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Witajcie ponownie,

Współpraca z CDA to dla ekipy Poltera dobra 
okazja, by poczuć dumę z tego, co robimy. Ale 
nie dlatego, że udało nam się złożyć kolejnego 
PDFa, lecz za sprawą jego zawartości, którą 
codziennie tworzymy na potrzeby serwisu. 
Dzięki tej systematycznej harówce, możemy 
Wam zaproponować wyselekcjonowaną 
lekturę uzupełniającą, gdy zaczytacie już 
nowy numer CDA na śmierć.

Spragnieni tekstów okołogrowych 
powinni zainteresować się wywiadami 
z twórcą Fable i ekipą City Interactive, a 
także powspominać stare czasy przy okazji 
felietonu o konsolach przenośnych. Fani 
tradycyjnego, papierowego RPG znajdą 
recenzje gorących premier ostatnich 
miesięcy – Robotiki oraz Evernighta. Nie 
zapomnieliśmy też o książkach, filmach, 
planszówkach, karciankach, komiksach...

Każdemu z zamieszczonych tekstów 
mógłbym poświęcić osobny akapit, 
by wyjaśnić, dlaczego postanowiliśmy 
wrzucić go na płytkę CDA. Mógłbym też 
wskazać teksty, które nie przeszły przez 
sito selekcji. Zamiast tego zapraszam Was 
w wolnej chwili na stronę polter.pl, abyście 
sami mogli się przekonać, że ten PDF to 
tylko skromna próbka naszych możliwości.

Jesteśmy dumni z tego, co robimy. Mamy 
nadzieję, że zasłużymy również na Wasze 
uznanie.

Duma rozpiera
Maciej „repek” Reputakowski, redaktor naczelny polter.pl



Michał ‘Charger’ Mularski: Witam. Czy na 
wstępie mógłbyś się przedstawić naszym 
czytelnikom i pokrótce wyjaśnić, czym się 
zajmujesz?

Dominik ‚Domx’ Gotojuch: Witam wszystkich 
czytelników Poltergeista, nazywam się Domi-
nik „Domx” Gotojuch i jestem jednym z progra-
mistów gameplay’u w zespole Fable III. Dołą-
czyłem do niego prawie rok temu, ledwie kilka 
dni po tym, gdy Peter Molyneux wyjawił światu 
plan wydania kolejnej odsłony Fable. Do moich 
obowiązków należy między innymi praca nad 
AI przyjaznych NPCów oraz interakcjami z nimi, 
a także nad systemem nawigacji.

Praca w Lionhead Studios daje Ci okazję, by 
współtworzyć jeden z największych i najlepiej 
się zapowiadających projektów ostatnich 
lat. Mowa oczywiście o Fable III. Co sądzisz o 
efektach pracy waszego zespołu?

Zespół Fable III to grupa naprawdę utalento-
wanych, fantastycznych ludzi z ogromną pasją. 
Porównując aktualny stan gry z wersją sprzed 
roku, widać, jak wiele ciężkiej pracy (i weeken-
dów!) włożono w to, aby Fable III było świet-
ną grą, która da graczom wiele radości. Je-
stem przekonany, że zostanie ona przyjęta bar-
dzo ciepło, tym bardziej, że na wiele sposobów 
przewyższa ona poprzednią odsłonę serii. My-
ślę, że to, czego gracze doświadczą w grze, bę-
dzie najlepszym świadectwem zaangażowa-
nia zespołu. Możliwość bycia członkiem tego 
zespołu to naprawdę wielka przyjemność i za-
szczyt.

Jak wasze dzieło prezentuje się od strony 
wizualnej? Trailery i screeny wyglądają 
bardzo zachęcająco.

Wygląda naprawdę fantastycznie, nawet le-
piej niż na trailerach oraz screenach, które nie 
oddają w pełni piękna gry. Fable III prezentu-
je się znacznie lepiej niż poprzedniczka i gra-
cze z pewnością docenią przestronne pozio-
my z zapierającymi dech widokami oraz mnó-
stwem detali. Dla mnie szczególnie fascynujący 
jest krajobraz industrialny Bowerstone, pusty-
nie Aurory oraz ośnieżone, górzyste tereny Mi-
stspeak. Graficy i programiści włożyli również 
sporo wysiłku w poprawienie wyglądu postaci, 
co, miejmy nadzieję, spełni oczekiwania fanów, 
którzy narzekali na brzydotę niektórych NPC w 
Fable II.

POLTERGEIST - polter.pl

Wywiad z programistą Fable III
Michał „Charger” Mularski
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Powiedziałeś, że zajmujesz się między innymi 
sztuczną inteligencją bohaterów pobocznych 
i interakcją z nimi. Ten element wielokrotnie 
wychwalał w wywiadach Peter Molyneux, 
podkreślając niezwykłe doznania, jakich 
będziemy mogli doświadczyć w kontaktach 
z NPC. Albion ma posiadać swoje własne 
unikatowe społeczeństwo, a my poczujemy się 
jak jego część. Czy Twoim zdaniem to właśnie 
te czynniki wyróżnią wasze najnowsze dzieło 
z tłumu konkurencji?

Wielu fanów Fable, którzy śledzą serię od jej 
pierwszej odsłony, uwielbia ten świat i opowia-
dające o nim gry, ze względu na ich sandboxo-
wy charakter i wynikające z tej konstrukcji spo-
re możliwości interakcji. Był i jest to element, 
który niewątpliwie wyróżniał Fable oraz Fa-
ble II spośród innych gier cRPG oraz sprawił, że 
mają one wiele wspólnego z innymi grami typu 
sandbox, jak na przykład GTA. Myślę, że Fable 
III  będzie powiewem świeżości w tym gatunku, 
gdyż wprowadzi on ciekawe zmiany do formu-
ły z poprzednich części, ale także sporo zupeł-
nie nowych elementów.

Symulacja życia wsi i miast Albionu będzie 
znacznie bardziej wiarygodna i naturalna. Ich 
mieszkańcy będą odpowiednio reagować na 
obecność i poczynania bohatera, czy plotkować 
o wydarzeniach, które rzeczywiście miały miej-
sce w świecie gry. Gwarantuje to między inny-
mi przeogromna ilość linii dialogowych (prze-
szło czterdzieści tysięcy, z czego większość to 
właśnie dialogi NPCów) oraz bogaty bank ani-
macji. Warto też wspomnieć, że dzięki ciężkiej 
pracy grafików i programistów, NPC w Fable III 
wyglądają niezwykle interesująco, a ich różno-
rodność może rozwieje plotki o tym, że Albion 
zamieszkują klony. Każdy mieszkaniec Albionu 
będzie również wyjątkowy pod względem cha-

rakteru, zachowań, lubianych i nielubianych 
rzeczy, a nawet rozkładu dnia i nocy.

Z drugiej strony, do dyspozycji graczy oddany 
będzie niezwykle przyjemny i intuicyjny system 
interakcji oraz pogłębiania znajomości z boha-
terami pobocznymi. W ramach tego systemu 
będziemy mogli wykonywać znacznie bardziej 
osobiste gesty, niż te znane z Fable II, czy nawet 
przechadzać się z naszym rozmówcą, trzymając 
go za rękę. Udzielanie się w relacjach z NPCami 
oraz zdobywanie przyjaciół nie będzie siłą przy-
padku, a integralną częścią gry, która zapewni 
dodatkową zabawę i otworzy nowe możliwo-
ści rozgrywki, a zarazem pozwoli pozyskiwać 
kolejnych zwolenników, koniecznych do oba-
lenia króla Albionu. Liczymy na to, że to i wie-
le innych detali pozwoli graczom w pełni po-
czuć się częścią tego wirtualnego, ale jednak na 
swój sposób żywego społeczeństwa. Myślę, że 
trudno wskazać inną grę, która oferowałaby tak 
bogaty wachlarz możliwych interakcji ze świa-
tem i jego mieszkańcami oraz wpływania na 
ich losy, a która zarazem nie ograniczałaby się 
do roli symulatora. Fable III wykorzystuje opisa-
ne opcje interakcji w efektywny sposób, który 
sprawia, że gracze będą mogli naprawdę zagłę-
bić się w tworzony przez nas świat, a ponadto 
uzyskać solidne tło fabularne dla przewodnie-
go wątku fabuły.

Historia opowiedziana w części trzeciej została 
umiejscowiona pięć dekad po wydarzeniach z 
„dwójki”. Wiemy, że naszym zadaniem będzie 
po raz kolejny obronna królestwa Albionu, 
wraz z obaleniem złego władcy krainy. Czy 
zdradzisz nam coś więcej? Jakieś smaczki 
dotyczące fabuły?

Obalenie tyrana, który jest bratem głównego bo-
hatera lub bohaterki gry, to zaledwie połowa fa-



buły. Druga część, w której rewolucjonista prze-
istacza się we władcę, jest równie fascynująca i 
trzymająca w napięciu. Obie części wspólnie two-
rzą historię, która z pewnością zapadnie w pa-
mięć i dostarczy graczom mocnych wrażeń. Ścież-
ka bohatera będzie od początku do końca usia-
na wyzwaniami, zwrotami akcji i moralnymi wy-
borami, więc gracze nie będą mieli czasu, by się 
nudzić. Należy też pamiętać o licznych zadaniach 
pobocznych. Zostały one zaprojektowane rów-
nie szczegółowo, jak główna oś fabuły. Wiele z 
nich jest niezwykle rozbudowanych i dają graczo-
wi szansę na poznanie Albionu oraz Aurory i ich 
mieszkańców. Warto wspomnieć, że gracze będą 
mieli okazję odwiedzić miejsca znane z Fable II, 
ale jednak odmienione przez pięć dekad, które 
dzielą obie gry. Niespodzianką może również być 
szansa spotkania bohaterów znanych z Fable II i 
nie mam tu jedynie na myśli Reavera. Nie zabrak-
nie też brytyjskiego humoru, z którego słynie se-
ria, tym bardziej, że wśród aktorów podkładają-
cych głosy pod postaci w grze są między innymi 
tacy komicy, jak John Cleese, czy Stephen Fry.

Fable III powraca na łono komputerów 
osobistych. Czy są jakieś wyraźne różnice 
pomiędzy wersją PC, a tą przeznaczoną na 
Xbox 360?

Rozgrywka i fabuła pozostaną oczywiście ta-
kie same, aby gracze mogli doświadczyć roz-
rywki tej samej klasy na PC i konsoli. Wersja PC 
jest jednak tworzona z myślą o graczach PC i 
ich przyzwyczajeniach, które są nieco odmien-
ne od tego, co preferują gracze konsolowi. Po-
nadto, wersja PC będzie z pewnością wizualnie 
lepsza od wersji konsolowej, o ile sprzęt gracza 
będzie dysponował dobrą konfiguracją.

Czy planowana jest konwersja Fable II na PC?

Niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, 
ale jestem pewien, że jeśli Lionhead Studios bę-
dzie miało jakieś oficjalne ogłoszenie w tej spra-
wie, to zostanie ono natychmiast opublikowane.
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„Trójkę” zapowiedziano w pierwszej 
kolejności na konsolę Microsoftu, dopiero 
potem ujawniono, iż tytuł ukaże się także 
na poczciwych blaszakach. Wielu fanów ma 
więc pewne obawy. Czy wersja na PeCety nie 
będzie tylko konwersją tej konsolowej?

Prace nad wersją PC zostały rozpoczęte równo-
legle do wersji konsolowej i są one wykonywa-
ne przez osobną grupę programistów, współ-
pracującą z resztą zespołu. Nie będzie to więc 
sklecony naprędce, biedny port dla podbicia 
sprzedaży, ale wysokiej klasy gra, która powin-
na dostarczyć graczom długich godzin świet-
nej rozrywki na takim samym, a być może lep-
szym poziomie, niż wersja konsolowa.

Ostatnio w grach staje się popularne 
umieszczanie opcji interakcji z niektórymi 
serwisami społecznościowymi, takimi jak 
Facebook. Niedawno w prasie krążyły plotki, 
traktujące o powiązaniu Fable III z serwisem 
Twitter. Na co może liczyć społeczność 
waszych graczy?

Jeśli chodzi o plotki związane z Twitterem to 
była to dziennikarska pomyłka - redaktor pro-
wadzący wywiad z Peterem opacznie go zro-
zumiał, gdy ten porównywał mechanikę zdo-
bywania zwolenników w Fable III, koniecz-
nych do obalenia tyrana, do gromadzenia się 
osób śledzących wpisy danej osoby na Twitte-
rze. Potem kolejne serwisy powtarzały tę plot-
kę jeden za drugim i zrobiła się z tego wiel-
ka historia. Zdziwilibyście się, jak wiele takich 
błędów i spekulacji prowadzi do tego, że gra-
cze oczekują czegoś, czego nikt nigdy nie pla-
nował, a tym bardziej nie zapowiadał. Wraca-
jąc jednak do meritum pytania - gracze mogą 
liczyć na ciekawą niespodziankę związaną z 
serwisami społecznościowymi i Fable III. O ile 

się nie mylę, to zostanie ona wyjawiona w cią-
gu najbliższych tygodni, więc pozwolę sobie 
nie zdradzać przedwcześnie żadnych szczegó-
łów, które mogłyby ją zepsuć!

W Lionhead masz okazję tworzyć pod okiem 
Petera Molyneux. Jak to jest pracować z 
legendą rynku elektronicznej rozrywki?

Jest to naprawdę niesamowite doświadcze-
nie. Początkowo spotkania czy nieśmiałe roz-
mowy z Peterem wydają się być czymś niere-
alnym - w końcu jest on legendą. Jednak po 
paru tygodniach pracy w studio, przyzwycza-
jasz się do tego i całun legendy opada. Spra-
wia to, że jeszcze bardziej go podziwiasz. Prze-
stajesz postrzegać go przez pryzmat pozy-
tywnych, bądź negatywnych artykułów i jego 
kontrolowanych przez PR wystąpień na konfe-
rencjach oraz wywiadach. Widzisz natomiast 
niewiarygodnie kreatywnego twórcę, z głową 
pełną fantastycznych pomysłów, którego en-
tuzjazm do tworzenia gier ani trochę nie wy-
gasł przez przeszło 20 lat. Peter wprost kipi od 
nadmiaru twórczej energii i udziela się to resz-
cie zespołu. Warto dodać, że mimo dużej ilo-
ści obowiązków (oprócz przewodzenia Lion-
head Studios, Peter jest dyrektorem kreatyw-
nym Microsoft Game Studios w Europie), Pe-
ter jest bardzo zaangażowany w prace nad Fa-
ble III i nie waha się wprowadzać zmian na-
wet, gdy wszystkim wydaje się, że jest na to 
odrobinę za późno. Wszystkie takie modyfika-
cje wprowadzone przez niego do gry w ciągu 
ostatniego roku, okazały się strzałami w dzie-
siątkę i sprawiły, że gra jest znacznie lepsza. 
Moim zdaniem trudno o lepszą szkołę tworze-
nia dobrych gier komputerowych, niż współ-
praca z Peterem.
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Twoja praca to marzenie wielu zapaleńców. 
Jak wyglądała Twoja droga do sukcesu?

Wiele osób bardzo wcześnie zdaje sobie sprawę, 
że chce tworzyć gry i zaczyna się do tego przy-
gotowywać w liceum, czasem nawet wcześniej. 
Ja w tym czasie wiedziałem, że chciałbym skoń-
czyć informatykę i zostać inżynierem, ale nie my-
ślałem, że mam szansę dołączyć do grona twór-
ców gier. Tym bardziej, że w liceum moje oceny 
z matematyki nie zachwycały, a moje umiejętno-
ści w zakresie programowania ograniczały się do 
pisania stron internetowych, co trudno było za-
kwalifikować jako programowanie...

Wszystko odmieniło się w czasie studiów infor-
matycznych, gdzie ciężka praca i zaangażowa-
nie pozwoliły mi na zdobycie świetnych ocen 
(w tym z matematyki!) oraz na odkrycie w so-
bie pasji programistycznej. To, oraz zespoło-
wy projekt inżynierski, który miał na celu stwo-
rzenie programu grającego w szachy, umoty-
wowały mnie do poważnego rozważenia karie-

ry w branży gier. Stałem się stałym czytelnikiem 
takich serwisów, jak Gamedev.net, Gamasutra i 
innych. Zacząłem pisać małe prototypy klasycz-
nych gier oraz samodzielnie uczyłem się języ-
ków programowania i technologii spoza zakre-
su studiów. Na swój projekt dyplomowy wybra-
łem gry mobilne peer to peer z użyciem senso-
rów ruchu. Nie gardziłem też zdobywaniem do-
świadczenia w innych branżach - między innymi 
odbyłem staż w banku inwestycyjnym oraz zre-
alizowałem wraz z grupą znajomych programi-
stów system na zamówienie.

Moje przygotowanie akademickie oraz samo-
dzielna praca i nauka dały mi wystarczająco wie-
le, by Lionhead Studios potraktowało mnie jako 
poważnego kandydata. Tak właśnie znalazłem 
swoją pierwszą pracę w branży gier kompute-
rowych i muszę przyznać, że trafiłem fantastycz-
nie. Po paru tygodniach pracy pod skrzydłami 
Petera Molyneux doszedłem do wniosku, że pi-
sanie gier to właśnie to, co chciałbym robić przez 
całe życie.
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Czy poza Fable III pracujecie obecnie jeszcze 
nad jakąś produkcją?

Oficjalnie pracujemy nad dwoma projektami: 
Fable III oraz Milo & Kate.

Jak już wspomniałem, sporo młodych fanów 
gier chciała by tworzyć nowe superprodukcje 
jak Ty. Czy masz dla nich jakieś rady?

Przede wszystkim: entuzjazm, cierpliwość i cięż-
ka praca. Entuzjazm - bez niego nie da się two-
rzyć fantastycznych gier, które zachwycą milio-
ny, a tym bardziej nie da się wytrzymać dłużej 
niż kilka lat w tak wymagającym zawodzie, jak 
twórca gier komputerowych. Jest to też jedna 
z pierwszych rzeczy, na którą zwracają uwagę 
przyjmujący do pracy w studio gier kompute-
rowych. Cierpliwość - tworzenie gier to długi i 
żmudny proces, którego skracanie rzadko koń-
czy się dobrze. Cierpliwość jest więc niezbęd-
na, również, gdy staramy się dostać pierwszą 
pracę w branży. Nie zniechęcajmy się odmowa-

mi czy brakiem odpowiedzi, a wręcz przeciw-
nie - niech motywuje to nas do dalszej pracy i 
starań. Ciężka praca - niestety, tworzenie gier 
komputerowych, nawet tych prostszych, to 
dziś dość skomplikowany proces, w którym nie-
zbędne są wiedza i umiejętności, często z róż-
nych dziedzin. Ich opanowanie wymaga czę-
stokroć znacznej ilości czasu i wysiłku, ukończe-
nia odpowiednich studiów, kursów, czy pracy 
w innych branżach. Żadne studio nie przyjmie 
kogokolwiek za piękny uśmiech. Dlatego nale-
ży umieć pracować wytrwale, często pod pre-
sją czasu, wspólnie z innymi członkami zespołu.

Warto pamiętać, że jeśli chce się sięgnąć 
gwiazd, to należy do tego niestrudzenie dążyć 
i nie poddawać się. Jeśli naprawdę o tym ma-
rzycie, to nikt i nic was nie powstrzyma. Życzę 
tego wszystkim, którzy pragną w przyszłości 
tworzyć gry, i trzymam za was kciuki!
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Jak to jest pracować w City Interactive?

Dobrze. Tworzenie w branży gier to w ogóle 
dość specyficzna sprawa. Nie jest to praca w 
banku od 8 do 16-tej. Tworzenie gier wymaga 
specjalnej atmosfery i pewnego luzu. Wszyscy 
się w zespole dobrze rozumiemy i gramy do 
jednej bramki.

Produkcja gry jest złożonym procesem. Co 
okazało się być największym problemem 
podczas prac nad waszą najnowszą 
produkcją?

Trudności, które napotykamy w trakcie two-
rzenia gry, wolimy traktować jak wyzwania, 
a nie jak problemy. Takich wyzwań stanęło 
przed nami bardzo wiele w trakcie produkcji. 
Od zagadnień czysto technicznych, dotyczą-
cych systemu balistycznego w grze, po kwe-
stie globalne, jak gameplay. Dużo czasu po-
święciliśmy na poszukiwanie złotego środka 
między prawdziwą pracą snajpera, a potrzeba-
mi graczy, którzy w pierwszej kolejności ocze-
kują dobrej zabawy.

Efekt widać w grze w postaci ciągłych zmian 
tempa rozgrywki. Są fragmenty bardzo spo-
kojne, w których gracz musi ukrywać się przed 
wzrokiem wrogów. Są etapy o większym na-
pięciu, gdzie musimy oddawać precyzyjne 
strzały. Są też segmenty dużo szybsze - przy 
nich gracz bierz udział w szybszej akcji lub na-
wet w typowej strzelance, jako członek grupy 
uderzeniowej.

Jak mówią statystyki, Sniper: Ghost 
Warrior odniósł niemały sukces na arenie 
międzynarodowej. Jak myślisz, co jest tego 
powodem? Czy jest w planach kolejna 
odsłona?

Według mnie przyczyną sukcesu jest w dużej 
mierze fakt, że trafiliśmy w temat, jakiego gra-
cze poszukują. Do tego ciężka wielomiesięcz-
na praca całego zespołu, który dawał z siebie 
wszystko, aby tytuł był jak najlepszy. Nawet z 
najlepszych pomysłów nic by nie wyszło, gdy-
by nie było ludzi, którzy wcielą je w życie.

Oczywiście pracujemy nad następną grą. Jest 
jednak zbyt wcześnie, aby powiedzieć, jaki bę-
dzie jej kształt. Na pewno będziemy chcieli 
rozwinąć wszystko to, co było dobre w Sniper: 
Ghost Warrior oraz zrealizować pomysły, które 
nie znalazły miejsca w pierwszej grze.

Na temat Sniper: Ghost Warrior pojawiło 
się wiele recenzji. Jedne pozytywne, inne 
wręcz przeciwnie. Co Wy, producenci, 
po przeczytaniu niektórych tekstów, 
zmienilibyście w grze, a z czym się nie 
zgadzacie?

Śledziliśmy wszystkie komentarze na temat 
naszej gry. Patrzyliśmy zarówno na recenzje, 
jak i na uwagi graczy. Jesteśmy świadomi, że 
w grze było kilka błędów, wpływających ne-
gatywnie na jej odbiór. To właśnie one spowo-
dowały, że w części recenzji otrzymaliśmy ni-
skie noty. Na dzień dzisiejszy po zainstalowa-
niu patchy błędy te już nie występują.

To jednak nie koniec. W planach mamy tak-
że DLC, które będzie stanowić odpowiedź na 
wiele postulatów zgłaszanych przez graczy. 
Jeśli tylko jesteśmy w stanie, poprawiamy grę 
tak, aby była tym, czego gracze oczekują.

Panuje powszechna opinia, że wasze studio 
zajmowało się tylko drobnymi produkcjami. 
Czy Sniper: Ghost Warrior zapoczątkuje serię 
wysokobudżetowych produkcji z waszym logiem?

Gry typu FPS są niezwykle popularne na rynku 
elektronicznej rozrywki. Ostatnio studio City 
Interactive wydało dość niezwykłą produk-
cję, odchodzącą od reguły typowej strzelanki. 
Chodzi tu o grę Sniper: Ghost Warrior, w któ-
rej zamiast masowej eksterminacji przeciwni-
ków postawiono na dyskretną eliminację wy-
znaczonych celów.

Poniżej możecie przeczytać wywiad z twórca-
mi gry, studiem City Interactive.

Na początek – może się Pan przedstawić i 
opisać, czym się zajmuje?

Witam. Nazywam się Łukasz Janczuk i pracuję 
na stanowisku Lead Producer w City Interacti-
ve. Jako producent mam pod opieką wszyst-
kie projekty powstające w City Interactive i 
dbam o ich jakość. Utrzymuję kontakt z każ-
dym działem firmy i biorę udział w powstawa-
niu wszystkich składowych elementów gry: od 
muzyki, przez gameplay aż po grafikę.
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Wywiad z City Interactive
Artur „Morus” Sośniak



Tak, to już postanowione. City Interactive to w 
tej chwili firma i producent zajmujący się gra-
mi najwyższej jakości. Zmienił się model biz-
nesowy spółki, a wraz z nim to, czym zajmuje-
my się my w studio producenckim. Od tej pory 
każda kolejna gra ma być lepsza w stosunku 
do swych poprzedniczek.

Skąd w ogóle pomysł na grę, w której tak 
duży nacisk kładzie się na dyskrecję?

Śledząc rynek doszliśmy do wniosku, iż gra-
cze, jeśli tylko mają taką możliwość, to bar-
dzo chętnie wybierają postać snajpera. Także 
filmy, gdzie bohater jest snajperem, cieszą się 
dużą popularnością. Z zadaniami wykonywa-
nymi przez tak wyspecjalizowanego żołnierza 
nieodłącznie związane jest ciche przekradanie 
się do najbardziej dogodnej pozycji. Ogromną 
satysfakcję daje zajęcie idealnej pozycji i od-
danie jednego, zabójczo precyzyjnego strzału, 
szczególnie, jeśli wróg jest zupełnie nieświa-
domy naszej obecności. Na bazie tych obser-
wacji postanowiliśmy stworzyć grę, w której 
gracze będą mogli poczuć się jak najwyższej 
klasy snajperzy.

Grałem w waszą wcześniejszą produkcję 
– Sniper: Sztuka zwyciężania. Wtedy były 
to realia drugiej wojny światowej. Czy tę 
produkcję można traktować jako starszego 
brata Sniper: Ghost Warrior? Na ile i czy w 
ogóle czerpano z tej produkcji.

Nie czerpaliśmy bezpośrednio ze Sniper: Sztu-
ka Zwyciężania. Tamta gra była niskobudżeto-
wą produkcją. Jednakże jednym z producen-
tów Sniper: Ghost Warrior jest Mikołaj Paw-
łowski, który równocześnie był jednym z głów-
nych twórców Sztuki Zwyciężania. Jego do-
świadczenie i pomysły były bardzo istotne dla 

Sniper: Ghost Warrior. Mikołaj nadal jest w ze-
spole i jako producent jest w pełni zaangażo-
wany w prace nad kolejną grą.

Generalnie jednak Sniper: Ghost Warrior to 
produkcja na zupełnie innym poziomie i o zu-
pełnie innej jakości wykonania.

Czy jesteście zgraną ekipą, czy łączy was 
tylko praca? Jak wygląda typowy dzień w 
waszym biurze?

Tak naprawdę, każdy dzień jest inny. Tak jak 
wspomniałem wcześniej, ta branża jest spe-
cyficzna. Wszyscy są raczej na luzie, praca jest 
bowiem najczęściej połączona z głęboką pa-
sją, jaką są dla większości z nas gry. Myślę, że 
to stanowi o sile zespołu, nie ma rywalizacji za 
wszelką cenę, bo wszyscy walczymy o jeden 
cel – gra musi być jak najlepsza.

Jakie są Wasze plany na przyszłość?

