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Tym okrzykiem kibice piłkarscy często 
zagrzewają swoich pupili do nieodpuszczania 
mocno pobitemu rywalowi. W chwili, gdy 
piszę te słowa, Lech Poznań cieszy się właśnie 
z triumfu 3:1 nad Manchesterem City. Mam 
nadzieję, że w chwili, gdy Wy będziecie je 
czytać, nastroje będą równie dobre.

A gdyby było Wam źle, to zapraszamy do 
lektury. Przygotowaliśmy dla Was około 
siedemdziesięciu stron solidnych tekstów, a 
więc zawartość, która – po dodaniu reklam 
– spokojnie mogłaby pójść do kiosków jako 
rasowy miesięcznik. I nawet jeśli nie interesuje 
Was wszystko, o czym piszemy, jestem 
przekonany, że taktyka zmasowanej ofensywy 
zaowocuje paroma trafieniami.

To już trzecia antologia tekstów z 
serwisu Poltergeist, którą proponujemy 
czytelnikom CD-Action. Nam wciąż jest 
mało, nie przechodzimy do defensywy, więc 
spodziewajcie się więcej.

Raz, dwa, trzy... mało!
Maciej „repek” Reputakowski, redaktor naczelny polter.pl



Minęła już ponad dekada od premiery kultowe-
go Shoguna – pierwszej gry studia Creative As-
sembly, któremu zawdzięczamy całą serię stra-
tegii Total War. Shogun przenosił gracza do feu-
dalnej Japonii XVI wieku – okresu Sengoku, w 
którym Kraj Kwitnącej Wiśni trawiony był wojną 
domową. Sama rozgrywka była bardzo inno-
wacyjnym połączeniem strategii turowej - roz-
grywanej na dużej mapie kampanii, oraz strate-
gii czasu rzeczywistego - podczas bitew. To wła-
śnie bitwy, o ogromnej jak na tamte czasy skali 
- pozwalające na kierowanie armiami składają-
cymi się z tysięcy wojowników - tak przyciągnę-
ły graczy. Mapa kampanii składała się z dziesią-
tek prowincji, pozwalała na rekrutację armii, 
rozbudowę miast oraz kierowanie postaciami 
generałów i agentów. Taka mieszanka musiała 
dać dobry rezultat w postaci tysięcy fanów gry.

Czy jednak po niezbyt udanym Empire i cał-
kiem dobrym Napoleonie studio stworzy sequ-
el na miarę pierwszej części? Sprawdźmy.

Pierwsze pąki
Shogun 2 ponownie przeniesie gracza do feu-
dalnej Japonii z okresu Sengoku. Największe 
japońskie rody prowadziły wtedy wyczerpują-
ce wojny, w wyniku których małe klany zaczę-
ły dochodzić do głosu. Jest to idealny okres na 
osadzenie w nim gry strategicznej, ze wzglę-
du na całkowitą decentralizację i ciągłe walki 
o wpływy różnych frakcji. Ograniczenie się te-
rytorialnie jedynie do japońskiego archipela-
gu pozwala też na dogłębne ukazanie tamtej-
szej kultury, co było praktycznie niemożliwe 
w poprzednich częściach, szczególnie Empire, 

gdzie gra miała charakter niemalże globalny. 
Twórcy zapowiadają, że dużo uwagi poświęca-
ją charakterowi historycznemu Shoguna 2, co 
ma stworzyć niepowtarzalny klimat. Przykła-
dem mogą tu być wspaniałe artworki, wzoro-
wane na tradycyjnych japońskich rysunkach. 
Prawdopodobnie będą one zastosowane jako 
ekrany ładowania oraz karty jednostek.

Płatki wiśni splamione krwią
W czasie gry będzie można się natknąć na wie-
le historycznych postaci. Od panów feudal-
nych po legendarnych bohaterów posiadają-
cych własne oddziały i bezpośrednio biorą-
cych udział w walce. Oprócz tego, każdy bo-
hater będzie pozytywnie wpływał na morale 
naszych żołnierzy co niejednokrotnie będzie 
miało decydujący wpływ na wynik starcia.

Tak jak w poprzednich dwóch odsłonach To-
tal War, w Shogunie 2 pojawią się starcia na 
morzu, tym razem jednak będą się odbywały 
głównie przy brzegach oraz wyspach. Na wal-
kę ma wpływać więcej czynników, wiatr nie 
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będzie już tak istotny z uwagi na to, że więk-
szość okrętów była napędzana wiosłami, a ze 
względu na brak dział okrętowych pojawią się 
łucznicy i walcząca wręcz załoga. Tym razem 
będzie znacznie więcej abordaży niż długiego 
ostrzeliwania się okrętów.

Twórcy doszli do wniosku, że w poprzednich 
częściach nastąpiło zbyt duże rozdrobnienie co 
do rodzajów wojsk. Szczególnie w Empire i Na-
poleonie oddziały niewiele różniły się od sie-
bie. Tym razem postanowiono, że liczba typów 
wojowników będzie wynosiła około trzydzieści. 
Każdy z oddziałów ma różnić się od pozostałych 
co może dać bardzo ciekawe efekty. To sprawi, 
że jednostki będą musiały ze sobą ściśle współ-
grać, ponieważ zasada „kamień-papier-noży-
ce” nadal będzie funkcjonować w czasie bitew. 
Niektóre jednostki takie jak na przykład yari 
ashigaru, czyli chłopscy włócznicy, będą świet-
nie nadawać się do walki z jazdą, jednocześnie 
będąc wrażliwymi na ataki ze strony piechoty 
uzbrojonej w miecze.

Creative Assembly zapewnia, że armie sterowa-
ne przez SI mają tym razem opierać się na „Sztu-
ce Wojny” chińskiego myśliciela – Sun Tzu, co 
może przynieść ciekawe rezultaty. Czyżby tym 
razem komputerowy przeciwnik miał stać się 
wyzwaniem dla przeciętnego zjadacza ryżu? Tu 
niestety możemy mieć tylko nadzieję.

Wojna to sztuka wprowadzania w błąd
Mapa kampanii w Shogunie 2, mimo ograni-
czenia terytorialnego, ma przedstawiać bardzo 
duży obszar, co potwierdzają dotychczas ujaw-
nione screenshoty. Nacisk jest położony na re-
alistyczne odwzorowanie terenu, który z mapy 
kampanii ma być przenoszony bezpośrednio 
do bitwy uwzględniając wiele czynników ta-
kich jak doliny, lasy czy znajdujące się nieopo-
dal rzeki. Jako, że Japonia jest krajem górzystym 
może być to bardzo ciekawe, o ile twórcom uda 
się to we właściwy sposób odwzorować. Sama 
mapa ma być podobna do tej z Napoleona, jed-
nak będzie przedstawiona dużo dokładniej ze 
względu na górskie przejścia i wąskie wąwozy i 
będące idealnym miejscem na zorganizowanie 
zasadzki na przeciwnika.

Shogun 2: Total War - godny następca?
Wojciech „voitek” Kiedrzyn



Nadchodzi burza
Jedną z największych zalet ma być oprawa 
audio-wizualna gry. Dotychczasowe screen-
shoty i ujawniony jakiś czas temu Battle Re-
port zapierają dech w piersiach. Zdecydowa-
nie będzie to jedna z najlepiej wyglądających 
gier strategicznych w historii. Autorzy szcze-
gólnie zwracają uwagę na efekty pogodowe i 
ich wpływ na pole bitwy, wyglądają niesamo-
wicie. Podobnie jest z jednostkami, modele są 
bardzo dobrze wykonane - tak jak i animacja 
oparta na systemie motion-capture. W czasie 
jednego starcia na polu bitwy będzie mogło 
pojawić się nawet 56 tysięcy żołnierzy! Dla po-
równania, w pierwszym Shogunie ogranicze-
nie wynosiło 5 tysięcy modeli. Niektórzy bar-
dziej wrażliwi fani historii i uzbrojenia mogą 
dopatrzyć się jednak wielu uproszczeń co do 
ekwipunku żołnierzy jak i kolorów przypisa-
nych do każdego z klanów.

Muzyka ma być wzorowana na tradycyjnych 
japońskich motywach z użyciem oryginalnych 
instrumentów. Do tej pory ta strona serii Total 
War trzymała poziom, miejmy nadzieję, że tak 
będzie i tym razem.

Ostatnie słowo
Podsumowując, gra ma ogromny potencjał, 
dzięki któremu może przejść do historii jako 
jedna z najlepszych gier strategicznych w ogó-
le przebijając nawet pierwszą odsłonę. Ten po-
tencjał może jednak zostać zmarnowany po-
przez skupienie się na stronie audio-wizual-
nej produkcji oraz uproszczenie rozgrywki, by 
stała się przystępna dla jak największej rzeszy 
graczy. Trzymajmy kciuki za studio i miejmy 
nadzieję, że wszyscy będą czerpać przyjem-
ność z rozgrywki. Osu!

Tekst powstał we współpracy z serwisem 
totalwar.org.pl.

Więcej informacji na forum serwisu
TotalWar.Org.PL
Zapraszamy!
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Star Wars: The Old Republic - wielki spadko-
bierca Knights of the Old Republic. Co o grze 
wiemy, a czego możemy się spodziewać? Stu-
dio BioWare nieraz tworzyło wspaniałe gry, ale 
nie miało jeszcze do czynienia z MMO - jak so-
bie poradzi z tym gatunkiem?

Witamy na galaktycznej kosmostradzie
Jednym z ważniejszych aspektów gry będzie 
fabuła, która może odpowiedzieć na wiele py-
tań powstałych przy KotORze i jego sequelu: 
co się stało z Revanem, co odnalazł opusz-
czając znaną część galaktyki, jakie losy spo-
tkały Wygnaną Jedi i jej towarzyszy? O histo-
rii na razie wiemy tyle, że zostanie osadzona 
ok. 300 lat po wydarzeniach z KotORa i będzie 
się obracać wokół konfliktu pomiędzy odro-
dzonym Imperium Sithów a Republiką. Resz-
ta ma zależeć od klasy postaci, jaką gracz wy-
bierze, gdyż każda profesja będzie miała swój 
własny wątek obok głównego, przeznaczone-
go dla wszystkich. Otrzymamy także kompu-
terowych towarzyszy, którzy będą mieli istot-
ny wpływ na historię. Zostanie także wprowa-
dzone kilka nowości w rozwijaniu opowieści, 
chociażby nowy system wielopostaciowych 
dialogów, jak i sprawdzony już w Mass Effect 
sposób prowadzenia rozmów. Do tego docho-
dzą dziesiątki zadań pobocznych oraz tak zwa-
ne flashpoints, czyli misje, które można wyko-
nywać ze znajomymi tyle razy, ile się zechce.

Do najbliższego supermarketu 20 lat świetlnych
W grze powstanie rozbudowany kreator po-
staci - prócz klasy, będzie można wybrać rasę 
oraz płeć, a także określić swoją historię. Do 
dyspozycji gracza zostanie oddana możliwość 
decydowania o wyglądzie bohatera, kolorze 
skóry i włosów, rysach twarzy, a nawet tatu-
ażach. Celem twórców jest sprawić, by w ga-
laktyce nie spotykały się dwie postaci wyglą-
dające tak samo. Jeśli zaś chodzi o profesje, 
gracze będą mieli ich osiem do wyboru, po 
cztery na stronę konfliktu, każda będzie mia-
ła możliwość rozwinięcia w dwóch odmien-
nych kierunkach zaawansowania. Oznacza 
to, że przykładowy przemytnik będzie mógł 
wybrać pomiędzy gunslingerem, który sku-
pia się na strzelaniu z dwóch broni na raz, a 
scoundrelem, ćwiczącym się w walce w zwar-
ciu i skradaniu się. Inną klasą jest rycerz Jedi 
- grając nim, musimy zdecydować, czy stanie-
my się guardianem mającym mocniejszy pan-
cerz lub sentielem władającym dwoma mie-
czami na raz. Negocjator Jedi będzie wspierał 
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Star Wars: The Old Republic
Moc ujawniona?
Paweł „MasterAli” Ścibiorski

http://www.youtube.com/watch?v=0Hg8-XrQZwo
http://www.youtube.com/watch?v=0Hg8-XrQZwo
http://totalwar.org.pl/
http://forum.totalwar.org.pl/viewtopic.php?f=239&t=5098
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Te holo-reklamy są naprawdę skuteczne
Kilka słów należy też poświęcić grafice - na 
specjalnych trailerach oczywiście prezentu-
je się obłędnie, ale to tylko zwiastuny. Game-
playe z właściwej rozgrywki wyglądają po pro-
stu ładnie, niemiej dziś robi się gry pod wie-
loma względami piękniejsze. O ile twarze po-
staci i ich animacje zrobiono bardzo dobrze, 
to w miejscu, gdzie kończy się szyja, a zaczyna 
ubranie, zwykle da się zauważyć spadek jako-
ści grafiki. Odzież to często tylko płaskie tek-
stury, co widać choćby w przypadku szat Jedi. 
Lokacje są robione całkiem pomysłowo, ale 
brak im wykończenia. Przykładem może być 
jedna ze scen, gdzie Sith warrior macha mie-
czami świetlnymi stojąc na narysowanej ka-
miennej podłodze. W dzisiejszych czasach po-
winno wyglądać to znacznie lepiej i jest to nie-
wielki postęp od czasu KotORa. Mimo wszyst-
ko, zdaję sobie sprawę, że gry MMO cechują 
pewne ograniczenia w kwestii efektów wizu-
alnych i twórcy chcą, by gra działała płynnie na 
jak największej ilości komputerów.

Prócz fabuły, jednym z najlepszych punk-
tów SWTOR będzie udźwiękowienie. Chyba 
wszystkie gry BioWare, z którymi miałem stycz-
ność, cechowały się wspaniałą oprawą audio, 
począwszy od Mass Effect poprzez Jade Empi-
re aż po KotORy. Te ostatnie są najbliżej tema-
tu SWTOR, a mimo, że minęło kilka dobrych lat 
od momentu ukończenia przeze mnie „jedyn-
ki”, wciąż pobrzmiewają mi w uszach niektóre 
motywy muzyczne. Na dodatek, każda postać, 
jaką napotkamy podczas galaktycznych przy-
gód, (a na pewno będzie ich wiele) przemówi 
własnym głosem. Będzie to największa tego 
rodzaju akcja dubbingowa w historii.

Jaka fajna figurka Yody
To co mi bardzo przypadło do gustu, to pre-
zentowany w filmach model walki. Będzie to 
chyba pierwsze MMORPG z systemem kry-
cia się za osłonami i skradaniem się, a do tego 
dochodzą jeszcze różne gadżety techniczne i 
moce Jedi. Ale najważniejsza nowinka to po-

i leczył sojuszników korzystając z umiejętno-
ści wizarda, bądź też podkradnie się i zaataku-
je przeciwników z ukrycia będąc „shadowem”. 
Żołnierz Republiki ściągnie na siebie nieprzy-
jacielski ogień i przyjmie większość obrażeń 
jako vanguard albo rozgrzeje blaster do czer-
woności jako commando. Po stronie Sithów 
stanie do boju bounty hunter, wykorzystujący 
nowinki techniczne jako powertech lub cięż-
ki sprzęt jako mercenary. Mroczną stronę wes-
prze także inquisitor strzelający błyskawicami 
Sith sorcerera lub tnący mieczem o podwój-
nym ostrzu Sith assassina. Agenci Imperium 
podzielą się na operative działających blisko 
wroga, jak i sniperów, którzy zadadzą olbrzy-
mie obrażenia z dużego dystansu. Pozostaje 
jeszcze wojownik Sithów z możliwością wcie-
lenia się w potężnego Sith juggernauta albo 
szybkiego maraudera.

Da się zauważyć pewną zależność - każda kla-
sa Republiki ma swojego odpowiednika po 
stronie Imperium - negocjator Jedi to w dużej 

mierze kopia inkwizytora, zaś żołnierz to pra-
wie agent. Dodatkowo, nawet jeśli gracze gra-
ją tą samą klasą z tym samym rozszerzeniem, 
to mogą wybrać zupełnie inny zestaw umie-
jętności.

Kolejną rzeczą personalizującą naszego bo-
hatera jest statek kosmiczny - dla jednych bę-
dzie to frachtowiec, dla innych coś bardziej 
bojowego. Ma on stanowić swoiste centrum 
dowodzenia, tu będzie też przebywać druży-
na, gdy nie będziemy jej potrzebować. Dzię-
ki niemu dostaniemy się z jednej planety na 
drugą, a także weźmiemy udział w bitwach 
kosmicznych. Te ostatnio w zasadzie mogły 
by być czymś więcej niż tylko „lotem po torze”, 
jaki prezentuje trailer. Przypomina mi to nie-
co zmodyfikowaną wersję tego, co było moż-
na ujrzeć w LEGO Star Wars. Mimo wszystko, 
jako mini gierka nie odstraszy i raczej nie za-
szkodzi produkcji.
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li dotąd problem w odnalezieniu się w siecio-
wej społeczności, gdyż większość gry będzie 
można przejść samotnie. Podsumowując: cza-
sy Starej Republiki dadzą jeszcze o sobie przy-
pomnieć.

mijany w wielu grach system kolizji ataków. 
Tutaj świetnie widać. jak ostrze miecza świetl-
nego blokuje drugie lub odbija strzał z bla-
stera. Działało to już w miarę dobrze w KotO-
Rze, jednak SWTOR wchodzi tu na wyższy po-
ziom, dzięki czemu pojedynki będą bardziej 
filmowe.

Mimo wszystko zauważyłem pewien błąd. Co 
z tego, że można się schować za skrzynią, sko-
ro w części lokacji ich nie ma, lub jest ich nie-
wiele?

Gra w przeważającej części ma się skupiać na 
PvE - można to wywnioskować dzięki informa-
cjom o rozbudowanej fabule, wielu lokacjach 
(obecnie 16 planet/księżyców) i możliwości 
przejścia większości gry w pojedynkę. Oczywi-
ście znajdą się również specjalne serwery do 
PvP i tak zwane War Zones, ale nie wydaje mi 
się, by było to głównym daniem.

Promocja: karbonitowe mrożonki
Ważną kwestią pozostaje model płatności: czy 
będzie abonament i jeśli tak, to jak wysoki? A 
może gra zostanie wydana jako coraz popu-
larniejsze ostatnio Free to Play z mikropłatno-
ściami? Niestety, na razie twórcy milczą w tej 
sprawie.

BioWare znowu chce stworzyć świetną grę 
która przyciągnie rzesze fanów i nie przebie-
ra w środkach, ogłaszając Star Wars: The Old 
Republic najdroższą grą w historii studia. Inną 
ciekawą informacją jest ta o scenariuszu, któ-
rego rzekomo wystarczałoby do zapisania po-
nad 50 książek.

Niech moc będzie z klientami naszego sklepu
The Old Republic ma szansę przyciągnąć wie-
lu graczy, których odstraszało dotąd grindo-
wanie w WoWie, a nastawiają się głównie na 
fabułę i historię. Jest to także odskocznia od 
kolejnych MMO fantasy z elfami i krasnoluda-
mi w tle. Spodoba się również tym, którzy mie-



Rosjanie mają niebywały talent do wskrzesza-
nia starych legend. Szczególnie dobrze widać 
to w przypadku strategii turowych, których re-
nowacji się podjęli – Heroes of Might and Ma-
gic V, Disciples III czy wreszcie King’s Bounty, to 
tytuły, które przez naszych wschodnich sąsia-
dów zostały wyciągnięte z niebytu. Heroes wy-
targano z trumny z numerkiem „IV” i odświeżo-
no w stylu sławnej części trzeciej, Apostołom 
zgolono długie, starcze brody i odziano ich w 
modne, nowoczesne szaty, zaś King’s Bounty: 
Legenda – cóż, trzeba przyznać, że był to praw-
dziwy „powrót króla”. Po prawie dwóch deka-
dach powróciła gra, która ze swym pierwowzo-
rem miała niewiele wspólnego – i, między inny-
mi dlatego, osiągnęła ogromny sukces (w prze-
ciwieństwie do swego DOSowego pradziada).

Do produkcji został szybko wydany dodatek – 
Wojownicza Księżniczka. Po flircie z piękną dzie-
dziczką tronu, gracze pragnęli więcej przygód. 
Oczekiwania były bardzo duże, dlatego twórcy 
ze studia 1C Company postanowili w możliwie 
szybkim tempie stworzyć kolejne rozszerzenie.

W ten sposób powstał drugi dodatek – Nowe 
Światy. Uważny gracz zauważy na pudełku z 
grą niewielki napis: „Zawiera grę King’s Bounty: 
Wojownicza Księżniczka”. Muszę przyznać, że 
jest to jedno z najbardziej trafnych i szczerych 
stwierdzeń w znanej mi historii marketingu.

Dodatki?
Poza samą grą, twórcy postanowili uraczyć nas 
dwoma „dodatkami”. Cudzysłów jest jak naj-
bardziej uzasadniony, ponieważ sprawiają one 

bardzo kiepskie wrażenie – fragmenty audio-
booków książek Terry’ego Pratchetta są niesa-
mowicie wręcz usypiające (co jest zasługą enig-
matycznego Krzystofa Tyńca, który je czyta), 
zaś szumnie reklamowane opowiadanie Anny 
Brzezińskiej jest w rzeczywistości tylko frag-
mentem jej książki Po prostu jeszcze jedno po-
lowanie na smoka. Raczej nie zamierzam jej ku-
pić – i to tyle o jakości opowiadania.

Instrukcja woła o pomstę do nieba – liczy so-
bie szesnaście stron, które są totalnie pozba-
wione treści – ale za to błędów i literówek w 
niej zatrzęsienie. Co ciekawe, na płycie znajdu-
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je się bardzo zgrabnie napisana i szczegółowa 
instrukcja w formacie .pdf – nie można było jej 
wydrukować? Co prawda i w niej nie ustrzeżo-
no się błędów (w tym merytorycznych, np. przy 
opisie bossów brakuje Krakena), ale i tak jest to 
zupełnie inna jakość.

Z czym to się je?
Akapit ten pozwolę sobie dedykować dla 
wszystkich tych, którzy z King’s Bounty nie mie-
li dotąd wiele wspólnego. Grę trudno jest za-
szufladkować do jednego, określonego gatun-
ku – mamy tutaj bowiem bitwy toczone w sty-
lu strategii turowych, rozwój postaci i dialogi 
jak w cRPG, zaś sposób poruszania się po ma-
pie świata przyprawi fanów taksonomii o siwi-
znę – odbywa się bowiem w czasie rzeczywi-

stym. Umownie i z wielkim przymrużeniem oka 
spróbujmy jednak nazywać tę produkcję stra-
tegią turową.

Ogólne założenia są bardzo proste – kieruje-
my jednym, narzuconym z góry przez twórców, 
bohaterem, który stoi na czele armii fantastycz-
nych istot, posiada własny ekwipunek, księgę 
zaklęć, umiejętności oraz jeden z najlepszych 
elementów gry – smoka. Schemat jest banal-
ny – walczymy z przeciwnikami, spotykając ich 
na mapie świata (w czasie walki jesteśmy prze-
noszeni na osobne areny), za doświadczenie 
zdobyte podczas walki rozwijamy umiejętno-
ści (całkiem spory wybór), zaś za pieniądze ku-
pujemy lepsze oddziały i sprzęt. I tak przez wie-
le, wiele godzin rozgrywki (przejście całych No-
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etc. Nic, co uzasadniałoby nazwanie gry peł-
noprawnym dodatkiem.

