno-
ściach...

W tym miejscu wchodzimy na obszar finansów, o któ-
rych dobrze wychowani ludzie w towarzystwie nie roz-
mawiają. Ja też nie mam zamiaru wydawać nie swoich 
pieniędzy. Wydaje się jednak, że dobrym początkiem, 
który pozwoliłby w przyszłości zrealizować marzenie ze 
sformułowanej na początku tezy, byłoby stałe zatrud-
nienie kogoś na stanowisku koordynatora. Taki główny 
koordynator, w zależności od możliwości budżetowych, 
przez krótszy okres przed imprezą mógłby być wspiera-
ny przez dodatkowe osoby. Reszta pozostawałaby bez 
zmian, w formie wolontariatu, nagradzanego w trady-
cyjny sposób – wejściówkami, gadżetami, wpisami w CV. 
Tak to wygląda na wielu dużych festiwalach, z nieporów-
nywalnie większymi budżetami.

Miałem wątpliwości, czy dla ludzi zaangażowanych w po-
moc przy konwentach taka sytuacja (że ktoś za swoją ca-
łoroczną pracę przy stworzonym wspólnie konwencie za-
rabia) nie byłaby trudna do zaakceptowania. Co ciekawe 
- a rozmawiałem z paroma osobami zarówno w Poznaniu, 
jak i w innych miastach - prawdopodobnie nie stanowiło-

by to większego problemu. Po głębszym zastanowieniu 
nie jest to wcale takie dziwne. Lokalni fani zazwyczaj 
wiedzą, że w rękach odpowiednich osób ich imprezy mia-
łyby szanse na dalszy rozwój. Pewnie zawsze znajdą się 
zawistni, ale dla większości fanów ważniejsze jest dobro 
imprezy, z którą się identyfikują.

Wygląda więc na to, że sprawa sprowadza się do pienię-
dzy, rozmów zainteresowanych osób i wspólnej decyzji, 
jakimi zasadami taki układ powinien się rządzić. I tu 
znów włącza mi się filtr poprawności dżentelmeńskiej, 
więc przechodzę do podsumowania.

Chcieć, móc
Początkowo chciałem zatytułować ten tekst „Pyrkonie, 
musisz”. Ale Pyrkon niczego nie musi. Pyrkon może. 
Może dalej funkcjonować jako impreza bardziej fanow-
ska (choć z porządnym wsparciem Miasta Poznań, czy 
jak w tym roku także Ministerstwa Kultury i Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego) i doskonale sobie radzić. 
Może też, odpukać, kiedyś się potknąć i podzielić los wie-
lu innych konwentów.

Może też podjąć ryzyko porwania się na coś, na co nie 
porwał się dotąd w polskim ruchu konwentowym nikt. 
Ta próba oczywiście może skończyć się boleśnie, ale już 
sama próba zasługiwałaby na ogromne uznanie.

Czy warto ją podjąć? To oczywiście pytanie, na które 
odpowiedzieć muszą sobie jedyne osoby, które mają tu 
cokolwiek do powiedzenia, czyli organizatorzy Pyrkonu. 
Niezależnie od tego, co postanowią, należy im życzyć po-
wodzenia i dostarczania fandomowi najlepszej imprezy 
w kraju.

Zatem, Pyrkonie, jeśli chcesz i możesz, spróbuj.

Piotr Derkacz (Prezes KF „Druga Era”, współko-
ordynator  Pyrkonu  2012,  koordynator  Pyrkonu 
2000).
Sukces tegorocznego Pyrkonu nie był przypadkowy. Był 
efektem pracy trzech pokoleń organizatorów, przeka-
zywanego i ulepszanego z imprezy na imprezę „know-
-how”, uważnego wsłuchiwania się w uwagi i oczekiwa-
nia uczestników, bezustannego kombinowania, czym 
wzbogacić imprezę oraz niesamowitego zaangażowania 
dużej grupy ludzi.

Po każdej edycji Pyrkonu następuje rotacja w gronie 
organizatorów z różnych przyczyn, staramy się jednak 
uzupełniać nasze szeregi. Wraz ze wzrostem wielkości 
imprezy rosną wymagania co do kompetencji organizato-
rów, a uczestników co do jakości imprezy. W przypadku 
małego, szkolnego konwentu wystarcza entuzjazm i tro-
chę umiejętności organizatorskich. Do zorganizowania 
imprezy na poziomie targowym wymagany jest duży en-
tuzjazm (bo wymagania są spore, a praca nadal wolonta-

Początkowo chciałem zatytułować ten 
tekst „Pyrkonie, musisz”. Ale Pyrkon ni-
czego nie musi. Pyrkon może.
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riacka), dobre umiejętności organizatorskie, cały zestaw 
umiejętności menadżerskich, a do kompletu wiedza z da-
nej branży (media, marketing, prawo, itp.). W naturalny 
sposób powstaje pytanie, czy nie warto zatrzymać osoby 
kluczowe dla dalszej profesjonalizacji i rozwoju impre-
zy, którzy wychodzą z wieku studenckiego i wchodzą 
w okres aktywności zawodowej, oferując im możliwość 
normalnej pracy zawodowej przy koordynacji imprezy?

Niewątpliwie wymaga to zastanowienia, a przy dalszym 
rozwoju Pyrkonu, wydaje się realne. Poza kwestiami fi-
nansowymi (które są sprawą wewnątrzorganizacyjną) 
istotne z naszego punktu widzenia są relacje „zawodowy 
koordynator/koordynatorzy” z jednej strony, a pracujący 
wolontariacko gżdacze, twórcy programu, organizatorzy 
z drugiej, bez których nawet przy zwielokrotnieniu roz-
miaru imprezy nie ma ona szans na powodzenie.

Autor: Maciej „repek” Reputakowski
Redakcja: Aleksandra „Jade Elenne” Wierz-
chowska
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