Zdecydowanie coraz mocniej wchodzimy na 
rynki konsolowe. Większość tytułów na naj-
bliższe lata to gry na konsole Xbox 360, PS3 
czy Nintendo Wii. Nie ma się co oszukiwać, 
tam jest rynek, tam są pieniądze i, co najważ-
niejsze, tam są gracze. Dokładniejsze informa-
cje już wkrótce.
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Morus: Kiedyś dzieci bawiły się w berka, cho-
wanego czy głuchy telefon - na świeżym po-
wietrzu, na ulicy, u przyjaciół. W dzisiejszym, 
podporządkowanym komputerom świecie wi-
dok dzieciaków bawiących się na podwórzu 
należy jednak do rzadkości. Nie mam wątpli-
wości, że komputery usprawniają nam życie, 
ale z drugiej często stają się niebezpiecznym 
narzędziem. Chodzi tu oczywiście o gry, któ-
re mogą wpaść w ręce osób zbyt młodych. Do 
tego dochodzi skrajna niewiedza rodziców na 
ten temat. I w taki sposób otrzymujemy mie-
szankę wybuchową. Chciałbym w moim ar-
tykule poruszyć kilka aspektów dotyczących 
bezpieczeństwa naszych pociech w Sieci oraz 
w czasie interaktywnej rozrywki.

PEGI
PEGI – Ogólnoeuropejski System Ocenia-
nia Gier Komputerowych (ang. Pan Europe-
an Game Information) - jest to system, który 
odpowiednio ocenia gry, dopasowując je pod 
względem treści w nich zawarte do wieku gra-
cza, dla którego są przeznaczone. Dzięki temu 
możemy uzyskać informacje o wulgaryzmach 
czy narkotykach obecnych w fabule gry. Jed-
nak ilu z nas, dorosłych, zwraca na to uwa-
gę? Łamanie tych ograniczeń winno być jed-
noznaczne z łamaniem prawa. Niestety, polski 
kodeks karny nie przewiduje żadnych sankcji 
karnych za nie przestrzeganie oznaczeń PEGI. 
Zatem o ile nie wolno sprzedawać alkoholu 
osobom niepełnoletnim, tak można sprzeda-

wać takowym osobom gry z oznaczeniem +18 
(zgodnie z literą prawa).

Negatywne skutki gier
Nieprzestrzeganie systemu PEGI oraz brak za-
interesowania ze strony rodziców skutkuje 
poważnymi konsekwencjami. Tak, jak może-
my uzależnić się od alkoholu czy nikotyny, tak 
można uzależnić się od elektronicznej rozryw-
ki. Na początku wygląda to niewinnie. Nasza 
latorośl nie chcę schodzić na obiad, nie sprzą-
ta pokoju czy nie zmywa naczyń wcześniej o 
to proszona, nie wysypia się. Oczywiście taki 
zachowanie nie wynikają tylko z uzależnienia 
od gry. Dlatego dość często są zaniedbywane 
przez rodziców, którzy myślą, że mają po pro-
stu leniwe dziecko. Jednostka silnie otuma-
niona interaktywną rozrywką przestaje słu-
chać kogokolwiek, miewa stany maniakalne, 
wagaruje, nie spotyka się z przyjaciółmi. Po-
woli zmierza do stanu aspołecznego fanaty-
ka. Najwięcej przypadków uzależnień stwier-
dzono przez gry z rodzaju MMORPG. I tak (nie)
sławna Tibia, z pozoru niezbyt niebezpieczna 
gra, potrafi silnie wpłynąć na psychikę młode-
go gracza. 

Gry to zło? Nieprawda!
Czy jedynym sposobem na to, by uchronić na-
sze dziecko przed tym nałogiem jest odłącze-
nie go od świata Internetu czy nawet od kom-
putera? Otóż zdecydowanie nie! Ktoś kiedyś 
powiedział: „Alkohol jest dla mądrych ludzi” 
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Gry kontra dzieci
Artur „Morus” Sośniak, Maciej „Czarny” Kozłowski



podobnie jest z ”blaszakiem”. Dlatego należy 
skrupulatnie śledzić to, w co gra dziecko. Sta-
rać się rozmawiać i tłumaczyć. Nie stosować 
kar zakazu zabawy na komputerze, bo to, co 
zakazane, smakuje najlepiej. Dobrze jest sa-
memu też w coś grywać, aby mieć jakiekol-
wiek pojęcie na temat świata elektronicznej 
rozrywki. Niestety, w pełni nie uchronimy na-
szego dziecka od przemocy zawartej w grach. 
Wszechobecna przemoc nieustanie pokazy-
wana jest w różnego rodzaju mediach, stąd 
też jej obecność w szkole czy nawet na uli-
cach. Dlatego agresja w niektórych produk-
cjach jest wzięta prosto z życia. Jednak wpa-
janie podstawowych wartości społecznych na-
szym milusińskim już od najmłodszych lat na 
pewno zaowocuje w przyszłości.

To w co grać?
Wielu z was może zadawać sobie takie pytanie. 
Pomimo tego, że rynek elektronicznej rozrywki 
owocuje w różnego rodzaju gry nieodpowied-
nie dla młodszych, może zaprezentować nam 
wiele ciekawych pozycji dla najmłodszych.. 
Należy też pamiętać o tym, że niektóre rodza-
je gier, nawet bez oznaczeń, nie nadają się dla 
malucha. Produkcje z rodzaju RPG mogą być 
wyśmienitą zabawą nie tylko dla naszego milu-
sińskiego, ale i dla jego znajomych, rodzeństwa 
czy rodziców. Oczywiście podanie Neverwin-
ter Nights ośmiolatkowi nie jest najlepszym po-
mysłem. Tak samo jak zaserwowanie mu FPS-a 
takiego jak Left 4 Dead.Z kolei strategie raczej 
bardziej nadają się dla starszych graczy. Należy 
również zadać sobie pytanie, kiedy dziecko jest 
gotowe na kontakt z grami? Już od najmłod-
szych lat można kupować pozycje, które przez 
zabawę uczą, jednak moim zdaniem optymal-
ny wiek to 8–10 lat. W tedy to nasz podopieczny 
zaczyna rozumieć coraz więcej i odnosi praw-
dziwą przyjemność z gry.

A morał z tego taki…
Wszystko jest dla ludzi, ale nawet najlepsze le-
karstwo w nadmiarze szkodzi. I tymi słowami 
w pełni mogę podsumować mój wywód. Pa-
miętajmy, że młode umysły o wiele lepiej chło-
ną wiedzę. Zarówno tę dobrą, jak i tę złą. To od 
nas, „starszych”, zależy w jaki sposób będą po-
strzegali gry oraz jak będą ustosunkowani do 
relacji między tym, co widzą na ekranie, a tym, 
co jest realne.

Okiem Czarnego:
Mój przedmówca uderzył w wysokie tony, pi-
sząc, że dzieci są zagrożone przez gry dla nich 
nieodpowiednie, a my powinniśmy je chro-
nić. Po części zgadzam się z nim - włosy zje-
żyły mi się na głowie, jak zobaczyłem jedena-
stoletnią siostrę znajomego, grającą w Left 4 
Dead – jednak osąd Morusa jest dla mnie nie-
co przesadzony.

Przede wszystkim, każda gra (no, może poza 
logicznymi, typu tetris, mahjong itd.) zawiera 
w sobie przemoc. Różnica polega na tym, że w 
jednej wyrywamy głowy razem z kręgosłupem 
(AvP), a w innych zabijamy przeciwników, ska-
cząc na nich (Mario jak i cała masa starszych 
platformówek).

Jako dziecko zagrywałem się w DOSowego 
Prince of Persia, gdzie krew jak najbardziej 
była. Do dziś uwielbiam serię Heroes, w której 
eksterminujemy całe armie. W podstawówce 
każdą informatykę poświęcałem Liero (krwa-
wiące robaki!). Każda z tych gier przyniosła 
mi masę radości, część nawet odcisnęła pięt-
no na moich zainteresowaniach („Hirołsy” za-
ciekawiły fantastyką). Nie uważam natomiast, 
by którakolwiek z nich, mimo obecności prze-
mocy (chociaż w różnej formie) miała na mnie 
zły wpływ.
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Moi rodzice długo starali się mnie uchronić od 
„strzelanek” – nie było mi więc dane w dzie-
ciństwie pograć w Dooma, Quake itd. (nadro-
biłem w liceum). Powodem była właśnie duża 
ilość przemocy zawartych w tych grach. Gdy 
jednak miałem już lat –naście i odpaliłem bar-
dzo brutalnego Return to Castle Wolfenste-
in – z jednej strony byłem trochę zniesmaczo-
ny, a z drugiej – bawiłem się doskonale. Znie-
smaczony, bo czułem, że „robię coś złego” (w 
końcu rodzice przekonywali mnie o tym przez 
lata), a zachwycony, bo gra była po prostu faj-
na. Na szczęście byłem już w takim wieku, że 
akurat ta produkcja nie odbiła się negatywnie 
na mojej psychice (przynajmniej mam taką na-
dzieję – a nuż zacznę biegać z energetycznym 
działkiem po Luboniu?).

Myślę więc, że rodzicielska selekcja produkcji, 
w które gra ich dziecko, jest sensowna – ale ro-
dzic powinien kierować się zdrowym rozsąd-
kiem. Dobrze, by po prostu zajrzał do Interne-
tu, przeczytał jakąś recenzję gry i wtedy po-
stanowił czy ta nadaje się dla jego dziecka. Co 
prawda, nie ma na ogół takiej możliwości w 
samym sklepie, ale – co za problem – wrócić 
do domu, sprawdzić, a potem kupić?
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Coraz więcej graczy w naszym kraju 
nabywa konsole i zasiada wygodnie przed 
telewizorem, by z padem w ręku strzelać 
do kosmitów czy ratować królestwa przed 
starożytnym złem. Jak to jednak jest z 
konsolkami przenośnymi? To pytanie 
zadaliśmy sobie w gronie redakcyjnym. Oto, 
jakie mamy zapatrywania na ten temat.

Mateusz Niemczyk: Czasy kupowania Game-
boya w budce na straganie minęły bezpowrot-
nie a handheldy stały się pełnoprawnymi kon-
solami. Do niedawna sytuacja na rynku wy-
glądała dosyć prosto: konkurencja obejmowa-
ła dwóch gigantów – Sony oraz Nintendo. PSP  
przyciągało niezłą grafiką, wszechstronnością 
oraz cenną możliwością zagrania w najnow-
sze hity w przypadku braku większej konsoli. 
DS.  natomiast stawiał na ciekawe i innowacyj-
ne rozwiązania oraz samą frajdę, jaką daje gra-
nie z wykorzystaniem dotykowego ekranu czy 
wbudowanego mikrofonu.

Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną? Nin-
tendo zaatakuje wkrótce graczy technologią 
3D oraz znacznie lepszą w stosunku do po-
przedniej wersji konsoli grafiką. Dziwne, bio-
rąc pod uwagę to, że firma do tej pory konse-
kwentnie odmawiała udziału w graficznym wy-
ścigu zbrojeń, zarabiając przy tym grube milio-
ny na casualach. Panowie z Sony, którzy w koń-
cu dostrzegli wpadkę, jaką było PSP Go zdecy-
dowali się rozszerzyć aspekt, który do niedaw-
na dotykał głównie właścicieli najnowszej wer-

sji konsoli, czyli dystrybucji elektronicznej. W 
efekcie posiadacze PSP są dosłownie zalewa-
ni Minisami, czyli prostymi i niekoniecznie ta-
nimi minigrami. Jak widać, obydwie korpora-
cje wiążą ze swoimi handheldami spore na-
dzieje i robią wszystko aby podnieść sprze-
daż oraz zachęcić ludzi do tej formy grania. Nie 
chcę być złym prorokiem, ale nie wróżę prze-
nośnym konsolom wielkiej przyszłości w kraju 
nad Wisłą. Wynika to z kilku powodów, sprowa-
dzających się w gruncie rzeczy do jednej rze-
czy. Pieniędzy. Nowa konsolka to obecnie spo-
ry wydatek, a biorąc pod uwagę to, że dokła-
dając niewielką sumę możemy stać się posiada-
czami stacjonarnego sprzętu, musimy zmienić 
sposób patrzenia na te małe cudeńka. Koniec 
z postrzeganiem handheldów w kategoriach 
urządzenia, które skróci nam czas pozostały do 
przyjazdu autobusu. Cena urządzenia sprawia, 
że jego zakup jest zwykle przemyślanym wie-
le razy wydatkiem i nierzadko trzeba wybierać 
pomiędzy przenośną i stacjonarną konsolą. Ko-
lejnym ważnym aspektem są horrendalnie wy-

Konsole przenośne
Redakcja działu konsole.polter.pl

sokie ceny gier, które nierzadko dorównują od-
powiednikom z większych platform. Odsuwa-
jąc na bok kwestię niewielu tytułów ekskluzyw-
nych, trzeba zadać pytanie, kto ma ochotę na 
wydanie grubej kasy na słabe graficznie porty z 
większych konsol, robione najczęściej „na szyb-
ko” tuż przed premierą.

Podsumowując, uważam, że pomimo rosną-
cej na całym świecie popularności, przenośne 
konsole czeka w Polsce okres wegetacji, gdyż 
większość graczy posiada je raczej jako doda-
tek do ich większych odpowiedników. Niedaw-
no sprzedałem swoje PSP, a teraz myślę nad 
pozbyciem się Ds.-a. Póki co pieniądze nie ro-
sną na drzewach, a na rynku pojawia się sporo 
świetnych gier, które zamierzam ograć na du-
żym ekranie. Smutne ale prawdziwe.

Gonz: Zabawę z handheldami zacząłem pod ko-
niec lat 80-tych. „Zacząłem” to może za dużo po-
wiedziane, ale to wtedy właśnie zdarzało mi się 
we własne ręce dorwać kieszonkowe gry, gdzie 
Wilk z Wilka i Zająca  łapał jajeczka do koszyka. 
Dwuekranowe rozkładane kieszonsolki z Don-
key Kongiem czy Mario były prawie tak wielkim 
rarytasem jak późniejszy GB, na którym zdarza-
ło się pograć tylko u kolegów, którzy mieli rodzi-
nę za granicą. U nas się tego kupić nie dało. Póź-
niej było lepiej, kojarzę nawet handhelda Ata-
ri z legendarnej warszawskiej giełdy kompu-
terowej na Grzybowskiej. Nie dość że miał ko-
lorowy wyświetlacz, to jeszcze można mu było 
przypiąć przystawkę TV. Dziwnym trafem mało 
kto pamięta nazwę tej wszechstronnej maszy-
ny, która zwała się Lynx. Niestety – rodzice kupili 
mi zwykły komputer, i uważali że to mi powinno 
do elektronicznej zabawy wystarczyć, a o Game 
Boyu nie chcieli słyszeć. Kolejne generacje kie-
szonsolek zwyczajnie mnie omijały.

Jednym z efektów samodzielności finanso-
wej i wynikającej z tego przesiadki z PC-ta na 
konsole, było zerkanie łakomym wzrokiem na 
handheldy. W końcu nie wytrzymałem i zrobi-
łem sobie pewnego marca prezent na gwiazd-
kę – padło na Dual Screena od Nintendo. Za-
kupu nie żałuję. PSP kusi bardziej możliwościa-
mi multimedialnymi i jakością grafiki 3D, ale od 
handhelda oczekuję głównie gier, a nie innych 
możliwości. Od muzyki mam MP3; filmów w 
autobusie czy metrze raczej nie mam potrzeby 
oglądać, bo zwykle wtedy czytam książkę. No 
niby PSP ma też gry, ale propozycje SONY jakoś 
do mnie nie trafiają, w końcu to głównie kie-
szonkowe wersje hitów ze stacjonarnych kon-
sol. To nie propozycja dla mnie – od tego mam 
PS3 i X360.

Dlatego rusza mnie oferta Nintendo – setki, je-
śli nie tysiące tytułów, z których jednak tylko ja-
kieś 10% wymierzone jest we mnie, bo nieste-
ty większość to japońskie dziwactwa, przy któ-
rych Cooking Mama to gra pospolita. Jednak ta 
garstka 10% to właśnie to, czego oczekuję – kie-
szonkowe shootery z cyklu idź w prawo i zabijaj 
i inne wynalazki mające rodowód z lat 80-tych. 
DS to to idealne do pogrania przez chwilę, fan-
tazyjnie wykorzystujące touch screena dziwa-
dła pokroju Trauma Center. To także klasyczne 
jRPG, które może nie są do końca skierowane 
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do mnie, ale w końcu mam okazję uzupełnić za-
ległości z takich pozycji jak Chrono Trigger. Od-
dzielną kwestią są aplikacje homebrew, pozwa-
lające bawić się w emulację mojego ukocha-
nego Super Nintendo, czy odpalać na tym kie-
szonkowym ustrojstwie na przykład klasyczne-
go PC-towego Dooma. Żal mi tylko Pataponów, 
Loco Roco i wszystkich (dosłownie: WSZYST-
KICH) peespekowych edycji Metal Gear Solid.

Po paru miesiącach zabawy okazało się jednak, 
że rodzice mieli rację, a ja – chociaż samodziel-
ny, dorosły i niby dojrzały – wcale nie jestem 
taki mądry jak mi się wydawało. DS poszedł w 
odstawkę. Wieczorne sesje w kieszonkową wer-
sję Cywilizacji zwyczajnie przegrały z mocą next 
genów i złożonością gier, których rozmiar w me-
gabajtach wielokrotnie przekracza pojemność 
DS-owego kartridża. Konsolka leży i się kurzy. 
Czeka na swoje chwile, gdy przyjdzie mi wyru-
szyć gdzieś pociągiem, udam się do dziczy na 
urlop, albo nagle (tfu tfu) uszkodzą mi się obie 
stacjonarne konsole. Tymczasem w domu DS 
jest na straconej pozycji. Przynajmniej dopóki 
nie wyjdzie Okamiden. I nowy Mario. No wła-
śnie. Zawsze jest jakiś nowy Mario...

vampire500: Przenośne konsole to jedna z naj-
lepszych rzeczy, jaka przydarzyła się naszemu 

ukochanemu hobby. Nie ma nic równie przy-
jemnego, jak położenie się do łóżka z konso-
lą w ręku, słuchawkami na uszach i zagłębienie 
się w wybranym przez nas wirtualnym świecie. 
Uwielbiam taką nieograniczoną praktycznie ni-
czym (z wyjątkiem żywotności baterii) mobil-
ność. DS towarzyszy mi na uczelni niemal co-
dziennie („z konsolą w kieszeni przez świat” to 
całkiem niezłe motto).

A od czego zaczęła się moja przygoda z han-
dheldami? Od poczciwego Gameboya Color 
i Pokemon Yellow oczywiście. Oj tak, bardzo 
dużo baterii zostało zużytych, abym mógł zła-
pać je wszystkie. Niestety kiedyś nie było takich 
udogodnień jak wbudowany akumulator i pod-
świetlany ekran. Konieczne było kupowanie 
baterii zarówno do konsoli, jak i do specjalnej 
lampki oświetlającej wyświetlacz w czasie noc-
nych sesji. Pokemon Yellow wyjął mi wiele go-
dzin z życiorysu, podobnie zresztą jak Pokemon 
Gold. A później było tylko lepiej. The Legend of 
Zelda: Links Awakening DX była pierwszą Ze-
ldą, w którą miałem okazję zagrać i bez wątpie-
nia sprawiło to, że jestem dziś fanem tej serii. 
Nie zniechęciły mnie nawet dialogi po niemiec-
ku, które tłumaczyłem z użyciem kieszonkowe-
go słownika. Ogólne rzecz biorąc, na GBC uka-
zało się naprawdę dużo perełek (jak na przy-
kład Zeldy: Oracle of Ages oraz Oracle of Se-
asons czy Magi Nation) i warto zagrać w nie na-
wet dziś.

GBC to jednak stare dzieje i dzisiaj liczy się dla 
mnie tylko i wyłącznie DS. To nie tylko mój ulu-
biony handheld, ale konsola ogólnie. Biblio-
teka tytułów jest po prostu ogromna, nigdzie 
nie znajdzie się takiej różnorodności. Poza tym 
ekran dotykowy konsolki Nintendo pozwolił 
na stworzenie wielu unikalnych rodzajów ga-
meplayu, których nie znajdziemy nigdzie in-

dziej (poza kopiami na iPhone’a). Niewątpliwie 
wyjątkowe są też dwa ekrany. Wiele gier wy-
korzystuje je na różnorakie pomysłowe sposo-
by (np. w The Word Ends With You walki odby-
wają się na obu ekranach jednocześnie i gracz 
musi opanować sztukę kierowania dwoma po-
staciami naraz). Należy również wspomnieć o 
mikrofonie i aparatach fotograficznych (tylko w 
DSi). Ten pierwszy przydaje się na przykład w 
Zeldzie Spirit Tracks, gdzie dmuchając w niego 
między innymi gramy na flecie. Aparaty z kolei 
(poza oczywistą funkcją robienia zdjęć) są wy-
korzystywane w kilku tytułach do stworzenia 
efektu augmented reality (na ekranie obserwu-
jemy widok z kamerki, do którego dodane są 
nieistniejące w rzeczywistości przedmioty/isto-
ty/etc.). Zasadniczo DS można w pewnym sen-
sie porównać do PS2 – trafia do szerokiego gro-
na odbiorców (i to zdecydowanie szerszego, niż 
Czarnula – w końcu to właśnie Nintendo uku-
ło termin expanded audience) i oferuje bogatą 
bibliotekę różnorodnych gier (zwłaszcza jRPG – 
jeśli w obecnej generacji brakuje komuś pozy-
cji z tego gatunku, to zdecydowanie powinien 
zainteresować się DS-em).

Jeśli chodzi o handheldy, warto mieć oko nie 
tylko na maszynki Nintendo i Sony, ale także 
na urządzenia oparte na modelu open source. 
Konsole takie jak GP2X Wiz, GP2X Caanoo i Pan-
dora pozwalają cieszyć się Linuxem w kieszeni, 
a dzięki temu także wieloma darmowymi grami 
oraz emulatorami. Mimo wszystko jest to jed-
nak raczej coś dla zapaleńców – zwykłym gra-
czom zdecydowanie wystarczą tradycyjne „kie-
szonsolki”.

neishin: Z konsolami przenośnymi nie mam 
zbyt wiele do czynienia. Kiedyś w przypływie 
gotówki (i szału) nabyłem Gameboya Advance, 
do którego miałem dwie gry. Co się okazało? 

Że w sumie nie mam kiedy w nie grać. Jasne, w 
czasie długich podróży było to całkiem wygod-
ne, żeby nie umrzeć z nudów, ale ile takich wy-
jazdów człowiek ma w roku? Jeden, może dwa. 
Dlatego też ani handheldowego Prince of Per-
sia ani Yoshi Island nie skończyłem.

Wniosek? Konsolki przenośne są mi całkowicie 
zbędne. Czas w podróży zabijać można też na 
inne sposoby. Oczywiście - zawsze można umi-
lić sobie rozrywkę w komunikacji miejskiej w 
drodze do pracy czy szkoły, ale jednak nie dość, 
że preferuję wtedy poczytać, to jeszcze okazja 
ta znika, gdy człowiek dorobi się samochodu. 
Do tego coraz większa ekspansja telefonów ko-
mórkowych na pole gier, mocno osłabia bazę 
użytkowników Ds.-ów czy PSP.

Podsumowując: dla mnie handheldy są zbęd-
ne. Znaczy do czasu, aż będę miał dzieci i w cza-
sie długich podróży samochodem będę modlił 
się o spokój w aucie. Wtedy sensownym będzie 
wręczyć im po konsolce, żeby się nie nudziły. 
Hm, może jednak rzeczywiście ten rodzaj wir-
tualnej zabawy ma przed sobą jakąś przyszłość.
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Grze grze nierówna. Dlatego cieszy nas 
bardzo, że coraz częściej otrzymujemy dema 
do pobrania z Xbox Live czy Playstation 
Store. Wtedy można się przekonać czy mamy 
na dany tytuł ochotę. Dziś starcie dwóch 
poglądów na demo Vanquish.

Kiender: Od dawna czekam na porządną 
strzelaninę TPP. Tak naprawdę ostatni raz do-
brze bawiłem się przy Gears of War 2. Od pre-
miery tego tytułu niedługo miną 2 lata, a on 
wciąż pozostaje dla mnie królem shooterów. 
Duże nadzieje pokładałem w wydanym nie-
dawno Lost Planet 2. Jak na Capcom przysta-
ło, miało być grubo i zacnie – wielkie giwery, 
mechy i totalna rozwałka. Wyszło niestety sła-
bo, gra zupełnie mi nie podeszła, a przecięt-
ne oceny w prasie tylko potwierdziły moje roz-
czarowanie. Nawet przechodzenie trybu fabu-
larnego w kooperacji z drugą osobą było nija-
kie, więc płytka powędrowała pod młotek na 
aukcję. Tymczasem przypadkiem trafiłem na 
trailer prezentujący w akcji nową grę Segi. To 
coś zwało się Vanquish i momentalnie mną za-
władnęło. Futurystyczny klimat, eksplozje za-
lewające ekran i gigantyczne roboty z jeszcze 
większym arsenałem na pokładzie. I chociaż 
fabuła wyglądała dennie, a gra miała być ko-
lejnym klonem Gears of War, nie miało to dla 
mnie żadnego znaczenia. Ważne, że ten paro-
minutowy filmik kipiał akcją.

Po kilku tygodniach przeglądania różnych in-
formacji i zapowiedzi o grze wreszcie pojawi-
ło się demo na PS Store. Jak tylko położyłem 

na nim swoje łapska, wiedziałem, że się nie za-
wiodę. Jak już wspomniałem, akcja „Vanqu-
ish” dzieje się w przyszłości, kiedy to źli Rosja-
nie (który to już raz?) atakują USA, które opra-
cowywało projekt mający na celu rozwiąza-
nie problemów energetycznych świata. Czer-
woni chcą oczywiście wykorzystać te plany 
do przejęcia kontroli nad globalną gospodar-
ką. Wcielamy się w postać niejakiego Sama Gi-
deona dysponującego „super-hiper-turbody-
mo” kombinezonem wojskowym, który ma za 
zadanie uratować swój kraj przed nacierający-
mi Sowietami. Brzmi to wszystko żenująco, ale 
zapewne patriotycznie nastawieni Ameryka-
nie to kupią.

Na szczęście po szoku fabularnym jest tylko le-
piej. W demie od razu zostajemy wrzuceni w 
środek akcji, gdzie wraz z oddziałem żołnie-
rzy przedzieramy się przez futurystyczną me-
tropolię, siejąc zniszczenie w szeregach wro-
ga. Ogień prowadzimy za pomocą czterech 
typów broni – lekki i ciężki karabin maszyno-
wy, strzelba i granaty. Pomiędzy karabinami 
nie czuć specjalnie różnicy, natomiast strzelba 
działa tylko na krótkich dystansach, ale zadaje 
za to największe obrażenia. Granatów mamy 
dwa rodzaje – klasyczny odłamkowy i z impul-
sem elektromagnetycznym, który paraliżuje 
wrogie jednostki. Arsenał w pełnej wersji gry 
ma być dodatkowo rozbudowany o kilka obo-
wiązkowych pozycji takich jak snajperka czy 
wyrzutnia rakiet.