Pozostawiono za to jeden z największych man-
kamentów Wojowniczej Księżniczki – bardzo 
wysoki poziom trudności. Już na drugim stop-
niu (z czterech) gra potrafi nieźle sfrustrować 
– czasem wyzwania zupełnie nas przerastają. 
Gra Amelią-wojowniczką (do wyboru mamy 
jeszcze paladynkę oraz czarodziejkę) w dużym 
stopniu mija się z celem – przeciwnik nas zma-
sakruje, jeżeli nie będziemy mieli solidnej pod-
budowy magicznej w postaci czarów ofensyw-
nych. Wysoki poziom trudności oznacza też, że 
teoretycznie sandboxowa budowa gry jest tyl-
ko złudzeniem – co z tego, że możemy swo-
bodnie podróżować po świecie Teany, skoro 

na każdej kolejnej wyspie znajdują się prze-
ciwnicy o coraz wyższej sile? De facto i tak mu-
simy eksplorować każdą wysepkę w kolejności 
narzuconej przez twórców – w innym wypad-
ku zostaniemy zmiażdżeni przez wojska, z któ-
rymi nie mamy najmniejszych szans.

Małe a cieszy
Zaskakująco dobrze, przy opisanym wyżej 
miąższu, wypadają dwie mniejsze kampanie 
(pestki?). W Mistrzu Areny kierujemy Arthu-
rem, który musi się zmierzyć z ośmioma bos-
sami z Legendy oraz Wojowniczej Księżnicz-
ki – po walce z każdym zdobywa po kilka po-
ziomów na raz. Do wyboru ma też kilka gildii, 
do których może wstąpić, by móc rekrutować 
od nich specyficzne oddziały – na przykład gil-

wych Światów zajmuje zdrowo ponad sześć-
dziesiąt godzin, co jest świetnym wynikiem jak 
na dzisiejsze standardy). Co ciekawe, ani przez 
chwile nie jest to nużące – potrafi za to sfrustro-
wać, gdy skończą nam się pieniądze albo od-
działy – trzeba więc bardzo uważać.

Bitwy czerpią pełnymi garściami z najlepszych 
tradycji Heroes of Might and Magic – co wię-
cej, twórcom udało się uczynić je jeszcze lep-
szymi, niż w oryginale. W dużym skrócie: ba-
talie odbywają się na podzielonym na hek-
sy polu bitwy, armie są symbolizowane przez 
doskonale animowane sylwetki potworów o 
określonej liczebności (czyli zamiast setki or-
ków mamy jednego orka z cyferką „sto”). Oczy-
wiście podczas bitew nie tylko wojska mają 
znaczenie – bohater może rzucać potężne 
czary, mające różnoraki wpływ na rozgrywkę, 
może też puścić do boju swego smoka (a ra-
czej „smoczka” - nawet najbardziej zatwardzia-
łym fanom black metalu zmięknie serce na 
jego widok). To urocze stworzenie zdobywa 
doświadczenie i poziomy wraz ze swoim wła-
ścicielem – dzięki czemu staje się coraz potęż-
niejsze. Inną ciekawą składową walk są niety-
powe elementy pola bitwy – skrzynie ze skar-
bami, ołtarze bogów, trumny, wulkany – każdy 
z nich ma znaczny wpływ na przebieg batalii.

Nie do końca nowe światy?
Nowe Światy składają się z czterech kampa-
nii. Pierwszą jest po prostu oryginalna histo-
ria z Wojowniczej Księżniczki – bez żadnych 
zmian. Dwie następne, Mistrza Areny i Obroń-
cę Korony, można przejść w dwie godziny każ-
dą, jak więc łatwo się domyśleć, głównym da-
niem w założeniu twórców jest czwarta z kam-
panii, czyli Marsz Orków. Tutaj jednak spotka 
nas wielki zawód – już w trakcie wprowadze-
nia zauważymy, że mamy do czynienia z Wo-
jowniczą Księżniczka wzbogaconą o dosłow-
nie kilka elementów. Oznacza to, że znowu 
przyjdzie nam wcielić się w Amelię i na czele 
jej wojsk stanąć do walki z demonem Baalem. 
Zwiedzimy te same krainy, pokonamy tych sa-
mych wrogów, będziemy używać takich sa-
mych zaklęć na identycznych przeciwnikach. 
Co się więc zmieniło? Ot, twórcy dali nam nie-
co nowych przedmiotów, umiejętności i cza-
rów, siedem (dosłownie - siedem!) zadań po-
bocznych, z których większość można ukoń-
czyć w kilka chwil, osiem nowych kreatur, jed-
nego bossa (ściągniętego z King’s Bounty: Le-
genda) oraz nieco nowych zdolności dla stwo-
rzeń już istniejących. Warto zwrócić uwagę, że 
programiści 1C Company w wielu przypad-
kach poszli zupełnie na łatwiznę – przykłado-
wo, jedną z nowych jednostek jest duch pira-
ta, który wygląda tak samo, jak pierwowzór, 
ale jest przeźroczysty.

Pozytywną, odczuwalną nowinką jest chyba 
tylko Wieża Maga – cykl potyczek o bardzo 
niestandardowych zasadach (na przykład lo-
sową zmianą pozycji wojsk co turę).

Pozostałe nowości w Marszu Orków są tak nie-
znaczne, że nawet nie ma sensu ich wymie-
niać – ot, pojawiło się kilku nowych NPCów, 
zmieniono nieco drzewko rozwoju bohatera 
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szyli się którejkolwiek z kreatur – większość 
stworzeń ma wielkie słodkie ślepka, a te sil-
niejsze są raczej dumne i postawne, niż groź-
ne. Teoretycznie napotkamy tu pająki, szkiele-
ty i trolle, jednak zupełnie nikną one przy na-
szym słodkim smoczku. Warto zwrócić uwagę 
na design jednostek i ich animacje – na ogół 
są stworzone z wyobraźnią i w ciekawy, często 
humorystyczny sposób. Szczególnie podobać 
się mogą smoki – w przeciwieństwie do nasze-
go pupila, czuć od nich dumę i majestat. Ogół 
grafiki sprawia bardzo pozytywne wrażenie – 
jest ładna, przejrzysta i nie wprawi w zadyszkę 
nawet leciwych już komputerów.

Równie pozytywne słowa należą się warstwie 
dźwiękowej gry – praktycznie nie ma się do 
czego przyczepić. Dźwięki otoczenia i komen-
tarze jednostek sprawiają bardzo dobre wra-
żenie, muzyka zaś autentycznie ma klimat. 
Cieszy wielorakość i różnorodność utworów, 
które popłyną z naszych głośników – od po-
sępnych, smutnych melodii odbijających się 
echem w podziemiach, poprzez idylliczne, 
rozbrzmiewające kobiecym operowym woka-
lem elfie polany, na pompatycznych i srogich 
trąbach orkiestry symfonicznej w domenie de-
monów skończywszy. Muzyki możemy swo-
bodnie użyć podczas sesji RPG bez potrzeby 
włączania gry – całość soundtracku znajdu-
je się w katalogu, gdzie ją zainstalowaliśmy, w 
popularnym formacie .ogg.

dia demonów da mu dostęp do silnych cza-
rów ofensywnych, nowych przedmiotów oraz 
wszelkiej maści piekielnych pomiotów. Ca-
łość jest lekka, łatwa i bardzo przyjemna, cho-
ciaż skupia się tylko i wyłącznie na bitwach. W 
kampanii tej nie uświadczymy niestety nasze-
go ulubionego smoka – jest to jednak nieod-
czuwalne, ponieważ i tak w walkach z bossami 
nie mógł on brać udziału (tak w Wojowniczej 
Księżniczce, jak i w Marszu Orków).

Obrońca Korony nie wypada wcale gorzej – 
znów wcielamy się w piękną Amelię, by w kil-
ku bitwach pokonać najeźdźców jej dome-
ny. Co ciekawe, rasa, z którą przyjdzie nam się 
zmierzyć, jak i rodzaj wspierającego nas smo-
ka, jest losowy – dzięki temu każde podejście 

do tej kampanii będzie nowym doznaniem. 
Tutaj również zdobywamy wiele poziomów 
na raz, szybko mamy dostęp do bardzo potęż-
nych istot i przedmiotów oraz, przede wszyst-
kim, kampania oferuje nam też zupełnie nowe 
podejście do bitew. Twórcy gry zrobili sobie 
tutaj mały poligon doświadczalny – każda z 
aren, na których przyjdzie nam toczyć boje, 
jest bardzo nietypowa – ot, na przykład prze-
ciwnicy ostrzeliwują nas pociskami zza wiel-
kich murów albo otrzymują co chwila posiłki z 
koszar, stojących pośrodku pola bitwy.

Słitaśnie i qjut
Warto także napisać dwa słowa o oprawie gry 
– ta jest tak bajkowa i cukierkowa, jak to tylko 
możliwe. Nie ma możliwości, byśmy przestra-
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pewni nam wiele godzin doskonałej zabawy. 
Jeśli nie randkowaliśmy już wcześniej z Ame-
lią, zdecydowanie warto Nowe Światy zakupić.

Osobiście mogę tylko żałować, że kampanie 
Obrońca Korony oraz Mistrz Areny nie zosta-
ły wydane jako osobne DLC do Wojowniczej 
Księżniczki. Bo na wciśnięty nam na siłę Marsz 
Orków zdecydowanie szkoda pieniędzy.

Plusy:
- bardzo grywalna
- świetna oprawa
- naprawdę długa
- Mistrz Areny oraz Obrońca Korony
- edytor
- wysoki poziom trudności (dla wymagają-
cych)

Minusy:
- mało nowości
- brak trybu wieloosobowego
- wysoki poziom trudności (dla reszty)

Ocena recenzenta: 8/10

Tytuł: King’s Bounty: Nowe Światy
Producent: Katauri Interactive
Wydawca: Cenega
Dystrybutor PL: Cenega
Data premiery (świat): 2010 sierpnia 27
Data premiery (Polska): 2010 września 17
Platformy: PC
Wymagania sprzętowe: Pentium 4 HT 3.2, 
3.2GHz, GeForce 7600 GT, 2GB RAM
Nośnik: DVD
Strona WWW: kingsbounty.pl

Sam sobie zrobię nowy świat!
Dotychczas nie wspomniałem o pewnym bar-
dzo istotnym elemencie gry – mianowicie 
-edytorze. Dzięki niemu możemy stworzyć 
kampanie nie gorsze, niż w oryginale, oferuje 
on bowiem prawdziwy ogrom opcji, pozosta-
jąc przy tym dość intuicyjnym. Jest to prawdzi-
wa gratka dla moderów i domorosłych twór-
ców – muszę jednak przyznać, że mi osobiście 
ilość dostępnych możliwości zjeżyła włos na 
głowie. Z jednej strony możemy szybko stwo-
rzyć małą, ładną planszę i wypełnić ją potwo-
rami do zabicia – z drugiej zaś, co ambitniejsi 
mogą bez problemu stworzyć całe, ogromne 
połacie terenu, wypełnione multum NPCów, 
potworów, lokacji etc. Nie mam wątpliwości, 
że jest to naprawdę doskonałe narzędzie – z 

gry można by nawet zrobić całkiem sensow-
ną produkcję cRPG. Wszystko zależy tylko i wy-
łącznie od zdolności, cierpliwości i samozapar-
cia osoby tworzącej – edytor bowiem jest na-
rzędziem praktycznie doskonałym – nie zdzi-
wiłbym się, gdyby sami programiści 1C Com-
pany z niego korzystali przy tworzeniu No-
wych Światów.

Ech, Amelio...
Co tu dużo mówić – Nowe Światy nie zasługu-
ją na miano pełnoprawnego dodatku. Zmian 
w stosunku do Wojowniczej Księżniczki jest 
po prostu zbyt mało, przez co osoby, które już 
ją poznały, nie maja tu raczej czego szukać. Z 
drugiej strony, produkcja jest naprawdę prze-
myślana i bardzo grywalna, bez wątpienia za-

http://kingsbounty.pl
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Gdy w marcu Nintendo zapowiedziało prze-
nośną konsolę z ekranem 3D, komentarze były 
dość sceptyczne. Zarówno prasa jak i gracze za-
stanawiali się, jak coś takiego może działać. Sy-
tuacja uległa zmianie po czerwcowych targach 
E3, gdzie 3DS został po raz pierwszy zaprezen-
towany. Bardzo szybko rozeszła się wieść, że 
nowy handheld Nintendo rzeczywiście pozwa-
la doświadczyć 3D bez okularów oraz wygene-
rować grafikę pod pewnymi względami prze-
wyższającą Wii i zbliżoną do X360 i PS3 (po-
kazują to między innymi Resident Evil: Reve-
lations oraz Metal Gear Solid: Snake Eater 3D 
– ten pierwszy wykorzystuje silnik MT Frame-
work i efekty HDR, motion blur, depth of field 

oraz normal mapping i self shadowing). Jed-
nakże E3 było tylko przedsmakiem. W środę 
29 września miała miejsce konferencja, na któ-
rej ujawniono nową porcję informacji. Przyj-
rzyjmy się, jak na chwilę obecną prezentuje się 
małe cudeńko, jakim bez wątpienia jest Ninten-
do 3DS.

Zdecydowanie najważniejszym elementem 
3DSa jest ekran 3D o przekątnej 3,53” oraz 
rozdzielczości 800x240 pikseli (efektywnie 
400x240 dla każdego oka). Na pewno więk-
szość czytelników chciałaby się dowiedzieć, 
w jaki sposób uzyskiwany jest efekt 3D. Już 
spieszę z wyjaśnieniem. Wyświetlacz składa 

Nintendo 3DS
Trójwymiarowe natarcie na kieszenie
Łukasz „vampire500” Rączkowski

się z kilku warstw. Na samym dole znajduje się 
zwyczajny ekran LCD, który to pokryty jest tak 
zwaną parallax barrier. Powoduje ona, że do 
każdego oka osoby oglądającej dociera nie-
znacznie inny obraz, obrócony o kilka stopni 
(tak samo jest z naszymi oczyma – każde oko 
patrzy na świat pod nieco innym kątem). Nie-
stety rozwiązanie takie ma jedną podstawową 
wadę – trzeba znajdować się w określonej od-
ległości oraz w odpowiedniej pozycji wzglę-
dem ekranu. Ktoś patrzący z boku zobaczy 
rozmyty obraz. Powoduje to, że technologia 
tego rodzaju nie nadaje się do telewizorów, 
natomiast w konsoli przenośnej sprawdza się 
bez zarzutu. Dodatkowo Nintendo przezor-
nie umieściło na boku ekranu suwak pozwa-
lający „w locie” regulować natężenie efektu 3D 
(z możliwością całkowitego wyłączenia), także 
nawet osoby z wadą wzroku będą mogły cie-
szyć się grami.

Oczywiście poza (górnym) ekranem 3D kon-
solka jest też wyposażona w ekran dotykowy 
o przekątnej 3,02” i rozdzielczości 320x240. 
Do jego obsługi posłuży teleskopowy stylus o 
maksymalnej długości 10 cm. Oprócz standar-
dowych dla DSa sposobów sterowania, 3DS 
wyposażony jest też w analogowy slide pad 
(według relacji osób, które miały z nim stycz-
ność, jest on bardzo wygodny i zdecydowa-
nie lepszy, niż gałka w obecnych modelach 
PSP), czujnik ruchu oraz żyroskop. Możemy 
być pewni, że developerzy wykorzystają te no-
winki równie dobrze, jak wcześniej touchscre-
en i mikrofon. Warto wspomnieć jeszcze o nie-
co uaktualnionych względem DSi aparatach, 
ponieważ mogą one być jednym z najważniej-
szych elementów nowej konsolki. Otóż tym 
razem na zewnątrz skierowany jest nie jeden, 
ale dwa obiektywy. Dzięki temu możliwe jest 
robienie zdjęć 3D (sic!). Na chwilę obecną nie 

wiadomo nic o dzieleniu się takimi zdjęciami 
ze światem zewnętrznym, ale na pewno bę-
dzie możliwe przesyłanie ich pomiędzy użyt-
kownikami 3DSa. Ponadto istnieje opcja zro-
bienia zdjęcia twarzy za pomocą aparatu ze-
wnętrznego i wewnętrznego jednocześnie. Po 
takim zabiegu oprogramowanie konsolki do-
kona połączenia obu twarzy i każdy będzie 
mógł się przekonać, jak wyglądałby jako krew-
ny ulubionego (lub znienawidzonego) wykła-
dowcy.

Jeśli chodzi o nośnik danych, to Nintendo po-
nownie postawiło na kartridże. W dniu pre-
miery maksymalna pojemność wynosić bę-
dzie 2GB, jednakże z czasem na pewno się 
zwiększy (podobnie było w przypadku DSa). 
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Na temat pamięci wewnętrznej nic jeszcze nie 
wiadomo. Pewny natomiast jest fakt, że w Ja-
ponii do każdej konsoli dołączana będzie kar-
ta SD o pojemności 2GB. Przyda się ona mię-
dzy innymi do zapisywania gier z 3DSWare 
(nazwa póki co nieoficjalna), DSiWare (3DS bę-
dzie kompatybilny wstecznie zarówno z DSi-
Ware jak i z kartridżami DSa) oraz Virtual Con-
sole. Tak jest, dostępne będzie przenośne Vir-
tual Console, które zaoferuje gry z Game Boya 
oraz Game Boya Color (Game Boy Advance na 
razie niepotwierdzony). Wiadomo też, że da 
się przenieść zakupione na DSi gry z DSiWare 
na 3DSa (Nintendo poszło po rozum do głowy 
i nie będzie już wiązało ściąganych gier na za-
wsze z daną konsolą – miejmy nadzieję, że tak 
samo będzie kiedyś w przypadku Wii).

Kolejna innowacja nastąpiła w dziedzinie firm-
ware’u. 3DS umożliwia multitasking – możli-

we jest zatrzymanie gry w dowolnym momen-
cie (służy do tego nowy przycisk Home), włą-
czenie na przykład przeglądarki internetowej 
i powrót do rozgrywki. Do menu systemowe-
go dodano Mii Studio. Pozwala ono na tworze-
nie (i wykorzystywanie istniejących) znanych 
z Wii awatarów. Ciekawą rzeczą jest automa-
tyczna generacja Mii na podstawie zdjęcia – o 
dziwo działa to bardzo dobrze. Nową opcją w 
menu są też preinstalowane gry wykorzystu-
jące aparaty do stworzenia efektu augmen-
ted reality. W każdym pudełku z konsolą znaj-
dować się będzie 6 kart ze znakiem zapytania, 
które posłużą jako swoiste punkty odniesie-
nia. Wyobraź sobie drogi czytelniku taką oto 
sytuację: kładziesz na stole rzeczoną kartę, po 
czym spoglądasz na nią poprzez ekran 3DSa. 
Nagle otwiera się ona niczym drzwi i wycho-
dzi z niej smok. Zadaniem gracza jest porusza-
nie się wokół stołu i celowanie w słabe punkty 

stwora – a wszystko to odbywa się oczywiście 
w 3D. Moim skromnym zdaniem pomysł jest 
naprawdę kapitalny.

Świetnie zapowiadają się również nowe ro-
dzaje komunikacji sieciowej, ochrzczone dość 
adekwatnie jako StreetPass oraz SpotPass. 
Pierwszy z nich polega na automatycznej wy-
mianie pewnych danych między przechodzą-
cymi obok siebie (stąd nazwa) posiadaczami 
3DSa. Na przykład w ten sposób będzie odby-
wać się wymiana Mii – po podróży autobusem 
będziemy mogli znaleźć na Placu Mii w menu 
systemowym awatary przypadkowo spotka-
nych ludzi. Inny przykład to Super Street Figh-
ter IV: 3D Editio. W grze będzie możliwe zdo-
bycie specjalnych figurek, które będą toczyć 
walki w trybie StreetPass i dzięki temu zdoby-
wać doświadczenie. Z kolei SpotPass pozwo-
li na samoistne łączenie się z okolicznymi hot-
spotami Wi-Fi i automatyczne ściąganie aktu-
alizacji, dodatkowych map, bonusów, etc. Jed-
nocześnie jest to też zabezpieczenie antypi-
rackie – konsola niemal przez cały czas pod-
łączona do Internetu może być uaktualniana 
bardzo często – w dodatku bez wiedzy użyt-
kownika. W tym temacie rozważane jest rów-
nież umieszczanie aktualizacji firmware’u na 
kartridżach z grami.

Swoistą wisienką na torcie jest zapowiedziana 
w Japonii współpraca z Fuji Television i Nippon 
Television. Stacje te udostępnią poprzez Spo-
tPass darmowe materiały wideo w 3D. Może-
my być niemal pewni, że podobne inicjatywy 
będą miały miejsce również w Europie (nieste-
ty w Polsce już niekoniecznie).

Jak widać 3DS ma do zaoferowania napraw-
dę dużo. Jednak powiedzmy sobie szczerze – 
konsola bez gier to żadna konsola. Na szczę-

ście w tej kwestii nowy handheld Nintendo na 
pewno nie zawiedzie. Już teraz lista tworzo-
nych gier przyprawia o zawrót głowy – pozwo-
lę sobie wymienić te (moim zdaniem) najważ-
niejsze: Super Street Fighter IV: 3D Edition, Re-
sident Evil: Revelations, Resident Evil: The Mer-
cenaries 3D, Mega Man Legends 3, Dead or Ali-
ve Dimensions, Tales of the Abyss, Splinter Cell 
3D, Paper Mario, The Legend of Zelda: Ocari-
na of Time 3D, Metal Gear Solid: Snake Eater 
3D. Wsparcie developerów third party jest na-
prawdę zaskakujące. Od czasów N64 Ninten-
do usilnie o nich walczy i tym razem ma szansę 
osiągnąć w tym względzie sukces. W niedaw-
nym wywiadzie Satoru Iwata – prezes Ninten-
do – wypowiedział się, że 3DS jest zaawanso-
wany technicznie między innymi ze względu 
na developerów third party – nie chciano sły-
szeć komentarzy typu: „wasza konsola jest za 
słaba dla naszej gry”.

Na koniec trzeba jeszcze postawić dwa naj-
ważniejsze pytania: kiedy i w jakiej cenie? Otóż 
premiera japońska będzie miała miejsce 26 lu-
tego 2011, natomiast w Europie i USA konsol-
ka pojawi się w marcu (dokładna data nie jest 
jeszcze znana). Kwestia ceny jest niestety nie-
co bardziej skomplikowana. W Kraju Kwitną-
cej Wiśni 3DS kosztować będzie 25000 jenów. 
Przy obecnych kursach walut przekłada się 
to na 300$, jednak Nintendo of America nie-
mal na pewno nie zdecyduje się na tak wyso-
ką cenę. Najprawdopodobniej cena w USA bę-
dzie zawierać się w przedziale 200$ - 250$. W 
związku z tym Europejczycy będą musieli za-
płacić około 200 €. Nie pozostaje nam nic in-
nego jak zbierać pieniądze i czekać na przygo-
dy w 3D.