Pozostaje jeszcze oczywiście kombinezon, 
który także pozwala się wyszaleć na polu wal-
ki. Możemy więc wykonywać efektowną jazdę 
na dopalaczach, znacznie usprawniając mo-
bilność bohatera. Z kolei walcząc wręcz strój 

pozwala na wysysanie energii z pokonanych 
przeciwników. Pełna lista opcji kombinezonu 
będzie znana dopiero wraz z premierą finalne-
go produktu.

Wrażenia z gry są świetne. Wprawdzie schemat 
jest dosyć oklepany – przechodzimy przez ko-
lejne sekcje i kryjąc się za osłonami wypluwa-
my tysiące pocisków w nadciągające fale Ro-
sjan. Nie wpływa to jednak na ogólny odbiór 
gry, bo dzieje się dużo i efektownie. Ekran za-
lewają smugi pocisków i wielkie eksplozje, wy-
miana ognia jest tak intensywna, że napraw-
dę mamy wrażenie uczestniczenia w większej 
zadymie. Być może czasem wkrada się totalny 
chaos, bo przeciwnicy są „wszędzie” i nic nie 
widać, ale naprawdę z przyjemnością opróż-
nia się wtedy kolejne magazynki. Vanquish 
ma oferować oczywiście pojedynki z wielkimi 
bossami. W demie pojawia się już jeden kon-
kretny mech, przy którym trzeba się trochę na-
pracować, żeby pozbawić go wszystkich śru-
bek. Po trailerach widać, że czeka cała kolejka 
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Marcin „Kiender” Kiendra, Przemek „Gonz” Pawełek
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takich osobników z typowo japońskiej szkoły 
growej – boss tak wielki, że nie jest w stanie 
zmieścić się na raz na ekranie TV i niosący jesz-
cze większą armatę…

Kilka słów o oprawie. Design jest dosyć spe-
cyficzny, skąpany w jasnych barwach sprawia 
wrażenie sterylnego. Ma to zapewne oddawać 
futurystyczny klimat, ale mam nadzieję, że po-
jawi się różnorodność kolorów. Inaczej szyb-
ko zrobi się monotonnie w temacie wystroju 
kolejnych etapów. Grafika jest poprawna, bez 
żadnych wodotrysków jeśli chodzi o tekstury i 
oświetlenie. Nadrabia za to efektami specjal-
nymi towarzyszącymi wykorzystaniu pokaź-
nego arsenału.

Po ograniu dema mogę wnioskować, że gra 
nie wytyczy nowych standardów, ale zapeł-
ni chwilowo niszę na rynku. Będzie to kalka 
sprawdzonych rozwiązań z najlepszych tego 
typu tytułów. Szybka, efektowna i nastawiona 
na pełną destrukcję. W moim rankingu praw-

dopodobnie szykuje się najgorętsza strzelani-
na TPP tego roku.

Ocena wstępna: 7

Gonz: Czuję się zmuszony wejść z przedmów-
cą w polemikę. Też porządnie sobie nie po-
strzelałem trzecioosobowo od czasu Gears of 
War 2, no chyba że liczyć bardziej przygodowe 
Uncharted 2, tam też się w sekwencjach strze-
lanych sporo i ładnie działo. Też uważam Va-
nquish  za grę bardzo poprawną i pozbawioną 
za grosz nowatorstwa. Osobiście nie doświad-
czyłem jednak w trakcie demka żadnych moc-
nych wrażeń, i jeśli ta pozycja okaże się strze-
laniną roku, będzie to oznaczało, że rok bie-
żący dla rynku cyfrowej rozrywki był po pro-
stu rokiem ubogim. Grafika jest przyzwoita, 
podobnie udźwiękowienie, przeciwników – a 
więc i akcji oraz wybuchów – dużo. Tak się jed-
nak składa, że w kolejnym roku życia obecnej 
generacji konsol wszystko to (z wyrośniętymi 
bossami włącznie) jest w shooterach obowią-

zującym minimum. Co wyróżnia Vanquisha  na 
tle innych strzelanin z ostatnich paru lat? Ano 
nic, chyba że za coś wyjątkowego uznać bullet 
time, który do użycia wymaga wykonania fi-
kołka, albo możliwość ślizgania się na dopala-
niu po posadzce, w trakcie którego częstujemy 
przeciwników ołowiem. Przecież nawet Stran-
glehold  Johna Woo sprzed trzech lat oferował 
możliwość wpełźnięcia na toczący się wózek, 
i ostrzeliwania oponentów w trakcie krótkiej 
wycieczki przed siebie. Owszem, to naciągane 
i raczej komiczne porównanie, co nie zmienia 
faktu, że najzwyczajniej w świecie to już było. 
O ile autorzy nie zaskoczą nas naprawdę nie-
tuzinkowymi pomysłami w pełnej wersji, do-
czekamy się najwyżej gry przyzwoitej. Może 
nawet zabawnej, ale dalekiej od wybitności. 
To, co reprezentuje sobą demo Vanquish, to 
chyba za mało by poruszyć graczy i krytykę w 
roku 2010.

Ocena: 6 z plusem (na zachętę)
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ROBOTICA - recenzja 
Bartosz „Kastor Krieg” Chilicki

ski światła. Technologia druku nie była jed-
nak niestety pierwszego sortu. Co prawda nie 
ma problemów z ostrością tekstu czy ilustra-
cji, nic też nie brudzi palców i się nie rozmywa, 
lecz papier jest raz to szorstki i nieprzyjem-
ny w dotyku, pylisty, a raz śliski i gładki. Z nie-
wiadomych mi względów grzbiet podręczni-
ka nie został sklejony z materiałową podstawą 
szycia – przez to otwarta książka wykoślawia 
się, szwy niepotrzebnie pracują, a zewnętrzny 
grzbiet kart wybrzusza się i łamie, utrudnia-
jąc kartkowanie. Niby niewielka rzecz, a skleje-
nie bardzo uprzyjemniłoby lekturę, przy okazji 
zwiększając trwałość wydania.

Kolejny temat godny poruszenia to ilustra-
cje. Mamy tu do czynienia zarówno z mniej 
więcej klasycznymi technikami, jak i czystym, 
w znacznej mierze nie teksturowanym, 3D. 
Wszystkie tradycyjne ilustracje są co najmniej 
dobre, jeśli nie świetne, wiele z nich doskona-
le oddaje turpistyczną ohydę settingu (o czym 
dalej), kilka jest wręcz genialnych. Grafika trój-
wymiarowa raczej się broni, choć rzadkie kosz-
marki są właśnie w tej grupie, a to przez wyjąt-
kowo niedobry dobór jednolitych lub prosto-
linijnie gradientowych teł. Gdy rozpatrywać 
grafiki 3D jako ilustracje same w sobie, wiele z 
nich prezentuje się bardzo dobrze dzięki swo-

Przez wiele tygodni ROBOTICA była dla mnie 
wielką niewiadomą. Natykałem się pierwotnie 
na ogólnikowe plotki, dość tajemnicze 
zapowiedzi, przeczytałem sporo nieżyczliwych 
systemowi komentarzy. Dowiedziałem się, że 
to heartbreaker  rodem z lat 90., niespełnione 
marzenie wreszcie puszczone drukiem, że 
niczego wartościowego nie można się po nim 
spodziewać. W pewnych kręgach ROBOTICA 
stała się pośmiewiskiem, nim jeszcze cokolwiek 
konkretnego o niej tak naprawdę było 
wiadomo. Dworowano sobie z autora, projektu 
i nielicznych ilustracji oraz udostępnionych 
fanom materiałów. Równocześnie jednak 
ukazały się pierwsze fragmenty mechaniki i tu 
już malkontenci musieli spuścić z tonu, gdyż 
gra jako taka zapowiadała się co najmniej 
nieźle.

Gdy otrzymałem podręcznik do lektury, 
najpierw jako PDF, potem właściwą książkę, 
przekonałem się o jednym – by ROBOTICA 
została przeze mnie sprawiedliwie oceniona, 
musiał będę przeanalizować oddzielnie 
podręcznik – jego wydanie i stronę edytorską 
– a oddzielnie grę, o której świecie i zasadach 
opowiada. Zacznijmy więc od tego pierwszego.

PODRĘCZNIK, wydawniczo
Pierwsze wrażenie jest więcej niż dobre. Pod-
ręcznik został twardo oprawiony, lakierowa-
ną okładkę zdobi kontrowersyjna ilustracja 
– moim zdaniem świetna, kontrastowa i kli-
matyczna. Tytuł i podtytuł „Apokaliptyczna 

gra fabularna science fiction”  nie przytłacza-
ją okładki, projekt może się z pewnością podo-
bać. Grzbiet także świetnie prezentuje się po 
postawieniu książki w kolekcji na półce. Wte-
dy jednak zauważamy, iż format podręcznika 
jest mocno niestandardowy dla RPG. Jest to 
bowiem klasyczne A4, z nieznacznym narzu-
tem w przypadku samej oprawy. Oznacza to, 
iż podręcznik jest duży i ciężki, noszenie go na 
sesje może być problemem, niezbyt wygod-
nie także leży w rękach podczas lektury, prze-
ważając do przodu. Ot, kwestia odmienności i 
przywyknięcia, nie zaś wielki mankament.

Po otwarciu oprawy widzimy wyklejki z kolo-
rowego czerpanego papieru ozdobione ilu-
stracjami cyborgów, robotów i potworów. Wy-
glądają nieźle, choć podobieństwo niektórych 
do znanych tworów popkultury może być nie-
co niepokojące. Podręcznik zawiera dwustro-
nicowy spis treści, a na końcu indeks, choć nie-
stety niezbyt obszerny i pomijający wiele za-
gadnień mechanicznych, do których zwłasz-
cza w trakcie pierwszej lektury przydałyby się 
szybkie odnośniki. Strony ozdobione są na 
krawędziach centrymetrowej szerokości gra-
ficznymi ramkami, nieznacznie różniącymi się 
w detalach w przypadku każdego z rozdzia-
łów. Wygląda to dobrze, cieszy oko i tworzy 
odpowiednią oprawę.

Papier to preferowana przez wielu graczy kre-
da, w tym wypadku na szczęście półmato-
wa, nie skazująca oczu na nieustanne odbla-
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istemu ascetyzmowi rodem z estetyki Ja, Ro-
bot czy teledysku Björk do All Is Full Of Love. 
Ich problemem jest jednak właśnie ta asce-
tyczna aseptyczność, doskonała niemal nie-
skazitelność nie licująca z powszechnie i na-
miętnie podkreślanym w opisach brudem i 
zniszczeniem. Ten dysonans bywa często prze-
szkodą. Opisy te z powodzeniem obrazowane 
mogłyby być pracami Beksińskiego seniora 
czy Gigera. Najlepsze z prac zamieszczonych w 
podręczniku zresztą z tego stylu ochoczo czer-
pią, podbarwiając go jeszcze miejscami eroty-
ką zaczerpniętą od Royo. Są to jednak nielicz-
ne perełki w morzu ilustracji świetnych, ale nie 
do końca na temat.

Nie sposób także nie wspomnieć o dodawanej 
do podręcznika płycie CD. Sama jej obecność 
wykracza poza wydawniczy standard, a okazu-
je się, że zamieszczono na niej sporo dodatko-
wych i przede wszystkim wielce użytecznych 
materiałów. Znajdziemy tu po dwie wersje – 
jedną w pełni kolorową, drugą ekonomiczną 
– wszystkich kart postaci i kart dodatkowych 
(technologii, broni, robotów, bazy, programu 
etc.) w plikach PDF. Ciekawym dodatkiem jest 
film instruktażowy, który ma pomóc wypeł-
niać co bardziej skomplikowane spośród licz-
nych opcjonalnych załączników do karty po-
staci. Ewenementem jednak na naszym rynku 
jest co innego. Po pierwsze, ROBOTICA posia-
da własny, darmowo dołączany do podręczni-
ka soundtrack. Nie jest to przy tym jakieś tanie 
i krótkie pitu-pitu. To z okładem godzina po-
rządnego dark ambientu stanowiącego bar-
dzo dobrą ilustrację do dowolnej sesji tego 
systemu. Po drugie zaś, wielkie uznanie nale-
ży się wydawnictwu za zamieszczenie na pły-
cie podręcznika w wersji PDF. Tak, tak, CYFRO-
GRAFIA to pierwsze na naszym rynku erpego-
wym wydawnictwo, które otwarcie pokazuje, 

że nie boi się piratów, woli dopieszczać kupu-
jącego, a PDF uważa za źródło dobrej reklamy 
i potencjalnych nowych klientów.

PODRĘCZNIK, edytorsko
Skoro wydawniczo jest naprawdę nieźle, jak 
przygotowano sam tekst? Tu już tak dobrze, 
niestety, nie jest.

Po pierwsze, co natychmiast rzuca się w oczy, 
podręcznik złożono w wyjątkowo nietypowy 
dla papierowych wydań sposób – oddzielając 
akapity interlinią, miast wykorzystywać wcię-
cia. Decyzja ta, mimo wyjaśnień autora o in-
tencji osiągnięcia efektu „tekstu terminalo-
wego”, jest dla mnie cały czas niezrozumiała. 
Podręcznik czyta się przez to ciężko, nieprzy-
jemnie. To, co sprawdza się podczas czytania 
dwóch lub trzech ekranów tekstu na portalu 
informacyjnym, nie zdaje egzaminu w trakcie 
kilkugodzinnej lektury podręcznika wydane-
go na papierze.

Mocno problematyczne jest również to, iż nie 
zastosowano żadnych sensownych wyróż-
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Prezentacja podręcznika

+ Twarda oprawa z dobrą, przykuwającą wzrok ilustracją
+ Pełen kolor, w większości świetne lub co najmniej dobre ilustracje
+ Użyteczne i estetyczne projekty kart postaci
+ Matowa kreda
+ Karty postaci i załączniki do nich, zamieszczone jako PDF na płycie
+ Film instruktażowy
+ Świetna muzyka dark ambientowa, doskonały podkład do sesji
+ Podręcznik w PDF!
- Okazjonalne słabsze lub nie w pełni zgodne z klimatem ilustracje
- Brak sklejenia grzbietu z szyciem, co może, acz nie musi wpłynąć na trwa-
łość
- Irytujące szorstko-pyliste kartki
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nień nagłówków sekcji oraz subsekcji w tek-
ście. Ani wcięć, ani też odmiennej, ani nawet 
choćby większej czcionki – jedyny wyróżnik to 
wytłuszczenia i kursywy. Jak domyślają się za-
pewne wszyscy, tak nikłe formatowanie po-
woduje, iż nie wiadomo często, gdzie dana 
sekcja lub subsekcja się kończy, co jest jedy-
nie wymienianiem podpunktów w danej sub-
sekcji, a co – początkiem kolejnej. Wszystkiego 
trzeba się wręcz miejscami domyślać z kontek-
stu. Nie jest to też, niestety, koniec grzechów 
składacza. Tekst jest złożony po prostu kiep-
sko – pozostawiono wiele wdów i sierot, wiele 
krótkich spójników kończy wersy. Zdarzają się 
strony, którym urwano część ostatniego aka-
pitu, a gdzie indziej wręcz przecinek zaczyna 

drugą kolumnę na stronie. Nowe rozdziały za-
czynają się na tej samej stronie, na której koń-
czą się poprzednie, oddzielone od nich tylko 
grubą krechą grafiki i nagłówkiem.

Redakcja i korekta tekstu także nie stoją na do-
brym poziomie. Pomijam nawet pojedyncze 
literówki czy zdarzające się miejscami błędy 
fleksji stanowiące relikty procesu edytorskie-
go. Przede wszystkim jednak, tekst jest słaby 
stylistycznie. Czyta się go trudno, język brzmi 
monotonnie, zbyt formalnie. Problemy skła-
dniowe zmuszają do wielokrotnych prób rein-
terpretacji opisów i zasad, czasem nie wiado-
mo o który z potencjalnych wariantów chodzi. 
Na str. 241, w sekcji zasad „Stężenia sukcesu” 
(także średnio zgrabne sformułowanie), mie-
ści się subsekcja „Niepełna porażka”, w której 
mowa jest na samym końcu o tym, że „ta zasa-
da nie działa w konkretnym typie testów prze-
ciwstawnych”. Problem w tym, że przez trzy 
czwarte tej subsekcji cały czas jest mowa nie 
o niepełnej porażce, lecz o zasadzie Stężenia, 
która pozostaje podmiotem, gdy pada sfor-
mułowanie „ta zasada”. Takich błędów logicz-
nych przeszło do tekstu finalnego kilka.

Redaktorzy przepuścili sformułowania nie 
tylko niezręczne czy niepoprawne języko-
wo (vide „sporadycy”, „spostrzeganie równo-
ległe”, czy „gracz może zadeklarować dowol-
nie filmową operację”), lecz także zwyczajnie 
moim zdaniem niedopuszczalne (mające an-
tysemicką nutę „podjudzać”). Do tego neolo-
gizmy w terminologii ROBOTIKI czasami wy-
ważają drzwi otwarte przez inne gry. Języko-
wo te określenia również nie mogą się podo-
bać, np. „przebicia własne” i „przebicia własne 
przeciwnika” – czemu nie po prostu „przebicia 
przeciwnika”? Przez redakcję przeszły też dość 
absurdalne porady w rodzaju: „Kaftan bezpie-
czeństwa. Rozgrywka może poskutkować wy-
trąceniem z równowagi psychicznej, toteż do-
brze jest mieć w zanadrzu kaftan bezpieczeń-
stwa. Zalecamy rozłożenie go na stole i wyko-
nywanie na nim rzutów kośćmi. Dzięki temu, 
ten szczególny rekwizyt zawsze będzie przy-
pominać o konwencji schizofrenicznego snu. 
Na rękawach warto wypisywać tytuły rozegra-
nych scenariuszy. Kaftan bezpieczeństwa bez 
problemu można zakupić chociażby w inter-

netowym sklepie medycznym”. Doprawdy? 
Kaftan? Porada podana jest tak, że nie wiado-
mo, czy się śmiać, czy płakać – jeśli to żart, to 
marnej próby i powinien zniknąć, a jeśli praw-
da, to braknie słów, by opisać, jak bardzo to 
nieodpowiedzialne.

Transkrypcję wprowadzono nierównomier-
nie – gdzieniegdzie jest po prostu obecna, 
gdzieniegdzie dość nachalna (np. łacińskie 
quasi- forsowane jako „kwazi-”), a gdzie in-
dziej jej brakuje (processing, fusion). Osobi-
ście jestem przeciwnikiem tak dalece zakrojo-
nej transkrypcji wyrazów pochodzenia obce-
go. Najcenniejsza w takich przypadkach jest 
jednak konsekwencja – tej zabrakło. Na szczę-
ście podręcznik jest przynajmniej jednolity 
terminologicznie i nie ma problemów z nie-
spójnością nazewnictwa. Nie znalazłem także 
pustych lub mylnych odnośników. Niby jest to 
oczywistość, ale wydawcy czasem sobie tutaj 
nie radzą.

Do nielicznych plusów edytorskich i DTP-
owskich podręcznika należy zaliczyć ciekawe i 
przejrzyste projekty kart postaci oraz licznych 
do nich załączników. Wypełnianie ich jest pro-
ste, a po zapisaniu pozostają czytelne. Czcion-
ka, którą wykorzystano, również nie sprawia 
problemów podczas lektury.

GRA, setting
„Trwa apokalipsa, a na ziemi panuje stale nara-
stający chaos!”

Od pierwszych stron ROBOTICA atakuje czy-
telnika dystopijną wizją przyszłości Ziemi. W 
jej ramach postęp pospołu z ludzkimi słabo-
ściami stają się przyczyną upadku naszej cywi-
lizacji. Zaawansowana cybernetyka, sztuczne 
inteligencje, autonomiczne cyborgi, korpora-
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Edycja tekstu

+ Obecność dobrego spisu treści i choć szczątkowego indeksu
+ Czytelna czcionka podstawowa tekstu

- Bardzo słaby skład
- Brak formatowania tekstu ponad wytłuszczenie / kursywę
- Słabe redakcja i korekta
- Tekst mierny językowo
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cyjne klony – to w tym settingu codzienność 
i dowód rozkwitu technologicznego. Ludzie 
transferujący swoją jaźń do postaci cyfrowej, 
zdalnie sterujący swymi w pełni cybernetycz-
nymi ciałami, masowo klonowana niewolnicza 
siła robocza, przeniesienie władzy z rąk społe-
czeństwa w macki wszechpotężnych korpora-
cji, krwawo tłumione bunty, ubezwłasnowol-
nione media, skażenie środowiska, patologie 
i nieopanowywalne pandemie… Sam rdzeń 
większości co mroczniejszych gier s-f, prawda?

W tym jednak momencie ROBOTICA wyko-
nuje woltę i to, czy ją zaakceptujecie, czy nie, 
najprawdopodobniej zaważy o tym, czy prze-
łkniecie ten setting. Zamiast trwać na pozy-
cjach i żyłować Ziemię, korporacje w poszuki-
waniu normalności zarządziły ewakuację w ko-
smos, na stacje orbitalne i pozaziemskie kolo-

nie. Zwykli ludzie zadłużyli się po uszy swoich 
potomków po trzydzieste pokolenie, zaś bo-
gaczom, władcom korporacji i ich służebnym 
klonom ten przywilej po prostu się należał. 
Na Ziemi zaś prócz motłochu pozostały wszel-
kiego rodzaju potworności. „Anarchia, wyna-
turzenia i śmierć”, cytując podręcznik. Śmierć 
milionów, mutacje, wychodzące na jaw pro-
gramy eksperymentalne, samoprogramują-
ce się SI. Pojawił się także nowy rodzaj bytów, 
tzw. Hiperistoty, niejako żywe i samoświado-
me energia i informacja, traktowane jak bogo-
wie oraz przepotężni wrogowie w jednej oso-
bie. Podręcznik podkreśla paranoję obecnej 
sytuacji, mnogość zagrożeń, niepewność sta-
tusu każdej napotkanej osoby, przeznaczenia 
znalezionej i wciąż aktywnej maszyny, pole-
ceń programu wypełnianego przez kolejnego 
robota czy parapsychicznych mocy pozornie 
niegroźnego mutanta.

Do tego momentu jest dobrze. Niestety, pod-
ręcznik mówi o jeszcze jednym zdarzeniu. 
Wprowadza, całkowicie deus ex machina, do-
datkowego przeciwnika, niejaki „system DE-
STRO”. Pomijając czerstwą niczym żołnierski 
suchar nazwę, o co z nim chodzi? Otóż fabu-
larnie jest to swego rodzaju kuzyn neuroshi-
mowego Molocha. Korporacjom nie dość było 
bowiem tego, co uczyniły. Odlatując na za-
wsze z Ziemi, korpowie (kierując się „wstydem, 
strachem i zażenowaniem”) nacisnęli czer-
wony guzik i uruchomili wyżej wzmiankowa-
ny system autodestrukcji świata. Ciekawe, że 
mieli taki przygotowany, akurat po to, by na 
orbicie zareagować emocjonalnie, prawda? 
DESTRO przy pomocy swoich zabójczych ma-
szyn ma na celu – uwaga, uwaga! – usunięcie 
wszystkich świadomie żyjących istot, klonów, 
mutantów, robotów i cyborgów. Ktoś czuje się 
zaskoczony?

Przyznam, że w tym właśnie miejscu dla mnie 
system „dżampnął szarka”. Setting zapowia-
dał się wyśmienicie jako prawdziwa apokalip-
tyczna gra akcji i przetrwania, zmagania się 
ze światem i jego obecną postacią, jego od-
rażającą, przegniłą twarzą odsłoniętą po zdar-
ciu korporacyjnej maski. Siłowe jednak wręcz 
wpychanie wszystkim frakcjom wspólnego 
wroga, z którym nie sposób rzecz jasna ne-
gocjować, to już przesada. Osobiście usuwał-
bym DESTRO z pola widzenia większości sesji. 
Nie jest po prostu moim zdaniem potrzebny 
do tego, by zaangażować rozmaite postaci w 
kampanię. Bardzo zaś łatwo go nadużyć i wy-
wołać syndrom nękający mojego ukochane-
go starego Wilkołaka, znany pod mianem „Bra-
cia! Żmij zaatakował!”. Nadużywano tego jako 
pretekstowej formy łączenia drużyny i zawią-
zywania fabuł, w końcu nic prawie nie działo 
się na sesjach bez kolejnej, jakże odrażającej, 
ingerencji Żmija.

Jednakże samym DESTRO nie należy się su-
gerować, ponieważ sam świat gry, choć tur-
pistycznie odpychający, jest naprawdę cieka-
wy. Setting dopuszcza granie wieloma „rasa-
mi” postaci. Co jednak dla sporej liczby graczy 
będzie zaskakujące, nie ma możliwości gra-
nia zwykłymi ludźmi. Niedobitki tychże funk-
cjonują zbiorczo jako miejski motłoch albo 
mniej lub bardziej zdeformowane i odhuma-
nizowane mutanty, często o zdolnościach pa-
rapsychicznych. Jeśli napotka się zdrowo wy-
glądającą osobę w wieku lat około trzydzie-
stu, będzie to raczej wyzwolony bądź zniewo-
lony wciąż przez korporacyjne uwarunkowa-
nia klon, niż zwykły człowiek. Poza mutantami 
i klonami grać można wszelkiej maści synte-
tykami – samoświadomymi robotami o prze-
dziwnej, częstokroć niehumanoidalnej, zależ-
nej od przeznaczenia budowie; podobnymi 

terminatorom cyborgami w pseudonaturalnej 
skórze-masce, z wszczepionym dyskiem Cy-
ber-Psyche zawierającym zdigitalizowaną, za-
pewne już na poły szaloną, ludzką osobowość; 
względnie humanoidalnymi androidami me-
dycznymi, bojowymi, technicznymi bądź in-
terpersonalnymi, o wyglądzie zazwyczaj przy-
pominającym wcześniej wspomniane All Is 
Full Of Love. Wszystkie te postaci są w settin-
gu mniej lub bardziej pełnoprawnymi „obywa-
telami”, stanowią składowe drużyny na prak-
tycznie równych prawach.

Kolejnym zaskoczeniem jest jednak zupełnie 
nowy rodzaj postaci – tak zwana Hiperistota, 
byt „transcendentalno-informatyczny”. Hiper-
istoty dają możliwość grania „duchem w ma-
szynie”, istotą niematerialną, żywą oraz świa-
domą informacją i energią. Istota taka wpływa 
na świat poprzez opętywanie maszyn i świado-
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mych istot, działa, wykorzystując ich ciała, na-
rzędzia, broń oraz technologie. Jest takim cy-
berpunkowym loa, teoretycznie bezcielesnym 
i bezkształtnym, jednakże wcale nie wszech-
potężnym. To bardzo znaczący element grupy, 
do tego stopnia mocarny i unikalny, że zgod-
nie z zasadami podręcznikowymi w drużynie 
może znaleźć się tylko jedna postać tego ro-
dzaju. Można byłoby się obawiać problemów 
podobnych jak w Star Wars RPG, gdzie wszy-
scy zwykle chcą grać Jedi. Tu jednak wszyst-
kie typy postaci zaprezentowane są na tyle in-
teresująco, że obecność Hiperistot to wisien-
ka na smacznym torcie, zwłaszcza wobec ist-
nienia stanowiącej „rzeczywistość rozszerzo-
ną” cyberprzestrzeni.

Setting wyposażony jest również w domyślne 
miejsce akcji: miasto zwane Blue Entropia. Z 
podręcznikowego opisu wykształca się obraz 

będący skrzyżowaniem cyberpunkowego Ni-
ght City z tytułowym Hive z Necromundy. Po-
lać to wszystko należy sosem wojny domowej, 
anarchii i potwornej epidemii. Wszechobec-
ne walki, trupy pokotem na ulicach, rozległe 
pożary, walące się wysokościowce, zasilanie 
obecne gdzieniegdzie wyłącznie dzięki obec-
ności Hiperistot, a gdzie indziej dzięki wciąż 
aktywnym bunkrom Węzłów Energetycznych, 
o które rzecz jasna toczą się nieustające po-
tyczki. Pogoda jest z gatunku wybuchowo-
toksycznych, a jedyne prawdziwe schronienie 
dają Hangary – skrzyżowanie fortec, hal kon-
certowych i hedonistycznych burdeli dla oso-
bliwości wszelakich. Dystopijność Blue Entro-
pii dorównuje z łatwością nihilistycznej pre-
zentacji ogółu settingu. Podręcznik opisuje 
także kilka grup społecznych i sekt, zarówno 
śmiertelniczych, jak i zrzeszających syntety-
ków, korporacje i organizacje badawczo-nau-

kowe. Szkicuje też potencjalne interakcje mię-
dzy najważniejszymi stronnictwami, mogące 
stanowić kanwę kolejnej fabuły. Ugrupowania 
są bardzo zróżnicowane, o rozmaitym spek-
trum możliwości oraz zainteresowań, wszyst-
kie jednak dobrze pasują do zdegenerowane-
go otoczenia, perwersji naturalnego porządku 
rzeczy.

Całość opisu settingu podporządkowana jest 
stylistyce „fusion”, kształtującej i świat, i sposób 
jego opisu w podręczniku. Zakłada ona wyko-
rzystywanie nawet skrajnie sprzecznych inspi-
racji do tworzenia nowych, nieoczekiwanych 
efektów. Wiele z pomysłów wykorzystanych w 
grze teoretycznie graniczyłoby z plagiatem; za 
przykład weźmy choćby aparycję terminato-

ropodobnych cyborgów czy wręcz obecność 
tzw. Duali, botów posiadających technolo-
gię Transformacji, a dzięki niej zdolność prze-
miany w obiekt o innej od podstawowej kon-
strukcji oraz funkcjonalności (sic! Także w po-
jazdy!). Jednak w nowym kontekście settingu 
i faktycznej użyteczności tych pomysłów pod-
jęte decyzje bronią się bardzo dobrze, przesta-
jąc być plagiatem, a stając się czysto postmo-
dernistycznym kreatywnym zapożyczeniem. 
Dzięki temu, jeśli gracz zawsze chciał zagrać 
czymś w rodzaju T-800 albo czymś podobnym 
do Transformerów, teraz ma możliwość to zro-
bić, i to nie tylko „bo tak”, ale z pełnym uzasad-
nieniem w ramach świata gry.
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Setting

+ Bardzo spójna estetycznie wizja nieludzkiego świata
+ Ciekawe typy postaci, nowatorska forma Hiperistoty
+ Opis domyślnego miejsca akcji, olbrzymiego miasta Blue Entropia
+ Liczne opisy zróżnicowanych grup społecznych i interakcji między 
nimi
+ Nie silące się na pseudooryginalność, kreatywne wykorzystanie zna-
nych archetypów i motywów

- Setting może odrzucić nienawykłych do takiego natężenia zniszczenia 
i degeneracji, jest ponury i brutalny
- Przyczyny obecnego stanu rzeczy wyjaśnione są w sposób mało wia-
rygodny
- Nieszczęsny system DESTRO, narzucony wspólny wróg i prymitywny 
straszak na postaci graczy
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Sam świat jest jednym z najmroczniejszych 
ze znanych mi settingów. Gdzież tam do nie-
go Światu Mroku, nijak nie ma się do niego 
pod tym względem Klanarchia. Nie bez po-
wodu wcześniej przy ilustracjach powoływa-
łem się na Beksińskiego seniora oraz Gigera. W 
tekście znajdziemy fragmenty nazywające grę 
odrzuconym najwyraźniej podtytułem „ROBO-
TICA: KULT TECHNOLOGII” i jest to skojarzenie 
wyjątkowo celne. Jedynych realiów o porów-
nywalnej ohydzie odczłowieczenia i perwersji 
dostarcza właśnie KULT, jeśliby tylko zastąpić 
w nim okultyzm technologią. Rzeczywistość, 
którą stworzył Rafał Olszak, to Ziemia zajęta na 
pewien czas przez czterdziestkowych Adep-
tus Mechanicus, a potem przez nich na pa-
stwę losu porzucona. To świat bez krztyny na-
dziei na poprawę stanu rzeczy, to świat trwają-
cej apokalipsy z prawdziwego zdarzenia. Kudy 
do niej „apokalipsom” z okołomadmaxowej fe-
rajny, takim jak Neuroshima. Jesteście sobie w 
stanie wyobrazić całą Ziemię zajętą, a potem 
opuszczoną przez Molocha oraz granie jego 
samoświadomymi wytworami – albo zmuto-
wanymi ludźmi, którzy to wszystko przetrwa-
li? Jeśli wizja ta wam się podoba, ROBOTICA 
jest dla was.

GRA, mechanika
Podstawy mechaniki tego systemu są bajecz-
nie proste. Operuje on pulami k10, w któ-
rych szansa na sukces na każdej z kości wyno-
si 50%. Trudność testu definiowana jest przez 
liczbę sukcesów, którą należy przebić. W ten 
sposób test o trudności 3 wymaga 4 lub wię-
cej sukcesów dla pełnego powodzenia. Remi-
sy oznaczają tzw. niepełne porażki, w których 
należy się liczyć z częścią konsekwencji, a za 
mała liczba sukcesów to zwyczajna porażka. 
Rzecz działa również w drugą stronę, od licz-
by przebić uzależnione jest tzw. „stężenie suk-

cesu”, co pomaga prowadzącemu określić ska-
lę powodzenia w teście. Przydają się kości w 
dwóch kolorach, bowiem w jednych testach 
doprowadzać można do tzw. Przeciążenia 
(zwykłe testy fizyczne, gdzie sukcesy liczone 
są podwójnie, a porażki powodują nieznacz-
ne obrażenia od naciągnięć, zwarć i uszko-
dzeń mechanicznych), w innych zaś wolno za-
leżnie od wyposażenia i okoliczności „ulep-
szać” kostki (jak wyżej, jedynie brak obrażeń 
przy porażkach). Same pule zależą od pozio-
mu odpowiedniej lub zaadaptowanej do sy-
tuacji Umiejętności (system zezwala za zgodą 
prowadzącego naginać to, która Umiejętność 
zostanie wykorzystana, o ile tylko znajduje to 
spójne uzasadnienie w świecie gry). Umiejęt-
ności modyfikowane są przez wybrane przez 
gracza priorytety Atrybutów oraz modyfikato-
ry narzucane przez obraną Rolę. Nic zaskaku-
jącego, rdzeń mechaniki jest wyjątkowo łatwo 
przyswajalny nawet dla laika.

Podręcznik deklaruje, iż gra ma mechanikę 
„warstwową”. Jedynie jej część ma być nie-
zbędna do prowadzenia, bardziej złożone za-
sady zaś prowadzący i gracze mogą przyswa-
jać w miarę obywania się ze światem gry i jej 
podstawami. Trzeba przyznać, że podejście 
to jest nader przydatne, bo gra w pełnej kra-
sie jest dość rules heavy. Pełno w niej jednak 
również bardzo ciekawych pomysłów. Już na 
samym początku rozdziału o zasadach pod-
ręcznik mówi na przykład o możliwości od-
płatnego w specjalnym rodzaju PD wpływania 
na świat przez graczy, gdzie cenę ustala MG. 
Zmiany prawdopodobne i nie destabilizujące 
gry będą tanie, mniej prawdopodobne – droż-
sze, a psujące grę spotkają się z odmową. Two-
rzy to eleganckie ramy, w których nie trzeba 
już polegać na niepisanej umowie społecznej 
i jej rozmytych mocno zasadach. Dodatkowo 

system wprowadza także znane z gier kom-
puterowych (kłania się znowu „fusion”) poję-
cie Poziomu Trudności. Na wyższym poziomie 
pewne rzeczy będą trudniejsze i droższe, na 
niskim łatwiejsze i tanie. Ot, prosta sprawa, ale 
pozwala skalować oczekiwania wobec konflik-
tów bez znaczącego przemeblowywania sta-
tystyk NPCów. Innym ewidentnym zapożycze-
niem ze świata gier wideo jest sposób prezen-
tacji Profilu Psychologicznego na karcie posta-
ci. Zasada ta w ciekawy sposób opisuje ten-
dencje postaci do konkretnego rodzaju zacho-
wań i pozwala w łatwy sposób zdecydować o 
sposobie reagowania w danej sytuacji. Wykres 
zależności od poszczególnych archetypów za-
chowań zaprezentowany jest na karcie posta-
ci jako nieforemny sześciobok rozpięty na sze-
ściu promiennych „szprychach”, których dłu-
gość zależy od wartości danej cechy osobo-
wości. Prezentacja ta jest żywcem wyjęta z se-
rii konsolowych i komputerowych gier piłkar-
skich Pro Evolution Soccer, gdzie wykorzysty-
wana była do porównywania zdolności ataku, 
obrony, techniki, szybkości etc. Po raz kolejny 
mamy do czynienia z „fusion”, bez większych 
oporów adaptującym z popkultury wszelkie 
adekwatne i cenne elementy.

Podczas procesu tworzenia postaci mamy do 
czynienia z szumnie zapowiadanym Integrato-
rem Drużyny. Ten srodze rozczarowuje – jest to 
prosta tabelka do rzucania 2k6 (czemu w tabe-
lach korzystamy z k6, skoro większość mecha-
niki posługuje się pulami k10?), gdzie otrzy-
mujemy wyniki w rodzaju tego, iż powodem 
integracji jest: „wspólny wróg”, „ideologia” czy 
„zagubienie”, zaś drugi wynik precyzuje, „czym 
się to przejawia” i „z czego to wynika”. Teore-
tycznie może posłużyć jako proste źródło in-
spiracji, aczkolwiek analogiczne rozwiązanie 
widziałem w moim pierwszym posiadanym na 

własność podręczniku. Figurowało tam jako 
Life Path, a był to Cyberpunk 2020 wydany 
dwie dekady temu. Na szczęście jest to jedno 
z bardzo nielicznych w ROBOTICE nieudanych 
zapożyczeń.

Innym interesującym elementem mechaniki 
są zasady konfliktów społecznych, odmienne 
dla śmiertelników (ludzi, klonów, mutantów) i 
syntetyków. Pierwsza grupa, by osiągnąć po-
żądany efekt, musi w teście spornym osiągnąć 
zależną od wymaganego poziomu Styku licz-
bę przebić. Na Styku I można dokonać wyłącz-
nie rzeczy względnie prostych, np. zdobyć za-
ufanie naiwnej osoby. Styku II wymagać bę-
dzie coś trudniejszego, zaś Styku III wyprowa-
dzenie w pole czujnego i wytrenowanego kor-
poracyjnego klona. Ta prosta zasada ułatwia w 
znacznej mierze skalowanie konfliktów spo-
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łecznych, pozwala także zmieniać z czasem po-
ziomy Styku przypisane relacjom z NPC-ami, w 
zależności od aktualnych wydarzeń i postępo-
wania postaci. Pojedynki społeczne pomiędzy 
syntetykami polegają zaś na informatycznym 
wariancie „gry snów”. Oba systemy operacyjne 
usiłują przytłoczyć przeciwnika wymaganym 
natężeniem obliczeń, co wizualizowane jest 
poprzez wirtualną walkę: generowanie coraz 
bardziej złożonych, wzajemnie zwalczających 
się obiektów fraktalnych. Opisy tego, jak dane 
obiekty wzajemnie zwalczają się, dławią, dziu-
rawią, miażdżą i neutralizują, angażują obu 
uczestników i dają fenomenalny obraz tego, 
jak istoty syntetyczne mogłyby faktycznie 
ustalać wzajemną hierachię. Rację w ramach 
niezłomnej logiki ma bowiem ten, kto dowie-
dzie swej wyższości w zdolnościach oblicze-
niowych – z pewnością lepiej policzył wszyst-
kie za i przeciw konkretnego wyboru. Nie ko-
niec na tym odrębnej, przeznaczonej wyłącz-
nie dla syntetyków, mechaniki. ROBOTICA po-
siada ciekawy system obrażeń dla maszyn, w 
ramach którego uszkodzeniu lub zniszczeniu 
ulegają poszczególne podzespoły. Robot lub 
cyborg może zostać celnym trafieniem rozbro-
jony, unieruchomiony albo oślepiony, wciąż 
jednak mogąc wykorzystywać inne ze swoich 
Technologii. Sprawia to, iż pojedynki z synte-
tykami są ciekawe i przebiegają odmiennie od 
walk z istotami żywymi, które mimo wszech-
stronności łatwo wykluczyć z gry. Na każdego 
z syntetyków trzeba dobrać odpowiednią tak-
tykę, tym bardziej jeśli jest to grupa robotów 
czy androidów.

Inicjatywa w walce rozstrzygana jest syste-
mem licytacyjnym. Po jej ustaleniu gracze mu-
szą na czas pierwszej tury zdecydować się na 
jedną z dziesięciu postaw w walce. W zależno-
ści od dokonanego wyboru postać dyspono-

wała będzie plusami do konkretnych typów 
działań, z wyborem tym będą się więc wiąza-
ły konkretne, pozytywne i negatywne, konse-
kwencje taktyczne. Postaci mogą działać np. 
w trybie Asekuracji, wspierając czyjeś działa-
nia; Ofensywy, w której poświęca się własną 
ochronę, by zadać większe zniszczenia wrogo-
wi; i tak dalej. W kolejnych turach można zmie-
niać postawę w walce, ale nie więcej niż raz na 
turę.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem w ROBOTI-
CE jest tzw. Akt Ustępstwa. W myśl tej zasa-
dy dokładny obraz otrzymywanych w wal-
ce obrażeń i ponoszonych konsekwencji zale-
ży od gracza, który prowadzi daną postać. Ma 
on możliwość opisania obrażeń jako nieprze-
sadnie poważnych, wtedy jednak klasa Aktu 
Ustępstwa będzie wysoka. W wyniku tego zaś 
po sesji gracz dostanie znacząco mniej PD. Po-
dobnie jest w wypadku przesadnego, niszczą-
cego nastrój katowania swojej postaci ekstre-
malnymi opisami. Jeśli natomiast opis będzie 
klimatyczny i adekwatny do sytuacji, postawi 
postać w trudnym położeniu, z którego ta się 
jednak potem wykaraska, klasa Ustępstwa bę-
dzie niska i gracz może liczyć na pełną lub na-
wet zwiększoną pulę PD. Gracze mają w wyni-
ku tego za zadanie dobrowolnie nakładać na 
postaci trudności i komplikacje, nie czyniąc 
tego jednak w sposób autodestrukcyjny i nie 
znęcając się nad postacią. Wspiera to całkiem 
elegancko konwencję klasycznego filmu akcji, 
w którym nikt nie dotrwa do końca bez kilku 
ran, siniaków lub innego rodzaju obrażeń. Bra-
ny pod uwagę jest tylko jeden Akt Ustępstwa 
na sesję, toteż element ten nie przytłacza roz-
grywki. Punktami Doświadczenia nagradza-
ne być też powinno według podręcznika przy-
niesienie intrygującego rekwizytu, podobnie 
stworzenie najciekawszej postaci w drużynie 

(nagradzane przez grupę); bardzo duży pro-
cent PD przyznawany jest za odgrywanie i za-
angażowanie w sesję, czyste osiągnięcia są tyl-
ko piątą lub szóstą częścią otrzymywanych na 
sesji punktów. Nagroda należy się także gra-
czom, którzy m.in. brali udział w kluczowych 
negocjacjach, dokonywali spektakularnych „fi-
niszy”, czyli unicestwień pokonanego wroga, 
albo poddawali pokonane roboty recyklingo-
wi Technologii. Co interesujące, system Punk-
tów Doświadczenia powoduje także odgór-
ne ograniczenie żywotności postaci – po pew-
nym czasie (nagromadzeniu pewnej liczby PD) 
dochodzi do tzw. sprzężeń zwrotnych. W wy-
niku trwania w apokaliptycznym środowisku, 
wraz ze wszystkimi jego settingowymi kon-
sekwencjami, postępuje nie tylko rozwój, ale 
i degeneracja postaci, na wzór ich otoczenia.

Omawiając mechanikę, nie sposób nie wspo-
mnieć o pełnowymiarowym bestiariuszu. Opi-
suje on, wraz ze wszystkimi niezbędnymi do 
wykorzystania danego antagonisty współ-
czynnikami, przeciwników zarówno mecha-
nicznych, jak i organicznych. Każdy z przykła-
dów robota, cyborga, mutanta czy klona opa-
trzony jest bardzo adekwatną ilustracją. Styl 
rysowników, których prace zdobią tę część 
podręcznika, nie pojawia się w nim praktycz-
nie nigdzie indziej, bardzo dobrze pasuje do 
tej sekcji i nader obrazowo ukazuje potęgę i 
obrzydliwość tego, z czym przyjdzie się posta-
ciom mierzyć. Po bestiariuszu podręcznik koń-
czy dział z bronią i ekwipunkiem. Bronie, nie-
stety, są niezbyt ciekawe. Stanowią pseudo-
sukcesorów broni używanej obecnie, a obra-
zujące je modele 3D korzystają bez skrupu-
łów z mniej lub bardziej dokładnych kształtów 
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Mechanika
+ prostota i przystępność podstawowych zasad wykonywania testów
+ świadome podejście modularne do zasad
+ liczne ciekawe rozwiązania lub zapożyczenia
- kiepska prezentacja niektórych zasad, wiele terminów zaskakuje swo-
im pojawieniem się w tekście i trzeba się ich znaczenia doszukiwać gdzie 
indziej, a część użytych sformułowań wymaga domyślania się tego, o co 
w nich chodzi
- forsowana nowa terminologia dla wielu aspektów rozgrywki, momen-
tami wyważanie szeroko już otwartych drzwi
- nieliczne rozwiązania rozczarowują, np. Integrator Drużyny
- brakuje rozwiązań czysto nowatorskich, w ciągu ostatniej dekady to 
wszystko już widzieliśmy
- pełen zestaw zasad może przytłaczać swą złożonością nawet weterana
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pierwowzorów. Można było się tu zdobyć na 
krztynę więcej oryginalności, a same obiekty 
3D mogłyby mieć mniej połysku i lepsze tek-
stury (wyglądają po prostu jak grafika ze sta-
rych gier). To jednak zaledwie szczypta dzieg-
ciu, mankament, nie zaś poważna wada.

PODRĘCZNIK i GRA, podsumowanie
Mam nadzieję, iż przeczytawszy cztery po-
wyższe sekcje, rozumiecie już, czemu podją-
łem decyzję o takim, a nie innym kształcie ni-
niejszej recenzji. Standardowa jej forma spo-
wodowałaby zbytnie rozmycie „plusów dodat-
nich” oraz „plusów ujemnych”. Nadzwyczaj ła-
two bowiem do tej gry się zrazić.

Edycja tekstu woła o powtórne oddanie go 
lepszemu redaktorowi, korektorowi i składa-
czowi. Samo złożenie tekstu z wcięciami zre-
dukowałoby znacznie jego objętość, to zaś 
pozwoliłoby pozbyć się nadmiarowych 10% 
gorszych ilustracji i zmniejszyć ostateczną 
cenę podręcznika. Nie mam pojęcia, czemu 
tego nie zrobiono. Skład nie jest czytelny, ję-

zyk może czynić lekturę nużącą, błędy i nieja-
sności mogą odrzucać. Z drugiej jednak strony 
mamy pozostałą część prezentacji. Tutaj jedy-
ne zastrzeżenia to może co dziesiąta ilustracja 
(słabsza graficznie lub niezbyt zbieżna z tema-
tyką tekstu) i brak sklejenia grzbietu z szyciem 
– co jednak, sądząc po mojej półce, jest jakie-
goś rodzaju standardem na polskim rynku. 
Ale na Zachodzie większość wydawców, któ-
rych książki kupuję, grzbiet skleja, co podręcz-
nikom wydatnie pomaga. Tak czy inaczej, to 
tylko drobna niedogodność, a poza tym pod-
ręcznik prezentuje się świetnie. Bardzo dobre 
wydanie, świetne w większości ilustracje. Nie-
samowite jak na polskiego erpega, ale niespo-
tykane również na skalę międzynarodową do-
datki – darmowy PDF, darmowe dołączone do 
podręcznika karty w wersjach pełnych i eko-
nomicznych. A na tym nie koniec – jest prze-
cież film instruktażowy, a przede wszystkim 
godzina darmowej, świetnej muzyki ilustracyj-
nej. Wydanie jest więc po prostu luksusowe.

ROBOTICA broni się także settingiem, kli-
matycznym, prawdziwie zepsutym, ciężkim, 
brudnym i apokaliptycznym. Setting, w któ-
rym nie można grać ludźmi, jest novum. Tu 
każdy jest odmieńcem, każdy jest już zepsuty 
przez otaczający świat, a z kolejnymi sprzęże-
niami zwrotnymi w toku kampanii proces ten 
będzie postępował. Mimo skoku nad rekinem 
w postaci DESTRO setting jest pełen wszyst-
kich naszych ulubionych popkulturowych 
apokaliptyczno-esefowych motywów i arche-
typów. Bez większego skrępowania zrzyna 
co się nada, po czym zmienia to i dopasowu-
je do siebie, czyniąc integralną częścią syste-
mu. Analogicznie konstruowana jest mechani-
ka, sporo udanych zapożyczeń, do tego mnó-
stwo dobrych pomysłów własnych, czyli filo-
zofia „fusion” w czystej praktyce.

ROBOTICA to bez wątpienia dobry system. 
Wydany jest świetnie, byłby systemem bardzo 
dobrym, gdyby wydawnictwo CYFROGRAFIA 
zdecydowało się kiedyś na oddanie tekstu raz 
jeszcze do lepszego składacza, lepszego re-
daktora, lepszego korektora. ROBOTICE należy 
się jednak ta odrobina samozaparcia koniecz-
na do przegryzienia się przez tekst, wyłuska-
nia z niego smaczków i ogarnięcia wszystkich 
opcji dostarczanych przez mechanikę. Cena 
nie jest wygórowana (90 PLN w sklepie Rebel.
pl, 77 PLN u wydawcy), zwłaszcza przy takiej 
formie wydania i dodatkach. Jeśli tylko jest się 
skłonnym podejść do tej gry z otwartym umy-
słem, by wydobyć z niej wszystkie jej zalety i 
nie zrażać się zbyt szybko wadami, z pewno-
ścią warto się z nią przynajmniej zapoznać.

Ocena recenzenta: 6,5/10

Tytuł: Robotica RPG
Linia wydawnicza: Robotica RPG
Autor: Rafał Olszak
Wydawca: Wydawnictwo CYFROGRAFIA
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Ostatnie wystrzały na frontach Drugiej Wojny 
Światowej już dawno umilkły, ale potworna 
spuścizna Trzeciej Rzeszy wciąż zatruwa życie 
tak mieszkańców, jak i okupantów Berlina. W 
świecie Cold City  poszukiwania Wunderwaf-
fe – cudownej broni – doprowadziły zauszni-
ków Hitlera znacznie bliżej celu niż w rzeczy-
wistości. Naziści pod koniec wojny dyspono-
wali nie tylko wyprzedzającymi epokę samo-
lotami czy latającymi spodkami, ale także wy-
tworami powstałymi z wykorzystaniem osią-
gnięć nie tylko technologicznych, ale i okul-
tystycznych: ożywione zwłoki, istoty sprowa-
dzone z innych wymiarów, nadludzie, będący 
rezultatem okrutnych eksperymentów.

Niedobitki tych istot wciąż grasują w ciem-
nych zaułkach okupowanego Berlina. Głów-
nym zadaniem Pomocniczej Agencji Policji 
– międzynarodowej, tajemniczej organizacji, 
której członkami są Bohaterowie Graczy – jest 
tropienie i likwidowanie tych nadnaturalnych 
zagrożeń.

Nie brzmi to zbyt oryginalnie, prawda? Rzeczy-
wiście, zniszczony Berlin byłby ciekawym set-
tingiem np. do Świata Mroku, kolejną wariacją 
na temat Z archiwum X, łączącą realia urban 
fantasy z horrorem, czyli niczym, czego Mistrz 
Gry nie mógłby sobie sam wymyśleć. Na szczę-
ście jednak poprzedni akapit zawiera jedynie 
opis świata, który jest wyłącznie tłem i pretek-
stem do wprowadzenia główngo tematu gry: 
zaufania i zdrady.

W przypadku nazistowskich monstrów sprawa 
z zewnątrz zazwyczaj wygląda prosto – nale-
ży je odszukać i zniszczyć. Znacznie większym 
wyzwaniem dla każdego z bohaterów będzie 
konieczność współpracy z reprezentantami 
innych sił okupacyjnych. Rozpoczęła się prze-
cież zimna wojna i żadne z mocarstw nie może 
pozwolić sobie na ograniczenie się do obrony 
niewinnych Berlińczyków przed okultystycz-
nymi Wunderwaffe. Każdy okupant chce po-
łożyć rękę na efektach nazistowskich ekspery-
mentów i wykorzystać je do własnych celów. 
ZSRR kontynuuje nawet swoje bluźniercze ba-
dania na dalekiej Syberii. I mimo że Wielka Bry-
tania, Francja i USA są sojusznikami, również 
między nimi zdarzają się poważne różnice w 
spojrzeniu na możliwość wykorzystania Wun-
derwaffe. Gdy dodać do tego elementy zdraj-
ców i podwójnych agentów, w pełni ukaże 
nam się źródło napięcia podczas sesji. Komu 
mogę zaufać? Kto zdradzi mnie przy pierwszej 
okazji?

Agent, który mnie zdradził
Tworzenie bohaterów w Cold City nie zajmu-
je zbyt dużo czasu, ale zarysowuje znakomite 
podłoże do dalszych konfliktów. W grze istnie-
ją trzy Cechy: Akcja (działania fizyczne), Wpływ 
(psychiczne) i Rozsądek (inteligencja i wykształ-
cenie), pomiędzy które rozdzielamy 5 punk-
tów. Każda z postaci jest charakteryzowana 
także przez kilka Zdolności, takich jak na przy-
kład „szał bitewny”, „kłamca” czy „opiekuńczy”. 
Wszystkie zdolności dzielą się na pozytywne i 

negatywne: pozytywne po prostu zapewniają 
bonusy w odpowiednich testach. Negatywne 
natomiast również zapewniają bonusy, ale na-
wet w razie sukcesu bohater może ponieść ne-
gatywne konsekwencje (np. „gwałtowny” bo-
hater, rozdzielający bijących się żołnierzy, może 
ciężko poturbować jednego z nich).