Zdjęcia ze strony Kotaku.
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Z uwagi na zbliżająca się premierę The For-
ce Unleashed II niedawno odświeżyłem sobie 
jej pierwszą odsłonę, a teraz przyszła pora na 
demo. Czego się po nim spodziewałem? W su-
mie niczego – liczyłem, że mnie czymś zasko-
czy, starałem się opanować ekscytację wywo-
łaną obiecującymi zapowiedziami, filmikami i 
trailerami. Czasami lepiej nie obiecywać sobie 
zbyt wiele.

Dead or Alive?
Oczywiście fabularnie zbyt wiele się nie dowia-
dujemy. Ponownie wcielamy się w Starkillera, 
a dokładniej Starkillera 8, będącego klonem 
bohatera z części pierwszej. Przynajmniej tak 
twierdzi Lord Vader oraz głos wydobywający 
się z głośnika. Jednak jak na klona ma on zbyt 
wiele własnej woli, poza tym czy można zrobić 
kopie Jedi? Tak czy inaczej to pytanie pozostaje 
bez odpowiedzi, przynajmniej do wydania pe-
łen wersji. Wiemy natomiast, że nasz numer 8 
nawiedzany jest przez wizje, wspomnienia wy-
darzeń z poprzedniej część. Przez to nie potra-
fi wykonywać do końca rozkazów swojego mi-
strza - staje się dla niego bezużyteczny. W tym 
miejscu mamy szybki backflash wspomnień, 
pełny nawrót własnej silnej woli i rozpoczyna 
się właściwe demo – ruszamy do boju.

Stary nowy Jedi/Sith
Od razu muszę potwierdzić spełnienie obiet-
nicy twórców, że z jednej strony system roz-
grywki jest podobny do poprzedniej części, 

ale już na pierwszy rzut oka można poczuć, że 
to coś nowego. Po pierwsze pojawiają się mini 
gry, takie jak wolne spadanie z unikaniem/
niszczeniem przeszkód, czy ucieczka przed za-
walającym się korytarzem, znane choćby z ta-
kich gier jak X-Men Origins: Wolverine. Reszta 
rzeczywiście wydaje się działać tak jak wcze-
śniej, ale jakby płynniej i nie chodzi mi tutaj o 
grafikę. Jeśli ktoś, jak ja, grał chwilę wcześniej 
w pierwszą część, mocno odczuje różnicę. 
Przede wszystkim kamera pracuje delikatnie 
inaczej i poprawiono sposób, w jaki się skacze. 
O ile wcześnie zdarzało mi się kląć jak szewc, 

bo Starkiller zamiast wylądować tam gdzie 
chciałem spadł w innymi miejscu, tutaj tego 
nie było. Delikatnie inaczej reaguje też postać 
na klawisze i ruchy drążkiem pada.

Z uwagi na to, że tym razem posługujemy się 
dwoma mieczami świetlnymi, zmienił się styl 
walki bronią. Jest przede wszystkim szybszy - 
co nie powinno dziwić nikogo, kto miał wcze-
śniej styczność z uniwersum Gwiezdnych Wo-
jen. Całość sekwencji ruchu i ciosów została 
stworzona od nowa i to widać. W oczy od razu 
rzuca się sposób, w jaki kończymy z przeciw-
nikami. Nie padają już na ziemię tak jak stali, 
bo końcu miecze świetlne robią to, co do nich 
należy, czyli tną, rozczłonkowują, ucinają gło-
wy, itp. Machanie nimi sprawiało mi dużo wię-
cej frajdy.
Oczywiście równie często jak mieczy będzie-
my używać mocy. W końcu mamy do dyspo-
zycji kontrolę nad umysłem, choć „jedyne”, do 
czego możemy zmusić kogokolwiek, to żeby 
popełnił samobójstwo. Pytanie, jak ta umiejęt-

ność będzie się sprawdzać na silniejszych wro-
gów, bo szkoda jej na podrzędnych przeciwni-
ków z uwagi na ilość mocy jaką zużywa, a dzia-
ła tylko na jedną osobę na raz. Niestety nie ma 
już mojej ulubionej umiejętności, czyli Light-
ning Shield. Zmienił się również sposób, w jaki 
używa się Force Grip - i w tym miejscu wystą-
pił pierwszy zgrzyt między tym, co mówili lu-
dzie z Lucas Arts, a rzeczywistością. Chwytanie 
i rzucanie przedmiotami jest trudniejsze niż w 
pierwszej części, przynajmniej jeśli chodzi o 
otoczenie w trakcie walki. Rzucenie szerego-
wym szturmowcem nie stanowi problemu, ale 
chwycenie skrzyni i ciśnięcie nią we wrogów 
jest już mocno utrudnione. Wszystko z uwagi 
na to, że namierzanie celu jest (chyba) głównie 
nastawione na przeciwników, a nie na rzeczy. 
Przez to często sam obrót kamery nic nie daje 
i podświetlony nadal jest przeciwnik, a nie to, 
czym chcemy w niego rzucić.

Wszystkich chyba ucieszy fakt, że gra jest de-
likatnie łatwiejsza niż poprzednia część. Przy-
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Demo The Force Unleashed II
Rzut oka na demo
Łukasz „Qrchac” Kowalski
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Twórcy i wydawcy gier kuszą nasz swoimi 
produktami. Najpierw jest długi ciąg 
dawkowania informacji i podgrzewania 
atmosfery, w którym to okresie ilość 
zwiastunów rośnie wraz ze zbliżającą się 
datą premiery. Potem proponowane są nam 
różnego rodzaju edycje kolekcjonerskie, 
ostatnio gry zaczęły mieć nawet edycje 
Super kolekcjonerskie. Skoro już chcemy 
się szarpnąć na tak wydaną grę może 
kupić ją przedpremierowo i dostać 
jakiś bonus? Właśnie o tym są dzisiejsze 
felietoniki - o bonusach przy zamówieniach 
przedpremierowych i o edycjach specjalnych. 
Miłego czytania!

Mateusz Niemczyk: Elektroniczna dystrybucja 
ma się coraz lepiej i szczerze mówiąc trochę 
mnie to przeraża. Jestem konserwatystą – lubię 
po prostu przejść się do sklepu i kupić kolorowe 
pudełko zawierające grę oraz instrukcję. Zmiany 
związane z nową formą sprzedaży obejmują 
także edycje kolekcjonerskie coraz większej 
liczby nowych gier. Co za tym idzie, zamiast 
plakatu, breloczka, czy innej pocztówki z gry 
dostajemy kod na odblokowanie dodatkowej 
zawartości online. Może to być dodatkowa 
mapa, zbroja dla bohatera lub unikatowa 
pukawka, którą będziemy się lansować w 
rozgrywce wieloosobowej. Jeżeli ktoś nie 
jest gadżeciarzem, to prawdopodobnie taka 
zamiana zawartości przypadnie mu do gustu, 
ma ona jednak pewien oczywisty minus. Kody 

na te wszystkie smakołyki są jednorazowe. W 
moim odczuciu zabieg ten zabija nieco radość 
z posiadania wypasionej wersji danego tytułu. 
Wiadomo – dane można w głupi sposób 
stracić i wtedy zostaje nam tylko nieco lepsze 
pudełko i płytka z grą. To ja już wolę bałagan 
na półkach, spowodowany gadżetami z 
ulubionych gier…

Jak wygląda sprawa „kolekcjonerek” w naszym 
pięknym kraju? Jest coraz lepiej, ale jeszcze 
sporo pozostało w temacie do zrobienia. Pa-
miętam, jak ucieszyłem się kilka(naście) miesię-
cy temu, kiedy zobaczyłem w Internecie zdję-
cia zawartości specjalnej edycji Resident Evil 5. 
Płócienna torba wypakowana po brzegi gadże-
tami od razu przemówiła mi do wyobraźni. Nie-
stety kilka tygodni później okazało się, że Pol-
ska dostanie tylko metalowe pudełko… Mówi 
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najmniej takie sprawia wrażenie. Co praw-
da maksymalny poziom trudności w demie 
to Hard (Unleashed zapewne zostaje odblo-
kowany po pierwszym przejściu gry), ale nie 
sprawił mi on większych trudności.

Nowa gra, nowa grafika
Muszę przyznać, że pod względem graficz-
nym gra prezentuje się naprawdę bardzo do-
brze. Tak naprawdę to inna liga w porównaniu 
z poprzednią odsłoną. Na pełną ocenę przyj-
dzie jeszcze czas, ale TFU II może okazać się 
lepszy pod tym względem niż God of War 3. 
Pozytywnie zaskoczyły mnie przede wszyst-
kim efekty związane z wodą i dymem. W pew-
nym momencie idziemy przez przeszklony ko-
rytarz, na zewnątrz leje, a efekt wody spływa-
jącej po szybach jest naprawdę świetny. Oczy-
wiście animacja postaci jest bardzo dobra, ru-
chy są płynne i nie widać żadnych niedocią-
gnięć. Grafika w grze jest na tym samym po-
ziomie co filmiki, ale obecnie jest to standard.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia
Wersja demonstracyjna TFU II na pewno speł-
nia swoje zadanie – to znaczy zachęca do kup-
na gry. Wszystko wygląda co najmniej dobrze 
i wydaje się, że poprawiono rzeczy, które prze-
szkadzały w pierwszej części. Całkiem zgrab-
nie wybrnięto z trudności, jakie nastręczały 
obydwa zakończenia, a wszystkie znaki na nie-
bie i ziemi wskazują, że tytuł ma szansę na by-
cie jednym z najlepszych w swojej klasie. Czy 
tak będzie naprawdę, czy może to tylko dobre 
złego początki, wyjdzie w praniu. Teraz pozo-
staje nam tylko czekać.

Felietoniki: Edycje kolekcjonerskie
i inne bonusy
Redakcja konsole.polter.pl
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neishin: Edycje kolekcjonerskie są fajne. Mają 
lepsze pudełka - większe, z fajniejszymi ilu-
stracjami, a niekiedy w ogóle „wyczesane w 
kosmos”, jak np. metalowe pudełko na drugie 
śniadanie (to chyba Fallout był) czy w formie 
książki (Fable III). Do tego poza grą dostajemy 
mniejszą lub większą ilość gadżetów około-
growych. Zazwyczaj jest jakaś forma książki z 
grafikami, czy to z gry czy ilustracjami koncep-
towymi. W większości przypadków jest też i 
muzyka na CD. Potem to już jak twórcom star-
czy fantazji i pieniążków - figurki, repliki pisto-
letów, maskotki, śmieszne nośniki USB czy na-
wet dodatkowa gra. Zaprawdę edycje kolek-
cjonerskie są fajne.

Ale nie dla mnie. Grę kupuję po to, żeby w nią 
pograć. Owszem, fajniejsze pudełko jest, cóż, 
fajniejsze, ale co mi z tego jak 99% gier i tak 
puszczam w drugi obieg? Figurka to moim 
zdaniem zagracanie sobie przestrzeni życio-
wej i dodatkowy kłopot przy przeprowadz-
kach, a dodatkowo jest zbieraczem kurzu o 
nieregularnych kształtach, więc ciężej go wy-
czyścić niż płaską półkę, na której stoi. Ścieżka 
dźwiękowa? Jest ok, choć nie każdy tytuł ma 
taką, której koniecznie chciałbym posłuchać 
poza grą. Śmieszne USB mnie nie kręcą. Do-
datkowa gra (np. w drugim Starcrafcie doda-
wali jedynkę) jest w porządku, jeśli mam ocho-
tę w nią zagrać (np. dlatego rozważam kupno 
kolekcjonerskiego Dead Space 2 na PS3, gdzie 
dodają Extinction na Move). Na zupełnie od-
dzielny akapit zasługują książeczki z grafika-
mi. Album taki ma dla mnie, komiksiarza, jakiś 
czar, którzy przyciąga - ale nie oszukujmy się, 
niewiele jest gier, z których concept arty mnie 
pociągają. Posiadam taki z Okami, który jest 
wprost rewelacyjny i nawet posłużył za mate-
riał źródłowy do stworzenia przygody do Le-
gendy Pięciu Kręgów, a więc był bardzo przy-

datny. Przygarnąłbym jeszcze album z Darksi-
ders, które było bardzo komiksowe. Niemniej 
nie czarujmy się - w większości jest to casus fi-
gurki - zbieracz kurzu.

Jeśli zaś chodzi o bonusy przy zakupach 
przedpremierowych, to jestem rozdarty. Z jed-
nej strony to świetny pomysł, bo przy niektó-
rych tytułach mógłbym się na kupienie gry w 
przedsprzedaży skusić (gdyby np. kostiumem 
dodatkowym w Assassin’s Creed: Brotherho-
od był lekarz, to pewnie wydałbym pieniądze 
czym prędzej, ale jako że jest w podstawowym 
zestawie, to już mnie nic w tym kierunku nie 
ciągnie). Dodatkowe plansze też są fajne. Liczę 
jednak na to, ze bonusy dodawane do kopii 
zamawianych przedpremierowo będą pierw-
szymi DLC, które zaoferuje wydawca. Wynika z 
tego, że wolę zapłacić więcej...Podsumowując 
- może edycjom kolekcjonerskim mówię „nie”, 
a bonusom w przedsprzedaży stanowcze „być 
może”.

się trudno, ale niedosyt pozostaje. Obecnie co-
raz rzadziej myślę o zakupie „lepszego” wydania 
nowych gier, ponieważ uważam, że zapropono-
wane przez twórców dodatki zwyczajnie nie są 
warte swojej ceny. Zbroja dla konia, dodatko-
wa mapa czy kod na samochód za dodatkowe 
50zł? To ja podziękuję. 

vampire500: Ścieżka dźwiękowa? Figurka? 
Stare i niemodne. Teraz na topie są noktowi-
zory, samochodziki sterowane radiem i rozci-
nacze plazmowe. Dzisiejsze dodatki do edy-
cji kolekcjonerskich gier z pewnością nie po-
zwalają przejść obok siebie obojętnie. Wydaw-
cy prześcigają się w pomysłach na coraz to wy-
myślniejsze bonusy, a konsumenci zyskują cie-
kawe ozdoby na biurko, ścianę lub ewentual-
nie głowę.

Generalnie rzecz biorąc, edycje kolekcjoner-
skie postrzegam jako coś naprawdę fajne-
go - miło jest mieć jakiś gadżet nawiązujący 
do ulubionej serii. Zasadniczo ograniczam się 
właściwie tylko do gier, które i tak miałem za-
miar kupić. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym 
nabył grę wyłącznie dla dodatków. Coś takie-
go po prostu mija się z celem i najzwyczaj-

niej w świecie się nie opłaca – bardzo rzadko 
same bonusy warte są ceny edycji kolekcjo-
nerskiej. Opłacalność inwestycji zdecydowa-
nie wzrasta, gdy potraktujemy dołączone ga-
dżety jak fajne dodatki do świetnej gry. W ta-
kim wypadku po skończeniu rozgrywki może-
my z dumą popatrzeć na figurkę bohatera czy 
plakat i przypomnieć sobie najlepsze momen-
ty (lub spróbować je odtworzyć, ale to radzę 
robić z dala od znajomych).

Trochę smutny jest fakt, że przed laty takie bo-
nusy nie były domeną tylko edycji kolekcjo-
nerskich, ale też zwyczajnych wersji gier. Pro-
dukcje na NES-a, SNES-a, N64 czy GBC bar-
dzo często zawierały w pudełkach nie tylko in-
strukcje (grube i kolorowe, co dziś jest rzadko-
ścią) i broszury reklamowe, ale także plakaty. 
Jednak nie ma co się dziwić – w tamtych cza-
sach nakłady były o wiele mniejsze i coś takie-
go po prostu się opłacało.

Dziś jednym z niewielu wydawców, którzy kon-
tynuują politykę uszczęśliwiania graczy po-
przez dodawanie bonusów do zwykłych wersji 
gier, jest Atlus. Niedawno wydane Etrian Odys-
sey III zawierało bardzo ładny i przydatny pla-
kat (na odwrocie umieszono rozpiskę umiejęt-
ności bohaterów), a do Persony 4 czy Shin Me-
gami Tensei: Strange Journey dodano płyty ze 
ścieżką dźwiękową.

Podsumowując, edycje kolekcjonerskie to je-
den z najlepszych zabiegów, jakie wydawcy 
wymyślili w celu wyciągnięcia pieniędzy od 
graczy. Szkoda, że stało się to kosztem zwy-
kłych wersji gier, ale na szczęście pozostały 
jeszcze chlubne wyjątki od tej reguły. Patrząca 
na mnie figurka Linka w pełni się z tym zgadza.



30

POLTERGEIST - polter.pl

Wolsung: Magia Wieku Pary - recenzja
System pełen przygód 
Olek „Drachu” Ryłko

Słowem wstępu
Ciężko rozpocząć wstęp do recenzji Wolsunga, 
nie popadając w banał. Mam nadzieję, że wy-
baczycie mi opuszczenie obowiązkowego żar-
ciku o systemie, który miał ukazać się tydzień 
po Modernie (bo tylko na tym zyskał – Ma-
gia Wieku Pary lepiej sprawdza się jako samo-
dzielna gra niż dodatek do mechaniki, która 
okazała się wydawniczym niewypałem). Poda-
rujmy sobie też pełne ekstazy pianie, że już, że 
nareszcie, że od patriarchów czekany, od pro-
roków ogłoszony, od narodów upragniony i to 
już teraz, za naszego mizernego życia, żeśmy 
niegodni etc. Fanboye nie są najlepszym źró-
dłem informacji o czymkolwiek, nieprawdaż?

Słuchajcie, nie czekałem na Wolsunga ani też 
nie nabijałem się, że go jeszcze nie ma. Gra 
była mi zupełnie obojętna. Z czasem nawet za-
cząłem zupełnie o niej zapominać, zresztą był 
taki moment, że o Wolsungu pamiętało tylko 
k6 zagorzałych fanów (wszyscy wymienieni są 
w podziękowaniach na pierwszej stronie pod-
ręcznika). Cała reszta uważała Magię Wieku 
Pary (podobnie jak Bakemono i Wiedźmina II) 
za system, który teoretycznie może pewnego 
dnia się ukazać, ale lepiej nie wiązać z nimi ja-
kichkolwiek planów. Prawdopodobnie będzie 
to najbardziej obiektywna recenzja w mej ka-
rierze – nie zrozumcie mnie źle, zawsze staram 
się być bezstronny, ale tym razem nie miałem 
wobec gry żadnych oczekiwań ani żadnych 
nadziei, które można by zawieść...

Pierwsze spotkanie
Wolsung to gruba książka, można powiedzieć 
cegła – blisko 500 stron, format B5, papier ma-
towy, lekko żółtawy. Cierpi na tym oprawa 
graficzna, ale zyskuje wzrok – papier kredo-
wy świetnie wygląda, ale przy niewłaściwym 
oświetleniu męczy oczy. Ilustracje podobają 
mi się – jasne, że są lepsze i gorsze (oraz ta-
kie, które w kolorze zapewne wyglądały rewe-
lacyjnie, ale wydrukowane w czerni i bieli wie-
le straciły), utrzymane są jednak w całkiem faj-
nej stylistyce. Okładka cieszy oczy (precz z ob-
łudą – panna na tym obrazku ma świetne pier-
si). Podsumujmy: Wolsung nie może poszczy-
cić się nadzwyczajnie wydanym podręczni-
kiem. Owszem jest schludny, czytelny i jak do-
tąd nie zamierza się rozpaść, ale nie porówny-
wałbym go z DnD, L5K 3ed czy Savage settin-
gami (w końcu kosztuje połowę tego, co one). 
Ogólnie jednak jestem zadowolony – traktu-
ję podręcznik jako narzędzie, więc ma być po-
ręczny i bardzo czytelny. W sumie najbardziej 
lubię układ typu czarno–biała treść i koloro-
wa wkładka z obrazkami, ale forma Wolsunga 
również mi odpowiada.

Świat
Uniwersum Wolsunga to mariaż epoki wikto-
riańskiej i dwudziestolecia międzywojenne-
go. Są tu echa Wielkiej Wojny, Drugiej Wojny 
Światowej oraz niezliczonych elementów cza-
sów zarówno wcześniejszych, jak i później-
szych (choćby Unii Europejskiej). Jest to świat 

magii i nadzwyczajnej parowej techniki, któ-
ra dziewiętnastowiecznemu społeczeństwu 
zapewnia dostęp do zdobyczy nauki lat póź-
niejszych. Paromobile, wiwerny zastępujące 
samoloty, golemy–roboty czy maszyny różni-
cowe, w których z czasem może narodzić się 
prawdziwa sztuczna inteligencja.

Początkowo nieziemsko irytowało mnie to, że 
w Wolsungu wszystko jest odpowiednikiem 
czegoś z naszej rzeczywistości. Rozumiecie – 
bierzemy dowolny charakterystyczny element 
naszego świata i przerabiamy go tak, by był 
bardziej fikuśny. Zamiast Żydów, są gnomy, ale 
nie oszukujmy się – są właśnie na potomkach 
Dawida wzorowani. Nie ma Azjatów – są orki. 
Albo jeszcze inaczej – w wolsungowej Wene-
cji (zwanej Serenissimą) charakterystyczne 
gondole sunące po kanałach zostały zastąpio-
ne unoszącymi się między budynkami latają-
cymi łodziami. Niezłym przykładem będzie 
Morgowia – Rosja. Jest tu Iwan Groźny, Miko-
łaj II Romanow, Kolej Transsyberyjska, Peters-
burg, Rasputin, obozy zsyłki, agenci Ochrany 
– wszystko podobnie jak u nas, jednak troszkę 
inaczej. Car już nie zsyła na Sybir, o nie. On za-
bija, wskrzesza jako zombie i tegoż chodzące-
go umarlaka wysyła do pracy w mroźnym Su-
nirze. To samo, ale inaczej.

Co z tego wynika? Dwie rzeczy.
Po pierwsze – jeśli chociaż trochę czytałeś lub 
zdarzyło Ci się obejrzeć kilka filmów, odnaj-
dziesz się w świecie Wolsunga w ciągu jakie-
goś kwadransa. I od razu wiesz, w jaki sposób 
masz myśleć, jak filtrować swoją wiedzę i jak z 
niej korzystać. Wróćmy do Morgowii – nie pa-
miętam, by podręcznik wspominał coś o Fa-
bergem i jego jubilerskich precjozach. Ale to 
nie ma znaczenia! Jestem pewien, że on tam 
jest, że będzie pasował i jest materiałem na 

klawą sesję. Dajmy na to, że jest czarodziejem 
i jest w stanie uwięzić ludzką duszę w krysz-
tałowym jajku. Albo nie! Niech sesja opowia-
da o tym, że pojawił się jego groźny konku-
rent i trzeba szybko odkryć prawdę, bo gdy 
okaże się, że car na urodziny dostał podróbkę, 
wybuchnie skandal i kilka obiecujących karier 
odejdzie w niebyt. W podręczniku chyba nic 
o tym nie ma, ale pokazane jest, jakim iść tro-
pem. I co szalenie ważne – dzięki temu można 
uniknąć nudnych jak flaki z olejem opisów, co 
się jada w Bździocholandzie, jak się ubiera w 
Burakowie i jakie są zwyczaje w Tamgdziedia-
bełmówidobranocburgu. A jeśli odbiorca nie 
jest oczytany? Cóż, chyba wszystkie RPG skła-
dają się w dużej mierze z nawiązań do popkul-
tury oraz historii. Przeciętny system w swych 
założeniach jest produktem kierowanym nie-
koniecznie do orłów intelektu, ale do ludzi, 
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którzy chociaż trochę czytają (w końcu są w 
stanie przebrnąć przez tak gruby podręcznik, 
czyż nie?).

Po drugie (tu rzecz, która podoba mi się mniej) 
– mało tu wartości dodanej. Jeśli wszystko jest 
odpowiednikiem czegoś innego, to ciężko o 
naprawdę nowatorski element. Kupując grę, 
chcę pomysłu, który rozniesie mnie na strzę-
py, który sprawi, że siądę z wrażenia i zaniemó-
wię. Jasne, można powiedzieć, że wszystko już 
gdzieś było – to truizm, z którym ciężko pole-
mizować. Ale mimo to pozostają obszary mniej 
wyeksploatowane. No i jeszcze jest skala zmian. 
Autorzy Wolsunga wzorowali się na zabarwio-
nej nutą popkultury Ziemi z czasów królowej 
Wiktorii. Ludzie od Deadlands też wzorowali się 
na rzeczywistych Stanach Zjednoczonych wy-
pchanych tą samą popkulturą. Ale mimo to De-
adlands potrafiło zabić mnie oryginalnymi po-
mysłami, splotami wątków i tym podobnymi. 
Wolsung nawet nie tyle czerpie z nawiązań, co 
jest jednym wielkim nawiązaniem.

Nie zrozumcie mnie źle – nie mówię, że Wol-
sung jest wtórny. Są pomysły, które napraw-
dę podbiły moje serce – przede wszystkim ven 
Rier, smoki i Kosmiczni Marines. Nie zabrakło 
także żywych trupów (nie grywam w gry tych-
że pozbawione). Nie znalazłem jednak w Wol-
sungu takich rzeczy, które mówiłyby mi: „Mu-
sisz zrobić o tym sesję. NATYCHMIAST! Jak ten 
pomysł się zmarnuje, to śmigaj do Canossy 
przepraszać RPG–owego papieża”.

Ogółem – świat całkiem mi się podobał, cho-
ciaż brakło czegoś naprawdę nowatorskiego. 
Ogromnym plusem jest jednak jego historia 
– tak, wzorowana jest na naszej (a czego się 
spodziewaliście?), ale Wolsung to jedna z nie-
licznych gier RPG, gdzie z dziejów świata płyną 

pomysły na scenariusze. Urzekł mnie też fakt, 
że wystarczy choć trochę znajomości filmów i 
książek, a natychmiast „czuje się” ten świat, zu-
pełnie jakby był opisany w tysiącu dodatków.

Jaka to gra?
Całkiem fajna, lecz bądźmy jak Wołoszański 
– „nie uprzedzajmy faktów”. Lubię gry o dość 
mocno zarysowanej tematyce. Takie, które ja-
sno określają:
- kim są bohaterowie,
- co robią,
- jak osiągają swoje cele.

Bohaterowie Magii Wieku Pary to Niezwy-
kłe Damy i Dżentelmeni. Takie sformułowa-
nie przewija się przez strony Wolsunga niczym 
mantra. I nie jest to pusty zwrot – gracze wcie-
lają się w role postaci znacznie wyrastających 
ponad szary tłum, osobistości z pierwszych 
stron gazet, w gigantów magii/miecza/inte-
lektu/charyzmy. Warto podkreślić, że dla ta-
kich osób liczy się nie tylko odnoszenie zwy-
cięstw – styl jest równie istotny jak sam wy-
nik, zaś każda poważniejsza przygoda Nie-
zwykłych Dam i Dżentelmenów trafi w koń-
cu na pierwsze strony gazet. W końcu to ce-
lebryci Wolsunga, z tym że nie promują Ko-
ścioła Scjentologicznego, nie dają robić sobie 
zdjęć bez majtek, nie pokazują w MTV swoich 
mieszkań i nie tańczą z gwiazdami. Jak się oka-
zuje, wiktoriańscy ulubieńcy prasy mają wię-
cej klasy niż nasi współcześni, no i dokonują 
przy tym rzeczy naprawdę niezwykłych – a na 
pewno bardziej wymagających niż zastrzyki 
z botoksu. By obraz był pełny, nie można nie 
wspomnieć o jednej istotnej rzeczy: bohate-
rowie Wolsunga stoją po jasnej stronie mocy. 
Jasne, mogą mieć na koncie niejedno drobne 
draństwo, ale mimo to są głównym środkiem 
zaradczym na problemy trapiące świat gry. Pa-

miętajmy też, że społeczeństwo w grze jest 
po tysiąckroć bardziej tolerancyjne i postępo-
we niż jego dziewiętnastowieczny odpowied-
nik historyczny. Kobieta ma tu te same szan-
se co mężczyzna, zaś światli członkowie socje-
ty rzadko patrzą na rasę, z której wywodzi się 
bohater (chyba że jest gnomem czy ogrem, 
im jest nieco ciężej). To nie jest dobry czas dla 
bigotów i ksenofobów. Oczywiście, oni ist-
nieją, ale publiczne głoszenie treści rasistow-
skich może oznaczać śmierć towarzyską. I jesz-
cze coś – Niezwykłe Damy i Dżentelmeni nale-
żą do towarzyskiej śmietanki. Ich talent i osią-
gnięcia zapewniają im wstęp na salony – na-
wet jeśli są tak, zdawałoby się niemedialnymi 
postaciami, jak wszelkiego rodzaju inżyniero-
wie czy naukowcy.

No dobra, ale jak to wygląda z punktu widze-
nia tworzenia postaci przed sesją? Moje do-
świadczenie mówi mi, że początkujący gracze 
w Wolsunga będą w stanie rozpisać bohatera 
w ciągu 30 minut. Do wyboru jest 8 ras (elfy, 
krasnoludy, niziołki, gnomy, orki, trolle, ogry i 
ludzie), 4 archetypy (eksplorator, salonowiec, 
ryzykant i śledczy), kilkanaście profesji i ład-
na garść atutów, a do tego gadżety (specjal-
ne przedmioty kojarzące się z bohaterem – jak 
kapelusz Indiany Jonesa, cylinder Fogga czy 
dwie automatyczne czterdziestki piątki Lary 
Croft). Ogólnie możliwości są spore. Autorzy 
na każdym kroku wspierają czytelnika pomy-
słami, więc w końcu i najwybredniejsi znajdą 
coś dla siebie.

Wiemy już, kim są bohaterowie. Kilka linijek wy-
żej wspomniałem też, czym się zajmują – roz-
wiązują trapiące świat problemy. To dość ogól-
ny termin. Jakie zatem czynności podejmu-
ją celebryci Wolsunga, żeby ten cel osiągnąć? 
No cóż, ich możliwości są nadzwyczaj szerokie 

– akceptowalne jest niemal każde działanie, o 
ile nasi herosi nie popełniają przy tym żadne-
go poważniejszego faux pas czy wręcz jawne-
go draństwa. Pamiętajmy: nie dość, że boha-
terowie to jednostki z założenia szlachetne, to 
jeszcze czułe na punkcie swej reputacji. Popeł-
nienie nietaktu może skończyć się skandalem, 
a ten jest równie niebezpieczny jak postrzał. 
Ale odbiegam od tematu, bo przecież nie cho-
dzi o to, czego nasi herosi robić nie zwykli, a o 
to czym się zajmują. Wszystkim, ot czym. Rów-
nie dobrze wyglądają w sukni balowej co w 
hełmie korkowym. Na pokładzie sterowca, w 
stepach Lemurii, w krypcie księcia wampirów 
czy przy desce kreślarskiej – odnajdą się wszę-
dzie. Są niczym bohaterowie powieści awan-
turniczych, skrzyżowanie Fileasa Fogga z mło-
dym Indianą Jonesem.

W ten sposób rzuciliśmy nieco światła na po-
stacie oraz poczynania Niezwykłych Dam i 
Dżentelmenów.. Ale pytanie kolejne – jak w 
praktyce wyglądają ich przygody? Tutaj istot-
nych jest kilka kwestii. Po pierwsze rozmach 
– niezwykli bohaterowie dokonują rzeczy nie-
zwykłych. Wpływają na losy państw, spotyka-
ją się z koronowanymi głowami, walczą z naj-
dzikszymi bestiami, rozwiązują największe za-
gadki, wyznaczają nowe trendy. Szalenie istot-
na jest też brawura – bohaterowie Wolsun-
ga są praktycznie nieśmiertelni – jasne, mogą 
się poobijać, tracić majątki, trafiać do niewo-
li – mają pełną możliwość poniesienia poraż-
ki. Ale życie jest stawką tylko najważniejszych 
konfliktów. To zachęca do dynamicznego dzia-
łania rodem z filmu akcji czy awanturniczej 
powieści. Z rozmachu i brawury wynika wido-
wiskowość. Nie bez kozery Niezwykłe Damy i 
Dżentelmeni urośli do rangi celebrytów – ich 
przygody cieszą oko. Na pewno wiecie, o co 
chodzi – można walczyć na pięści pod ratu-
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tem fabularnym (wielki finał będzie tu najod-
powiedniejszy), nie ma natomiast szansy, że 
kamień rzucony przez dzieciaka z ulicy pośle 
naszego bohatera do kostnicy, bo na kostce 
wypadł duży wynik. Ogólnie cenię gry, które 
mają mechanizmy ograniczające przypadko-
we schodzenie postaci z tego łez padołu.

Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o 
jeszcze jednej cesze konfrontacji. Są niezbyt 
taktyczne. Tutaj nie jestem w stanie ocenić, 
czy to dobrze czy źle. Decydując się na Wol-
sunga, trzeba po prostu wiedzieć, że w prak-
tyce mechanika działa nieco inaczej niż w in-
nych grach. Jeśli jesteś w stanie to zaakcep-
tować, czy wręcz czerpać z tego przyjemność 
– możesz śmigać do sklepu. Co rozumiem 
przez „niezbyt taktyczne”? Skupia się na efek-
ciarstwie. Jakie obrażenia zadaje fuzja na sło-
nie Krzysia? Kogo to obchodzi! Jaki zasięg ma 
ciśnięty beret Kapitana Nemo (nie chodzi o 
tego z powieści, a o kolesia, co 20 lat temu wo-
kalizował się na antenie radia)? Czy doleci da-
lej niż melonik Passepartout? Ile metrów na 
turę przebiega postać? Wolsung nie przykłada 
do tego wielkiej wagi. Rzekłbym, że to cecha 
konwencji.

Mocne strony
Wiemy już, jak wygląda świat, bohaterowie 
i zasady gry. Pora zająć się najmocniejszymi 
stronami Wolsunga. W tym przypadku jest to o 
tyle ważne, że stanowi o sile produktu. Spójrz-
my prawdzie w oczy: świat Magii Wieku Pary 
jest fajny, ale mnie nie powalił. Mechanika 
działa, ale nie jest w stanie samodzielnie prze-
sądzić o sukcesie lub porażce gry. To nie Sava-
ge Worlds, które kupujesz dla samej mechani-
ki, a potem dobierasz settingi.

Co mnie szczególnie urzekło w Wolsungu? 
Dwie rzeczy. Dobrze, przyznaję, razem z de-
koltem panny z okładki to będą trzy, ale skup-
my się na sprawach dotyczących samej gry. 
Pierwszą z nich jest ta część podręcznika, któ-
ra mówi o konstruowaniu scenariuszy i o RPG 
ogólnie. Fajna sprawa, nie tylko dla początku-
jących. Oceniając prace przysyłane na Quen-
tina, widzę, że czasami nawet doświadczeni 
MG popełniają błędy, a tu wszystkie kwestie 
warsztatowe wyłożone są w klawy, przystęp-
ny sposób. Spójrzmy jednak prawdzie w oczy, 
rozdział o prowadzeniu, choćby i najlepszy, to 
trochę za mało. Potrzeba atutów poważniej-
szych. Czy Wolsung je ma?

Oczywiście! Najważniejszą zaletą podręczni-
ka jest ogromna ilość pomysłów na przygo-
dy. Można prowadzić scenariusze osadzone w 
Magii Wieku Pary przez kilka lat, bazując jedy-
nie na sugestiach z podstawki. Już napomkną-
łem o tym wcześniej – pojawia się opis jakie-
goś państwa i tuż obok wynotowano kilka po-
mysłów na przygody w tym kraju osadzone. To 
samo przy opisie różnych monstrów, szczegól-
nie hojnie obdarzonych przez mamusię naturę 
w uzębienie – pojawiają się dane mechanicz-
ne danego bazyla, kilka faktów, które można 
na jego temat zebrać przed walką, i obok ra-
meczka z radami, jak wokół danego draństwa 
skonstruować cały scenariusz.

No i Wolsungowy odpowiednik Savage Tales 
i Plot Point Campaign. Co oznaczają te zwro-
ty? Savage Tales to zamieszczane w podręcz-
nikach do Savage Worlds krótkie zarysy scena-
riuszy. Tak na pół strony, czasem więcej. Każ-
dy z nich powinien umożliwić 4 godziny gry, 
a przy lekkim rozwinięciu znacznie więcej. Nie 
liczyłem, ale wedle deklaracji autorów jest ich 
31. A Plot Point Campagin to gotowy konspekt 

szem, dzielnie okładając adwersarza po buzi, 
ale bohaterowie Wolsunga będą raczej toczyć 
zmagania przy użyciu wspomaganych paro-
wych rękawic, balansując na krawędzi wulka-
nu z morzem lawy pod stopami, by uratować 
wiszącą tuż nad powierzchnią płonącej mag-
my dziedziczkę tronu. Zamiast spierać się z 
politycznym oponentem w cztery oczy, staną 
z nim publicznie do walki na słowa, a ich cię-
te riposty i niezłomna pewność siebie podbiją 
serca słuchaczy. Wolsungowe przygody były-
by świetny materiałem na film.

Jakiś czas temu recenzowałem Exalted. Gdzieś 
w dziale RPG możecie tekst znaleźć. Tam do-
stawaliśmy wspaniałych bohaterów, barwny 
świat i zero wskazówek, co z tym światem zro-
bić. W Wolsungu nie ma tego problemu. Pod-
ręcznik na każdym kroku zawiera sugestie, jak 
grać. Pojawia się opis kraju – i obok od myśl-
nika pomysły na przygody z krajem związane. 
Trochę dalej jest bestiariusz – i znów dla każ-
dego paskudnego monstra garść zahaczek fa-
bularnych. Po przeczytaniu Wolsunga dosko-
nale wiesz, jak w niego grać, co bohaterom 
przystoi, a czego powinni się wystrzegać. I 
jeszcze coś – autorzy otwarcie mówią o swoich 
inspiracjach, lista odniesień do książek, filmów 
czy gier jest naprawdę długa, więc każdy śred-
nio zaawansowany fantasta będzie już od po-
czątku wiedzieć, z czym się Wolsunga je. Klasa.

Mechanika
Nieraz spotkałem się z zarzutami wobec me-
chaniki Wolsunga. Już któryś raz słyszę o żeto-
nach i kartach, które z uczciwego, spisanego 
„jak drzewiej bywało”, systemu, robią niegry-
walną i skomplikowaną planszówkę. Bez żar-
tów proszę. To prosta mechanika. Jestem ab-
solutnie poważny.

Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to po-
dobieństwo do Savage Worlds. Nic dziwne-
go, wiem, że przed wydaniem rozgrywały się 
sesje Magii Wieku Pary na SW. Z tym, że Sava-
ge Worlds jest uniwersalne, a zasady Wolsun-
ga zostały skrojone tak, by idealnie śmigał na 
nich wiktoriański steampunk (np. konfronta-
cje społeczne będą tu szalenie istotne). Hej, 
nic zbliżonego do SW nie ma prawa być skom-
plikowane! Jedynym novum są karty – ich za-
granie pozwala m.in. wprowadzić do gry od-
powiadający graczowi element związany z 
archetypem bohatera – salonowiec może w 
ten sposób np. wmieszać konkurenta w skan-
dal towarzyski, a ryzykant będzie w stanie w 
ostatniej chwili odnaleźć kryjówkę przed ści-
gającymi go strażnikami muzealnymi.

Większość testów to rzut kilkoma kostkami 
dziesięciościennymi (zwykle są to 2–3 kości), 
sprawdzenie najwyższego wyniku (z ewen-
tualnymi przerzutami), dodanie modyfikato-
ra i porównanie z poziomem trudności testu. 
Sprawa jest prosta. Podoba mi się też to, że 
konfrontacje zostały rozbite na trzy dość po-
jemne grupy:
- klasyczna walka jaką znamy z każdej innej 
gry,
- pościgi,
- walka werbalna (zarówno pyskówka, jak i sa-
lonowe negocjacje).

Stawka każdego testu i konfrontacji ustala-
na jest przed testem. Można (i trzeba) nego-
cjować. To rozwiązanie dobrze sprawdza się 
w każdym RPG, ale tutaj jest to wprost powie-
dziane. I (o czym wspomniałem wcześniej) 
zgon bohaterów nieczęsto bywa stawką. Ow-
szem, jest taki typ konfrontacji – va banque, 
gdzie gra się o wszystko. Ale ten test zwykle 
wiąże się z naprawdę kluczowym momen-
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Dlaczego nie 10? Bo 10 to gra, co do której 
nie będę miał żadnych zarzutów. Trafię w koń-
cu na swój RPG–owy ideał i on właśnie dyszkę 
dostanie (chociaż mam już swojego faworyta). 
Czemu nie 9? Pisałem o tym wcześniej. Od gry 
wymagam pomysłu, który porwie mnie swą 
świeżością i sprawi, że nie będę mógł przestać 
myśleć o kolejnych pomysłach na sesje. Takich 
gier jest kilka.

Od gry ocenionej na 8 również wymagam no-
wych pomysłów. Tych, moim zdaniem, w Wol-
sungu pojawiło się trochę za mało. Jednak 
Wolsung jest po prostu za dobry, by dostać 
tylko 7. Dlatego też sądzę, że najsprawiedliw-
szą oceną będzie 7,5. Co, jak przypominam, 
wedle moich kryteriów oznacza grę naprawdę 
bardzo dobrą.

PS. Figurki postaci z Wolsunga są świetne. 
Chyba którąś pomaluję podczas przerwy świą-
tecznej.

Dziękujemy Kuźni Gier za udostępnienie 
podręcznika do recenzji.
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kampanii. W podręczniku znajdziemy dwie 
(to akurat byłem w stanie ręcznie przeliczyć), 
pierwsza jest wzorowana na W 80 dni dookoła 
Świata – każdy chyba wie, czego po niej moż-
na się spodziewać – nie zabraknie zazdrosne-
go konkurenta, sterowców, statków, pocią-
gów, skradzionych klejnotów i depczących 
po piętach stróżów prawa. Druga historia jest 
bardziej kameralna, osadzona w niewielkim 
miasteczku na skraju przeklętej puszczy. Gra-
cze powoli wrastają w lokalną społeczność, by 
z czasem odkryć ponurą prawdę o upiornym 
lesie. Bardzo mi się podobała. Nie będę ukry-
wał, że po lekturze opisu świata miałem led-
wie parę własnych pomysłów na scenariusze 
do Wolsunga. Ale te gotowce w pewien spo-
sób mi to wynagradzają.

Podsumowanie
Wolsung nie jest grą dla wszystkich. Nie jest to 
jednak żaden zarzut – przecież nie da się zado-
wolić każdego, nieprawdaż? Mógłbym napisać 
to samo o dowolnym RPG. Zatem od ogólni-
ków przejdźmy do konkretów. Kto może sobie 
Wolsunga odpuścić?

Wszelkiego rodzaju realiści – ci srodze się roz-
czarują. To chyba znak czasów. Ogólnie re-
alizm w RPG zrobił się passe – konwencja fil-
mowo–awanturnicza jest w natarciu, bo prze-
cież obecnie wydaje się głównie takie gry. Cie-
kawe, że ten sam trend dotyczy też innych ga-
łęzi rozgrywki – kina, planszówek (strategie 
heksowe z milionem żetonów są w defensy-
wie) czy gier komputerowych z całym casual 
gamingiem. O ile na komputerze brak mi turó-
wek, symulatorów czy gier taktycznych w rzu-
cie izometrycznym, o tyle w RPG lubię ten ga-
tunek, więc płakał nie będę.

RPGowi taktycy również mogą sobie grę od-
puścić. Tłumaczyłem wyżej – mechanika kon-
frontacji w Wolsungu kładzie mały nacisk na 
taktykę bicia się po buziach. Jeśli uwielbiasz 
model starć rodem z nowej edycji DnD, śmiało 
odejmij sobie kilka punktów od oceny.

A niech mnie, dostanie mi się po uszach za tę 
reckę, ale trudno, nie zabiegam o tytuł miss 
publiczności. Kolejną grupą, która rozczaruje 
się Wolsungiem, są wszelkiego rodzaju dzie-
ci Neostrady. Wiem, wiem – autorzy pewnie 
utrzymują, że da się grać w Wolsunga i bez ja-
kiejkolwiek znajomości realiów, odniesień i 
tym podobnych. Nie, nie da się. Albo inaczej 
– teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce 
osoba niewiedząca, o co chodzi, nie zaintere-
suje się grą. Uzna ją za niezrozumiałą, a co za 
tym idzie – niezbyt pociągającą.

Ostatnia grupa? To ci, którzy po prostu nie lu-
bią steampunka ani epoki wiktoriańskiej. Tutaj 
rozbija się wszystko o gust. Ja sam mam realia, 
na które jestem wręcz uczulony (podręczniki 
do Maga wywołują u mnie wysypkę), i wiem, 
że tu nie pomoże najlepszy podręcznik, świat, 
mechanika. Drogi czytelniku, na pytanie „Czy 
lubisz steampunk?” musisz odpowiedzieć so-
bie sam.

Ocena
Jaka będzie najwłaściwsza dla Wolsunga? 
Moim zdaniem gdzieś pomiędzy 7 a 8. Dlacze-
go? Bo to bardzo dobra gra, ot dlaczego. Ma 
swoje założenia, autorzy realizują je w sposób 
konsekwentny we wszystkich częściach skła-
dowych tekstu. Lektura podręcznika jest przy-
jemnością – to zasługa zarówno języka, jak i 
szaty graficznej. No i ten ogrom pomysłów.

Operacja Wotan - recenzja
Gdyby James Bond był wotańskim krasnoludem...
Michał „rincewind bpm” Smoleń

Poniższa recenzja przeznaczona jest dla osób 
zainteresowanych prowadzeniem Operacji 
Wotan i zawiera informacje dotyczące fabuły 
kampanii, dlatego nie powinni jej czytać 
potencjalni gracze.