Wszystkie pozostałe etapy tworzenia bohatera 
są już bezpośrednio związane z tematyką gry. 
Wybieramy ukryte motywy: Obywatelskie (naj-
częściej rozkazy od władz swojego kraju, np. 
„przejmij spaczoną technologię” czy „znajdź 
miejsce składowania technologii zdobytych 
przez komunistów”) oraz Osobiste (już zupeł-
nie wewnętrzne, takie jak „wzbogać się” czy na-
wet „przejdź na stronę wroga tak, by rodzina w 
ZSSR nie poniosła konsekwencji”). Różnorod-
ne, czasami wykluczające się cele to normal-
na rzecz nawet u pojedynczych bohaterów, co 
może stać się zarzewiem świetnego konfliktu.

Najciekawszym elementem tworzenia postaci 
(i chyba gry w ogóle) jest Zaufanie. Każdy z gra-
czy, bazując na początkowym opisie pozosta-
łych bohaterów, przydziela im od zera do pię-
ciu punktów, odzwierciedlających właśnie Za-
ufanie, jakim jego bohater darzy swoich towa-
rzyszy. Ma to bezpośredni efekt mechaniczny. 
Jeżeli mój Amerykanin wierzy w dobre inten-
cje Brytyjczyka (Zaufanie 4), to gdy np. boha-
ter ucieka przed Umarlakami, wierząc, że towa-
rzysz czeka z pomocą na zewnątrz bunkra, do-
daję cztery kości do testu. Jeżeli jednak zdra-
dziecki Anglik postanowi napuścić na mnie 
bandziorów, sam zyskuje taki bonus… Im więk-
sze Zaufanie, tym większe korzyści ze wsparcia 
towarzysza, ale tym bardziej katastrofalna w 
skutkach może okazać się jego zdrada.

Co ciekawe, wartość Zaufania jest znana pozo-
stałym graczom i może zmieniać się po każdej 
scenie. Sprawia to, że standardowa rozwałka 
zombie czy tropienie sprowadzonych z innych 
wymiarów demonów staje się tłem dla roz-
grywki między graczami. Cold City zdecydowa-
nie nie jest grą zespołową. Wszyscy powinni do-
brze się bawić niezależnie od końcowego rezul-
tatu, ale dla osób przyzwyczajonych do sztyw-
nego sojuszu bohaterów może to być spore za-
skoczenie. Pewnym problemem może być tak-
że charakterystyczne dla RPG istnienie dwóch 
płaszczyzn, fikcyjnej (bohaterów) i rzeczywistej 
(graczy). Niewykluczone, że przyjaźń pomię-
dzy graczami przełoży się na sojusz ich postaci. 
Z drugiej strony, gra w nastawione na zdradza-
nie przynajmniej niektórych towarzyszy Cold 
City przypominać może partyjkę pokera, w któ-

41

POLTERGEIST - polter.pl

Cold City - recenzja 
Michał „rincewind bpm” Smoleń



42

POLTERGEIST - polter.pl
rym mniej wygadany gracz z gorszym blefem 
po prostu przegra. Co z tego, że jego bohater 
jest świetnym kłamcą i przebiegłym agentem, 
jeżeli zaczerwienione policzki prowadzącego 
go gracza wołają „Zaraz kogoś zdradzę!”? Nie 
jest to może wada systemu, ale cecha, którą na 
pewno należy wziąć pod uwagę, decydując się 
na grę. Pamiętajmy też, że w drużynach kładą-
cych większy nacisk na atrakcyjną fabułę niż na 
końcowe zwycięstwo, gracz może świadomie 
ignorować tego typu sygnały, tworząc porusza-
jącą historię o niespodziewanej zdradzie, której 
ofiarą padł jego nazbyt ufny bohater.

Człowiek ze złotą kością
Cold City wpasowuje się w coraz szerszej obec-
ny również na naszym rynku tryb bardziej abs-
trakcyjnego rozstrzygania konfrontacji, po-
przedzonego ustaleniem stawek poszczegól-
nych stron. Sprawia to, że trzy obecne w syste-
mie Cechy wystarczą w zupełności, by odwzo-
rować sceny strzelanin, pościgów latającymi 
pojazdami czy przesłuchań.

Przed każdym testem tworzymy pulę kości: za-
czynamy od wartości Cechy, którą mnożymy 
przez 2, gdy sytuacja związana jest z Ukrytym 
Motywem naszego bohatera. Potem dodajemy 
po jednej kości za każdą wykorzystaną Zdol-
ność (negatywne powinny mieć inny kolor) i w 
końcu po jednej za każdy punk Zaufania, jeże-
li korzystamy z pomocy towarzysza lub prze-
ciwnie – zdradzamy go. Konfrontację (wrogiem 
może być także np. fizyczna przeszkoda) wy-
grywamy, jeżeli nasz najwyższy wynik na któ-
rejś z naszych kości przebija wynik przeciwnika 
lub też, jeżeli są równe, gdy mamy takich wyni-
ków więcej. W zależności od liczby kości, które 
przebijają osiągnięcie wroga, sukces może osią-
gać stopnie od Niewielkiego aż do Najwyższe-
go (pięć kości przewagi), co przekłada się także 

choćby na obrażenia w walce. Dodatkowo, je-
żeli najwyższy wynik w naszej puli wypadł na za 
Negatywną Zdolność, dzieje się coś złego. Za-
leżnie od jej charakteru.

Mechanika jest prosta i szybka. Choć sam rdzeń 
przypomina inne „niezależne” rozwiązania 
(choćby z wydanego wcześniej przez Portal Kie-
dy rozum śpi), to niewątpliwą zaletą jest wyko-
rzystanie mechaniki aby zachęcała do podjęcia 
określonych wątków. Wszystko, co zbędne, wy-
leciało, zostawiając miejsce dla zasad dotyczą-
cych Ukrytych Motywów i Zaufania, dzięki cze-
mu są one osią sesji nie tylko na poziomie fabu-
ły, ale i mechaniki. Za drobną niekonsekwencję 
uznać można dodanie krótkiej listy broni wraz z 
wyrządzanymi przez nie obrażeniami, ale z dru-
giej strony, pasuje to do nastroju gry: choć nie 
zabraknie tu akcji, to jednak ogień CKM-ów po-
winien solidnie przestraszyć bohaterów wypo-
sażonych jedynie w pistolety.

Zaletą podręcznika do Cold City jest mnogość 
przykładów: każdy mechanizm został dogłęb-
nie wytłumaczony na podstawie zaczerpnię-
tych z sesji sytuacji, dzięki czemu opisy są rze-
czywiście zrozumiałe.

Pozdrowienia z Berlina
Settingowi, choć jest jedynie pretekstem do gry 
o zaufaniu, autor poświęcił sporo miejsca. Pod-
ręcznik wypełniony jest materiałami przybli-
żającymi realia świata: znajdziemy tu opowia-
danka, dokumenty Pomocniczej Agencji Policji, 
sporo klimatycznych ilustracji, ale także mapę 
miasta, dosyć dokładny opis kilkunastu waż-
nych obiektów i organizacji, dogłębne przed-
stawienie najważniejszych BN-ów. Bohatero-
wie robią odprawę przed misją? W podręczni-
ku znajdziemy szereg oficerów PAP wraz ze sta-
tystykami i Ukrytymi Motywami. Nikt, kto choć 

trochę orientuje się w realiach II Wojny Świato-
wej i początku zimnej wojny, nie będzie miał 
problemu z poprowadzeniem Cold City czy od-
daniem atmosfery wzajemnych podejrzeń.

Jeżeli czegoś jest w podręczniku za mało, to sa-
mych pomysłów na przygody. Nie do końca wy-
korzystano fabularny potencjał okultystycznej 
technologii: szczegółowy opis struktury i per-
sonelu Pomocniczej Agencji Policji, jakkolwiek 
przydatne, przeważają nad informacjami na te-
mat post-hitlerowskiego Berlina. O ile po lektu-
rze podręcznika mam dziesiątki pomysłów na 
interesujące spięcia w drużynie, o tyle konkret-
ne misje, na które można by wysłać bohaterów, 
nie nasuwają się łatwo. Przykładowo, tu i ów-
dzie przetrwały niedobitki hitlerowskich zom-
bie. Co z tego wynika? Zabrakło jakiegoś świe-
żego spojrzenia, które uatrakcyjniłoby to nad-
naturalne zło. Na szczęście, w podręczniku znaj-
dziemy początkowy scenariusz i zalążki trzech 
kolejnych, a Wydawnictwo Portal dostarczyło 
ich więcej na swojej stronie internetowej. Wy-
bór gotowych scenariuszy, jak na tak niewielką 
grę, jest więc rzeczywiście satysfakcjonujący.

Tylko dla twoich oczu (za uczciwą opłatą)
Cold City to dobra, choć nie rewolucyjna gra, 
wykorzystująca atrakcyjny świat podzielone-
go Berlina, wyciągając jednocześnie na pierw-
szy plan szczególnie interesujący wątek współ-
pracy mimo nieufności. Łatwa do opanowania 
mechanika i wyczerpujący opis settingu sprzy-
jają sprawnemu rozpoczęciu zabawy, a Ukryte 
Motywy popychają postaci do działania. Sam 
podręcznik jest dobrze wydany, wprowadza w 
klimat gry, na pochwałę zasługują zarówno ilu-
stracje, jak i layout. Cold City to świetny system 
do jednostrzałów czy krótkich kampanii, kładą-
cych nacisk na konflikty w drużynie.

Dziękujemy Wydawnictwu Portal za 
przekazanie podręcznika do recenzji!
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Gruby podręcznik w twardej oprawie. Dokład-
ny opis świata, zajmujący setki stron. Sylwetki 
poszczególnych władców, charakterystyka na-
dwornych intryg i chwiejnych sojuszy. Wymyśl-
ne grafy, odzwierciedlające stosunki handlo-
we pomiędzy miastami i królestwami. Dziesiąt-
ki stron historii, przy której wydarzenia, w któ-
re zaangażują się bohaterowie, wydają się le-
dwie wyjadaniem resztek. Statystyki najwięk-
szych herosów świata. I w końcu – tysiące moż-
liwości, z którymi grupa początkujących fanów 
RPG kompletnie nie będzie wiedziała, co zrobić.

Oto czym nie jest Evernight.
Już pobieżna lektura podręcznika pozwala do-
strzec, że ten setting znacząco różni się od in-
nych dostępnych w Polsce światów fantasy, ta-
kich jak Zapomniane Krainy czy Stary Świat. Pa-
radoksalnie, znacznie bliżej mu do korzeni każ-
dego z nich. Do czasów, kiedy pierwsi erpegow-
cy rozwijali uniwersa w toku gry, kiedy prawie 
zawsze wszystko zaczynało się od odosobnio-
nej wioski, pobliskich lochów i mglistej świado-
mości rządów króla w odległej stolicy (np. Grey-
hawk). Historia świata miała znaczenia o tyle, o 
ile pojawiała się na sesjach, a najciekawsze wy-
darzenia czekały dopiero na swoich bohaterów. 
Trudno było w ogóle rozgraniczyć, która część 
gry była elementem ogólniejszego settingu, a 
która rozgrywanej akurat kampanii.

Podobnym tropem idzie Evernight. W niegru-
bym podręczniku znajdziemy dostosowanie 
zasad z podręcznika SWEPL, krótki opis najważ-
niejszego królestwa – Waluzji – i ledwie wzmian-
kę na temat trzech pozostałych krain. Już na 38. 

stronie gracze napotkają komunikat o tym, że 
z następną częścią podręcznika powinni zapo-
znać się dopiero w odpowiednim momencie 
kampanii, na 48. zaś rozpoczynają się rozdzia-
ły przeznaczone wyłącznie dla prowadzące-
go – wyjaśnienie największych tajemnic świa-
ta, kilka dodatkowych zasad, losowy generator 
przygód i w końcu sama kampania, zajmująca 
około połowy objętości podręcznika. W odróż-
nieniu od settingów podobnych do Zapomnia-
nych Krain, by w odpowiednim stopniu zazna-
jomić graczy ze światem, w którym znajdą się 
ich bohaterowie, Mistrzowi Gry wystarczy za-
ledwie kilka słów. Grupie nie potrzeba więcej 
niż jednego podręcznika, do którego gracze 
nie powinni na dobrą sprawę zaglądać, dopó-
ki sami nie zdecydują się prowadzić. Ale spokoj-
nie, recenzję czytać dalej mogą wszyscy. W od-
powiednim miejscu pojawi się jednak ostrzeże-
nie, po którym znajdą się informacje na temat 
kampanii. Ich znajmość może pomniejszyć sa-
tysfakcję graczy z zabawy z Evernightem.

Kolejny piękny dzień w Tarth
Tarth, świat opisany w podręczniku do Evernigh-
ta, jest typowym do bólu światem fantasy. Moż-
na tu oczywiście mówić o inspiracji Tolkienem, 
ale nie ulega wątpliwości, że bezpośrednim ge-
netycznym poprzednikiem Tarth są settingi do 
Dungeons and Dragons, z Greyhawkiem i For-
gotten Realms na czele. Świat najbardziej przy-
pomina właśnie ten ostatni, odbity w krzywym 
zwierciadle, w jakim widzieli go antydedekowi 
fani „mrocznego” WFRP czy poważniejszych set-
tingów do DnD jeszcze kilka lat temu. Cukierko-
wy? Zdecydowanie! Profesjonalne drużyny bo-

haterów, rozwiązujące wszystkie problemy sza-
rych zjadaczy chleba? Oczywiście! To, co prze-
bijało ze stron podręczników do Forgotten Re-
alms, tutaj zostaje wyartykułowane wprost.

Tarth jest światem zaludnionym przez krasnolu-
dy z górskich kopalni i elfy zamieszkujące niedo-
stępne puszcze. Zagrażają mu ataki złych smo-
ków i czarnoksiężników, jednak wspiera go szla-
chetne i przyjazne bóstwo – Solarion. Autorzy 
posuwają się do granic pastiszu, porównując za-
wodowych poszukiwaczy przygód do celebry-
tów tego świata. Niewątpliwie takie mrugnię-
cia okiem mają swój urok, z drugiej jednak stro-
ny brakuje czegoś, co czyniłoby ten świat choć 
odrobinę oryginalnym.

Popatrzmy na grywalne rasy. Należą do nich elfy, 
krasnoludy, ludzie, niziołki, półelfy i półorki. Ich 
statystyki pokrywają się z tymi, które zamiesz-
czono w broszurce, dodawanej do edycji limi-
towanej podręcznika podstawowego SWEPL. 
Wszystkie rasy opisano w porządny, ale też zu-
pełnie typowy sposób. Oczywiście, manipula-
cje istotami zaludniającymi światy fantasy czę-
sto przynoszą dziwaczne i niezbyt atrakcyjne re-
zultaty, ale potrafią też stać jednymi z głównych 
zalet systemów – to między innymi dzięki intere-
sującym rasom opisanym w podręczniku do Ear-
thdawna ten system zapadł wielu osobom w pa-
mięć.

Dzięki sztampowości świata Nocy Bohaterów, 
zmiana jego oblicza w toku kampani jest wyraź-
niejsza. Mimo to szkoda, że autorzy nie pokusi-
li się o większą pomysłowość w tworzeniu stanu 
wyjściowego. Dlatego też przygody rozgrywane 
w Tarth przed kampanią nie będą różnić się prak-
tycznie niczym od tych prowadzonych w świecie 
Forgotten Realms, tyle że będą wykorzystywały 
mechanikę Savage Worlds.

Podręcznik nie zawiera zbyt wielu nowych opcji 
dla indywidualnych bohaterów, choć wynika to 
pośrednio z różnorodności przewag i zawad, 
które znalazły się w podręczniku podstawo-
wym. Nowe przewagi zawodowe to Czerwony 
Rycerz (odpowiednik paladyna), Kapłan Słońca 
i Muszkieter (w Tarth istnieje prymitywna broń 
palna). Poza tym, w Evernight nie zabrakło cza-
rowników (przewaga Zdolności Nadprzyrodzo-
ne – Magia). Rzadkie moce bohaterowie mogą 
uzyskać również dzięki rzadkim Krwawnikom 
(świetny patent!).

Niezwykle udanym i klimatycznym rozszerze-
niem mechaniki są specjalne zasady, dotyczą-
ce całej drużyny. W Tarth poszukiwaniem przy-
gód zajmują się zawodowcy, łączący się w gru-
py o unikalnych nazwach, zwyczajach czy na-
wet strojach. Bohaterowie zaczynają jako ekipa 
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żółtodziobów, ale szybko będą mieli okazję zo-
stać jedną z najbardziej znanych drużyn świata, 
dorównując męstwem legendarnym Siedmior-
gu czy Młotom na Golemy.

Postęp drużynowej kariery odzwierciedla-
ją punkty Sławy, zdobywane podczas rozwoju 
poszczególnych postaci i w miarę dokonywania 
heroicznych czynów, a także Niesławy, związa-
ne z popełnionymi grzeszkami lub spektakular-
nymi klęskami. Te pierwsze drużyna może wy-
mieniać na specjalne grupowe przewagi. Jest 
ich całkiem sporo: bohaterowie mogą dorobić 
się własnej siedziby (np. gospody, rezydencji 
czy warowni – każda daje odpowiedni bonus), 
udoskonalić techniki walki w zespole, dorobić 
się koneksji czy reputacji przyjaciół jednej z ras. 
W trakcie kampanii bohaterowie zyskają także 
przewagi unikalne, nie do zdobycia w innych 
okolicznościach.

Z drugiej strony, punkty Niesławy przekłada-
ją się na grupowe zawady. Drużyna może na 
przykład zostać wyjęta spod prawa czy uznana 
za niekompetentną. Zasady dla drużyn świet-
nie wpisują się w realia świata, spajają drużynę, 
niektóre oferują także interesujące możliwości 
taktyczne.

Jeżeli zapomni się na chwile o schematyczno-
ści, należy w Nocy Bohaterów docenić porząd-
ny poziom realizacji tych pomysłów, które się 
w nim znalazły, z perełką w postaci zasad dru-
żynowych na czele. Dalsza część podręcznika 
przestawia się jednak tylko lepiej!

UWAGA! Tutaj kończy się opis tej części 
podręcznika, z którą przed rozpoczęciem 
kampanii może zapoznać się każdy z graczy.

Mrok nadchodzi, czyli poniżej żyją SPOILERY
Na początku kampanii Tarth zostaje niespo-
dziewanie zaatakowany przez Władców – ta-
jemniczych psioników, przypominających pa-
jęczy wariant znanych z Dungeons & Dragons 
Illithidów. Przybysze z innego świata wbijają w 
powierzchnię Tarth olbrzymie iglice, zasnuwa-
jące niebo gęstym dymem, który odcina świat 
od promieni słońca i, co za tym idzie, pełni bło-
gosławieństw Solariona.

Przybysze szybko podbijają stolicę Waluzji. 
Zbrojny opór trwa jeszcze w pozostałych czę-
ściach świata. Aktywne jest także Podziemie, 
skupiające niedobitki szlachetnych ras. Najpo-
tężniejszym bohaterom nie udaje się obronić 
królestwa. Wielu z nich ginie, podczas gdy inni 
zostają uprowadzeni i poddani bluźnierczym 
eksperymentom. Na bohaterów graczy spada 
teraz odpowiedzialność za przyszłość wszyst-
kiego, co dobre i piękne.

Mocna zmiana klimatu, prawda? Choć same 
sylwetki najeźdźców trudno nazwać oryginal-
nymi, niewątpliwą odmianą w porównaniu do 
klasycznych historii heroic fantasy jest to, że 
jest już za późno, by zapobiec upadkowi. Sto-
lica królestwa została podbita, dziesiątki tysię-
cy ludzi zginęło lub trafiło do niewoli diabolicz-
nych Władców. Z drugiej strony, wciąż daleko 
jeszcze do przytłaczającego (i raczej niegrywal-
nego) pesymizmu, z którym mieliśmy do czy-
nienia choćby w Midnight.

Bohaterowie wyruszają światu na ratunek nie 
więcej niż kilkanaście tygodni od inwazji. Na-
jeźdźcom czoła stawia zorganizowany ruch 
oporu i, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w kam-
panii bohaterowie poprowadzą go do zwycię-
stwa. Setting nie wykracza więc poza ramy ga-
tunku heroic fantasy. Pozwala za to bohaterom 

wznieść się na zupełnie nowy poziom. Ich czy-
ny mogą zdecydowanie wykroczyć poza doko-
nania poprzedników!

Drastyczna zmiana realiów przekłada się na 
nowe zasady, w tym dopasowanych prze-
wag drużynowych czy nowych zasad ekono-
mii (wciąż używa się starych monet, ale proble-
mem są rosnące ceny i malejąca dostępność to-
warów).

Zmuszenie bohaterów z klasycznego fanta-
sy do występowania w roli bojowników o wol-
ność po zagładzie może dać interesujące rezul-
taty. Choć tajemna historia świata nie należy 
do szczególnie wymyślnych, to jej odkrywanie 
przed oczami graczy stanowić może dodatko-
wą motywację do prowadzenia ich bohaterów 
do walki z Władcami.

Poza opisem dalszej i bliższej historii oraz szer-
szych informacji na temat inwazji, w części prze-
znaczonej dla Mistrza Gry znalazły się specjalne 
zasady, dotyczące magicznych przedmiotów, 
z losowym generatorem na czele. Dzięki nie-
mu, losując kartę z talii, poznamy zarówno ro-
dzaj, jak i moc napotkanego artefaktu. Wetera-
ni D&D na pewno pamiętają, jak wiele radości 
sprawić może losowanie skarbów. Tam jednak 
cały proces spowalniała ilość rzutów, które trze-
ba było wykonać. Tutaj wystarczy zaledwie jed-
na karta.

Magiczne przedmioty są stałym elementem wy-
posażenia poszukiwaczy przygód w Tarth, rów-
nież tego podbitego już przez Władców. Szcze-
gólnym skarbem są Krawniki Sa Karanów – na 
stałe wrastające w ciało klejnoty. Ich efekt nale-
ży wylosować: mogą podnieść Cechy czy Umie-
jętności bohatera, obdarzyć go nową mocą, ale 
też przyprawić o permanentny uraz.

Przygoda w czterech kartach
Prawie 20 stron podręcznika poświęcono lo-
sowym generatorom przygód i spotkań – za-
równo tych rozgrywających się przed inwazją 
Władców (potencjalnym preludiom do kampa-
nii), jak i tych dziejących się pomiędzy scena-
riuszami, które wchodzą w jej skład. Choć tego 
typu rozwiązania nie cieszą się – przynajmniej 
na naszym erpegowym poletku – specjalnym 
uznaniem, generator z Evernighta wyrzuca na-
prawdę sensowne pomysły. Przy jego pomocy 
w kilka minut uzyskamy podstawę pod cieka-
wą przygodę.

Dla przykładu, procedura w przypadku scena-
riusza rozgrywającego się przed inwazją wyglą-
da następująco:

Podczas tworzenia losowej przygody wyloso-
wać należy cztery karty. Ich kolory odpowiada-
ją za tło scenariusza – kolejno za scenerię (np. 
miasto czy pustkowia), rodzaj przeciwnika (in-
trygant, bogacz), przyczynę problemu (ambi-
cję czy namiętność) oraz w końcu czekającą na 
bohaterów nagrodę (sława czy zawarte znajo-
mości). Wartości kart (za każdym razem 10 róż-
nych możliwości) odpowiadają z kolei za prze-
bieg przygody – zawiązanie akcji (zlecenie czy 
zew serca), gatunek (horror lub intryga), zwrot 
akcji (zmiana scenerii czy zmiana łotra) i kulmi-
nację (pościg lub wojna charakterów). Oczywi-
ście, wykorzystanie podpowiedzi generatora i 
tak wymagać będzie od prowadzącego pewnej 
dozy pomysłowości. Pomogą mu jednak do-
datkowe wskazówki, wymienione przy każdej z 
wylosowanych opcji.

Od doręczyciela do zbawiciela
Choć można grać w świecie Tarth i przed inwa-
zją, można wplatać w bieg wydarzeń kampa-
nii dodatkowe przygody, a nawet grać po wy-
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darzeniach z kampanii (są odpowiednie propo-
zycje), to nie ulega wątpliwości, że to scenariu-
sze z podręcznika stanowią sedno Evernighta. 
To w końcu ponad połowa objętości podręcz-
nika, opisująca jednocześnie najważniejsze wy-
darzenia ze świata gry.

Bohaterowie rozpoczynają swoje przygody 
jako początkująca grupa poszukiwaczy przy-
gód, wynajęta do dostarczenia listu sławnej 
drużynie Jeźdźców w Szkarłacie. W końcu do-
cierają do podziemi, w których znajdą ciała nie-
szczęsnych adresatów. To jednak dopiero po-
czątek kłopotów: w innej części świata Wład-
cy właśnie rozpoczynają swoją inwazję. Oczom 
bohaterom, po wydostaniu się z podziemi, uka-
zuje się straszny widok zniszczonego kraju. W 
końcu trafiają do okrutnej niewoli przybyszów. 
Po odbiciu przez Podziemie, bohaterowie po-
magają partyzantom gromadzić siły i przygoto-
wują ostateczny atak na iglicę Władców.

Pod względem fabularnym, kampania prezen-
tuje solidny poziom, przypominając trochę 
sprawne historie z cRPG. W pierwszej przygo-
dzie odbywa się sprawna ekspozycja cudow-
nego Tarth i jego najważniejszych bohaterów. 
Niektórym grupom przeszkadzać może pew-
na liniowość kampanii, ale początkowo wyni-
ka ona bezpośrednio z okoliczności, potem zaś, 
podczas działania w Podziemiu, drużyna uzy-
skuje znacznie większe pole dla własnej inicja-
tywy.

Spora część przygód związana jest z eksplo-
racją konkretnych scenerii. Znajdziemy nawet 
mapki lochów. Na szczęście nie są one na tyle 
długie, by zdążyć znudzić graczy, a ewentual-
ne walki opracowane są na zasadzie „raz a do-
brze”. Nie ma tu sztucznego przyporządkowa-
nia potworów do pojedynczych pomieszczeń, 

których nigdy nie opuszczają. Z tego też powo-
du bohaterom nie zawsze opłaca się angażo-
wać w walkę: czasami wrogowie są zwyczajnie 
zbyt liczni czy potężni.

W kampanii pojawiło się kilka szczególnie in-
teresujących momentów, którym nie brakuje 
oryginalności. Podczas wędrówki po jaskiniach 
bohaterowie napotkają na przykład przyjazną 
drużynę poszukiwaczy przygód, którzy są w 
rzeczywistości wysłannikami Władców. Innym 
razem więzieni bohaterowie zostają zaatako-
wani przez wygłodniałe szczury. Choć sami nie 
mogą się obronić, w sukurs przyjdą im… stwo-
ry Władców, działające zgodnie z poleceniem 
utrzymywania jeńców przy życiu. Gracze mogą 
podczas walki na pewien czas przejąć nad nimi 
kontrolę!

Innymi ciekawymi motywami są pertraktacje z 
rodziną ekscentrycznych magów czy odwiedzi-
ny w starym szpitalu psychiatrycznym, w któ-
rym Władcy przeprowadzają obecnie swoje od-
rażające eksperymenty. Tego typu interesujące 
przygody są jednak przeplatane bardziej stan-
dardowymi, podczas których drużynie przyj-
dzie niewiele więcej niż zmierzyć się z plejadą 
potworów i ludzkich zdrajców, a także dawnych 
bohaterów z wypranymi mózgami.