Operacja Wotan, pierwszy dodatek do syste-
mu Wolsung: Magia Wieku Pary, to składają-
ca się z sześciu przygód epicka kampania, któ-
ra – według zapewnień autora – dostarcza ma-
teriału na 6 do 10 sesji. Książeczka wydana jest 

bardzo praktycznie – wydrukowana na przyja-
znym oczom matowym papierze, lekka, a za-
razem solidna (mimo klejenia i miękkiej opra-
wy), idealna do czytania w komunikacji miej-
skiej czy podczas co nudniejszych lekcji. Nie 
oznacza to, że nie zadbano o stronę wizual-
ną– ilustracje stoją na nieco wyższym pozio-
mie niż te w podręczniku podstawowym, choć 
i tutaj niektóre wyraźnie tracą z powodu czar-
no-białego druku. Dobrze jest też pod wzglę-
dem edytorskim – nie zauważyłem żadnych 
istotnych błędów.
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Operacja Wotan zaczyna się powoli, by nie 
powiedzieć – leniwie. Bohaterowie, znudze-
ni pobytem w Winlandii, decydują się na po-
wrót do Wanadii na pokładzie luksusowego 
transoceanika Grafa Rutricha. Przed wypłynię-
ciem przyjdzie im się jeszcze zmierzyć z opę-
taną Statuą Zwycięstwa, gargantuicznym go-
lemem, niszczącym bez wysiłku port najwięk-
szej metropolii kontynentu. Walce, choć bez 
wątpienia widowiskowej, zabrakło jednak 
budowania napięcia, które uczyniłoby star-
cie bardziej satysfakcjonującym. Zbyt szyb-
kie przejście od drobnych towarzyskich awan-
tur związanych ze zdobyciem biletu na statek 
do iście superbohaterskiego ratowania mia-
sta przed piękniejszym odpowiednikiem Me-
chagodżilli jest w mojej opinii jednym z naj-
mniej udanych momentów całej kampanii. 
Nie należy się jednak zrażać - na szczęście da-
lej jest już tylko lepiej. Na pokładzie statku, 
pełnego ciekawych wątków i bohaterów nie-
zależnych, drużyna musi wytropić odpowie-
dzialnego za przejęcie golema groźnego ter-
rorystę. Nie im jednym zależy na złapaniu za-
machowca… Druga przygoda, pełna nastrojo-
wych intryg, jest więc jednocześnie podszyta 
zagrożeniem. Cios nadchodzi jednak z zupeł-
nie niespodziewanej strony – podczas finału w 
statek uderza góra lodowa. W myśl starej za-
sady „wszystko jest fajniejsze, jeżeli dorzucimy 
do niego zombie” na pokład tonącego trans-
oceanika wdzierają się dziesiątki nieumarłych. 
Piękna scena, nieprawdaż? Po takich przeży-
ciach drużyna z pewnością nie zostawi sprawy 
niewyjaśnionej. Po załatwieniu sprawunków w 
Heimburgu (trzecia przygoda dobrze przygo-
towuje grunt pod kolejne i pozwala na pozna-
nie miasta, którego przyjdzie bohaterom bro-
nić w finale – bardzo fajny pomysł), bohate-
rom przyjdzie zinfiltrować napędzaną lodową 
górę, zbadać położoną na Lodowych Pustko-

wiach bazę zwolenników Nieumarłego Kanc-
lerza i – w końcu – ocalić Heimburg przed in-
wazją przeraźliwej zimy, oddziałów zombie i 
ogromnego golemicznego smoka.

Już streszczenie fabuły powinno dać pewny 
obraz kampanii. Operacja Wotan świetnie uka-
zuje jeden ze sposobów gry w Wolsunga, któ-
ry nie każdemu musi przypaść do gustu. Duży 
nacisk położono na szlachetność bohate-
rów, najlepiej wotańskich patriotów (co zresz-
tą zaznaczone jest we wstępie). W tej kampa-
nii nie ma po prostu miejsca dla lekko wyob-
cowanych i zupełnie skoncentrowanych na 
przedmiocie swoich badań naukowców czy 
kochliwych i zadufanych w sobie bon vivan-
tów. Konstrukcja fabuły najbardziej przypomi-
na mi powieść o Jamesie Bondzie. Druga poło-
wa kampanii czasami niebezpiecznie zbliża się 
do schematycznego pokonywania (w ten czy 
inny sposób) kolejnych zastępów „złych gości”, 
choć i tu nie zabrakło na szczęście urozmaica-
jących wątków (wioska lodowych orków sąsia-
dująca z bazą Ven Rohera czy wątek dwulico-
wych wotańskich polityków).

Forma kampanii bardzo przypadła mi do gu-
stu. Każda przygoda podzielona jest na sce-
ny, zawierające wyliczenie celów bohate-
rów (przykładowo „zdobyć tajne dokumen-
ty i uciec przed zombie”) oraz prowadzącego 
(„efektownie przedstawić określonego BNa”). 
Sporo miejsca autor poświęcił dodatkowym 
mechanikom, ułatwiającym widowiskowe od-
wzorowanie danej konfrontacji, jak na przy-
kład szturm wojska na bazę Ven Rohera czy 
walkę z kolosalnym golemem. Taka organiza-
cja tekstu sprawia, że kupując Operację Wo-
tan, otrzymujemy nie tylko opis fabuły, ale tak-
że praktyczne wskazówki ułatwiające popro-
wadzenie udanej kampanii. Zawarte w ram-

kach streszczenia i podsumowania sprawiają, 
że Mistrz Gry nie powinien mieć żadnych pro-
blemów ze zorientowaniem się w zawiłościach 
przygód.

Choć Operacja Wotan to po prostu kampania, 
polecam jej lekturę także tym, którzy nieko-
niecznie zdecydują się na jej poprowadzenie. 
Pozwoli to przede wszystkim dobrze zrozu-
mieć jedną z wolsungowych konwencji (peł-
ną akcji, ale bardziej przypominającą film o 
agentach specjalnych niż powieść awantur-
niczą czy podróżniczą). Przydatne mogą oka-
zać się też galerie ciekawych bohaterów tła, 
możliwych do wprowadzenia wątków i stwo-
rów czy informacje na temat świata. Wszyst-
kie materiały dodatkowe stoją na niezłym po-
ziomie – nie dorównują może niezwykle po-
mysłowemu podręcznikowi podstawowemu, 
ale też poprzeczka postawiona była napraw-
dę wysoko.

Po przeczytaniu Operacji Wotan sądzę, że jest to 
udana, solidna kampania, dobrze wpisująca się 
w konwencję szpiegowskiej powieści akcji. Choć 
nie jest to ani lektura obowiązkowa dla fanów 
systemu, ani cykl najlepszych przygód, jakie w 
życiu widziałem (kuleje szczególnie pierwsza), 
to nie zabrakło w niej świetnych i pomysłowych 
scen, ciekawych bohaterów, a przede wszystkim 
wartkiej akcji – jestem pewien, że dostarczy ona 
graczom wielu godzin zabawy.

Dziękujemy Kuźni Gier za udostępnienie 
podręcznika do recenzji
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Lyonesse to magiczny, wiktoriański Londyn, 
ale to także Gotham City, przemysłowy Man-
chester, opanowane przez gangi makaronia-
rzy Chicago, Ankh-Morpork z Niewidocznym 
Uniwersytetem, warszawska Praga ze Sta-
dionem Dziesięciolecia… Podczas gdy każ-
de inne miasto świata Wolsunga jest po pro-
stu urbanistycznym reprezentantem danego 
kraju, opisanie Lyonesse jako zaledwie „Stoli-
cy Alfheimu” byłoby karygodnym uproszcze-
niem. To niewątpliwie jedna z kilku najważ-
niejszych scenerii świata gry (inną byłaby np. 
„niezbadana dzicz”), arena działania setek Bo-
haterów Graczy i oczko w głowie twórców. 
Lyonesse: Miasto, Mgła, Maszyna to nie tylko 
prosty dodatek settingowy, przybliżający nam 
historię i geografię wymyślonego miejsca, ale 
też pełnoprawna instrukcja, ułatwiająca gra-
nie w Wolsunga w miejskiej scenerii. Liczba 
dodatkowych, miodnych reguł czy pomysłów 
na przygody sprawia, że podręcznik przyda się 
każdej grającej grupie.

Miasto
Już od pierwszych stron dodatku widać inte-
resujące, nowoczesne podejście autora, kła-
dącego nacisk na grywalność, a nie na dro-
biazgowe, statystyczne przedstawienie świa-
ta. Załączona lista dzielnic Lyonesse liczy prze-
szło pięćdziesiąt pozycji, dokładnie opisano 
jednak wyłącznie dwanaście najciekawszych 
i najważniejszych. Pozostawia to dużą swobo-
dę Mistrzom Gry, którzy chcieliby umiejscowić 

w mieście lokacje własnego pomysłu. Poza 
tym niektóre dzielnice niekoniecznie zasługu-
ją na szerokie omówienia: spokojne robotni-
cze sypialnie czy porządne przedmieścia tak-
że istnieją w świecie Wolsunga, ale niekoniecz-
nie są one istotne dla bohaterów graczy, a to 
przecież jedyna licząca się w podręczniku do 
gry fabularnej perspektywa.

Wśród opisanych dokładnie dzielnic znalazło 
się miejsce dla czterech rejonów zamieszka-
nych przez zamorskich emigrantów (Jaksun 
Town zasiedlone przez przybyszów z Deka-
nu, dalekowschodnie Pothill, Quirinale – mała 
Scylla i gnomie Svart Thule), pięciu obszarów 
zdominowanych przez alfheimską elitę (histo-
ryczne centrum miasta z Tall Tomem i parla-
mentem, Belville jako wolsungowe Hollywo-
od, przerażająco porządne Kingsplace z Uni-
wersytetem, Tintagel District w roli londyń-
skiego City z neogotyckimi wieżowcami i gieł-
dą, a także zielone Windbog z wyścigami jed-
norożców i dżentelmeńską rywalizacją w bi-
ciu kolejnych rekordów) oraz trzech dzielnic, 
do których nie zapuszczają się porządni dżen-
telmeni: brudne i niebezpieczne Bridgebank, 
przemysłowe Stabletown i dziwaczne Thin-
kerton z pokazami niesamowitości i ulicznymi 
cyrkowcami.

Każda z dzielnic opisana jest na dwóch stro-
nach. Z tekstu dowiemy się, po co odwiedzić 
daną dzielnicę i kogo spotkać można na uli-

cach, przeczytamy o aktywnych na danych te-
renach organizacjach, poznamy plotki i inte-
resujące miejsca. Przedstawieniu każdej dziel-
nicy towarzyszą cztery pomysły na przygody 
oraz ramka zawierająca informacje na temat 
kosztów utrzymania i charakterystycznych an-
tagonistów. Szczególnie praktyczne są specjal-
ne wersje osiągnięcia Wdzięczność, związane 
z charakterem danej dzielnicy, oraz specjal-
ne atuty dostępne dla jej mieszkańców. Czę-
sto są one bardzo interesujące – zamiast pro-
stych premii do określonych testów pozwala-
ją np. na manipulację fabułą, Bogactwem, że-
tonami, Reputacją czy Kondycją.

Paradoksalnie, ta część podręcznika zachwy-
ca chyba najmniej. Tworzy ona swego rodza-
ju ogólną bazę, na której zbudowane jest gry-
walne Lyonesse: jednak już przy opisach cie-
kawych miejsc robi się naprawdę interesująco. 
Po lekturze opisu dzielnic orientujemy się już 
mniej więcej w mieście, dalsze rozdziały doda-
ją za to coraz to nowe smaczki, dzięki którym 
miasto naprawdę nabiera kolorów.

Taką właśnie cechę mają opisy organizacji. 
Choć tego typu strukturom poświęcono nieco 
miejsca w podręczniku podstawowym, dopie-
ro charakterystyki tych trzęsących Lyonesse 
pozwalają w pełni uzmysłowić sobie ich fabu-
larny potencjał. Ulice (czy w przypadku Noc-
nych Skrzydeł, gildii superbohaterów – dachy) 
miasta przemierzają zarówno członkowie zrze-
szeń smakoszy, jak i quasi-masońskie towarzy-
stwo skupiające ministrów i finansową elitę ca-
łego Alfheimu. Jeszcze więcej organizacji, tym 
razem magicznych, opisano w rozdziale Mgła. 
Wywiad spirytystyczny Jej Królewskiej Mości 
zrzeszający paranoicznych ghost-busters, zbu-
dowany na bazie karcianych wieczorków so-
jusz alfheimskich i scyllijskich wiedźm, zanu-

rzona w oparach czarnego lotosu bohema to 
tylko niektóre z znakomitych pomysłów, które 
mogą stanowić podstawę niejednej kampanii. 
Pomysły co do przygód czy intrygujących po-
staci nasuwają się podczas lektury z intensyw-
nością deszczu meteorytów, a gdy zawiedzie 
nas własna imaginacja, podręcznik oferuje 
cztery pomysły na przygody do każdej z orga-
nizacji. Grywalność tej części dodatku zwięk-
szają dodatkowo nowe atuty, gadżety czy za-
klęcia, dostępne dla członków danego towa-
rzystwa. Tworzy to świetną przestrzeń szcze-
gólnie dla rozwoju bardziej doświadczonych 
bohaterów.

Mgła
Choć Lyonesse to nowoczesne miasto, jest 
przecież przeniknięte magią i tajemnicami, 
od starożytnych legend o Fae i królowych, po-
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W tym fragmencie podręcznika znalazło się 
miejsce na niezbyt długi, ale niezwykle uda-
ny bestiariusz. Przywołam tylko trzech prze-
ciwników – Cień, niezwykłą istotę powstałą, 
gdy ukryta, niemoralna strona dżentelmena 
rozpocznie niezależną egzystencję, kinemato-
gremliny, zafascynowane światem srebrnego 
ekranu i aranżujące „filmowe” sytuacje w życiu 
codziennym (ach, te realistyczne kraksy!); fu-
rie, nieumarłe niziołki, realizujące vendettę na-
wet po własnej śmierci. Każdy z opisanych an-
tagonistów oparty jest na świetnym koncep-
cie, nie zabrakło też pomysłów na przygody i 
interesującej realizacji mechanicznej.

Perła polskiego RPG
Lyonesse zachwyca również graficznie. W tym 
dodatku znalazło się nieco mniej ilustracji, niż 
w poprzednich, ale prawie wszystkie trzyma-
ją poziom podobny do najlepszych obrazków 
z podręcznika podstawowego. Nie znalazłem 
również wad edytorskich czy błędów języko-
wych.

Podobno w Lyonesse, Perle Miast, znaleźć 
można wszystko: mnie nie udało się jednak 
natknąć na żadną ważną wadę podręcznika. 
Niektóre fragmenty są lepsze od innych, ale 
całość utrzymuje wysoki poziom, jest grywal-
nie (w sumie 164 pomysły na przygody!) i kli-
matycznie, podręcznik nie przytłacza zbędny-
mi faktami, zawsze pamiętając o erpegowej 
perspektywie. Nie miałem w ręku równie uda-
nego dodatku settingowego do żadnej gry fa-
bularnej (ba, dodatek ocenić muszę wyżej niż 
podręcznik podstawowy). Poprzeczka posta-
wiona jest niezwykle wysoko, Lyonesse: Mia-
sto, Mgła, Maszyna to lektura obowiązkowa 
dla każdego fana Wolsunga.

Dziękujemy Kuźni Gier za przekazanie 
podręcznika do recenzji!

Ocena recenzenta: 9,5/10

Tytuł: Lyonesse: Miasto, Mgła, Maszyna
Linia wydawnicza: Wolsung
Autorzy: Artur Ganszyniec, Maciej Sabat
Okładka: Krzysztof Rogulski
Wydawca PL: Kuźnia Gier
Data wydania PL: lipiec 2010
Liczba stron: 128
Oprawa: miękka
Cena: 35,00 zł

przez ogarniającą miasto niezwykłą Mgłę, aż 
po Podsystem Ultraszybkich Kalkulacji, nie-
zwykłą maszynę sterującą miastem, której za-
sady działania nie są już dla nikogo do końca 
zrozumiałe. Poza organizacjami znajdziemy tu 
także informacje na temat niezwykłych ma-
gicznych fenomenów (np. nie da się przywo-
łać duchów dawnych władczyń kraju czy ofiar 
Rzeźnika) i listę najpotężniejszych miejskich 
nexusów (niektóre z nich w specyficznych 
okolicznościach mogą osiągnąć nawet niebo-
tyczną wartość Mocy 8 czy 9 – czy geniusze 
zbrodni potrzebują do szczęścia czegokolwiek 
więcej?). Ważnym rozszerzeniem informacji 
zawartych w podręczniku podstawowym jest 
dokładniejszy opis Astralu, do tej pory pomi-
janego przynajmniej na moich sesjach. Peł-
ną tajemnic historię miasta opisano, na wzór 
podręcznika podstawowego, na dwa sposoby: 
znajdziemy tu i klasyczne kalendarium, i do-
kładny opis każdej epoki, pozostałości archi-
tektonicznych i eksponatów, a także pomysły 
na przygody związane z danym okresem.

Rozdział opisują dwie zalety: pomysłowość i 
grywalność. Fabularne majstersztyki połączo-
ne są z nowymi możliwościami mechaniczny-
mi, często opisowi fenomenu towarzyszą moż-
liwości wpływania na niego za pomocą kart z 
ręki. Pomysły wręcz wylewają się ze stron pod-
ręcznika, który miejscami przypomina nieco 
skrócony zapis telegramu: gdyby przekazać to 
wszystko w mniej zwięzły sposób, całość liczy-
łaby setki stron. Jeżeli do czegoś można by się 
przyczepić, to są to pewne niejasności histo-
rii miasta: niektóre wątki, opisane wyłącznie w 
kalendarium, nie są w pełni zrozumiałe. Jed-
nak to, co mogłoby przeszkadzać w podręcz-
niku historii miasta, nie jest większą przeszko-
dą w podręczniku do gry fabularnej.

Maszyna
Trzeci rozdział wraca znowu do opisu domyśl-
nej urbanistycznej lokacji Wolsunga. Znajdzie-
my tu informacje na temat różnych środków 
komunikacji, miejscowej prasy, policji i Alven 
Yardu, a także Fetoru, który co pewien czas 
czyni miasto niezdatnym do życia. Uczynią 
one Lyonesse bardziej kolorowym i żywym: na 
przykład zamiast po prostu dotrzeć na miej-
sce, bohaterowie przepłyną rzekę gondolą na-
leżącą do niziołczego towarzystwa przewozo-
wego. Poza praktycznymi informacjami znaj-
dziemy tu trochę specjalnych zasad, choć i 
tak w porównaniu do poprzednich rozdziałów 
„Maszyna” wypada nieco blado. Szkoda, że nie 
znalazły się tu pomysły na przygody związane 
choćby z Kolejką Metropolitalną; z drugiej jed-
nak strony opisane w tym rozdziale zagadnie-
nia mają właśnie stanowić tło przygód, a nie 
koniecznie ich motyw przewodni.

Za kulisami
Choć już poprzednie rozdziały wypełnione 
były pomysłami na przygody, to ten aspekt 
rozwinięto w kolejnej części. Na 26 stronach 
opisano dosyć dokładne szkice scenariuszy 
powiązanych z konkretnymi dzielnicami oraz 
kampanię związana z postacią Rzeźnika z 
Lyonesse. Jeżeli chodzi o pomysłowość fabuł, 
to zdarzają się i bardzo dobre, i fenomenalne, 
w niektórych brakowało mi interesującego za-
wiązania akcji, ale i tak każdy ze scenariuszy 
może być podstawą świetnej sesji. Kampania, 
obracająca się wokół jednej z ikonicznych po-
staci całego settingu, to stosunkowo mroczna 
opowieść o Lyonesse, która na długo zapisze 
się w pamięci graczy.
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Zasiadając do pisania opowiadania lub powie-
ści warto mieć gotowy szczegółowy plan wy-
darzeń, czy może lepiej jedynie obmyślić ogól-
ny zarys fabuły, a podczas pracy dać się po-
rwać żywiołowi? Na to pytanie nie ma prostej 
odpowiedzi. A trzeba zaznaczyć, że jest jed-
nym z najczęściej zadawanych podczas spo-
tkań pisarzy z czytelnikami.

Podczas III Szczecińskich Dni Fantastyki, ład-
nych parę lat temu, Jarosław Grzędowicz opo-
wiadał o pracy nad drugim tomem Pana Lodo-
wego Ogrodu – wówczas bodajże najbardziej 
oczekiwanej polskiej książki fantastycznej. 
Tłumaczył, że prace się przeciągają ze wzglę-
du na wybrany sposób narracji, który narzucał 
mu opisywanie wszystkich wydarzeń krok po 
kroku. Mówił, że ma gotową rozbudowaną ta-
belkę z planem wydarzeń, w którą wpisał naj-
ważniejsze zwroty akcji, każdą opatrzając do-
datkową adnotacją. Zgodnie z nią, punkt po 
punkcie, opisywał losy Vuko. Podobnie pra-
cuje jego żona, Maja Lidia Kossakowska, któ-
ra także do pisania zasiada, gdy ma już goto-
wy schemat akcji. Pamiętam, że jako przykład 
skrajnie innego podejścia do pisarstwa poda-
ła Feliksa W. Kresa, którego podziwiała za to, że 
ponoć siadał przed maszyną do pisania (a póź-
niej klawiaturą) z jakimś mglistym pomysłem 
na fabułę, i po prostu tworzył.

Dużo bardziej „świeżym” przykładem niech 
będzie Jakub Ćwiek, który opowiadał, jak to 
tworzył jedną ze swoich nowszych powieści, 
w której wątki fantastyczne przeplatały się z 
historycznymi. Otóż autor Kłamcy i Krzyża Po-
łudnia. Rozdroża mnóstwo wysiłku włożył w 
przygotowanie efektownego planu wydarzeń, 
który przybrał formę wiszącego na ścianie, po-
rażającego feerią barw kolażu – do opisywa-

Z planem czy na żywca?
Qchnia artystyczna
Marcin „malakh” Zwierzchowski

nia poszczególnych wątków używał karteczek 
w różnych kolorach. Efekt (podobno) był po-
rażający. A gdy już autor wziął się za pisanie… 
podążył zupełnie inną ścieżką fabularną.

Zdaje się, że Jakub Ćwiek na własnej skórze 
przekonał się o tym, co podczas wizyty w Pol-
sce powtarzał Orson Scott Card. Autor kulto-
wej Gry Endera oznajmił, że każdy, kto twierdzi, 
iż przy pracy nad tekstem niezbędny jest roz-
budowany plan, jest w błędzie. Podobne zda-
nie ma zresztą na temat zwolenników teorii 
„żywiołu”. Według niego wyjście jest jedno: ow-
szem, przed napisaniem pierwszych zdań war-
to mieć w głowie, tudzież na papierze, jak kto 
woli, pewien schemat wydarzeń – bardziej lub 
mniej dokładny, nieważne. Kluczowe jest jed-
nak to, aby nie trzymać się go kurczowo. Opo-
wieść winna się pisać sama, bez przymusu, bez 
przeprowadzania bohaterów z punktu A do 
punktu B, bo tak stoi w naszej tabelce. W pew-
nym momencie postacie zaczynają żyć wła-
snym życiem, postępować tak, a nie inaczej nie 
dlatego, że muszą wypełniać kolejne postano-
wienia naszego planu, ale dlatego, że wynika to 
z ich wcześniejszych doświadczeń. W przeciw-
nym wypadku, zaznacza Card, bohaterowie sta-
ją się bezwolnymi marionetkami.

Może to właśnie jest owa nieuchwytna wena? 
Podświadome wyczuwanie, gdy opowieść to-
czy się naturalnym torem, niemalże sama z 
siebie, w przeciwieństwie do oporu przed pi-
saniem, jaki częstokroć czujemy, nawet jeżeli 
skrupulatnie trzymamy się, zdawałoby się ide-
alnego planu. Trudno orzec.

Sam jestem zwolennikiem metody „na notat-
nik” – zawsze noszę przy sobie notes, w któ-
rym od czasu do czasu zapisuję kolejne sce-
ny. Nie jest to tworzenie planu, raczej kolej-

nych puzzli, z których w końcu ułożę gotowy 
tekst. Jedno wiem na pewno – nie będzie on 
po prostu wynikiem łączenia ze sobą poroz-
rzucanych na kartkach fragmentów, ponieważ 
koncept zmienia mi się nieustannie. Zazwy-
czaj, gdy już w końcu siadam przed klawiatu-
rą, tekst niemalże w całości różni się od tego, 
czym był na samym początku. Chyba więc pod 
tym względem jestem podobny do Orsona 
Scotta Carda – już dawno nauczyłem się, że 
kurczowe trzymanie się początkowych zało-
żeń w moim przypadku się nie sprawdza. Po-
wód? Pierwsze pomysły mam zazwyczaj kiep-
skie i dopiero po dłuższym czasie i kilku rewo-
lucjach ewoluują w ostateczny kształt.

Nie musi to jednak dotyczyć każdego. John 
Irving, autor Świata według Garpa czy Regula-
minu tłoczni win, jest pod tym względem zu-
pełnie wyjątkowy – pisanie powieści zaczyna 
od… ostatniego zdania. Co ciekawe, nigdy się 
ono nie zmienia, na stałe determinując wszyst-
ko, co je poprzedza. Jaki z tego wniosek? Ano 
taki, że ilu twórców, tyle metod. Warto spróbo-
wać wszystkiego i samemu zdecydować, co w 
jest najlepsze dla mnie.
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Każdy, kto zna mnie choć trochę, wie że słynę z 
dwóch rzeczy: miliardów świetnych pomysłów 
i paskudnej nieterminowości. Jedno oczywiście 
wynika z drugiego, bo jak tu dokonywać żmud-
nej pracy researchowej, gdy przez głowę prze-
mykają coraz to nowe idee. Słowo daję, praca 
pisarza przypomina czasem robotę zaręczone-
go barmana w barze ze striptizem. Chce chło-
pak wytrwać, zależy mu... ale ta dziewczyna na 
scenie podnosi banknot pośladkami!

Pisząc więc o swoich planach, skupię się na tym 
co zaawansowane, rozpo- i napoczęte, wreszcie 
co ukaże się już niedługo.

Obecnie pracuję wciąż jeszcze nad Ofensywą 
szulerów 2. Pierwotnie miała to być trylogia, ale 
pomyślałem, że co się będę, i zamykam cykl w 
dwóch tomach. Wywaliłem to, co w tej historii 
niepotrzebne, i dzięki temu powstaje napraw-
dę niezła rzecz. Bez zbędnego chrzanienia.

Mnie samego zaskakuje, jak bardzo ta książ-
ka będzie się różnić od poprzedniej. Zaczyna-
jąc od klimatu, kończąc na układzie powieści, 
wszystko jest tu inne, a z drugiej strony moc-
no powiązane z częścią pierwszą. Cóż więc do-
staniecie?

Gangsterskie pościgi, brawurowe plany i uciecz-
ki, sporo humoru, wielkie postaci ze świata kina 
i polityki lat trzydziestych i ogromny, ogrom-
niasty wręcz przekręt. Inaczej: wyobraźcie so-
bie, że tom pierwszy to było wyjście artystów 
na scenę. Ukłonili się, pokazali po jednej małej 

sztuczce, jakby chcieli zaczekać z wielkim bum 
na spóźnialskich. Ale teraz wszyscy już są na 
sali, czas rozpocząć prawdziwe show! I to wła-
śnie dostaniecie już niebawem.

Następny w kolejce jest oczywiście Kłamca 4 
Kill’em all, również już zaczęty, rozpisany i zapla-
nowany. Maruderom piszącym, że za mało było 
ostatnio Lokiego w Lokim, powiem – wstyd mi 
za was, ludzie małej wiary! Pod pewne kawałki 
trzeba solidnie podegrać intro, żeby potem wy-
brzmiały właściwie. Tak właśnie było i jest z Lo-
kim. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwie-
rzyli... i nie jęczą w recenzjach. :-)

Wiele mam planów i tekstów w drodze, ale na-
piszę jeszcze tylko o dwóch, bo i tu prace mam 
już rozpoczęte, research skompletowany, ru-
szyły też pierwsze przymiarki.

Jedną z tych książek jest oczywiście Krzyż Połu-
dnia. Łowcy snów (tom drugi Krzyża Południa) 
gdzie przyjdzie nam poznać wreszcie kapitana 
Crossa, a także wziąć udział w najbardziej epic-
kiej wojnie od dnia, gdy Menelaos wyskoczył z 
chłopakami po żonkę. (Gdyby generał Żukow 
poznał mojego Shermana, to by się przeże-
gnał). A do tego jeszcze baron Samedi i ... mały 
niespodzianek. Choć w sumie nie aż taki mały i 
nie do końca niespodzianek. Zresztą zobaczy-
cie. W każdym razie będzie się działo. Bardzo, 
bardzo dużo!

Ostatnią książką, o której chciałbym tu wspo-
mnieć będzie Dreszcz – absurdalny czarny hu-
mor, wyrazista postać główna, mnóstwo dobre-
go rocka i znakomity drugi plan. Dreszcz to na-
stępca Kłamcy; książka, w której wasz sługa uni-
żony zajmie się tematem lokalnych, polskich 
superbohaterów. Hołd dla Wilqa gwarantowa-
ny, a do tego masa świetnej zabawy.

I to chyba na razie tyle. Nie pytajcie proszę o do-
kładne terminy, staram się jak mogę. Jeśli utrzy-
mam tempo – a zrobię wszystko by tak było – 
wszystkie wymienione książki przeczytacie do 
końca przyszłego roku. A dwie pierwsze pew-
nie jeszcze przed Pyrkonem!

Tyle.
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Ostatnimi czasy bardzo dużą popularnością 
cieszą się produkcje dla nastolatek – o czym 
świadczy chociażby fenomen Zmierzchu, czy 
książek od Wydawnictwa Amber. Pisarze i fil-
mowcy bezbłędnie wyczuli ocean pienię-
dzy, który można znaleźć w niezbyt dotych-
czas wyeksploatowanym segmencie rynku. Z 
tego też powodu możemy w najbliższym cza-
sie spodziewać się kolejnych produkcji, w któ-
rych niewinna, nieśmiała i zamknięta w so-
bie dziewczyna poznaje najprzystojniejsze-
go mężczyznę na świecie – najlepiej wampira, 
anioła, demona czy kogo tam autor nie znaj-
dzie w Wikipedii pod hasłem „fantastyka”.

Nie spodziewałem się po filmie Dorian Gray 
tego, że będzie on wierną adaptacją książki 
Oscara Wilde’a – i całe szczęście, bo faktycznie 
ma z powieścią bardzo niewiele wspólnego. 
Oczekiwałem natomiast kolejnego „zmierz-
chopodobnego” filmu o doskonałości piękne-
go mężczyzny i jego słabości do nieciekawej w 
gruncie rzeczy dziewczyny.

Och, Edwa... Dorian!
Początkowo może się wydawać, że właśnie tak 
będzie. Dość szybko jednak staje się jasne, że nie 
będziemy mieli do czynienia z klasycznym sche-
matem dramatycznej, nastoletniej miłości aż po 
grób. Dorian, grany przez Bena Barnesa, jest fak-
tycznie zniewalająco przystojny – do tego stop-
nia, że ulega mu praktycznie każda kobieta – ot, 

co za problem pójść do łóżka z czternastolet-
nią dziewczynką, a potem „zaliczyć” jej matkę, 
gdy córka będzie kryć się pod łóżkiem? Dorian 
jest w tym kontekście postacią szalenie antypa-
tyczną dla widza – twórcom filmu nie udało się 
stworzyć bohatera tak żałośnie rozczulającego, 
jak „zmierzchowy” Edward – spodoba się więc 
mniejszej ilości nastolatek (co stwierdziłem słu-
chając bardzo negatywnych opinii wygłasza-
nych przez młode dziewczęta w kinie).

Dorian Gray - recenzja
Po zmierzchu uwodzi...zawodzi Dorian Gray
Maciej „Czarny” Kozłowski

Poświęcenie kreacji głównego bohatera całego 
akapitu może się wydać dziwne – jest to jednak 
uzasadnione tym, że sam film jest potwornie 
„dorianocentryczny”. Trudno w nim znaleźć uję-
cia, które nie przedstawiałyby Doriana w moż-
liwie pociągający sposób. Jesteśmy dosłownie 
zarzucani jego profilem, en face, klatką piersio-
wą, ujęciem obejmującym całość postaci i tak 
dalej. Wrażenie przesytu zupełnie mnie zmiaż-
dżyło – i chociaż co chwila słyszałem na sali pi-
ski i różnorakie okrzyki uwielbienia dla bohate-
ra, to jednak osobiście ledwo mogłem wytrzy-
mać montaż tego rodzaju.

Że niby fabuła
Historia opowiedziana w filmie oczywiście 
musi się choć trochę opierać na literackim 
pierwowzorze – główny zarys jest wiec w mia-
rę podobny. Młody arystokrata, Dorian Gray, 
przybywa do Londynu, w którym odziedzi-

czył wspaniałą posiadłość. Pławi się w luksu-
sie, chodzi na wernisaże i bale, poznaje śmie-
tankę towarzyską metropolii. Spotyka też arty-
stę Basila, który postanawia namalować jego 
portret, oraz lorda Henry’ego – znanego eks-
centryka i hedonistę. Pod jego wpływem Do-
rian zaprzedaje duszę diabłu, dzięki czemu, z 
biegiem lat, zamiast młodzieńca starzeje się 
wspomniany obraz.

Jednym z głównych motywów powieści był 
wątek homoseksualny – tutaj praktycznie zu-
pełnie pominięty (poza jedną, krótką sceną). 
Co jest więc główną osią fabuły filmu? W za-
sadzie nie wiadomo – cały czas daje się od-
czuć niezdecydowanie twórców. Z jednej stro-
ny momentami mamy do czynienia z bardzo 
brutalnymi, krwawymi scenami (w tym sek-
sualnymi), z drugiej zaś często wyraźnie wi-
dać, że bano się pokazać coś więcej, niż tyl-
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ko piersi aktualnej kochanki/kochanek Doria-
na. Niekonsekwencja jest widoczna praktycz-
nie przez cały czas – w pewnym momencie re-
żyser stwierdził chyba, że zrobi z filmu horror 
– rezultat jest niestety komiczny (nocne zawo-
dzenie portretu każdorazowo spotykało się z 
salwą śmiechu na sali). Motyw obrazu przyj-
mującego na siebie wszystkie grzechy Doriana 
został również potraktowany zupełnie po ma-
coszemu, a żal za błędy głównego bohatera, 
jak i większość jego działań, jest totalnie, ab-
solutnie nieuzasadniony fabularnie.

Występują
Gra aktorska stoi na bardzo nierównym pozio-
mie. Sam Ben Barnes zalicza chyba tyle samo 
wzlotów, co upadków – z jednej strony perfek-
cyjnie potrafił zagrać większość scen, w któ-

rych palił papierosy (a było ich sporo – ku za-
chwytowi żeńskiej gawiedzi) czy uwodził ko-
biety, ale już jego sposób mówienia i mimika 
twarzy w wielu momentach pozostawiała wie-
le do życzenia. Zdarzało mu się też chodzić w 
zupełnie nienaturalny, sztuczny sposób – co 
jest nie tylko moim spostrzeżeniem.

Pochwalić natomiast należy Colina Firtha, któ-
ry jak zwykle jest klasą samą w sobie. Kreowa-
ny przez niego lord Henry początkowo jest po-
stacią szalenie makiaweliczną, wręcz demo-
niczną – by pod koniec filmu przeistoczyć się 
w zgorzkniałego, zmęczonego życiem, rozsąd-
nego staruszka. Trudno jest mi znaleźć jakikol-
wiek mankament w jego grze – mimika twa-
rzy, tembr głosu, gesty – wszystko to zostało 
dopracowane naprawdę perfekcyjnie.

Dość miernie wypadają odtwórcy pozostałych 
ról. Większość z nich jest totalnie nieprzekonu-
jąca – cały czas miałem wrażenie, że oglądam 
występy statystów albo studentów aktorstwa. 
Szczególnie źle wypadają tu role żeńskie – nie 
tylko są kreowane w nieciekawy sposób, ale 
też aktorki, mówiąc delikatnie, nie należą do 
najpiękniejszych na świecie. Wielką zagadką 
dla mnie jest to, dlaczego do roli kobiet uwie-
dzionych przez Doriana zatrudniono w dużej 
mierze dzieciaki („wygląda jak małpka” – cytat 
z widowni), matrony w mocno średnim wieku 
albo dziewczyny o bardzo nietypowej urodzie.

Zawodzenie
Oprawa muzyczna jak i scenografia mocno ku-
leją. Można by wręcz pomyśleć, że całe fundu-
sze zostały przeznaczone na kilka scen wyko-
nanych komputerowo oraz na stroje Doriana 
(w prawie każdej scenie pojawia się w nowej 
kreacji, odpowiednio podkreślającej jego uro-
dę). Poza tym, że kamerzysta bez pamięci za-

kochał się w głównym bohaterze i niemal ani 
na chwilę nie spuszcza z niego wzroku, ogólny 
wystrój jest nienajgorszy. Chwilami możemy 
nawet poczuć lekką sugestię atmosfery Lon-
dynu przełomu XIX i XX wieku, ale dość szyb-
ko jest to niszczone przez zupełnie absurdalny 
wygląd cmentarza czy metra.

Muzyka niestety ani trochę nie wpada w ucho. 
Rzuciło mi się w oczy (uszy?) to, że w niewiel-
kim stopniu podkreślała ona dramatyzm czy 
klimat filmu. Brak tu charakterystycznego mo-
tywu, jak na przykład w Sherlocku Holmesie, 
przez co widz zupełnie nie zwraca uwagi na 
warstwę muzyczną dzieła.

Potknięcia
Film jest pełen absurdów i nieprzemyślanych 
rozwiązań. Poza ciągłymi zmianami konwen-
cji, razi też totalny brak logiki. Jak bowiem wy-
jaśnić to, że osoba przejechana przez pociąg, 
zamiast zamienić się w „sklep z podrobami”, 
zdąży jeszcze spojrzeć Dorianowi prosto w 
oczy i wykrztusić parę słów? Postępowanie bo-
haterów też jest zupełnie bezsensowne – po-
dejmują oni najbardziej ważkie decyzje w spo-
sób tak idiotyczny i pozbawiony racjonalnych 
podstaw, że aż chce się płakać. O ile mógłbym 
zrozumieć typowy nastoletni brak odpowie-
dzialności, to już to, co robi ponad czterdzie-
stoletni Dorian, czasami jest tak zaskakujące i 
nieuzasadnione, że miałem wrażenie, że omi-
nęło mnie parę scen.

Co w sumie nie jest wcale trudne – film jest tak 
przeraźliwie nudny, że można na nim usnąć. 
Akcji jest bardzo niewiele – co można uzasad-
nić targetem filmu - jednak scen miłosnych i 
„głębokich” przemyśleń, tak typowych dla 
twórczości dla nastolatek, również jest tu jak 
na lekarstwo. Nie ma tu nawet „zmierzchowe-

go” weltschmerzu – przez dużą część filmu po-
stacie po prostu milczą i absolutnie nic się nie 
dzieje – ot, dłużyzny, które spokojnie można 
by wyciąć.

Edward version beta
Film jest niemiłosiernie wręcz słaby. Nie tylko 
nie udało mu się zadowolić przeciętnego wi-
dza, ale nawet nie trafił w swój cel – nastolatki. 
Zbyt mocne sceny erotyczne, miałkość fabu-
ły, antypatyczny bohater, brak konsekwencji i 
ani kropli romantyzmu sprawiły, że nie dziwi-
łem się ani trochę, słysząc niepochlebne opi-
nie wychodzących z kina młodych dam. Naj-
lepszym podsumowaniem filmu są słowa Ko-
ony – „Mogę obejrzeć Zmierzch po raz trzeci, 
ale tego bym już nie zdzierżyła”.

Ocena recenzenta: 3/10

Tytuł: Dorian Gray
Reżyseria: Oliver Parker
Scenariusz: Toby Finlay
Muzyka: Charlie Mole
Zdjęcia: Roger Pratt
Obsada: Colin Firth, Ben Barnes, Emilia Fox, Ra-
chel Hurd-Wood
Kraj produkcji: Wielka Brytania
Rok produkcji: 2009
Data premiery: 1 października 2010
Czas projekcji: 112 min.
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Witam wszystkich zgromadzonych przed 
monitorami (chyba że ktoś sobie wydrukował 
artykuł).

Karciankowe zagłębie Poltera jest o tyle cieka-
wym miejscem, że można tutaj poczytać o ta-
liach, strategiach i nawet czasami historii Ma-
gica. Tak jednak przyszło nam do głowy, iż tak 
naprawdę nie ma typowego artykułu dla po-
czątkujących, którzy mają karty (albo nawet 
są przed ich kupnem), ale nie mają za bardzo 
wiadomości o samej karciance, korzyściach ja-
kie ona za sobą niesie i nie posiadają ogólnej 
wiedzy o zasadach. Wiem, co piszę, gdyż sam 
taką sytuację przeżyłem, kiedy sam zaczyna-
łem z Magiciem - dostałem na urodziny pre-
konstruowaną talię z dodatku Apocalypse na-
zywającą się bodajże Whirlpool Deck (niebie-

sko-czerwona), jednak nie miałem komplet-
nego pojęcia, jak w to grać. To były czasy, kie-
dy nie miałem jeszcze dostępu do Internetu 
(szczerze mówiąc, jakiś szczęśliwszy wtedy by-
łem...), a mój angielski był na bardzo marnym 
poziomie i każda informacja po polsku o Magi-
cu była na wagę złota. Próbowałem zatem sam 
ze sobą grać tak, jak to rozumiałem, aż w koń-
cu dostałem starter siódmej edycji, w którym 
była ładna książeczka z przykładami i zasada-
mi. To były piękne czasy...

Oczywiście teraz, w dobie powszechnego In-
ternetu, większość początkujących nie będzie 
miało podobnych problemów, jak ja kiedyś, 
tym niemniej warto, aby taki artykuł powstał, 
by kogoś chociaż zachęcić.
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Sama gra Magic: the Gathering powstała w 
1993 roku z inicjatywy amerykańskiego na-
uczyciela matematyki, Richarda Garfielda, a 
została rozpowszechniona przez małą wtedy 
firmę Wizards of the Coast. Jak widać zatem, 
nie jest to nowy twór - liczy już sobie około 17 
lat, a jednak nadal cieszy się popularnością. 
Jest to zresztą bodajże najstarsza, a na pewno 
najpopularniejsza kolekcjonerska gra karcia-
na na świecie. Jej idea sprowadza się do wal-
ki dwóch magów, którzy ciskają w siebie cza-
rami i atakują stworami, starając się wygrać z 
przeciwnikiem. Więcej informacji można zna-
leźć na Wikipedii, a także w innych źródłach. 
Historia Magica jest naprawdę bogata i zwią-
zanych jest z nią wiele ciekawostek, co świad-
czy również o jakości samej gry.

Same podstawy rozgrywki są dosyć proste - każ-
dy z graczy ma 20 punktów życia, talię o okre-
ślonej minimalnej wielkości i na początku do-
biera siedem kart do ręki. Jak nietrudno się do-
myślić, wygrać można poprzez sprowadzenie 
życia przeciwnika do 0 lub mniej (najpopular-
niejszy sposób) albo sprawieniu, aby nie mógł 
już pociągnąć karty z talii (bo ich nie ma). Gra 
jest podzielona na tury. W każdej takiej kolej-
ce można wystawić jeden ląd - karty tego typu 
dają manę, która jest środkiem płatniczym w 
Magicu i można za nią rzucać czary, stwory czy 
innego typu wynalazki. Stwory mogą oczywi-
ście atakować, jak i blokować - atakuje się gra-
cza przeciwnego, a ten może bronić się swo-
imi kreaturami, o ile oczywiście jest w stanie. 
Wspomniałem wcześniej o ręce i talii, którą da-
lej nazywać będziemy nazywać biblioteką (jest 
to zbiór kart, z których dociągamy kolejne do 
ręki). Oprócz tych stref jest jeszcze oczywiście 
pole walki, na którym znajdują się wszystkie 
permanenty, czyli karty, które po zagraniu zo-
stają w grze. Przykładem są stwory lub lądy, na-

tomiast zaklęcia po rzuceniu i rozpatrzeniu tra-
fiają na cmentarz. Cmentarz jest strefą zużytych 
kart, więc jak nietrudno się domyślić, zapozna-
ją się z nim kreatury, które bohatersko (tudzież 
tchórzliwie) zginęły w walce.

Ten opis może wydawać się przerażający, ale 
tak naprawdę nie jest to nic skomplikowa-
nego, jeśli mówimy o podstawach. Najlepiej 
przekonać się o tym obserwując na żywo ba-
talię w Magica. Generalnie karty dociągamy z 
biblioteki, z naszej ręki trafiają one do gry, a 
z gry (po różnych przygodach) na cmentarz. 
Zupełnie jak zwykły cykl życiowy. Oczywiście, 
jak pewnie słusznie się domyślacie, można ten 
„cykl” zaburzyć wyrzucając karty bezpośred-
nio z ręki czy kładąc z cmentarza do gry. Słu-
żą ku temu już określone czary, ale nie będę 
teraz kontynuował tego tematu - powiem tyl-
ko (a raczej napiszę), iż mnogość kombinacji w 
Magicu jest porażająca i to jest właśnie piękne 
w tej karciance.

A chciałem napisać o tym, jak można wkręcić 
się w Magica. Ogólnie są dwie główne drogi i 
dwie kolejne poboczne.

a) gra towarzyska - tzw. casual, w którym gra-
my po prostu na lokalnych turniejach bądź to-
warzyskich spotkaniach ze znajomymi. Królu-
je tu oczywiście inwencja twórcza i dobra za-
bawa, w której jest jednak szczypta (mniejsza 
czy większa) rywalizacji - wiadomo, że gra się 
też po to, aby mieć z tego satysfakcję. Najwięk-
szym atutem jest tu miłe i efektywne spędze-
nie czasu. Pewną wadą jest to, że jeśli jesteśmy 
nastawieni stricte na sportową rywalizację, to 
w tak przyjemnej atmosferze o nią trudno. Nie 
dlatego, że ona nie występuje, ale bez nagród 
i możliwości zdobycia punktów rankingowych 
może nie być takiej motywacji.