Poza punktami doświadczenia, bohaterowie 
rozwijają się dzięki zdobywanym w toku gry 
magicznym przedmiotom i punktom Sławy 
oraz związanymi z nimi przewagami drużyno-
wymi. Miarą ich sukcesu są później także punk-
ty siły Podziemia. Tego typu nagrody są znacz-
nie bardziej sugestywne niż zwykły zestaw 
PDków i pieniędzy, co na pewno przełoży się 
na atrakcyjność sesji.

Pewnego razu w Tarth…
Layout stron i większość ilustracji należą do 
udanych, choć nie zabrakło i kilku potworków. 
Tekst czyta się dobrze, choć sporadycznie zda-
rzają się drobne językowe niezręczności. Edycja 
limitowana warta jest swojej ceny: poza karta-
mi postaci, znajdziemy w niej zestaw wysokiej 
jakości plaskaczy (wraz z podstawkami) z syl-
wetkami antagonistów i drużyny, a także spe-
cjalne karty magicznych przedmiotów, na które 
bohaterowie natkną się podczas kampanii.

Czego zabrakło w Evernight? Na pewno pomy-
słów, które uczyniłyby świat bardziej charakte-
rystycznym, i to zarówno przed, jak i po inwa-
zji Władców. W połączeniu z bardzo lakonicz-
nym opisem pozwala to sądzić, że Tarth nie zy-
ska sobie fanów sam w sobie, tak jak uniwer-
sa Starego Świata czy Earthdawna. To przykład 
settingu, który stworzony jest wyłącznie z my-
ślą o RPG: to podczas rozgrywania kampanii, a 
nie lektury grubego podręcznika (czy kolejnych 
dodatków!), gracze mają się do niego przywią-
zać. Ma to też tę zaletę, że najważniejszą przy-
godę świata mogą przeżyć właśnie bohatero-
wie graczy, a nie ulubieni bohaterowie nieza-
leżni autora.

W podręczniku znalazło się też kilka perełek. Za-
sady dla drużyn, generator magicznych przed-
miotów i przygód czy niektóre elementy kam-
panii na pewno będą inspirujące i to nie tylko 
na potrzeby sesji Evernighta. Setting to w koń-
cu genericowe fantasy i wskazówki mogą przy-
dać się podczas każdej sesji w tego typu re-
aliach, czy nawet poza nimi.

Evernight najlepiej oceniać jako porządną kam-
panię z dołączonym światem gry, znacznie cie-
kawszą niż np. większość przygód do D&D 3.0, 
wydanych również w naszym kraju. Być może 

szczęki twoich graczy nie opadną podczas se-
sji na ziemię, ale zamieszczone scenariusze po-
winny usatysfakcjonować osoby gustujące w 
realiach klasycznego fantasy, w grze drużyno-
wej, nastawionej w znacznej części na fizyczne 
starcia.

I w końcu – dawno nie miałem w rękach sce-
nariusza do RPG, który byłby równie bezpre-
tensjonalny jak Noc Bohaterów. „Chodźmy po-
gonić gdzie pieprz rośnie złowrogich Wład-
ców, którzy podbili naszą cukierkową krainę!” 
– chciałoby się zakrzyknąć. I choć momentami 
będzie mrocznie, to wszystko dobrze się skoń-
czy i Evernight na pewno dostarczy wielu dru-
żynom wielu godzin świetnej zabawy.
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Moja Droga Lucy,
Napisałem tę opowieść dla ciebie, ale kiedy za-
czynałem ją pisać, nie zdawałem sobie sprawy, 
że dziewczynki rosną szybciej niż książki. W re-
zultacie jesteś już za stara na bajki. […] Pewne-
go dnia będziesz jednak dostatecznie stara, aby 
znowu do bajek wrócić. Możesz wtedy zdjąć tę 
książkę z jakiejś wysokiej półki, odkurzyć i po-
wiedzieć mi, co o niej myślisz.

Clive Staples Lewis, fragment przedmowy do 
Lwa, czarownicy i starej szafy
(tłum. Andrzej Polkowski)

Pamiętasz swoją pierwszą lekturę Władcy Pier-
ścieni? Ha, oczywiście, że pamiętasz, mimo iż 
miałeś wtedy trzynaście, może piętnaście lat. 
Zafascynowała cię potęga Jedynego, porwały 
wody Anduiny, oszołomiła Wojna o Pierścień. 
Razem ze Strażnikami wędrowałeś po Śród-
ziemiu; krzyczałeś tak jak Frodo, kiedy Gandalf 
spadał w czeluście Morii; dzieliłeś smutek el-
fów odpływających na zachód. Uczyłeś się qu-
enyi i poznawałeś dzieje dawnych bohaterów. 
Z błyszczącymi oczami czytałeś wielkie dzieło 
dwudziestego wieku.

Lecz teraz wszystko to minęło. Wyrosłeś, jak 
powiada Frodowi Saruman. Już nie dla ciebie 
czerń i biel, dosyć masz obcowania z nieskala-
nymi herosami. Tolkien, mówisz, był dobry kie-
dyś, ale teraz, gdy wyrosłeś, nie wystarcza, nasz 
świat bowiem nie ma moralnej ostrości Śród-
ziemia. Nigdy jej nie miał i mieć nie będzie.

A jednak pragnę cię przekonać, że Władcę 
Pierścieni nadal możesz czytać.

Nie wiem, jakie jest Twoje podejście do epi-
ki dawnej. Mimo to nie wątpię, że słyszałeś o 
Eddach, Boewulfie, Iliadzie i Odysei. Zwracam 
twoją uwagę na tradycję eposu, nie jest bo-
wiem rzeczą obojętną, że Gandalf to imię kar-
ła z Eddy Starszej; nie bez znaczenia wydaje 
się wieloletnia praca ojca Śródziemia nad Bo-
ewulfem; ma swoje powody Tolkien, pisząc w 
liście, że słowa Helms too they chose nie mo-
głyby zostać zastąpione zdaniem They also 
picked up helmets.

Ślady starych epopei znajdują się więc na nie-
jednej karcie Władcy Pierścieni, ale nie wystar-
czy po prostu ich skatalogować. Trzeba uczy-
nić więcej, zastanowić się nad tym, co znaczą 
one dla całego dzieła, dlaczego Tolkien wybrał 
właśnie epos, umierający gatunek, i jakie ma 
to konsekwencje dla istoty opowieści o giną-
cym świecie.

Pisze Michał Bachtin, że epopeja wysławia ab-
solutny czas przeszły, mówiąc słuchaczom (bo 
forma zapisana, przeznaczona do cichej lek-
tury, jest dopiero formą wtórną) o mitycznych 
początkach, o hezjodowym wieku złotym, o 
świecie ładu, czystych wartości oraz donio-
słych czynów. My, dzieci wieku żelaza, nie do-
rastamy do pięt wielkim herosom owych dni, 
nie mamy też szansy powrócić do praprzeszło-
ści, każda próba byłaby nieudana z założenia. 
Czas eposu to czas zamknięty.

Korzenie Białego Drzewa
Staszek „Scobin” Krawczyk

Nie ma wątpliwości, że taka właśnie jest opo-
wieść o Śródziemiu. Niczego nie chce ona 
demaskować, na żaden temat nie ironizuje, 
współczesne sprawy społeczne i polityczne nie 
stanowią jej przedmiotu; nie ukazuje wszak te-
raźniejszości, lecz mityczną przeszłość, w któ-
rej karty raz na zawsze zostały rozdane i po-
została jedynie pamięć. To dlatego nie odnaj-
dziemy tu z reguły psychologicznych subtel-
ności, tylko klarowny porządek etyczny; boha-
terów określają ich zasadnicze postawy moral-
ne, a nie to, co się dzieje w głębi ich umysłów. 
Określają zresztą jednoznacznie: tak jak Achil-
les w Iliadzie zawsze będzie herosem godnym 
podziwu, tak Aragorna, Gandalfa i Faramira 
nie sposób traktować jako sprawców zła, nie 
na gruncie tekstu utworu. Nie jest to bowiem 
historia zmieniających się ludzi i jednostko-
wych doświadczeń, lecz dzieje społeczności i 
objaśnianie sensu świata. Takim celom dzieła 
służy też język: daleki od potoczności, ujęty w 
ramy wysokiego stylu.

A zatem Władca Pierścieni to nie powieść, ści-
ślej może – nie tylko powieść; gorąco wierzę, 
że kiedy spojrzysz na niego także jako na epos, 
historię świata zamkniętego, znajdziesz w nim 
całkiem nowy sens. Być może zaciekawi cię też 
wtedy, co o wielkiej tradycji epopei napisali jej 
znawcy. Jeżeli tak, mniemam, że sięgniesz po 
znakomitą książkę Bogusława Bednarka Epos 
europejski; a nuż zaciekawi cię również kla-
syczny tekst Bachtina, Epos i powieść?

Dziś epos jest już gatunkiem martwym. Świat 
stracił czystość, piękny kryształ roztrzaskany w 
tysiące drobin; w takim świecie, świecie nowo-
żytnego krytycyzmu, nie ma miejsca dla epo-
pei. Autorzy współczesnej fantastyki epickiej – 
George Martin, Steven Erikson – nie usiłują już 
powrócić do pierwszych źródeł z taką konse-

kwencją, z jaką uczynił to Tolkien. Niektórym 
z nas jednak nadal tęskno do czasów praw-
dziwych bohaterów, poszukujemy ich więc w 
tekstach tworzonych przez tych, co od wieków 
naszą tęsknotę podzielają. Słowami Bogusła-
wa Bednarka powiedzieć zaś można, że czyta-
jąc o absolutnej przeszłości – świecie zamknię-
tym i bezpowrotnym – pragniemy w niej rów-
nież odnaleźć dostojną ponadczasowość.

Szukamy korzeni Białego Drzewa.
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Inspektor Tyador Borlu pracuje w Brygadzie 
Najpoważniejszych Zbrodni. Można go uznać 
za kryminalnego rutyniarza. Dlatego też po-
czątkowo nie jest zbyt mocno przejęty mor-
derstwem, do którego najprawdopodobniej 
doszło w slumsach Beszel. Ot, prostytutka nie 
chciała zrobić tego, co do niej należało, i jakiś 
wkurzony klient posunął się zbyt daleko. Ale 
kiedy wszystko zaczyna wskazywać na to, że 
sprawa może być incydentem międzynaro-
dowym, śledztwo się komplikuje. Może dojść 
do tego, że trzeba będzie wezwać Przekrocze-
niówkę – tajemniczą instytucję, która odpo-
wiada za przestrzeganie granic między Beszel 
a Ul Qomą, miastem i miastem.

Tym, co najmocniej przyciągnęło mnie w naj-
nowszej powieści Chiny Mieville’a, jest świat 
przedstawiony – a jego najbardziej charakte-
rystyczny element stanowią oczywiście bliź-
niacze metropolie. Autorowi udało się oddać 
specyfikę życia mieszkańców dwóch niezwy-
kłych państw, od lat trwających obok siebie, 
a równocześnie całkowicie rozłącznych. Od 
razu w oczy rzucają się wszelkie niezwykłe 
obyczaje, które stanowią granicę między Be-
szel a Ul Qomą, choć, paradoksalnie, są jedna-
kowe dla mieszkańców obu miast. Ani jedni, 
ani drudzy nie mogą postrzegać niczego, co 
nie należy do ich państwa – samochodów, bu-
dynków, ulic, ludzi. Punkty splotu obu miast 
byłyby rajem dla socjologów i antropologów 
– nigdzie indziej nie spotkaliby takiej rzeszy 
osób unikających się nawzajem, próbujących 
udawać, że ci drudzy nie istnieją; więcej na-
wet: przekonanych o tym!

Jednak to tylko najbardziej zewnętrzna warstwa 
kreacji Mieville’a. Ukazując sztucznie odizolowa-
nych od siebie ludzi, piętnuje podziały polityczne, 
których skutkiem jest agresja. Wyśmiewa ultraor-
todoksów i stara się zwrócić uwagę czytelnika na 
zło, które mogą sprowadzić tak skrajne postawy. 
Jak to bywa w doskonałych tekstach, w Mieście i 
Mieście jest i trzecie dno: pragnienia bohaterów, 
którzy chcą wolności – osobistej, społecznej, po-
litycznej. Mieszkańcy Beszelu w Ul Qomie widzą 
utracony raj, ale boją się do tego przyznać – wła-
dze metropolii skutecznie tworzą sztuczne grani-
ce i podziały, które nie pozwalają na pojednanie.

Miasto i Miasto - China Mieville - recenzja
Bartosz „Zicocu” Szczyżański

Z przykrością stwierdzam jednak, że zawio-
dłem się na bohaterach. Borlu, co prawda, jest 
wymarzonym poragonistą w takiej mrocznej, 
przejmującej powieści – trochę zgorzkniały, 
znudzony inspektor sprawia, że głębiej wsią-
kamy w tę historię. Dzięki pierwszoosobowej 
narracji zżywamy się z Tyadorem jeszcze bar-
dziej. Ale już postaci poboczne to całkiem inna 
sytuacja: nie potrafię, poza Bowdenem, wska-
zać nikogo, kto przekonałby mnie w stu pro-
centach. Dhatt wydaje się być kalką Borlu z 
drugiej strony barykady, Chorwi odgrywa w 
tekście tak małą rolę, że trudno z nią kojarzyć 
coś więcej, niż kilka wulgarnych wstawek. Taka 
kompozycja, nastawiona bardzo mocno na 
głównego bohatera, automatycznie ograni-
czyła rolę i liczbę wątków pobocznych – trud-
no byłoby w Mieście i Mieście odnaleźć coś 
poza śledztwem w sprawie tajemniczego mor-
derstwa i związanych z nim zawirowań na tle 
Beszel-Ul Qoma.

Ogromną zaletą Miasta i Miasta natomiast jest 
fabuła. Doskonale wpisuje się w obraz połą-
czonych państw – w gęstej intrydze krymi-
nalnej ciężko znaleźć proste schematy, które 
można by bez trudu wpasować w inne uniwer-
sum. Nie znaczy to wcale, że nie można się ich 
doszukiwać – wręcz przeciwnie, Mieville bie-
rze na warsztat wątek typowy dla klasycznych 
kryminałów i przerabia go, modyfikuje na tyle, 
że nie jest on odgrzewaną papką, a czymś no-
wym, intrygującym. Miasto i Miasto mogłoby 
być tekstem Raymonda Chandlera, gdyby był 
on skrajnym pesymistą – Tyador Borlu przypo-
mina pozbawionego złośliwości i lekkości by-
cia detektywa Marlowe’a, a połączone Beszel 
i Ul Qoma są dużo brutalniejszą, mniej kolo-
rową i zdecydowanie głębszą pod względem 
znaczeniowym wersją Stanów Zjednoczonych 
z twórczości mistrza kryminału. Trzeba Mievil-

lowi oddać ukłon za to, że najzwyczajniej w 
świecie potrafi pisać – jego tekst rozwija się w 
odpowiednim tempie, intryga komplikuje się 
coraz bardziej, a rozwiązanie jest interesujące 
i zaskakujące – przy tym pełne emocji.

Miasto i Miasto to doskonałe połączenie kry-
minału, thrillera i political fiction – przejmują-
ce, poruszające, bardzo gorzkie. Świetnie ilu-
struje wszechstronność Mieville’a i jego do-
skonały warsztat – ale trochę brakuje w nim 
szalonej wyobraźni, którą dał nam poznać w 
Nowym Crobuzon. Nie mogę jednak nie pole-
cać lektury tego niezwykłego tekstu – bo po-
znanie tajemnicy Przekroczeniówki to niezwy-
kłe doświadczenie.

Ocena recenzenta: 9/10

Tytuł: Miasto i Miasto (The City & The City)
Autor: China Miéville
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Historie szpiegowskie są wiecznie żywe. Po-
mimo upadku ZSRR rywalizacja między Ro-
sją a Stanami Zjednoczonymi nadal wydaje 
się atrakcyjnym tematem. Dodatkowo w pro-
mocji filmu szczęśliwie pomogła niedawna 
wymiana szpiegów między dwoma mocar-
stwami. W Polsce o projekcie zrobiło się gło-
śno z innego powodu. Jest nim występ Danie-
la Olbrychskiego obok jednej z największych 
gwiazd Hollywood, Angeliny Jolie.

Evelyn Salt pracuje dla CIA. Jest szczęśliwą mę-
żatką, która planuje swoją dalszą karierę spę-
dzić za biurkiem, nie narażając siebie ani swo-
jego męża na potencjalne niebezpieczeństwo. 
Sielankowy nastrój burzy jednak pojawie-
nie się byłego radzieckiego szpiega. W czasie 
przesłuchania zdradza on, że Salt jest uśpio-
nym agentem, który ma za zadanie zabić pre-
zydenta Rosji. Agentka ucieka i postanawia 
oczyścić się z zarzutów na własną rękę.

Oglądając Salt lepiej nie nastawiać się na sub-
telny thriller szpiegowski. Cicha wojna między 
agencjami wywiadowczymi to tylko otoczka 
dla szybkiej akcji, strzelanin i wybuchów. Na-
leży odrzucić wszelkie oczekiwania względem 
realizmu czy logiki. W filmie roi się od absur-
dów i scen akcji rodem z kina sci-fi. Angelina 
Jolie skacze, biega, strzela i walczy z całym CIA. 
Gdyby było więcej takich agentów jak Salt, na 
pewno wojna w Afganistanie zakończyła by 
się w tydzień, a podbój Marsa w miesiąc.

Akcja akcją, ale gdzie są szpiedzy, tam musi być 
i intryga. Przynajmniej tak powinno być, bo in-
tryga w omawianym obrazie jest oczywista i 
przewidywalna. Widz, niczym wróżka z dwu-
dziestoletnim doświadczeniem, może przewi-
dzieć po kilku minutach filmu kto będzie tym 
złym. Nie ma również co liczyć na zaskakujące 
zwroty akcji. Fabuła zmierza prosto do celu ni-
czym w grze komputerowej, zaliczając kolejne 
poziomy z coraz groźniejszymi bossami. Pew-
nie część widzów obejrzy ten film specjalnie dla 
Angeliny lub Olbrychskiego. Tu na szczęście nie 
ma rozczarowań: Angelina jest nadal seksowna, 

Salt - recenzja
Krzysztof „Azgaroth” Pietrzyk

a Olbrychski nadal jest Olbrychskim. Nic zaska-
kującego, a jednak cieszy.

Po tym co napisałem, można by wnioskować, że 
film mi się nie podobał, a to nieprawda. Jasne, że 
fabuła jest niskich lotów, a akcja idiotyczna, ale 
mimo wszystko całość ogląda się z przyjemno-
ścią. Angelina gna naprzód, my oglądamy, mózg 
śpi. Szkoda, że skończyły się upały, bo przy du-
żych temperaturach mało ambitna rozrywka jest 
jak najbardziej wskazana. Salt to kino rozrywko-
we bez ambicji opisania współczesnych działań 
szpiegowskich. Jeżeli autorom scenariusza bra-
kuje umiejętności, to lepiej postawić właśnie na 
akcję, a najlepiej na dużo akcji.

Salt sprawdza się bardzo dobrze jako niezo-
bowiązujący film. Czas spędzony na projekcji 
nie jest czasem zmarnowanym. „Atrakcje wi-
zualne” w postaci głównej aktorki dodatkowo 

umilają seans. Również duża ilość pościgów 
i strzelanin praktycznie wykluczają znudze-
nie. Jeżeli jesteście zmęczeni po ciężkim dniu 
pracy i macie ochotę obejrzeć coś lekkiego, to 
przygody agentki CIA sprawdzą się idealnie.

Ocena recenzenta: 5/10

Tytuł: Salt
Reżyseria: Phillip Noyce
Scenariusz: Kurt Wimmer
Muzyka: James Newton Howard
Zdjęcia: Robert Elswit
Obsada: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Olek 
Krupa, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, 
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Rok produkcji: 2010
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Great Expectations
Kiedy ze znajomym ustalaliśmy, że wybierze-
my się na czwartą część Residenta do multi-
pleksu, od razu założyliśmy, że nie nastawiamy 
się na porządne kino i pójdziemy tylko z trzech 
powodów. Pierwszy to przywiązanie do mar-
ki. Skoro widzieliśmy poprzednie części filmu 
i graliśmy w gry, to wypada zobaczyć i After-
life, zwłaszcza że trzeci wymiar mógł jeszcze 
bardziej zwiększyć efektowność obrazu. Dru-
gi powód to Milla Jovovich, bynajmniej nie 
za sprawą jej kunsztu aktorskiego, ale wyglą-
du. Co więcej, tym razem, co sugerowały zwia-
stuny, miała pojawić się na ekranie zmultipli-
kowana! Trzeci wreszcie powód, to Ali Larter, 
oglądanie której na ekranie sprawia estetom 
równie wielką frajdę. Wiem, wiem – przemówił 
przez nas samczy instynkt.

Oczekiwania były więc generalnie niewygóro-
wane. Kiedy człowiek nie spodziewa się zbyt 
wiele po seansie, może zostać miło zaskoczo-
ny. Zresztą, dotyczy to wszelkich form rozryw-
ki. Resident Evil: Afterlife... niestety nie stano-
wi tutaj dobrego przykładu. Film, nawet jako 
lekka i pozbawiona wszelkiej głębi produkcja 
nie sprawdza się zbyt dobrze. Zresztą, to i tak 
eufemistyczne ujęcie mojej oceny.

What’s the worst that could happen?
Trailer pozwalał sądzić, że poza wymienionymi 
trzema powodami, dla których warto obejrzeć 
ten film, ewentualnie postać Axemena może 

być całkiem fajnym motywem, nieco na wzór 
Piramidogłowego z Silent Hill. Jak się okaza-
ło, faktycznie był, ale nie [q]nieco na wzór[/q]; 
szczerze mówiąc, była to bezczelna „zżynka”, 
do tego bardzo nieudolna. Jedynie scena poje-
dynku, fragmenty której umieszczono w zwia-
stunie, jest całkiem fajnie zrealizowana , ale i 
ona nie jest wolna od wad. Największa to brak 
zaskakujących zwrotów akcji. Schemat „zabili 
go i uciekł” w jednej ze swoich wariacji był z 

góry łatwy do przewidzenia. Zresztą, przewi-
dywalność jest bolączką całego filmu. Od razu 
wiadomo kto zginie, kto zdradzi, kto okaże się 
dobry i kto przeżyje. Nawet gry Capcomu nie 
były aż tak oczywiste.

Evolution aka Spore
Przykre jest to, że film w gruncie rzeczy miał w 
sobie potencjał, którego niestety nie wykorzy-
stano. Zasada „więcej, głośniej, lepiej” mogła się 
tym razem sprawdzić. Ewolucja serii, biorąc pod 
uwagę wyłącznie filmy, podążała dość kręty-
mi ścieżkami. Pierwsza część, dość sceptycznie 
przyjęta przez graczy, od razu ustawiła odbiór 
kolejnych jako utworów, które jedynie czerpią 
z „growego” pierwowzoru, a nie stanowią wier-
nego przeniesienia na srebrny ekran. Apoka-
lipsa stanowiła poważny grzech twórców, któ-
rzy zamiast pójść w ślady „jedynki”, postanowi-
li przybliżyć ekranizację do źródłowych gier. Ra-
coon City, Jill, Nemezis – mogło być fajnie – taki 
ukłon w stronę graczy. Zamiast jednak zjednać 
sobie przychylność tych ostatnich, twórcy jedy-
nie wzmogli ich (naszą) antypatię. Parafrazując 
pewną filmową linijkę dialogową – wzięli coś 
pięknego i to zniszczyli. Na szczęście dla siebie 
podjęli dwie korzystne decyzje: zostawili furtkę 
do naprawy błędu i szybko wyciągnęli wnioski 
z wcześniejszej pomyłki.

Ową furtką było – kontrowersyjne wprawdzie, 
ale fabularnie sprytne – obdarzenie Alice spe-
cjalnymi umiejętnościami. Dzięki temu w trze-
ciej części twórcy mogli ponownie oddalić się 
nieco od gier, których wierne przeniesienie 
do innego medium widocznie przerasta ekipę 
Constantin Film. Zagłada stanowiła więc cał-
kiem sprawny przykład połączenia kina akcji 
z science-fiction, wykorzystujący wprawdzie 
świat Resident Evil, ale nie próbujący być kla-
sycznym survival horrorem. Chodziło wpraw-

dzie wciąż o przetrwanie, ale grozę zastąpiono 
efektownymi scenami akcji.

Krytyczna decyzja
Czwarta część z horrorem ma już niewiele 
wspólnego. I dobrze! Kontynuacja polityki „trój-
ki” mogła wyjść temu obrazowi tylko na dobre. 
Zresztą, jakby się zastanowić, Resident Evil, w 
swoim „naturalnym środowisku” nigdy nie był 
Silent Hillem. Zawsze, w przeciwieństwie do 
tego ostatniego, stawiano w serii bardziej na 
szeroko pojętą akcję, niż stopniowe budowanie 
nastroju grozy. Teoretycznie więc wybrano do-
brą drogę. Groteskowo przerysowane mutacje 
w grach owocowały w większym stopniu obrzy-
dzeniem albo estetyczną frajdą (na przykład u 
fanów naturalizmu), aniżeli przerażeniem. Nie 
oznacza to jednak, że przygody Claire, Jill, Chri-
sa, Leona i reszty paczki pozbawione były zu-
pełnie klimatu. Owszem, ponura muzyka, spe-
cyficzne lokacje, dodatkowa „otoczka” w posta-
ci tajemniczej korporacji – to wszystko składało 
się na dość wyrazistą atmosferę. Niemniej, w fil-
mie wyzbyto się lub drastycznie zmodyfikowa-
no praktycznie wszystkie najbardziej klimatycz-
ne elementy serii.

Powyższy akapit może budzić pewne wątpli-
wości. Z jednej strony stwierdzam, że odejście 
od korzeni marki było dobrym posunięciem, z 
drugiej zaś – ubolewam nad swoistą „kastracją” 
tytułu. Tak ambiwalentne odczucia odzwier-
ciedlają dwa możliwe podejścia do filmów Re-
sident Evil. Ci, którzy oczekują po nich tego, co 
wykorzystanie marki może sugerować, czyli 
po prostu starego, dobrego Residenta na wiel-
kim ekranie, będą  rozczarowani (praktycznie z 
każdą kolejną odsłoną coraz bardziej, w związ-
ku z czym Afterlife wypada niezwykle mizer-
nie). Jeśli jednak nastawimy się na zwykły film 
akcji, seans może okazać się całkiem przyjem-

57

POLTERGEIST - polter.pl

Daleko pada jabłko od jabłoni
Resident Evil: Afterlife - recenzja
Kamil „New_One” Jędrasiak



58

POLTERGEIST - polter.pl

nym doświadczeniem. Przynajmniej w zało-
żeniach. I tak: pierwsza część była w tej kwe-
stii średniakiem; dwójka okazała się strzałem 
w stopę; trójka całkiem sprawnie pozwoliła 
odzyskać zaufanie widzów; a czwórka... mam 
wrażenie, że stanowi gwóźdź do trumny.