Magic: the Gathering - o początkach
Jakub „SceNtriC” Rojek
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b) gra turniejowa - mamy do czynienia zarów-
no z turniejami o małej skali (lokalne, z nie-
wielką liczbą osób), jak i tymi wielkimi typu 
Mistrzostwa Świata, cykle Pro Tour, Grand Prix. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że o ile można trak-
tować Magica jako zabawę lub odskocznię od 
życia codziennego, to równie dobrze ta kar-
cianka może być sposobem na życie - najlep-
si gracze na świecie grają w MTG niemal cały 
czas, testują swoje talie, umiejętności (ang. 
skill), wymieniają się doświadczeniami, zdo-
bywają laury na turniejach, piszą artykuły dla 
uznanych serwisów. Oczywiście nie trzeba o 
tym mówić, że ci najlepsi zarabiają całkiem 
sporo pieniędzy. Każdy gracz ma swój nume-
rek DCI, za pomocą którego jest reprezento-
wany w rankingach światowych (tak, nawet je-
żeli grywasz na jakimś lokalnym sankcjonowa-
nym turnieju, to zdobywasz lub tracisz punk-
ty). Najlepiej zacząć przygodę z turniejami od 
tzw. prerelase’ów - są to turnieje Limited, któ-
re promują świeżo wydany dodatek i panu-
je na nich bardzo przyjazna atmosfera (co nie 
znaczy, że na innych turniejach gracze rzucają 
się na siebie z siekierami i czosnkiem). Ponad-
to można zdobyć nowiutkie kartoniki oraz kar-
tę promocyjną, która zwykle jest cennym oka-
zem w kolekcji. I ładnie świeci.

c) handel - są też tacy, którzy albo łączą grę z 
handlowaniem, albo tylko kupują i sprzeda-
ją kartoniki. Oczywiście, aby zarabiać na tym, 
trzeba się orientować w magicowych realiach, 
mieć wiedzę o tym, co jest na topie, jakie talie 
przodują w turniejach, co za karty są najbar-
dziej potrzebne. Wbrew pozorom, najbardziej 
potrzebne (i trudniej dostępne) karty potra-
fią kosztować nieco złociszczy, więc to nie jest 
taka błaha sprawa. Choć oczywiście większość 
kart (pojedyczno) to bardziej grosze. Zresztą 
do tego potem dojdziemy.

d) kolekcjonerstwo - ściśle powiązana z han-
dlem, gdyż tak naprawdę nie interesuje nas 
tyle gra, co konkretne karty, które składają się 
na kolekcję. Są tacy, co kolekcjonują na przy-
kład same gobliny, elfy czy karty określonego 
rysownika.

Jak widać, można się udzielać magicowo nie 
wiele różnych sposobów. Można spotykać się 
z kolegami raz na jakiś czas i pogrywać sobie 
tudzież dyskutować nad konstrukcją talii (co 
rozwija zmysł strategiczny, o czym też wspo-
mnę jak nie zapomnę). Można też pracować 
nad sobą i święcić triumfy na wszelakich tur-
niejach (także internetowych). W każdym wy-
padku, wypada wiedzieć, jakiego typu forma-
ty w Magicu są popularne.

a) Constructed - ten typ to taki, jaki sobie zwy-
kle wyobrażamy zaczynając przygodę z Ma-
giciem - do gry przystępujemy z własną (mi-
nimum 60-kartową) talią i rozgrywamy mecz. 
Zwykle do dwóch zwycięstw, a ponadto mo-
żemy mieć do dyspozycji rezerwowe 15 kart, 
z których możemy korzystać pomiędzy po-
szczególnymi grami (składającymi się na je-
den mecz). Constructed dzieli się na:

1) Standard (T2) - popularny format, na który 
składają się dwa ostatnie bloki oraz najnowsza 
edycja.
2) Extended - format z nieco większą bazą kart.
3) Legacy (T1.5) - format, ostatnio coraz bar-
dziej popularny, na który składają się wszyst-
kie wydane karty. Oczywiście, jest pewnego 
rodzaju lista zbanowanych kartoników, które 
są zbyt niezrównoważone, aby można było ich 
używać.
4) Vintage (Classic, T1) - mówi się, że jest to 
królewski format, w którym również można 
grać wszystkimi taliami, ale tutaj jest bardzo 
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mało zbanowanych kart (są to tylko jakieś dzi-
wadła). Za to są tutaj restricty (można grać tyl-
ko w jednej sztuce) na karty, które są najpotęż-
niejsze w całej historii gry (Black Lotus to naj-
lepszy przykład).
5) Block Constructed - stosunkowo mało po-
pularny format, w którym gra się tylko karta-
mi z najnowszego bloku (teraz obecnie jest to 
blok Scars of Mirrodin, czyli tytułowy dodatek 
+ 2, które potem zostaną wydane).
6) Pauper - format ostatnio przybierający na 
popularności, który również ma swoje podty-
py (tak jak wyżej - T2, T1.5 itd.). Wyróżnia się 
tym, że można w nim grać jedynie commona-
mi (zwykłymi kartami - napiszę o nich jeszcze 
przy opisywaniu boosterów), dzięki czemu ta-
lie są zwykle bardzo tanie, a wcale nie takie 
słabe.

b) Limited - również bardzo popularny format, 
na temat którego powstaje wiele artykułów i 
porad. Wyróżnia się on tym, że nie przystępu-
jemy do gry z własnymi kartami, tylko otwiera-
my je w boosterach i odpowiednio dobieramy. 
Tutaj składane decki sa minimum 40-kartowe, 
a sideboardy nieograniczone. Są dwa główne 
rodzaje gier limited.

1) Booster Draft - każdy z graczy otwiera po 
boosterze (15-kartowa paczuszka), wybiera 
jedną kartę i resztę przekazuje dalej, a następ-
nie powtarza procedurę dla kolejno otrzymy-
wanych boosterów. Po całym procederze każ-
dy z graczy będzie posiadał 45 kart, z których 
(oraz dostarczonych lądów podstawowych) 
składa talię i przystępuje do rozgrywek.
2) Sealed Deck - dostajemy sześć boosterów i 
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c) Single - najpowszechniejszy sposób zdoby-
wania nowych kart i składania talii. Pojedyn-
cze kartoniki są sprzedawane w specjalizowa-
nych sklepach internetowych bądź u graczy. 
Po rozpoczęciu przygody z Magiciem sami 
zresztą odkryjecie, że będziecie mieli sporo 
kart, które będziecie mogli sprzedać bądź wy-
mieniać na inne z innymi pasjonatami. Jest to 
tak naprawdę jedyny sensowny sposób, gdy 
składacie jakąś konkretną talię (choćby taką z 
Architektury Decku na naszym serwisie). Jedy-
na wada to ceny - niektóre karty kosztują cał-
kiem sporo, w zależności oczywiście od swojej 
mocy i tego w ilu taliach grają. Najdroższe kar-
ty z T2 mogą kosztować od 30 zł do nawet set-
ki, a te z formatów Legacy i Vintage nawet po-
nad 100 zł czy też 1000 zł (są też takie, które 
kosztują tyle co dobry samochód). Nie bójcie 
się jednak - ciekawą talię można złożyć nawet 
za 50-100 zł. Przynajmniej w grze towarzyskiej.

d) Od kogoś - ten sposób pośrednio łączy się 
z poprzednim podpunktem, jednak pamiętaj-
my, że ludzie zwykle mają dobre serce. Co za 
tym idzie, bardziej doświadczeni gracze zwy-
kle mają jakieś karty, które już do niczego nie 
będą im potrzebne, a nie opłaca się ich sprze-
dawać z powodu niezbyt dużej wartości. Po-
dobnie jest z jakimiś słabymi taliami sklecony-
mi przy okazji. Jeżeli taka osoba nie jest zbyt-
nio przywiązana do swoich kartoników (na 
przykład nie przypominają jej pierwszej mi-
łości czy pierwszej linijki kodu w języku C++), 
prawdopodobnie wspomoże biednego po-
czątkującego swoimi zasobami i w ten sposób 
taki nowicjusz zyskuje materiał do grania. Nie 
można bowiem łatwiej zachwycić się Magi-
ciem niż praktykując go (nawet z tak skromny-
mi zasobami). Swego czasu można też było się 
zarejestrować i w najbliższym sklepie z karta-
mi odebrać darmową talię z jednej z edycji - to 

znakomity sposób na promocję, a dla wszyst-
kich okazja na pozyskanie pierwszej talii.

Jak najlepiej zacząć przygodę z Magiciem? 
Pewną wskazówkę daje punkt d) - można prze-
bywać w pobliskim sklepie czy miejscu, gdzie 
się gra i próbować swoich sił. Zwykle jednak 
przygoda z Magiciem zaczyna się od tego że 
jedna osoba (czy kilka) kupują sobie talie i 
grają między sobą w domu, mając przy tym 
ogromną frajdę. Równie dobrze może być to 
jeden pasjonat, który będzie uczył swoje kole-
żanki i kolegów gry na swoich kartach. Można 
wreszcie grać tylko i wyłącznie przez Internet 
(o czym poniżej), choć osobiście uważam, że 
nic nie daje takiej przyjemności (i nie zapew-
nia komfortu rozgrywki - psychologiczna war-
stwa jest bardzo ważna, podobnie jak w spo-
rcie) jak prawdziwy stół i realne kartoniki.

Zanim przejdziemy do jeszcze jednej sprawy, 
warto wspomnieć o możliwości gry przez In-
ternet. Generalnie mamy do czynienia z paro-
ma programami, które to umożliwiają:

a) Magic: the Gathering Online - oficjalny pro-
gram, promowany przez Wizardów, na któ-
rym testują także profesjonalni gracze. Nieste-
ty, zarówno konto jak i tixy (środek płatniczy 
w MTGO) kosztują, jednak jak dobrze pogłów-
kować, w tym programie można jeszcze zara-
biać na samej grze czy handlowaniu. Ponad-
to MTGO rewelacyjnie nadaje się do testowa-
nia draftów.

b) Magic Workstation - polecany przeze mnie 
program, darmowy (rejestracja jest nieobo-
wiązkowa), z bardzo ładnym interfejsem i 
opcjami. Gra wygląda bardzo estetycznie, 
wszystko się robi intuicyjnie (choć to kwestia 
gustu) i na serwerach MWS można spotkać 

podobnie jak w przypadku Booster Drafta, skła-
damy z dostępnych 90 kart talię na podobnej za-
sadzie. Mamy tutaj dużo mniejszą dowolność w 
doborze kart w porównaniu do Booster Drafta.
Limited wymaga dosyć dużo przemyślenia i 
zmysłu taktycznego, zwłaszcza podczas drafta 
- dobierając odpowiednie karty musimy wpa-
sować się w dostępne kolory, wysyłać sygna-
ły przeciwnikowi, zabierać im najlepszy oręż i 
robić cuda niewidy. To już jednak materiał na 
osobny artykuł i sprawa, która wybitnie rozwi-
ja zmysł strategiczny.

c) Wszelkiego rodzaju formaty towarzyskie 
- bardzo popularny jest chociażby Elder Dra-
gon Highlander, w którym talia składa się z 
pojedynczych kart, a każdy z graczy ma swo-
jego „generała”. W dodatku w grach towarzy-
skich dozwolone jest niemal wszystko - także 
gry zespołowe (dwóch na dwóch), wielosobo-
we (pięciu naraz walczy ze sobą) czy inne for-
my. Chodzi oczywiście o dobrą zabawę, choć 
zwykle gra się jednak jakieś formy Construc-
ted bądź Limited.

No dobrze, ale umówmy się, że osoby, które są 
zainteresowane tym artykułem, niekoniecznie 
od razu chcą poznawać wszystkie formaty. Dla 

nich ważne jest skąd mogą brać nowe karty. A 
możliwości jest parę.

a) Theme decki Wizardów. Z każdym nowym 
dodatkiem pojawiają się prekonstruowane, 
gotowe do gry talie (ich skład jest powszech-
nie znany), oparte na jakimś motywie (na przy-
kład określonym kolorze czy nowej mechani-
ce). Pewnie wielu graczy nazwie herezją to, co 
teraz napiszę, ale ja osobiście uważam, iż war-
to zacząć od takiego „prekonstrukta”, o ile nie 
jesteśmy od razu zdecydowani na jakąś talię 
czy poważniejszą grę i w dodatku liczymy się z 
tym, że na początku stracimy troszkę złotych. 
Kupując tak przygotowaną talię po pewnym 
czasie zaczniemy zauważać jej słabe i mocne 
strony, zatem będziemy wiedzieć, jak ją roz-
budować - które karty dokupić do kompletu, a 
które wyrzucić. Oczywiście, nie opłaca się ku-
pować więcej niż 1-3 takich paczek - później 
powinniśmy już przejść na dokupywanie kart 
pojedynczo.

b) Boostery. Są to te 15-kartowe paczuszki, o 
których mówiłem przy okazji Limited. Znaj-
dziemy tam 15 losowych kart z danego dodat-
ku, zwykle w układzie 11 commonów (karty 
zwykłe, z czarnym znaczkiem), 3 uncommony 
(karty unikalne, ze srebrnym znaczkiem) oraz 
1 rare lub mythic rare (karty rzadkie lub bardzo 
rzadkie, złoty lub taki pomarańczowopodob-
ny znaczek). Można czasami kupić sobie takie-
go boostera z ciekawości lub jeśli jakiś doda-
tek jest na tyle mocny, iż wiadomo, że karty z 
paczce się zwrócą. Tak naprawdę opłaca się je 
kupować tylko w dużych ilościach i do turnie-
jów limited, także tych w gronie znajomych 
- ubaw po pachy, choć równie dobrze można 
przygotować sobie takie boostery samemu z 
własnych, niepotrzebnych nigdzie kart.
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oraz ich podpaki czy akceleracja many. Warto 
mieć to na uwadze.

To tylko pięć porad, ale wręcz elementarnych. 
Dużo więcej tekstów związanych już ze składa-
niem talii znajdziecie w dziale Początkujący na 
Polterze. Polecam także czytać artykuły opisu-
jące konkretne decki, w których autorzy zwykle 
omawiają znaczenie poszczególnych kartoni-
ków i analizują daną konstrukcję.

Na koniec chciałbym również zaprezentować 
parę najważniejszych stron dotyczących Magic: 
the Gathering.

Polter - nasz serwis, do którego regularnego 
odwiedzania serdecznie zapraszamy!
Magicthegathering.com - oficjalna strona 
naszej karcianki, na której jest naprawdę masa 
informacji.
MTG Salvation - inna ogromna strona, z 
potężnym forum i informacjami.
Magic Deck Vortex - baza talii, niekoniecznie 
turniejowych.
MTG Vault - jak wyżej.
Magic Draft - darmowy symulator draftów.
Gatherer - oficjalna wyszukiwarka kart Magic.
FindMagicCards.com - inna wyszukiwarka kart 
Magic.
Magic Workstation - oficjalna strona programu 
Magic Workstation (uwaga - strona, jak i 
sam program, nie jest od pewnego czasu 
aktualizana, jednak dzielni Magicowcy sami 
zapewniają kolejne dodatki kart - wystarczy 
użyć wujka Google. Jeśli ktoś jest tym 
bardziej zainteresowany, proszę dać znać w 
komentarzach)
Magic-League - jedna z prężniej działających 
internetowych lig Magica.

Cóż, mam nadzieję, że dzięki temu i innym ar-
tykułom wkroczenie w świat Magica będzie 
choć nieco przyjemniejsze. Warto zwrócić uwa-
gę, że w tym środowisku panuje też specy-
ficzne nazewnictwo (discard, removal, drafty, 
itd.), jednak z czasem można do tego przywyk-
nąć i samemu świadomie używać tych zwro-
tów. Wiem też, że poruszyłem dosyć dużo kwe-
stii - ich mnogość może niektórych początku-
jących przerazić, jednak jest to zamierzone. Po-
lecam wracać do odpowiednich fragmentów, 
stopniowo pojmować je, a następnie brać się 
za inne. Jeżeli uważacie, że jakiś temat powi-
nienem (lub ktoś z redakcji) podjąć w szerszej 
perspektywie - śmiało piszcie w komentarzach. 
Po to powstają tego typu teksty, aby pomóc jak 
największej liczbie osób i przy okazji rozsiewać 
czar MTG wśród narodu.

wielu graczy z każdego zakątka świata (co 
sprawia, że można potrenować język, gdy kłó-
cimy się z kimś o działanie karty).

c) Wizard - polski program do MTG, nieste-
ty, porzucony przez autora, ale uaktualnia-
ny przez samych graczy. Jak dla mnie, ma on 
dosyć toporny interfejs, a ponadto ostatnio 
są problemy z ogólnym serwerem, na którym 
można też było obserwować gry innych. Za-
wsze można jednak grać w inny sposób (choć-
by poprzez Hamachi). Ludzie spierają się, któ-
ry program jest lepszy - MWS czy Wizard - ale 
tak naprawdę zależy to od przyzwyczajenia i 
indywidualnych preferencji. Na Wizardzie po-
nadto można grać drafty, co jest świetną opcją 
na długie jesienne wieczory.
Kiedyś był jeszcze prościutki program Appren-
tice, ale praktycznie umarł śmiercią naturalną 
(wyparty przez Magic Workstation).

Jak już wspomniałem, Magic: the Gathering 
rozwija zmysł strategiczny i umiejętność ana-
lizowania sytuacji, ponadto zapewnia całkiem 
sympatyczną rozgrywką w klimatach fantasy. 
Nie znaczy to jednak, że przy konstrukcji ta-
lii mamy pełną dowolność. Oczywiście, decki 
możemy składać takie, jakie chcemy, ale panu-
ją pewne ogólne zasady „przyzwoitości”, któ-
rych nie należy naruszać, jeśli nie mamy do 
czynienia ze specyficznymi przypadkami.

1. Liczba lądów powinna oscylować wokół 40% 
wszystki kart w decku, czyli przy standardowej, 
60-kartowej konstrukcji, będą to 23-24 lądy. Za-
leży to oczywiście od karty, jakie wrzucimy - do-
minujące tanie w manie stworki i czary ozna-
czają, że lądów wystarczy 22-23, natomiast przy 
nieco droższych czarach 24 mogą być koniecz-
nością, aby poprawnie dochodziły.

2. Talie zwykle są oparte na 1, 2 lub 3 kolorach i 
taka liczba jest optymalna. Już przy 2 kolorach 
jest problem z kolorami many, który można roz-
wiązać dokładając specjalne lądy dające różne 
zasoby.

3. Każda karta (oprócz lądów podstawowych 
czy specjalnych przypadków, jak Relentless 
Rats) mogą występować w całej talii maksymal-
nie w czterech sztukach (licząc zarówno całego 
decka jak i sideboard). Oznacza to, że najlepsze, 
najbardziej efektywne kartoniki zwykle będzie-
my wkładać w kompletach.

4. Można wyróżnić ogólne typy decków. Są talie 
naporowe (aggro), które polegają na systema-
tycznym atakowaniu przeciwnika i wywoływa-
niu presji na nim. W opozycji do nich są kontro-
le, które nastawione są na dłuższą rozgrywkę i 
eliminowanie zagrożeń (czyli, jak sama nazwa 
mówi, kontrolę gry). Trzecim rodzajem decków 
są komba (combodecki), które polegają na sy-
nergiach między kartami i wygraniu rozgrywki 
w możliwie krótkim czasie poprzez stworzenie 
kombinacji określonych kart. Jest też czwarty, 
nieco mniej popularny i oczywisty, podobny do 
kontrolek typ prison, który za pomocą swoich 
kart (zwykle umagicznień, enchantmentów) 
stara się zablokować przeciwnika na wszelkie 
możliwe i wręcz zniechęcić go do gry.

5. Dane kolory mają swoje flagowe mocne 
strony: biały umożliwia dobrą defensywę i 
zdobywanie sporej ilości życia; niebieski jest 
najlepszy do kontroli gry i dociągania kart; 
czarny to kolor reanimacji, ale także discardu 
(wyrzucania kart z ręki przeciwnika) i remova-
lu (usuwania kart z gry); czerwony jest nasta-
wiony na agresję i niszczenie, umożliwia zada-
wanie sporych ilości obrażeń w krótkim czasie; 
zielony natomiast to siła potężnych stworów 

http://karcianki.polter.pl/Poczatkujacy-a526
http://karcianki.polter.pl/Poczatkujacy-a526
http://karcianki.polter.pl/
http://www.wizards.com/Magic/Multiverse/
http://mtgsalvation.com/
http://www.magicdeckvortex.com/forum/content.php
http://www.mtgvault.com/
http://draft.bestiaire.org/
http://gatherer.wizards.com/Pages/Default.aspx
http://www.findmagiccards.com/
http://www.magicworkstation.com/
http://www.magic-league.com/
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BRelentless%5D+%5BRats%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BRelentless%5D+%5BRats%5D
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Alan Grant i Norm Breyfogle wprowadzali pol-
skich czytelników w meandry Gotham. Obec-
nie, gdy młodsza generacja miłośników Gacka 
zachwyca się wizjonerstwem Jima Lee, zapomi-
na się o dorobku tego duetu. Jest to wyjątkowo 
krzywdzące, gdyż ich wkład w bat-uniwersum 
nie ogranicza się jedynie do Ostatniego Ar-
kham czy opowieści o Anarchu. Sygnowanych 
ich nazwiskami komiksów z Nietoperzem moż-
na polecić znacznie więcej.

Nikt, Czarny Pająk, Śmieci i Demony Ulicy to hi-
storie bez wątpienia ponadprzeciętne, pozosta-
wiające w tyle większość typowych komiksów 
z Mrocznym Rycerzem w roli głównej. Wszyst-
kie co prawda wkomponowują się w nastrój se-
rii o człowieku-nietoperzu, niemniej zdarza im 
się łamać niektóre ze schematów superboha-
terskiego cyklu.

Śmieci i Demony Ulicy wydano u nas w formie 
jednego zeszytu (Batman 5/1991, org. Detec-
tive Comics #613-614). Nie znajdziemy w nich 
wyeksploatowanej postaci Jokera, ani Two-Fa-
ce’a czy Scarecrowa, natomiast postaci drugo-
planowe pokroju Jima Gordona czy Vicky Vale 
występują w kadrach zaledwie na moment. Wy-
jątkowść tych historii polega na tym, że skupia-
ją się na zwyczajnych ludziach i ich problemach, 
wynikających z ich położenia społecznego.

Głównym tematem Śmieci jest nierozważne 
zanieczyszczanie naszego otoczenia, które-
mu właściwie nie ma końca. Brudy wywożo-
ne na wysypisko śmieci stały się nierozerwal-
ną częścią naszej rzeczywistości, tak jak zgra-
ja degeneratów i bandziorów łapanych przez 
Batmana stała się integralną częścią życia Go-
tham. Walka z patologią zarówno na jednym, 
jak i na drugim polu skazana jest na impas, zaś 
żądni przełamania status quo ponoszą za swo-
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ją uporczywość wysoką cenę – Batman zatraca 
się w swojej misji, a śmieciarz traci w tragicz-
nych okolicznościach ukochanego syna. To je-
den z komiksów „moralnego niepokoju”, gdzie 
małe zwycięstwa okupione są ogromnymi tra-
gediami, niekiedy zaś trudno w ogóle nazy-
wać je zwycięstwami.

W podobnym tonie brzmią Demony ulicy, 
opowiadające o trwałym rozwarstwieniu spo-
łecznym i braku perspektyw dla dzieci z bied-
niejszych dzielnic, dla których szczytem ma-
rzeń jest przystanie do tytułowych demonów 
albo kariera dilera. W odróżnieniu jednak od 
przygnębiających Śmieci, historię zamykającą 
zeszyt pointuje nutka optymizmu. Do dzieci, o 
których nikt właściwie nie pamięta, przycho-
dzi filantrop Bruce Wayne, który poprzez sty-
pendia umożliwia im wyrwanie się z zaklęte-
go kręgu. Co prawda niektórzy mogą parsknąć 
śmiechem, widząc w ostatnim kadrze Batma-
na pompatycznie stojącego wysoko nad mia-
stem obok flagi USA, ale jest w tym zakończe-
niu coś urokliwego i szczerego. Jeżeli zaś cho-
dzi o warstwę graficzną, to z pewnością utkną 
nam w pamięci przemyślane sceny walk. Oglą-
dając potyczki Batmana z przestępcami czasa-
mi myślałem sobie, że gdyby życie Breyfogle-
’a potoczyło się inaczej i nie zostałby rysow-
nikiem, to z pewnością osiągnąłby niebywały 
sukces jako choreograf. Jego wyczucie mowy 
ciała jest doskonałe, natomiast każdy ruch po-
staci ma swoją przyczynę i odpowiednio wy-
ważony skutek.