Something’s gotta give
Skąd taka ostra krytyka? Powodów jest wie-
le. Po pierwsze, film nie ma prawie nic do za-
oferowania, zarówno widzom, którzy liczyli na 
wspomniane przeze mnie znacznie wcześniej 
„więcej, głośniej, lepiej”, jak i tym, którzy ocze-
kiwali po prostu godnego zwieńczenia serii. 
Zombie jest jakby mniej niż w poprzednich 
odsłonach, innych potworów jak na lekarstwo, 
nowe mutacje (zaczerpnięte głównie z czwar-
tej i piątej, przynajmniej z tytułów, części gry) 
nie wnoszą praktycznie nic nowego do fabuły. 

Również najnowsi bohaterowie rozczarowu-
ją na całej linii. Jak już pisałem, postaci są do 
bólu schematyczne i przewidywalne. Zwłasz-
cza męskie role rozpisane zostały fatalnie. Są 
całkowicie pozbawione jakiegokolwiek wy-
razu. Z kobiecymi jest zresztą niewiele lepiej. 
Młoda, głupiutka „aktoreczka” to już komplet-
na porażka – po prostu mięso armatnie (choć, 
jak nietrudno się domyślić, nie ginie od kul).

Największa atrakcja tej odsłony, czyli 3D, jest 
praktycznie tylko zbędnym bonusem działają-
cym na zasadzie „Dodajmy 3D! To zawsze jakiś 
kolejny wabik marketingowy”. Jakość trzecie-
go wymiaru w tej produkcji pozostawia wie-
le do życzenia, zwłaszcza po wysoko zawieszo-
nej ostatnimi czasy poprzeczce. Poza tym czy 
w czasach, kiedy technologia ta staje się nor-
mą, można ją faktycznie traktować jako plus 
dla danego filmu? Moim zdaniem nie. Tak więc 

technologicznie Afterlife nic specjalnego wi-
dzom nie oferuje.

Stranger than fiction
Kolejny powód ostrej krytyki to fakt, że obraz ten 
najzwyczajniej kuleje fabularnie. Nie tylko moż-
na się w nim dopatrzeć baaardzo wielu dziur 
scenariuszowych i uproszczeń, ale i dialogi woła-
ją o pomstę Zeusa, a część rozwiązań zastosowa-
nych przez twórców okazało się kulą wystrzelo-
ną w płot. Na przykład, kiedy Alice i Chris dowia-
dują się o ocalałych, którzy znajdują się na po-
kładzie pewnego pojazdu (nie chcę spoilować), 
pada „odkrywcze” stwierdzenie Musimy prze-
szukać pokład!. Nie wiem, może się czepiam, ale 
mnie taka łopatologia boli. W zestawieniu z ak-
centowaną już przeze mnie schematycznością i 
przewidywalnością otrzymujemy jeden z najbo-
gatszych w „oczywiste oczywistości”, najmniej 
zaskakujących filmów roku.

Kolejny przykład – pomysł z atakiem klonów 
głównej bohaterki na siedzibę Umbrelli. Wy-
dawałoby się – super. Jednak oglądanie jak ko-
lejne klony, mimo niezwykłych umiejętności 
odziedziczonych po swojej protoplastce, giną 
jeden po drugim nie tylko osłabia przywiąza-
nie widza do nich („Ach, mamy jeszcze kilka za-
wodniczek rezerwowych!”), ale i skłania do za-
stanowienia: jakim cudem Alice przetrwała tak 
długo? Jasne, jasne, oczywiście można uznać, 
że ona, jako oryginał, jest w ogóle „mega-wyba-
jerzoną wersją”, ale takie tłumaczenie jest dość 
naciągane, przyznacie mi chyba rację(?).

Mechanik
Kolejną kwestią są techniczne niedopracowa-
nia, które zdają się psuć ten film na całej linii. 
Tutaj też sypnę garścią przykładów. Alice lądu-
je na dachu więzienia (co już samo w sobie jest 
dość absurdalne, ale przymknijmy na to oko). 
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Ludzie zgromadzeni na dachu ustawiają prze-
szkody i rozciągają okablowanie, aby na wzór 
lotniskowców, pomóc w wyhamowaniu awio-
netki. Pomyślałem – fajnie, że twórcy postara-
li się jakoś obronić swój generalnie ryzykow-
ny pomysł. Byłbym w stanie to docenić, gdyby 
nie fakt, że kiedy awionetka burzy fragment 
obramowania dachu, ani silnik ani  (co jesz-
cze zabawniejsze) śmigło nie ulegają nawet 
zadraśnięciu, co bohaterka podkreśla zresztą 
komentarzem w stylu „Nie wygląda najgorzej, 
jeszcze poleci”. I mean, c’mon! 

Poza tym, jest w filmie pewna scena w bar-
dzo jasnym pomieszczeniu. Podążając za śla-
dami ciemnoczerwonych plam krwi, Alice do-
ciera do drzwi, po których otwarciu i zmianie 
ujęcia... owe krwiste ślady po prostu znikają. 
Przy pracy nad filmami zatrudnia się zawsze 
tak zwanego continuity clerk, czyli osobę od-

powiedzialną za ciągłość ujęć. Wiecie, aby  na-
gle bohater nie był ubrany w coś innego, niż 
w poprzednim ujęciu tej samej sceny, albo... 
aby zbrukana krwią posadzka nie odzyskała 
nagle swojej śnieżnej bieli. Widocznie twórcy 
postanowili zaoszczędzić na nim, aby wzbo-
gacić kiepskie efekty. Takich nieścisłości jest w 
Afterlife mnóstwo. Zabawnie oglądało się tak-
że obrzyn strzelający niemałymi seriami bez 
konieczności przeładowania, ale takie wpadki 
pozostawię bez komentarza.

Adwokat diabła
Choć film jest generalnie słaby, nie jest on jed-
nak całkowicie pozbawiony zalet. Główne ko-
biece postaci, czyli Milla Jovovich w roli Alice 
i Ali Larter jako Claire, jak zwykle cieszą oko, 
zwłaszcza męskiej części widowni. W wypadku 
drugiej aktorki, nie jest też najgorzej warszta-
towo, gra naprawdę nieźle, prawie równie do-
brze jak wygląda. Zdecydowanie na pochwa-
łę zasługują scenografowie, ekipa odpowie-
dzialna za kostiumy i operatorzy, dzięki któ-
rym strona wizualna Afterlife prezentuje się 
naprawdę bardzo dobrze (zwłaszcza sekwen-
cja otwierająca film). O ile też opowiedziana w 
tym Residencie historia jest – delikatnie rzecz 
ujmując – niskich lotów nawet w zestawie-
niu z poprzednimi odsłonami, to jej triggero-
wa konstrukcja (jak w grach, od bossa do bos-
sa, od questa do questa, etc.) sprawdza się cał-
kiem nieźle. Widzowie, którzy lubią bawić się 
w odnajdywanie cytatów, rozmaitych nawią-
zań do innych filmów, seriali i gier, również 
mogą nieco przychylniejszym okiem spojrzeć 
na Afterlife, zwłaszcza, że część tych odniesień 
ma zgoła humorystyczny wydźwięk. 

Evil Dead
Jak jednak widać, dla wymienienia zalet wy-
starczył jeden akapit. W obliczu kilku metrów 
mułu, zalegającego na dnie, na którym tetra-
logia ta – miejmy nadzieję – dokonuje żywo-
ta, ogólna ocena filmu nie pozwala określić go 
nawet „średniakiem”. Jeśli kolejne odsłony fil-
mowego Resident Evil miałyby podążać w tym 
samym kierunku, to szczerze powiedziawszy 
chciałbym, aby Afterlife był przysłowiowym 
gwoździem do trumny tej serii. I żeby rzeczo-
na trumna zakopana była głębiej, aniżeli sześć 
stóp pod ziemią. I żeby była z tytanu, aby ża-
den nieumarły, mimo usilnych chęci, tudzież 
instynktu samozachowawczego, nie mógł się 
z niej wydostać. Wierzących (zwłaszcza w do-
bre kino komercyjne) proszę więc, by się o to 
pomodlili. Rest in peace, silver-screened Resi-
dent Evil. Rest in peace.

Ocena recenzenta: 4/10

Tytuł: Resident Evil: Afterlife
Reżyseria: Paul W.S. Anderson
Scenariusz: Paul W.S. Anderson
Muzyka: tomandady
Zdjęcia: Glen MacPherson
Obsada: Milla Jovovich, Ali Larter, Sienna 
Guillory, Wentworth Miller, Kim Coates, Shawn 
Roberts, Spencer Locke, Sergio Peris-Mencheta
Kraj produkcji: Niemcy, USA, Wielka Brytania
Rok produkcji: 2010
Data premiery: 10 września 2010
Czas projekcji: 97 min.
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The Spoils nie jest grą, która może narzekać na 
nadmiar szczęścia. Nad dobrze zapowiadają-
cym się tytułem, który szybko zdobył liczne gro-
no fanów, zebrały się czarne chmury. Wydawnic-
two Tenacious Games przeinwestowało i musia-
ło zwinąć manatki. Iskierka nadziei zaświeciła w 
zeszłym roku, gdy markę przejął duński wydaw-
ca, Arcanem Tinmen. Doszło do relaunchu  kar-
cianki, zaczęły się prace nad nowym dodatkiem, 
który miał potwierdzić, że gra naprawdę żyje. I to 
właśnie na niego czekali fani gry.

Ich cierpliwość została nagrodzona w sierpniu 
2010 roku. Podczas GenConu odbyła się oficjal-
na premiera Seed II: Gloamspike’s Revenge™, a 
niebawem boostery trafiły do rąk graczy.

Dla taktyków
Seed II nie dokonuje rewolucji w zasadach kar-
cianki, której założeniem jest, by nie banować 
jakichkolwiek kart i nie ograniczać talii do edy-
cji lub sezonów. Jednak, jak na rasowy dodatek 
przystało, wprowadza kilka nowych, istotnych 
dla kształtu rozgrywki elementów.

Kluczowe w Spoilsach zawsze było to, że każ-
da karta – wyłożona na stół koszulką do góry 
– może pełnić funkcję zasobu (resource), któ-
rym płaci się za zagrywanie innych kart. Twór-
cy uznali jednak, że grę warto jeszcze bardziej 
przyśpieszyć. W Seed II pojawiają się karty, któ-

re po zagraniu i wywołaniu podstawowego 
efektu automatycznie stają się zasobami. Do-
datkowo zasady niektórych kart pozwalają przy 
okazji własnych efektów, „za darmo” dokładać 
zasoby z ręki.

W parze z tym rozwiązaniem idzie drugie, uła-
twiające kontrolowanie większej ilości znaczni-

W połowie drogi
Seed II: Gloamspike’s Revenge - recenzja
Maciej „repek” Reputakowski

63

POLTERGEIST - polter.pl
ków frakcji, niezbędnych do zagrywania silniej-
szych kart. Do tej pory oznaczenia te znajdowa-
ły się tylko na kartach zasobów. Teraz pojawiły 
się na kartach postaci, można je również gene-
rować efektami. W sumie obraz jest dość klarow-
ny: dzięki jeszcze większej wszechstronności po-
szczególnych wzorów, karty, również te silniej-
sze, można wystawiać stosunkowo szybko.

W Seed II wprowadzono nowy typ karty, Crest. 
Każda frakcja posiada własny przedmiot tego 
typu (np. Crest of Elitism dla Gearsmitha), a gracz 
może posiadać w grze tylko jeden jego egzem-
plarz. Są to silne przedmioty, które dostarcza-
ją znaczników do osiągnięcia progu zagrywania 
kart, a przy okazji generują własne efekty.

Podczas projektowania kart wydawcy wciągnę-
li do zabawy fanów. Na oficjalnym forum Spoil-
sów można było zgłaszać swoje propozycje no-
wych wzorów i część z nich weszła do gry. W 
ten sposób najwierniejsi i najbardziej pomysło-
wi gracze zostali uhonorowani za swoje odda-
nie karciance.

Dla estetów
Znakiem firmowym The Spoils są rysunki, które 
opowiadają jakąś historię i nierzadko nawiązują 
do ikon popkultury. Nie brakuje też makabreski 
i mocno spaczonego poczucia humoru. Zemsta 
Gloamspike’a wpisuje się w tę tradycję.

Wadą niektórych grafik w poprzednich dodat-
kach była nadmierna szczegółowość ilustracji, 
przez co – choć świetnie narysowane i dowcip-
ne – stawały się one nieczytelne. Część rysun-
ków w Seed II cierpi na tę przypadłość, ale wi-
dać znaczny postęp. Podobnie stało się z pozio-
mem jasności kolorów. W przeszłości zdarzały 
się obrazki bardzo ciemne i niewyraźne. Doty-
czyło to zwłaszcza mrocznej z zasady frakcji Ar-

canist. W tej kwestii jest znacznie lepiej, a przy-
czepić można się do pojedynczych kart.

Oczywiście, jak w każdej grze karcianej, w The 
Spoils znajdziemy lepsze i gorsze rysunki. W 
Seed II tych pierwszych jest zdecydowanie wię-
cej, a w moim osobistym rankingu prowadzi 
Carlos Villa, autor iście epickiego Epic Smack-
down. Wpadką nazwałbym tylko Contrabulous 
Fabtraption, przedmiot dla frakcji Gearsmith. 
Na karcie, którą wymyślił jeden z fanów, znaj-
dziemy wyłącznie zasady (aż sześć różnych za-
stosowań). Jeśli pomysł kallistiego aż tak spodo-
bał się ekipie Arcane Tinmen, powinni poświę-
cić mu dwie karty i ozdobić je rysunkami.

Poza setem Seed II gracze mogą również zdobyć 
dwie kart promocyjne. Są one przeznaczone wy-
łącznie do gry towarzyskiej, a ich działanie jest 
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czysto humorystyczne. Przykładowo, aby zagrać 
kartę Power of R&D należy zdobyć na niej auto-
grafy twórców The Spoils, a The Spoils™ Rescue 
Mission posiada nie mniej abstrakcyjną zasa-
dę. Szkoda, że na obu kartach Josh Lyttle (głów-
ny projektant) i Michael Nielsen (wydawca) po-
stanowili „popisać” się swoimi „umiejętnościami” 
graficznymi. Stylizowane na dziecięce bazgro-
ły ilustracje mają oczywiście charakter żartu, ale 
trudno oprzeć się wrażenie, że tym razem dow-
cip jest chybiony. Na karcie promo, nawet bezu-
żytecznej na turnieju, wolałbym jednak widzieć 
ekskluzywny rysunek.

Dla kolekcjonerów
Pomijając wspomniane promosy, Seed II to tyl-
ko 110 wzorów, ale ich unikatowość rozkłada 
się inaczej niż w tradycyjnych karciankach (i w 
poprzednich dodatkach do The Spoils). Tym ra-
zem otrzymujemy 50 rare’ów i 60 commonów. 

Pozwala to dość szybko zebrać większość po-
trzebnych kart powszechnych. Równocześnie 
wydawca ma gwarancję, że graczom zebranie 
poszukiwanych kart rzadkich jednak chwilę zaj-
mie. Nie oszukujmy, się produkt musi na siebie 
zarabiać.

Zanim Seed II trafił do sklepów, Arcane Tinmen 
uczyniło jednak ukłon w stronę zapalonych ko-
lekcjonerów. Pojawiła się promocja, pozwalająca 
zamówić w przedpłacie pełen zestaw kart z do-
datku (wszystkie rare’y] i po kilka sztuk każdego 
commona) wraz z pudełkami boosterów. Wyda-
je się, że to dobry pomysł również na przyszłość.

Łowcy kart foil nie powinni być zawiedzeni. Tego 
typu karty trafiają się raz na cztery boostery i za-
wsze są to wzory rzadkie. Błyszczące karty wy-
glądają dobrze, ale nie na wszystkich połysk na-
niesiono w twórczy sposób (np. wyróżniając 
świetlne elementy rysunku). Do klasy prezento-
wanej przez nieodżałowanego Lord of the Rings 
na pewno jeszcze popularnym Spoilsom daleko.

Gra zrestartowana. Nowy dodatek wydany. Są 
plany na przyszłość. Czy ta okaże się świetla-
na, trudno w tej chwili powiedzieć. Długi okres 
uśpienia z pewnością nie posłużył The Spoils 
i tytuł w zasadzie zaczyna od zera. To produkt 
wydany na wysokim poziomie i z pewnością za-
sługuje na drugą szansę. Jak banalnie by to nie 
zabrzmiało: reszta w rękach graczy.

Ocena recenzenta: 10/10

Tytuł: The Spoils: Seed II. Gloamspike’s Revenge™
Gra: The Spoils
Wydawca: Arcane Tinmen
Cena (booster): 12 zł

Zemsta Hrabiego Skarbka bardzo głęboko osa-
dzona jest w epoce Romantyzmu. Tyle że nie 
tego polskiego, pełnego poezji upadło-pow-
stańczej, ale tego w szerszym rozumieniu – peł-
nego płomiennych namiętności, egzotyki i 
przygody. To Romantyzm Dumasa, a nie Mic-
kiewicza, choć pełen brutalności, zaglądający 
do ciemnych zakamarków ludzkich dusz.

Tytułowy hrabia Mieszko Skarbek to polski emi-
grant, który – począwszy od wyjazdu do Paryża 
– prowadzi intensywne życie, charakterystycz-
ne dla tamtejszej emigracji. Jego malarska ka-
riera łamie się, kiedy pada jednak ofiarą mani-
pulacji niecnych kupców, które w połączeniu z 
jego ognistym temperamentem zmuszają go 
do ucieczki z Francji. Po latach bohater powra-
ca i zaczyna wprowadzać w życie drobiazgowy 
plan swojej zemsty.

Precyzyjny mechanizm
Scenarzysta żongluje gatunkami dramatu są-
dowego, opowieści przygodowej i brukowego 
kryminału paryskiego. Jest też miejsce na histo-
ryczną retrospekcję, która mniej obeznanemu 
z polską historią czytelnikowi opowie o ojczyź-
nie głównego bohatera i uwarunkowaniach 
jego szczególnej przyjaźni z pojawiającym się 

na kartach komiksu Fryderykiem Chopinem. Na 
skutek takiego połączenia otrzymujemy bardzo 
różnorodną i wyrafinowaną historię. A hrabia 
Skarbek?  Oto nasz polski Monte Christo.
Początkowo zachwycony i czerpiący garścia-
mi z dobrodziejstw Paryża, Skarbek przekonuje 
się, że to miasto ma też swoje mroczne strony – 
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Romantyzm nie po polsku
Zemsta Hrabiego Skarbka
(wydanie zbiorcze) - recenzja
Jarosław „beacon” Kopeć
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W piłce nożnej znaną jest zasada, że nie zmienia 
się wygrywającego składu. Jeżeli jeden z zawod-
ników nie może wyjść na boisko, trener wystawia 
resztę drużyny z zastępcą licząc, że to wystarczy. 
Polityka wydawnicza na polskim komiksowym 
poletku wygląda podobnie. Sukces komiksu da-
nego twórcy inicjuje wypływ na rynek kolejnych 
jego tytułów z ewentualną wariacją towarzyszą-
cego mu kolegi. Nie inaczej jest w przypadku Hi-
storii bez bohatera, o której wartości ma stano-
wić nie tyle zawartość albumu, ile widniejące na 
okłace nazwisko Van Hamme’a.

Rozpoczęcie meczu
Komiks składa się z dwóch opowieści podzielo-
nych przestrzenią czasu. Lot CR512 z Brasilii do Pa-
nama City niespodziewanie roztrzaskuje się na te-
renie amazońskiej dżungli. Kilkunastu ocalałych z 
katastrofy pasażerów podejmuje desperacką wal-
kę o przetrwanie. Ostatnią deską ratunku jest abs-
trakcyjny pomysł dwunastoletniego chłopca, za-
czerpnięty żywcem z powieści Juliusza Verne-
’a. Jednak rozbitkowie szybko przekonują się, że 
równie groźna jak dzikie ostępy południowoame-
rykańskich lasów jest natura drugiego człowieka.

Dwadzieścia lat później garstka ocalonych z pa-
miętnej katastrofy systematycznie ginie w zaaran-
żowanych wypadkach. Okazuje się, że historia lotu 
CR512 skrywa tajemnicę, którą interesują się fran-
cuscy i izraelscy agenci oraz przedstawiciele Ode-
ssy – organizacji zrzeszającej byłych członków SS.

Pierwsza połowa
Historia otwierająca album jest krótką opowie-
ścią przygodową, wykorzystującą motyw kata-
strofy. Jean Van Hamme konfrontuje ze sobą od-
mienne postawy rozbitków, uwydatnione przez 
ekstremalne warunki. Altruizm przedsiębiorcy 
Tony’ego Bornsteina i aktora Jamesa Graya moc-
no kontrastuje z bezdusznym podejściem gene-
rała Juan Larga czy egoistyczną, tchórzliwą na-
turą pianisty Michaela Rafalowskiego. Boha-
terami targają liczne namiętności: miłość, roz-

W pułapce czasu 
Historia bez bohatera - recenzja
Paweł „Singer” Niećko
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chciwość i żądzę. Ten motyw odsłonięcia praw-
dziwej postaci rzeczy po początkowym zachły-
śnięciu powraca na wielu płaszczyznach komik-
su. Nawet sam czytelnik jest trochę jak główny 
bohater. Większość narracji prowadzona jest w 
formie szkatułkowej, toteż te same wydarzenia 
prezentowane są z wielu perspektyw. Każda ko-
lejna modyfikuje zaledwie pojedyncze elemen-
ty, ale to wystarcza, żeby wywrócić raz poznaną 
historię do góry nogami. Te fenomenalnie po-
myślane zwroty akcji są i trudne do przewidze-
nia, i logicznie umotywowane.

Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
Opowieść obfituje w sceny erotyczne: od tych ka-
meralnych, pełnych uczuć, po haremowe – wul-
garne, pełne brudu i żądzy. Na szczęście ich nagro-
madzenie nie służy wyłącznie graficznym popi-
som rysownika. Ci z przedstawionych w nich meż-
czyzn, którzy wykorzystują kobiety, zawsze oka-
zują się w końcu zwyrodnialcami i zostają ukarani. 

Kiedy z kolei hrabia Skarbek przybywa na Karaiby, 
czuć atmosferę podobną do tej z Jądra ciemno-
ści. Wszystko wydaje się absurdalne i odhumani-
zowane, a panujacy nad piracką osadą Aleksander 
to typ bardzo podobny do Conradowskiego Kurt-
za. Z uprzedmiotowienia człowieka wyrasta głów-
ny konflikt komiksu. Stosunek do tego zniewole-
nia odróżnia bohaterów dobrych od złych.
Komiks Sente i Rosińskiego to doskonale dopa-
sowana układanka fabularnych klocków, w któ-
rej historii nie przytłacza nawet bardzo skutecz-
nie przyciągająca uwagę warstwa graficzna.

Ocena recenzenta: 9/10

Tytuł: Zemsta Hrabiego Skarbka (wydanie zbiorcze)
Scenariusz: Yves Sente
Rysunki: Grzegorz Rosiński
Wydawca polski: Egmont Polska
Cena: 75 zł



Przejęcie praw do gier wydawanych na licen-
cji Games Workshop osadzonych w realiach bi-
tewniaków sygnowanych logo firmy z Notthin-
gham przez Fantasy Flight Games w środowi-
sku graczy zostało przyjęte z mocno mieszany-
mi uczuciami. Erpegowcy obawiali się, co stanie 
się z ich systemami wydawanymi dotąd przez 
Black Industries (a po ukazaniu się nowej edy-
cji WFRP  emocje bynajmniej nie opadły), nato-
miast miłośnicy planszówek z zaciekawieniem 
i nadzieją zaczęli wypatrywać reedycji starych, 
klasycznych pozycji, jak i nowych gier osadzo-
nych w Starym Świecie i uniwersum Warham-
mera 40.000. FFG próbowało już sił przy od-
świeżaniu starych gier planszowych GW – Fury 
of Dracula okazało się pozycją ze wszech miar 
godną polecenia, nowy Talisman  także został 
przyjęty bardzo pozytywnie. Osoby oczekujące 
nowych, oryginalnych tytułów nie mogły czuć 
się zawiedzione – na sklepowych półkach po-
jawiły się Chaos Marauders, Chaos in the Old 
World i Warhamer: Invasion, niedługo dołączy 
do nich Horus Heresy.

Być może z czasem czytelnicy Poltera będą mie-
li możliwość przeczytać recenzje pozostałych 
gier wymienionych powyżej, na pierwszy ogień 
pójdzie jednak Warhamer: Invasion, gra karcia-
na, która pod przynajmniej kilkoma względami 
zasługuje na uwagę.

Interwencja Sigmara
Pierwszym z nich jest sam charakter gry, łączą-
cy w sobie elementy karcianek kolekcjoner-
skich w rodzaju Magic: the Gathering i nieko-
lekcjonerskich tytułów jak choćby Cytadela. Ze-

staw podstawowy wystarczy w zupełności do 
gry, jednak co miesiąc mają być wydawane ko-
lejne rozszerzenia dodające do gry nowe frak-
cje, jak i siły niezależne, mogące zostać dołą-
czone do dowolnej armii. Podstawka daje nam 
możliwość kierowania armiami Imperium, kra-
snoludów, Chaosu i orków, w tej chwili dostęp-
na jest także dodatkowa, niezależna talia skave-
nów, niedługo ma ukazać się dodatek zawiera-
jący frakcje wysokich elfów i mrocznych elfów, 
w kolejnych miesiącach pojawią się następne.

Właśnie – armiami. W Warhammer: Invasion 
wcielamy się bowiem w dowódców kierują-
cych obroną stolicy danej rasy i koordynują-
cych ataki mające zniszczyć gród przeciwnika. 
Karty stolic służą do oznaczania przede wszyst-
kim tego, jaką armią dowodzi dany gracz; sta-
nu, w jakim znajdują się bronione umocnienia, 
oraz zadań, do jakich przydzielone są w danym 
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pacz po utracie nabliższych, gniew wobec ludz-
kiej niesprawiedliwości. Niestety, zarówno temat 
jak i motywy zawarte w opowieści Van Hamme’a 
były już wielokrotnie wykorzystywane, zaś krót-
ka forma komiksu nie pozwala mocniej utożsa-
mić się z bohaterami. Przez to dramaturgia, która 
winna być głównym motorem opowieści, prak-
tycznie nie istnieje.

Warto tutaj zaznaczyć, że historia ta nie jest naj-
świeższa, gdyż została opublikowana po raz 
pierwszy jeszcze w 1977 roku. Jest to klasyk, któ-
ry w tamtych czasach zrobił furorę, ale który dziś 
prezentuje się blado, archaiczne i nieco niedbale.

Druga połowa
Scenarzysta daje swoim bohaterom dwadzieścia 
lat na uporanie się z demonami przeszłości, po 
czym ponownie łączy ich drogi za pomocą wąt-
ku sensacyjnego. Szybko okazuje się, że aspekt 

kryminalny stanowi jedynie tło dla analizy dal-
szych losów niegdysiejszych rozbitków. Z bie-
giem czasu niektórzy poradzili sobie z wydarze-
niami, które miały miejsce w tropikalnych lasach 
Amazonii, w innych ten krótki epizod pozostawił 
trwały ślad i w efekcie wpływał na całe ich życie.