Nietrudno zauważyć, że Alan Grant i Norm 
Breyfogle skupiają w tych komiksach uwagę 
na spaczonej stronie miejskiej aglomeracji, na 
krzywdzie pozbawionych alternatyw niewin-
nych. To samo podejście czuć w Czarnym Pają-
ku (Batman 6/1994), który koncentruje się na 

kwest narkomanii. W wydanej pierwotnie jako 
piąty zeszyt serii Shadow of the Bat historii 
Batman staje oko w oko z nowym mścicielem, 
który w odróżnieniu od niego nie waha się od-
bierać życia dilerom. Czarny Pająk nie jest jed-
nakże postacią jednowymiarową. To bohater 
tragiczny, który zadedykował krwawą wendet-
tę swojej rodzinie, w szczególności ukochanej 
żonie-narkomance. Ten wiarygodny anty-he-
ros nadaje historii cierpkości, poczucia braku 
odwrotu przed brutalnym przeznaczeniem. 
Jej nieszczęsny finał ukazuje Batmana w dość 
nieprzychylnym świetle. Niby jest obrońcą uci-
śnionych, ale czy żeby realizować swoją misję 
musi nakładać kostium potwora? Czy krucjata 
nie jest dla niego przykrywką dla własnych po-
trzeb i żądz? Jeżeli tak, to czym Batman różni 
się od pospolitego bandyty?
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Pytania o sens działalności Mrocznego Rycerza 
milkną wraz z lekturą komiksu Nikt (Batman 
4/1995 / Batman: Shadow of the Bat #13). Jest 
to przejmująca opowieść o włóczędze, który 
przypadkowo odkrywa prawdziwą tożsamość 
Batmana i pragnie wykorzystać tę informa-
cję dla własnego zysku. Kontakt ze światkiem 
przestępczym przypłaca własnym życiem i tyl-
ko cudem doczołguje się do biura Bruce’a Way-
ne’a, by zrelacjonować mu wydarzenia, które 
doprowadziły go do takiego stanu. Takie hi-
storie rzadko spotyka się w obecnie wydawa-
nych komiksach o Batmanie. Przede wszyst-
kim jest to zamknięta w jednym zeszycie opo-
wieść, kładąca nacisk na zagadnienia moral-
ne oraz na powody, dla których Bruce Wayne 
co noc skacze po dachach Gotham przebrany 

za nietoperza. Dla fanów zmęczonych awan-
gardowymi pomysłami Granta Morrisona, a w 
szczególności dobiegającym na szczęście koń-
ca historycznym tournee Wayne’a, przeczyta-
nie tego zeszytu będzie niczym powrót do 
starych, dobrych czasów, gdy nie trzeba było 
komplikować na siłę fabuły ani odwoływać się 
do groteskowych lat 50. amerykańskiego ma-
instreamu. To powrót do czasów, kiedy o jako-
ści komiksów stanowiły dobry pomysł i prze-
myślana realizacja, niewymagające rozpisywa-
nia wątku na niezliczoną ilość zeszytów.

Rzecz jasna nienagannych komiksów z Gac-
kiem autorstwa Granta i Breyfogle’a wyszło u 
nas więcej. Warto pamiętać choćby o Abory-
genie i Ekstazie (Batman 7/1991 / Detective 
Comics #591, #594), czy utrzymanym w psy-
chodelicznym klimacie The Idiot Petera Mil-
ligana (Batman 7-8/1993 /Batman #472-473, 
Detective Comics #639-640).

Jeżeli będziecie mieli okazję buszować po za-
granicznych sklepach komiksowych, warto 
poszukać w pudłach z zeszytówkami Detec-
tive Comics #601-607 oraz Shadow of the Bat 
#65-67, które nie ukazały się w naszym kraju. 
Niemniej cztery wymienione wyżej historie to 
najbardziej zapadające komiksy wydane przez 
TM-Semic. To opowieści narysowane z werwą, 
ciekawie skonstruowane i pokazujące człowie-
czeństwo Batmana, jawiącego się jako istota 
pełną paradoksów i sprzeczności, ale też od-
dana swojej powinności. Jeżeli kiedykolwiek 
będziecie mieli okazje zakupić te zeszyty, nie 
zastanawiajcie się ani chwili. Gwarantuję brak 
rozczarowania.

Przeniesienie gry komputerowej na planszę 
najczęściej podyktowane jest względami mar-
ketingowymi: próbą stworzenia nowego kana-
łu zbytu dla znanego już znaku handlowego. 
Autorzy adaptacji stają przed niełatwym zada-
niem, często starają się dokonać możliwie wier-
nej adaptacji przekładając na język kart, kostek 
i żetonów jak najwięcej współczynników i ele-
mentów mechaniki pierwowzoru. Takie podej-
ście wymaga nie lada talentu i często kończy 
się dla produkcji porażką.

Glenn Drover po niezbyt udanej adaptacji Sid 
Meier’s Civilization przy projektowaniu Age of 
Empires III poszedł w innym kierunku. Przedsta-
wił ten sam temat co twórcy komputerowej wer-
sji gry, wykorzystując tylko ogólny zarys zasad i 
jej znak firmowy. W rezultacie dostaliśmy cieka-
wą planszówkę o podboju Nowego Świata.

Sztuka podbijania świata
Gracz zaczyna grę jako przywódca jednego 
z państw uczestniczących w podboju świata. 
Nie ma żadnego znaczenia kim gramy, gdyż 
zasoby jakimi dysponujemy są dokładnie takie 
same jak innych graczy, jedyna różnica to ko-
lor figurek. Gracz dysponuje na początku pię-
cioma kolonistami i 10 hiszpańskimi talarami 
(spanish dollar).

Każda z ośmiu tur składa się z dwóch części. W 
pierwszej wszyscy rozdzielają dostępne pio-
ny pomiędzy kilkoma obszarami. Mogą wal-

czyć nimi o inicjatywę, wysyłać kolonistów do 
Nowego Świata (miejsc na statku w turze jest 
ograniczona liczba), zdobywać towary (głów-
ne źródło dochodu) lub statki (te spełniają rolę 
dżokerów, a w połączeniu z kartą piratów i ma-
rynarki wojennej dają odpowiednio dodatko-
wy dochód lub sporą liczbę punktów zwycię-
stwa na koniec gry). Mając odpowiednią ilość 
pieniędzy możemy kupować budynki (poma-
gające nam w dalszej ekspansji), szkolić kolo-
nistów, organizować wyprawy odkrywców czy 
po prostu prowadzić wojny. Druga część tury 
polega na realizowaniu „prac” do jakich po-
słaliśmy naszych ludzi. Działania powinniśmy 
planować z wyprzedzeniem co najmniej jed-
nej tury, ponieważ dopiero w następnych ko-
lejkach uzyskamy realne rezultaty z działań 
podjętych obecnie.
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Age of Empires III - recenzja
Conquest of paradise
Paweł „Szept” Furman
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W grze kluczowe są trzy momenty, po trze-
ciej, szóstej i ósmej turze następuje podlicze-
nie punktów, jeśli uda nam się wtedy utrzymy-
wać przewagę nad przeciwnikami to wygra-
na jest nasza. W dwóch pierwszych podlicze-
niach sprawdzamy tylko przewagi ludności ja-
kie uzyskamy w koloniach Nowego Świata. Je-
śli udało nam się zdominować, którąś z kolonii 
dostaniemy znacznie więcej punktów od prze-
ciwników. W przypadku remisu przyjdzie nam 
się podzielić zwycięstwem z innymi. W ostat-
nim podliczeniu, po ósmej turze, brane są pod 
uwagę wszystkie nasze zdobycze: przychód z 
handlu zamorskimi towarami, prestiż, jaki dają 
nam odkrycia, jak również indywidualne bo-
nusy, które uzyskamy dzięki posiadanym kar-
tom głównych budowli (wbrew nazwie więk-
szość z nich wcale budynkami nie jest).

Niejedna droga prowadzi do zwycięstwa
Gra oferuje nam różne sposoby osiągnięcia 
zwycięstwa. Nasze strategie musimy dostoso-
wywać do pojawiających się kart budynków, 
towarów oraz odkryć dokonywanych w obu 
Amerykach. Nie możemy zapominać również 
o uważnym obserwowaniu poczynań przeciw-
ników. Czasem zamiast rozwijać własne moż-
liwości bardziej opłaci nam się zablokować 
przeciwnika.

W grze nie można się koncentrować na jed-
nym sposobie zdobywania punktów i odpu-
ścić któryś z pozostałych. Wszystkie aspekty 
podboju zazębiają się ze sobą na tyle głębo-
ko by braki w którejś dziedzinie negatywnie 
odbiły się na naszej ekspansji. Dzięki temu nie 
dochodzi do sytuacji, w których każdy z gra-
czy prowadzi inną politykę nie wchodząc so-
bie nawzajem w drogę, co z kolei mogłoby po-
wodować zastoje w grze. W Age of Empires III 
musimy kontrolować sytuację na planszy i do-
brze rozważyć czy posłać większe siły w celu 
zdobycia statku, czy może w tej kolejce odpu-
ścić sobie kliper i skupić się na kolonizowaniu 
nowych obszarów.

Co ciekawe walka została potraktowana dość 
marginalnie. Prowadzenie jej w koloniach jest 
ciężkie i pochłaniać może dużo naszych zaso-
bów. By zacząć konflikt zbrojny musimy wysłać 
żołnierzy (których wcześniej trzeba oczywi-
ście pozyskać) za ocean, a następnie poświę-
cić co najmniej jeden z pionów na zainicjowa-
nie walki. Jeśli zaś chcemy dać łupnia nasze-
mu przeciwnikowi nie tylko na jednym obsza-
rze musimy wysupłać z kiesy państwa jeszcze 
dodatkową (dość wysoką) opłatę.

Zmienia się liczba graczy, zmienia się styl gry
Im więcej graczy zasiada przy planszy tym 
szybciej znikają z mapy świata białe plamy. 
Czasem już po kilku turach Nowy Świat oka-
zuje się całkowicie skolonizowany. By nie psu-
ło nam to gry i nie czyniło nieopłacalnym or-
ganizowania wypraw, autor do dyspozycji dał 
nam dodatkową talię odkryć, możemy wybrać 
się między innymi do Australii, Indii, Chin czy 
okrążyć świat. Obszarów tych nie skolonizu-
jemy w standardowy sposób, ale dadzą nam 
one sporo punktów, o ile oczywiście nasza wy-
prawa zakończy się sukcesem, a trzeba przy-

znać, że będzie to o wiele trudniejsze niż pod-
bój Ameryk. Talia ta, jakkolwiek zawsze obec-
na w grze, wchodzi do użycia tylko przy więk-
szej liczbie graczy.

Jeśli gramy w Age of Empires III w dwie osoby 
często okazuje się, że w przewidywanym cza-
sie gry nie mamy możliwości sięgnięcia po nią. 
Nierzadko zdarza się, że nie podbijemy nawet 
całego Nowego Świata. AoE III w przeciwień-
stwie do takiej np. Cytadeli nie oferuje innych 
zasad gry dla dwojga, natomiast sama specy-
fika gry wymusza na nas dostosowanie stra-
tegii do takiej sytuacji. Jak napisałem powy-
żej dwa imperia to znacznie wolniejszy pod-
bój, ale jednocześnie znacznie większy przy-
chód z handlu, a co za tym idzie większe moż-
liwości zakupu ważnych budowli. W ten spo-
sób otwierają się przed graczami inne sposo-
by wyciśnięcia z posiadanych zasobów maksy-
malnej liczby punktów zwycięstwa.

Dobre i złe wykonanie
Gra planszowa to nie tylko zasady, ale również 
grafika, karty, plansza i inne elementy. Age 
of Empires III już przy pierwszym spotkaniu 
robi dobre wrażenie, dostajemy od wydaw-
cy duże i ciężkie pudło zawierające sporą ilość 
elementów. Prócz planszy, kart, żetonów i in-

strukcji znajduje się tam całkiem pokaźna ar-
mia plastikowych figurek: kolonistów, kapita-
nów, konkwistadorów, kupców i mnichów; ża-
glowców oraz monet. W pudełku brak jednak 
jakiejkolwiek wytłoczki, plansza zrobiona jest 
z cienkiej tektury i już po kilku partiach można 
znaleźć na niej przetarcia. Figurki zostały nie-
dbale odlane (szczególnie figurki kolonistów, 
które mają problemy z utrzymaniem pionu). 
Kafelki budowli specjalnych z niewiadomych 
powodów są prostokątne — co utrudnia ich 
tasowanie — podczas gdy kafelki odkryć zro-
biono kwadratowe. Na plus zaliczyć należy na-
tomiast ilustracje, jest ich wprawdzie niewiele 
jednak te które są stoją na dobrym poziomie.

Na koniec
Age of Empires III to porządna gra, która po-
winna zadowolić wszystkich lubiących gry 
strategiczne, ale takie w których czynnik mi-
litarny nie stanowi głównej drogi do zwycię-
stwa. Wad można się dopatrywać w wykona-
niu niektórych elementów, jednak nie są to 
braki dyskredytujące grę w jakiś poważny spo-
sób. W zależności od ilości uczestników par-
tia zajmuje od 40 minut do półtorej godziny. 
Mimo tego nie grożą nam przestoje i długie 
czekanie na naszą kolejkę, gdyż posiadanych 
kolonistów kładziemy na planszy na przemian 
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Przyznaję, że Astorię kupiłam z trzech powo-
dów i dopiero na ostatnim miejscu znajdowało 
się zaciekawienie formułą wydania dwóch róż-
nych gier w jednym pudełku i w oparciu o te 
same komponenty – a trzeba też wspomnieć, 
że było to na długo przed pojawieniem się 
pierwszych wzmianek o projekcie Stonehen-
ge. Dwa ważniejsze powody zakupu to, grani-
cząca z fetyszyzmem, słabość do nietuzinkowej 
zawartości gier i niska odporność na wyprzeda-
żowe okazje.

Astoria to dwie różne gry w jednej. Pierwsza z 
nich to opowieść o heroicznych wysiłkach ma-

gów dążących do ocalenia królestwa przed 
wieloma zagrożeniami czającymi się z każdej 
strony podczas królewskiej niemocy. Druga to 
rywalizacja dwóch koterii alchemików ekspery-
mentujących w laboratorium w celu stworzenia 
leku dla króla.

Debiutancką grę Christophe’a Finasa wyda-
ło francuskie wydawnictwo Rôle & Stratégie 
Editions, dla którego także był to pierwszy ty-
tuł. Wszystko wskazuje na to, że gra nie zdoby-
ła wielkiego rozgłosu, ale uznałam, że mimo 
wszystko, warto o niej napisać.
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z innymi graczami, nie musimy więc czekać aż 
przeciwnicy rozdysponują wszystkich swoich 
ludzi. Każdemu kto lubi gry typu Worker Pla-
cement, komu odpowiada tematyka koloniza-
cji świata i nie oczekuje wiernego odwzorowa-
nia gry komputerowej, planszowe Age of Em-
pires III powinno przypaść do gustu.

Dziękujemy sklepowi Rebel za udostępnienie 
gry do recenzji.

Ocena recenzenta: 8/10

Typ gry: strategiczna
Wydawca: Tropical Games
Data wydania: 2007
Liczba graczy: od 2 do 5
Wiek graczy: od 10 lat
Czas rozgrywki: od 90 do 120 min.
Cena: 199,95

Astoria - recenzja
Alchemiczna niespodzianka
Zuzanna „suzysparrow” Jaskółka
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wszystkie kamienie swojego koloru. Mecha-
nizm podaży składników w zasobach ogólnych 
pozwala dodatkowo kontrolować rozgrywkę, 
co dodaje jej strategicznego wymiaru. Dzię-
ki kamieniom możliwe jest zwiększanie naszej 
potęgi, zapewnienie ochrony królowi lub two-
rzenie artefaktów. Artefakty zaś pozwalają nam 
wytwarzać glify, które z kolei dają dodatkowe 
moce i zaklęcia wpływające na układ sił w kró-
lestwie.

Rozgrywka w wariancie bohaterskim toczy się 
dość płynnie, chociaż przy tylu opcjach trud-
no całkowicie wykluczyć paraliż decyzyjny. Gra 
jest za to w rozsądnej porcji pozbawiona loso-
wości, która pojawia się tylko przy dociąganiu 
kart inwazji. Dla tych, którzy cenią epickie kli-
maty, daje podobnie jak Camelot, dużo prze-
strzeni do odgrywania postaci i zabawy w dy-
plomację.

Wariant alchemiczny przypomina mieszaninę 
warcabów z zabawą w koci łapci lub rozpacz-
liwym berkiem. Zabawa nie ma najmniejsze-
go sensu, gdy którakolwiek z drużyn nie myśli 
na pełnych obrotach lub po prostu się podda-
je. Z drugiej strony strategiczne planowanie nie 
wydaje się mieć tu także świetlanej przyszłości. 
Być może nie poznaliśmy się na tej grze i jest 
to zabawa dla tęższych umysłów. Żywiąc głę-
boką sympatię do wielu „mózgożernych” tytu-
łów, podskórnie jednak czuję, że sam pomysł na 
tę grę nie jest wolny od błędów. Już dawno nie 
zdarzyła mi się podobnie frustrująca rozgryw-
ka.

Błyszczący kamyczek
Astoria nie jest pozycją, którą poleciłabym oso-
bom rozpoczynającym przygodę z planszów-
kami. Rekomenduję ją raczej tym, którzy posia-
dają już jakąś kolekcję gier i nie stronią od cie-
kawostek lub graczom, którzy w grze Shadows 
over Camelot odkryli namiastkę wciągającej za-
bawy, ale nie znaleźli spełnienia. Gra nie jest 
droga i poza kłopotem z planszą przedstawia 
całkiem solidną wartość. Osobiście nie żałuję, 
że ją kupiłam i mam nadzieję, że w natłoku co-
raz to nowych tytułów znajdziemy jeszcze kie-
dyś chwilę, aby sekretnie knuć nad losami kró-
lestwa Astorii.

Ocena recenzenta: 7,5/10

Typ gry: strategiczna, kooperacyjna
Ilustracje: Guillaume Messager
Wydawca: Rôle & Stratégie Editions
Data wydania: 2006
Liczba graczy: od 2 do 6
Wiek graczy: od 10 lat
Czas rozgrywki: 40 minut
Cena: 85,00 zł

Czarnoksięskie wydanie z nutką rozczarowania
Gra zapakowana jest w drewnianą szkatułę z 
rzeźbionym na wieku tytułem. W środku znaj-
dują się błyskotki – ponad pół setki plastiko-
wych, załamujących światło kryształków w sze-
ściu kolorach i cztery szklane flakoniki z korko-
wymi zatyczkami. Do tego talia kart, instrukcja 
i... plansza, która jest wielkim rozczarowaniem, 
ale o tym za chwilę.

Grafika planszy do pierwszego wariantu oraz 
grafiki kart nie należą do szczególnie urodzi-
wych. Prawdą jest, że stylistyka francuskich plan-
szówek zwykle odbiega od mainstreamu po-
pkulturowych trendów na tym rynku, jednak te 
z Astorii są po prostu rysowane naiwną kreską, a 
i kolorystyka pozostawia wiele do życzenia. Uj-
mując to bardziej oszczędnie: rysunki są brzyd-
kie. Na pocieszenie, drugi wariant ma znacznie 
ładniejszą i trochę abstrakcyjną grafikę planszy.

Sama „plansza” jest zadrukowaną obustronnie, 
pieczołowicie poskładaną i powykręcaną kart-
ką kredowego papieru o niezbyt pokaźnym 
rozmiarze. Mówiąc wprost, nie nadaje się za 
bardzo do gry i nie dotrzymuje kroku pozosta-
łym elementom wydania. Jeśli ktoś ma dużo 
samozaparcia i chce grać na cywilizowanej 
planszy, na szczęście, grafikę planszy w dobrej 
jakości można pobrać w wersji elektronicznej 
ze strony producenta. Chcąc jednak zagrać w 
Astorię ze znajomymi, nie zastanawiając się 
zbyt długo, nabyłam kremowy karton forma-
tu A3 o nadającej się na planszę powierzchni i 
powędrowałam do punktu DTP aby wydruko-
wać własną kopię. Nie zaprzeczę zarzutowi, że 
to opcja tylko dla maniaków.

Intrygująca analogia
Co się tyczy samych gier, nie można im przyznać 
równorzędnych not. Wariant bohaterski, o któ-

rym przede wszystkim chcę napisać, można za-
liczyć do udanych tytułów. Dla tych, którzy zna-
ją Shadows over Camelot gry te mogą wydać się 
podobne. W gronie, w którym graliśmy w Asto-
rię, a które zna obie planszówki, propozycja fran-
cuska zyskała bardzo dobre opinie, powiedzia-
łabym nawet, że z lekką przewagą nad Came-
lotem. Zróżnicowanie zagrożeń dla królestwa 
- inne zasady ich wzrostu i niwelowania - moż-
liwości wzmocnienia własnego bohatera oraz 
zasady dotyczące gry po ujawnieniu jednego 
ze zdrajców, których może pojawić się nawet 
trzech, prowadzą do dużo bogatszej rozgrywki.

W Astorii gracze muszą wzajemnie się pilnować 
i przeciwważyć siły oraz bacznie obserwować 
zmiany na planszy, aby zachować równowagę. 
Koronie zagrażać mogą wewnętrzne zamieszki, 
rozjuszony smok, barbarzyńcy albo śmierć kró-
la spowodowana chorobą lub zabójstwem jed-
nego z wygnanych magów. Każdy z graczy na 
początku gry losuje kartę swojego celu. Może 
nim być uzdrowienie króla lub jeden z trzech 
różnych celów związanych ze zdradą królestwa, 
przy czym w wypadku śmierci króla frakcja naj-
bliższa tryumfowi, odnosi zwycięstwo w grze. 
Podobnie jak w przypadku Camelotu, możliwe 
jest oskarżenie gracza o zdradę, jednak nie jest 
to zagranie bez ryzyka. Poza oskarżeniem trze-
ba prawidłowo wskazać wspieraną przez zdrajcę 
frakcję. Każda z frakcji rośnie w siłę w miarę upły-
wu gry i odkrywanych kart inwazji - niezależnie 
od celów zdrajców. Gra posiada pewne modyfi-
kacje pozwalające na zbilansowaną rozgrywkę 
dla dwóch jak również pięciu i sześciu graczy, co 
sprawia że jest wyjątkowo uniwersalną pozycją.

Do dyspozycji magowie mają artefakty oraz 
magiczne kamienie, których moc i wartość wy-
miany będzie zmieniać się losowo w czasie roz-
grywki. Początkowo każdy z graczy posiada 