Druga opowieść doskonale dopełnia pierwszą, 
wywołując u czytelnika poczucie przemijają-
cego czasu i wszechogarniającej nostalgii. Z tej 
perspektywy początkowa część albumu wydaje 
się jedynie przydługim wstępem do jego właści-
wej treści. Ostatecznie autor błaho zamyka wą-
tek sensacyjny, który, bądź co bądź, napędzał ak-
cję komiksu, pozostawiając wrażenie niedosy-
tu. Warto zauważyć jak ewoluował styl Dany’ego 
– jego przejrzyste, dopracowane rysunki cieszą 
oko i idealnie oddają sensacyjny klimat komiksu.

Gwizdek końcowy
Trudno dziwić się wydawcom, którzy widząc ro-
snący słupek sprzedaży komiksów danego auto-
ra sięgają po kolejne tytuły z jego nazwiskiem na 
okładce. Jednak wraz z podróżą w przeszłość, ro-
śnie ryzyko nieprzystawalności prezentowanych 
opowieści do współczesnych wymagań. Z pew-
nością mnóstwo czytelników będzie patrzyło na 
Historię bez bohatera przez pryzmat roku 1977, 
napawając się niesamowitym jak na tamte czasy 
komiksem. Ale należy również wziąć poprawkę 
na odbiorców, którzy oczekują ponadprzecięt-
nej rozrywki na miarę tu i teraz, a nie na miarę 
trzydziestu lat wstecz.

Ocena recenzenta: 6,5/10

Tytuł: Historia bez bohatera
Scenariusz: Jean Van Hamme
Rysunki: Dany
Wydawca polski: Egmont Polska
Cena: 75 zł

POLTERGEIST - polter.pl

68



daje jeden symbol; jeśli gracz dysponuje łącz-
nie mniejszą ich liczbą, niż wymagane jest do 
zagrania danej karty, musi zapłacić dodatkowy 
żeton zasobów za każdy punkt różnicy. W prak-
tyce oznacza to konieczność mozolnego (no, 
nie zawsze) zbierania słabszych jednostek i kart 
wsparcia, nim w końcu będzie można wyłożyć 
naprawdę potężnych herosów.

Krew dla boga krwi
Ci zaś mogą okazać się kluczowi w ostatniej fa-
zie tury. Wtedy to działający gracz może wysłać 

swoje jednostki przydzielone do strefy Pola Bi-
twy, by wyruszyły niszczyć stolicę przeciwnika. 
Po określeniu, które ze stacjonujących tam od-
działów wyruszą do boju, wybiera dzielnicę sto-
licy przeciwnika, która będzie celem jego ata-
ku. Jeśli jest ona nie broniona, otrzymuje jedno 
obrażenie za każdy punkt łącznej siły napast-
ników. Jeśli atakowany gracz przydzielił do da-
nej sekcji swego miasta jakieś oddziały, może 
przy ich pomocy bronić swego grodu. Każdy z 
graczy rozdziela wówczas ilość obrażeń równą 
łącznej sile jednostek znajdujących się pod jego 
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momencie gry poszczególne oddziały. Każda 
ze stolic podzielona jest na trzy części: Króle-
stwo (Kingdom), Misję (Quest) i Pole Bitwy (Bat-
tlefield). Każda z nich może i powinna być bro-
niona – gdy dwie ze stref stolicy któregoś gra-
cza zostaną zdobyte, przegrywa on grę. Każda 
z nich ma także osobno liczoną wytrzymałość i 
(oprócz Pola Bitwy) siłę. Wytrzymałość dzielni-
cy wynosi startowo osiem i spada w miarę sku-
tecznych ataków, może jednak być podnoszo-
na, niektóre karty pozwalają też na naprawę 
uszkodzeń miasta.

Trzeba zaznaczyć, że każda z dostępnych w 
podstawce frakcji ma swój charakter i wyma-
ga nieco odmiennego stylu gry – Imperium ma 
niedostępną innym armiom mobilność, pozwa-
lającą przerzucać jednostki między dzielnicami, 
orki stawiają na brutalną siłę a krasnoludy – wy-
trzymałość i odbudowywanie zniszczeń, pod-
czas gdy siły Chaosu mogą tapować oddziały 
przeciwnika i razić je czarami, otwierając sobie 
drogę do ataku.

Dekret Franza
W podstawowej wersji gry obaj uczestnicy wy-
bierają armię, którą będą dowodzić, do zesta-
wu przypisanych do niej kart dobierają losowo 
dziesięć (z dwudziestu czterech) szarych kart 
nieprzynależnych domyślnie do żadnej z frak-

cji, tworząc pięćdziesięciokartową talię, z któ-
rą rozpoczynają rozgrywkę. Po przetasowaniu 
każdy z graczy dobiera siedem kart, z którymi 
zacznie grę.

Tura podzielona jest na kilka faz, podczas któ-
rych dysponując ograniczonymi zasobami, 
gracz usiłuje zniszczyć stolicę przeciwnika i 
obronić swoją przed nieuchronnym kontrata-
kiem. Pierwsza to faza Królestwa – aktywny 
gracz otrzymuje wówczas do dyspozycji tyle 
żetonów zasobów, ile wynosi siła odpowiedniej 
dzielnicy jego stolicy (startowo trzy plus siła 
stacjonujących tam jednostek i kart wsparcia), 
może także wówczas odwrócić (odtapować) 
jedną ze swoich skażonych (corrupted) jedno-
stek, o ile jakieś posiada. Po niej następuje faza 
Misji – gracz ciągnie w niej jedną kartę za każdy 
punkt siły w odpowiedniej strefie stolicy (star-
towo jeden plus, analogicznie, siła przydzielo-
nych tam oddziałów i kart wsparcia).

Sercem rozgrywki są dwie następne fazy – faza 
Stolicy (Capital) i Pola Bitwy. W tej pierwszej 
gracz może zagrywać z ręki karty jednostek, 
misji i wsparcia; może także wzmocnić jedną 
z dzielnic swojej stolicy poprzez Rozwinięcie 
(Development) – zagrywa wówczas z ręki jedną 
zakrytą kartę na wybraną strefę. Każde Rozwi-
nięcie zwiększa wytrzymałość konkretnej sek-
cji stolicy o jeden, ponadto działanie niektó-
rych kart może być modyfikowane zależnie od 
tego, czy w określonej dzielnicy znajdują się ja-
kieś Rozwinięcia i ile dokładnie wynosi ich licz-
ba. Poza kartami neutralnymi koszt każdej kar-
ty składa się z dwóch elementów – zwykłe-
go (podanego w lewym górnym rogu) i kosz-
tu lojalnościowego, wyrażonego przez okre-
śloną liczbę symboli danej frakcji (wydrukowa-
nych na karcie pod zwykłym kosztem). Każda 
karta należąca do danej frakcji (w tym stolica) 



kie reagowanie na zmieniającą się sytuację w 
grze. Niektóre karty wystawione w konkret-
nych sekcjach stolicy zyskują specjalne działa-
nie, zapewniając graczowi dodatkowe premie, 
co także może okazać się istotnym elementem 
strategii. Nawet jeśli dobierzemy kartę, która 
jest kompletnie bezużyteczna lub niemożliwa 
do zagrania z uwagi na zbyt wysoki koszt, za-
wsze można wykorzystać ją jako Rozwinięcie, 
wzmacniając swoją stolicę.

Krwawy kocioł
Pomimo losowania przy każdej rozgrywce neu-
tralnych kart uzupełniających startową talię, jak 
i pewnej dozy nieprzewidywalności zapewnia-
nej przez losowy dobór kart, gra na zasadach 
podstawowych stosunkowo szybko może stać 
się dość monotonna i powtarzalna. Już po kilku 
rozgrywkach daną talią gracze poznają jej słabe 

i mocne strony, oszacują możliwości w starciu 
z konkretnym przeciwnikiem i rozpracują tak-
tykę. Świetnym urozmaiceniem staje się wów-
czas wariant draft. W tym trybie rozgrywki je-
den z graczy dowodzi połączonymi siłami Po-
rządku (Order), które tworzą talie Imperium i 
krasnoludów oraz pięć kart sprzymierzonych z 
nimi wysokich elfów, drugi – armiami Zniszcze-
nia (Destruction) tworzonymi przez orki, Cha-
os i nieliczne wsparcie mrocznych elfów. Każdy 
z uczestników losuje dodatkowo dziesięć kart 
neutralnych, ponadto dobiera zestaw dziesię-
ciu specjalnych kart stosowanych w tym forma-
cie. Oczywiście talie, którymi ostatecznie toczy 
się rozgrywka, nie składają się ze wszystkich 
tych kart – każdy z graczy losuje zestaw piętna-
stu kart swojego sojuszu, wybiera z nich dwie, 
natomiast resztę przekazuje przeciwnikowi, ten 
zaś wybiera i odrzuca mu jedną z kart. Po czte-
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komendą pomiędzy wraże oddziały. Ewentual-
ną nadwyżkę atakujący może przydzielić jed-
nostkom lub sekcji stolicy, która była celem na-
paści (magicowcy powiedzieliby, że wszystkie 
jednostki w W:I mają trample).

Wola elektorów
Jak widać gra, choć stosunkowo prosta, wy-
maga jednak dobrego planowania i zręczne-
go dysponowania posiadanymi zasobami i do-
bieranymi kartami. Nie można skoncentrować 
się na rozwijaniu tylko jednej lub dwóch części 

stolicy, zaniedbując pozostałe. Co z tego, że bę-
dziemy mieć mnóstwo złota na opłacenie żoł-
nierzy, jeśli nie będzie komu wyruszyć do boju; 
nadmierne rozbudowanie strefy Misji da nam 
mnóstwo kart, których nie tylko nie damy rady 
zagrać, ale przeinwestowanie w tej strefie może 
bezpośrednio doprowadzić do naszej poraż-
ki – gdy skończy się nam talia, przegrywamy; 
koncentracja wojsk na Polu Bitwy pozostawia 
resztę dzielnic otwarte na kontratak przeciw-
nika. Kluczem do zwycięstwa jest znalezienie 
złotego środka, zrównoważony rozwój i szyb-



śnie bohaterstwo jednostek stawiających czoła 
wszechobecnym zagrożeniom.

Plusy i minusy
+ jakość wykonania, zrównoważone a 
równocześnie zróżnicowane armie, możliwość 
rozwoju gry dzięki rozszerzeniom;
– brak wariantu rozgrywki wieloosobowej, 
momentami niejasne zasady, brak FAQ;

Dziękujemy wydawnictwu Fantasy Flight Games 
i sklepowi Bard za udostępnienie gry do recenzji.

Ocena recenzenta: 8,5/10

Typ gry: karciana
Ilustracje: różni
Wydawca: Fantasy Flight Games
Data wydania: 2009
Liczba graczy: 2 lub 4
Wiek graczy: 13+
Czas rozgrywki: 15-30 min
Cena: 129,95 zł
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rokrotnym powtórzeniu tej procedury odrzuca 
się pozostałe pięć kart i losuje kolejny zestaw. 
Gdy przebrany zostanie piąty taki „dociąg”, każ-
dy z graczy powinien dysponować finalną talią 
liczącą czterdzieści kart.

Dalsza rozgrywka przebiega zgodnie z pod-
stawowymi zasadami, jak jednak łatwo zauwa-
żyć, znacznie większego znaczenia nabiera w 
tym momencie przynależność kart i związany 
z nią koszt lojalnościowy. Samo składanie talii 
wymaga zmysłu taktycznego, umożliwia psu-
cie szyków przeciwnikowi jeszcze przed rozpo-
częciem właściwej gry i pozwala wynajdować 
kombinacje kart, które nie miałyby szans zaist-
nieć w podstawowym wariancie rozgrywki.

Kometa o dwóch ogonach
Czyżby zatem Warhammer: Invasion był ide-
ałem pozbawionym wad? Niestety, oprócz 

wspomnianej już pewnej monotonii gry na za-
sadach podstawowych, minusem są momen-
tami niezbyt jasno opisane reguły; poważnym 
mankamentem jest brak wieloosobowego wa-
riantu rozgrywki – mimo że dysponujemy czte-
rema armiami i stolicami, równocześnie w grze 
mogą brać udział tylko dwie osoby.

Plusów, na szczęście, jest dużo więcej. Wyso-
ki poziom wykonania i świetne grafiki (z któ-
rych część wykorzystana jest także w fabular-
nej wersji Warhammera), to w grach FFG stan-
dard, tutaj więc, choć cieszy, to w żadnym ra-
zie nie zaskakuje. Dużym pozytywem jest zrów-
noważenie poszczególnych frakcji przy jedno-
czesnej ich różnorodności – zarówno jednostki, 
jak i karty wsparcia każdej ze stron różnią się od 
siebie na tyle, że wymuszają odmienny sposób 
grania. Nie wiem, jak ma się sprawa z dodatka-
mi do tej gry, ale pochodzące z nich przykła-
dowe karty prezentowane na stronie wydawcy 
wyglądają całkiem ciekawie, nie sprawiają tak-
że wrażenia, by miały zakłócać równowagę gry.

Mam pewien problem z zaklasyfikowaniem In-
wazji  – z jednej strony czas rozgrywki nie prze-
kraczający godziny (wbrew temu, co napisa-
no na pudełku) plasowałby ją w kategorii lek-
kich, szybkich przerywników, z drugiej – możli-
wość gry tylko w dwie osoby i spora ilość miej-
sca potrzebna do rozłożenia wszystkich ele-
mentów gry wyklucza ją z grona gier imprezo-
wych. W sumie trudno mi znaleźć grupę doce-
lową, którą mógłbym jednoznacznie wskazać 
jako domyślnego odbiorcę tego tytułu – rów-
nocześnie różne elementy tej gry mogą przy-
paść do gustu osobom lubiącym dość odle-
głe od siebie kategorie gier. Na pewno powin-
ni zwrócić na nią uwagę erpegowi warhamme-
rowcy – moim zdaniem dobrze oddaje klimat 
brutalnych realiów Starego Świata a jednocze-



- Zestaw kości k6. Dwie z nich to tradycyjne 
kostki sześciościenne, a na pozostałych dzie-
sięciu (tzw. kościach inspiracji) na ściankach za-
miast oczek umieszczono specjalne symbole. 
Chociaż wyglądają jak te pojawiające się w ko-
miksach to mają inne znaczenie. To dzięki tym 
kościom będziemy mogli używać zdolności 
specjalnych i zwiększać wartości współczynni-
ków bohaterów.

Ponadto w pudełku znajdują się kartonowe wi-
zerunki postaci bohaterów (tzw. płaszkacze lub 
plaskacze) wraz z podstawkami, zestaw żeto-
nów do oznaczania miejsc specjalnych na plan-
szy i dwie kolorowe broszury. Pierwsza to spis 
zasad, druga to zestaw scenariuszy.

Ostatnim elementem jaki znajdziemy to skróty 
reguł dla obu graczy zawierające efekty starć i 
opisy poruszania się po planszy.

Kilka słów o jakości
Karty nie zostały wydrukowane na papierze ty-
powym dla kart, są jednak wystarczająco sztyw-
ne, by nie ulegać szybkiemu zniszczeniu. W 
trakcie gry nie będziemy ich tasować ani trzy-
mać w dłoniach, więc nieco niższa jakość nie 
jest problemem.

Zarówno żetony jak i płaskacze wykonane są z 
grubego, mocnego kartonu, który dobrze trzyma 
się w plastikowych uchwytach. Wydawca dołączył 
do gry wystarczająca ilość podstawek tak więc raz 
wsadzona w nią figurka bohatera nie musi być 
usuwana, co zwiększa żywotność pionka.

Kolorowa instrukcja, napisana prostym języ-
kiem jest tak rozplanowana, że szukanie w niej 
zasad podczas gry nie powoduje problemów. 
Same reguły są na tyle proste, że już po pierw-
szej lekturze można zacząć rozgrywkę. Każdy z 
omówionych manewrów zilustrowano odpo-
wiednim przykładem, dzięki czemu nie ma pro-
blemów interpretacyjnych.

Podobnie wydana jest księga scenariuszy, która 
zawiera dziesięć przykładowych rozgrywek, ja-
kie gracze mogą rozegrać. Nie są one skompliko-
wane i nadają się do szybkich gier. W książeczce 
zamieszczono również mini kampanię, składają-
cą się z dwóch powiązanych ze sobą części.

Obie książeczki opatrzone zostały rysunkami 
Huba, które dodatkowo podnoszą ich estetykę.
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Okko – Era of the Asagiri na pierwszy rzut oka 
jest grą przenoszącą nas w świat feudalnej Ja-
ponii. Jednak wydarzenia jakie mają miejsce w 
1108 roku według oficjalnego kalendarza Pa-
jan, nie rozgrywają się w kraju kwitnącej wiśni 
lecz we wzorowanym na nim świecie, stworzo-
nym przez francuskiego scenarzystę i rysowni-
ka komiksowego Humberta Chabuel, ukrywa-
jącego się pod pseudonimem Hub. Głównym 
bohaterem opowieści jest tytułowy samuraj, 
Okko, który przemierza ową krainę wraz z kil-
koma przyjaciółmi. W trakcie swojej wędrów-
ki natykają się oni na różnego rodzaju demony 
oraz służących im ludzi, z którymi muszą wal-
czyć. Okko pomimo posłużenia się przez wy-
dawcę rysunkami Huba i osadzeniem fabuły 
w wykreowanym przez niego świecie, nie jest 
fabularnie zgodna z komiksami. Poszczególni 
bohaterowie z różnych albumów przeplatają 
się ze sobą, a niektórzy występują w kilku róż-
nych postaciach (np. Lady Midakko/Pennago-
lan). Gra skupia się na finałowej części spotkań 
samuraja z demonami czyli starciach. Okko po-
zwala rozegrać szybką potyczkę pomiędzy gra-
czami, partia trwa około 20 – 30 minut.

Pudełko, czyli tradycyjny początek
Zacznijmy tradycyjnie od tego, co znajdziemy 
po otwarciu pudełka, a jest w nim:
- sześć dwustronnych fragmentów planszy, na 
których toczyć będą się walki bohaterów. W za-
leżności od tego, jak je ułożymy, i którymi roga-
mi będą się stykać możemy uzyskać różne kom-
binacje obszarów gry. Zwykle pojedynczy scena-
riusz rozgrywany jest na czterech takich kaflach.

- Talię kart bohaterów składającą się z sześciu 
demonów, pięciu łowców demonów i dziewię-
ciu postaci neutralnych, które mogą być wer-
bowane przez obie strony. Prócz imienia, frak-
cji i rysunku postaci znajdują się na nich czte-
ry współczynniki (atak, obrona, ruch i siła woli) 
oraz zestaw umiejętności jakimi dysponują. 
Każda karta przedstawia dwa stany aktywności 
bohatera – czujny i oszołomiony. Różnią się one 
między sobą wysokością współczynników i do-
stępnymi umiejętnościami.
- Talię dwudziestu artefaktów, czyli przedmiotów 
w jakie możemy wyposażyć naszych bohaterów.

Okko - recenzja
Paweł „Szept” Furman



mi lepiej pasuje do fabuły niż określenie ranni) 
lub wyeliminowani. Nie ma większego znacze-
nia podczas gry czy uznamy, że bohater został 
wyeliminowany czy zabity, bo i tak go tracimy, 
a punkty zyskuje przeciwnik. Widać jednak, że 
wydawca chcąc odsunąć od gry możliwe skoja-
rzenia z brutalną jatką zmienił nomenklaturę z 
tej popularnej na mniej drastyczną.

Początek gry
W zależności od wybranego scenariusza dosta-
jemy z góry narzucony zestaw postaci dla każ-
dej ze stron lub sami możemy zwerbować bo-
haterów. Określana jest wtedy wartość punkto-
wa (tzw. zeni) za jaką możemy nabyć postacie 
i artefakty. Ilość zeni określa również ile punk-
tów zwycięstwa przypadnie przeciwnikowi za 
wyeliminowanie naszych postaci.

Następnie rozkładamy plansze według wska-
zań i umieszczamy na niej swoich bohaterów.
Sam przebieg walki i tury w Okko jest dość pro-
sty. Gracz rzuca kośćmi inspiracji, następnie w 
dowolnej kolejności wykonuje akcje i ruch każ-
dego ze swoich bohaterów. Jeśli w jego wyni-
ku, któryś z nich znajdzie się w strefie kontro-
lnej (trzy najbliższe pola znajdujące się przed 
postacią) wroga, i ma jeszcze wolną akcję, może 
rozpocząć się walka. Obie strony deklarują ja-
kich zdolności użyją w walce i/lub któremu ze 
współczynników podnoszą wartość, a następ-
nie do cech ataku i obrony dodają wynik rzutu 
kością k6. W zależności od przewagi jednego z 
bohaterów nad drugim wprowadzany jest od-
powiedni rezultat starcia. Może to być cofnię-
cie się przegranego, oszołomienie lub wyelimi-
nowanie postaci.
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Jak się gra
Jak wspominałem gra ma proste reguły. Nie ma 
możliwości stosowania zbyt skomplikowanych 
manewrów, ale nie znaczy to, że zasady są zbyt-
nio uproszczone.

Na planszę nałożona została siatka czworokąt-
nych pól. Uwzględniono różnice w poruszaniu 
się w zależności od rodzaju terenu – prócz zwy-
kłego obszaru nie wpływającego na ruch jest 
teren trudniejszy, woda oraz obszary niedo-
stępne. Poruszanie się w tył i obroty również zu-
żywają dodatkowe punkty ruchu. Wśród moż-
liwych do wykonania manewrów jest podkra-
danie się i atak z zaskoczenia. Postacie i prze-
szkody znajdujące się na trajektorii pocisku 
wpływają na celność strzałów. Każdy z bohate-
rów ma swoją strefę kontroli, mogą oni również 
wspierać się nawzajem w walce. Ten zestaw za-
sad i możliwości pozwala na nieskomplikowa-
ną, ale dobrą zabawę.

Jeśli komuś spodoba się gra i chciałby uroz-
maicić rozgrywkę, może sięgnąć po dodatki, w 
których rozbudowano podstawowe reguły, do-
dano m.in. możliwość używania w grze czarów.

Każdy z bohaterów posiada również zestaw 
umiejętności, który wyróżnia go spośród in-
nych. Mogą one znacząco wpłynąć na przebieg 
rozgrywki. By móc użyć zdolności musimy jed-
nak posiadać odpowiednią kość inspiracji. Gracz 
dysponuje czterema (a czasem pięcioma) takimi 
kośćmi. Na początku tury za ich pomocą określa 
się, jakie moce będzie miał do dyspozycji.

Do każdego ze współczynników przypisano je-
den symbol. Zużywając odpowiednią kość in-
spiracji można zwiększyć wartość cechy. Sym-
bole przypisane są również do zdolności jaki-
mi dysponują bohaterowie i aby takiej zdolno-
ści użyć należy również zapłacić za to posiada-
ną kością inspiracji. Niewykorzystane kości mo-
żemy dołączyć do naszych postaci. Zostawiamy 
je wtedy na odpowiednich kartach bohaterów. 
Pozwoli nam to na użycie ich do obrony w trak-
cie tury przeciwnika lub zużycie w naszych na-
stępnych kolejkach.

Zasada oszołomienia
W Okko wprowadzono specjalną zasadę oszo-
łomienia, o której wspomniałem już wcześniej. 
Jeśli nasz bohater przegrał walkę zbyt dużą róż-
nicą punktów, lub wykonał którąś z akcji spe-
cjalnych powodujących oszołomienie, jego kar-
ta jest odwracana na drugą stronę. Znajdują się 
tam zmienione współczynniki i umiejętności 
przysługujące mu w tym stanie. Oszołomienie 
będzie trwać do czasu otrząśnięcia się z niego, 
czyli zdania testu siły woli. Można w tym sta-
nie działać i czasem jest to bardziej opłacalne 
niż poświęcenie akcji na wykonanie testu siły 
woli, jednak jest o tyle niebezpieczne, że kolej-
ne oszołomienie eliminuje naszą postać z gry.

Eliminuje, ale nie zabija. W Okko nie pojawiają 
się takie terminy jak rany czy śmierć. Nasi bo-
haterowie są oszołomieni (co faktycznie czasa-
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Na koniec, jeśli graczowi zostały niewykorzy-
stane kości inspiracji, może je przydzielić swo-
im postaciom.

Już po tym krótkim opisie można się zoriento-
wać, że w grze duże znaczenie ma los. Po pierw-
sze określa on, których zdolności można użyć, 
co jeszcze da się jakoś regulować pozostawiając 
sobie odpowiednie kości inspiracji z wcześniej-
szych rzutów. Jednak drugi dość silny wpływ 
losu pojawia się przy samym starciu. Cechy bo-
haterów są mniej więcej na podobnym pozio-
mie. Nie ma tu zbyt dużych różnic, które pozwa-
lałyby na wskazanie pewnego zwycięzcy jesz-
cze przed wykonaniem rzutu. W wyniku tego 
o efekcie starcia decyduje szczęście. Wiadomo, 
że taki uśmiech fortuny może popsuć nam całą 
przyjemność z gry. Tutaj negatywny efekt loso-
wości jest jednak słabszy. Dysponujemy kilko-
ma bohaterami i tylko przy szczególnie złośli-
wym zrządzeniu losu kości toczyłyby się przy 
każdym przeprowadzonym przez nich starciu 
nie po naszej myśli. Uwzględnić należy również 
czas gry. Fatalne rzuty w grach trwających do 
godziny i dłużej mogą sprawić, że przez więk-
szość rozgrywki będziemy się po prostu męczyć. 
Pojedyncza partia Okko trwa około 20 minut. Je-
śli nawet rzuty poszły nam źle to nie będziemy 
zmuszeni do długiego siedzenia przy grze, której 
wynik jest z góry wiadomy. Nieudane rzuty jesz-
cze bardziej skrócą naszą mękę i będziemy mo-
gli szybko przystąpić do rewanżu.

Losowości należy więc w tym przypadku po-
strzegać raczej jako cechę gry, a nie jako poważ-
ną wadę.

Dodatki, czyli to o czym marzy każdy wydawca
Dla miłośników gry i komiksów Huba przygoto-
wano figurki przedstawiające bohaterów i mo-
gące zastąpić na planszy wspomniane płaska-

cze. Nie są one na wyposażeniu podstawowej 
wersji gry.

Wydawca wypuścił na rynek także kilka dodat-
ków do gry wzbogacając rozgrywkę o nowe 
typy terenu oraz o wspomniane wcześniej czary.

Prócz rozszerzeń jakie możemy zakupić w 
sieci znajdują się również dodatki darmowe. 
Są to nowe części planszy oraz scenariusze do 
rozegrania.

Podsumowanie
Okko to dobra, szybka gra. Niestety, może do 
siebie zrazić graczy, którym podczas pierwszych 
rozgrywek nie powiodą się rzuty kośćmi. Jeśli 
pomimo to damy jej kolejną szansę przekonamy 
się, że z prostych reguł i zwykłych rzutów można 
wycisnąć dobrą zabawę. Jako, że Okko to gra lek-
ka i sprawdza się dobrze jako przerywnik pomię-
dzy partiami ‚cięższych’ pozycji.

Dużym atutem są też ilustracje Huba. Świat 
Pajanu warto poznać nie tylko przez grę, ale i 
przez komiksy.

Dziękujemy sklepowi Rebel za udostępnienie 
gry do recenzji.

Ocena recenzenta: 7,5/10

Typ gry: przygodowa
Wydawca: Hazgaard Editions
Data wydania: 2008
Liczba graczy: 2 osoby
Wiek graczy: od 12 lat
Czas rozgrywki: ok. 40 minut
Cena: 109.95 zł


