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Dziś parę słów o tej części Poltera, w której coś 
ciekawego dzieje się niemal bez przerwy – o 
Blogosferze.

Eksplozja blogowa miała miejsce w polskim 
Internecie już parę ładnych lat temu, ale do 
fanów gier RPG doszła z pewnym opóźnieniem. 
Ciekawe inicjatywy blogowe powstały na 
popularnych platformach, ale – nieskromnie 
mówiąc – to na Polterze szansa na dyskusję 
pod blogową notką jest największa.

Nasi użytkownicy piszą o rzeczach bardzo 
różnych. O tym, co czytali i oglądali. O grach, 
które ich wciągnęły lub odrzuciły. A także 
o zwykłych, codziennych sprawach – bo 
tutaj mają znajomych i przyjaciół, których to 
interesuje.

W niniejszym wydaniu naszej antologii 
proponujemy Wam trzy obszerne teksty 
blogosferowe, które wybraliśmy spośród 
225 zamieszczonych w grudniu notek. 
Theta- zaprezentuje Wam konspekt świata, 
który wysłał na konkurs Światotworzenia. 
Zegarmistrz z przymrużeniem oka opowie o 
dylematach autora systemu autorskiego. A 
lucek zaprosi w nostalgiczną podróż po grach 
bitewnych (i nie tylko).

Oddajemy głos naszym użytkownikom. 
Fantastycznej lektury.

Co tam panie w blogosferze?
Maciej „repek” Reputakowski, redaktor naczelny polter.pl



Część I
Flo, rybki.

 
Żywot człowieka dorosłego to przerażające 
doznanie. Obowiązki, rodzina, święta, prezen-
ty... mnóstwo rzeczy do ogarnięcia. Kto ma, 
ten wie, jak to jest. Kto nie ma - powinien być 
szczęśliwy. A jak dołożyć do tego jeszcze fakt, 
że tego biednego człowieka (czyli mnie) za dwa 
dni trafi trzydziestka, to już kompletny klops.  
 
Jakby tego było mało, wisi nad nami końcówka 
roku, czas podsumowań, rozrachunków i rozli-
czeń (za spodnie na bazarze i zabite lwy).

Postanowiłem zatem i ja rozliczyć się z cza-
sem. Ale trochę inaczej, niż zrobił to mój idol 
(o czym wiewiórki doniosły mi smskami, bo 
ostatnie dwa tygodnie byłem trochę odcięty 

od internetów). Postanowiłem mianowicie, 
korzystając ze wspaniałej MotywAkcji, napisać 
rozliczeniowy felieton o grach bitewnych w 
moim erepgowym życiu.

Z góry ostrzegam – będzie to osobisty i pełen 
dygresji tekst, niekoniecznie posiadający jaką-
kolwiek wartość merytoryczną. Ale to nieko-
niecznie mój problem, prawda? Zatem - czuj 
się ostrzeżony, czytelniku. A teraz, jeśli chcesz, 
cofnij się ze mną w czasie i przygotuj na ma-
giczną nostalgiczną podróż przez półtorej de-
kady.

1. Złamany maszt i Czarna Arka
W czerwcu 1995 roku skończyłem szkołę pod-
stawową. Za moich czasów robiło się to po 
ośmiu klasach, więc byłem już wtedy mło-
dzieńcem w pięknym wieku, z niejakim do-
świadczeniem w grach fabularnych. Niestety, 
ograniczały się one bardzo do dziwacznych 
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publikacji w przerażających językach oraz 
jeszcze bardziej przerażających Kryształów 
Czasu i kilkudziesięciu ubitych w kwiecie 
wieku postaci. Mieliśmy wtedy bardzo inne 
podejście do gry. Ale bawiliśmy się pięknie. 
Pierwszego dnia wakacji mój szanowny Ojciec 
(na swoje i mojej szanownej Muzer nieszczę-
ście, jak się okazało później) podsunął mi po-
niedziałkowe wydanie lokalnego dziennika 
i powiedział: „Patrz tu”. „Tu” okazało się długą 
na pięć zdań notką w stylu „Klub miłośników 
gier fabularnych Avatar zaprasza początku-
jących i doświadczonych graczy RPG na spo-
tkania. Wojewódzki Dom Kultury, ul. Semina-
ryjska ileśtam, w każdy piątek o 14”. Umarłem. 
 
O.M.G.
 
Nie jesteśmy sami we wszechświecie! Yay! Tuż 
obok, gdzieś, niedaleko (no dobra, na drugim 
końcu miasta) rozwija się Cywilizacja! Klub! Gra-
cze! RPG! Doktor Livingstone, jak sądzę! O rany. 
Cztery dni szykowaliśmy się z moim przyjacie-
lem Grzesiem na wyprawę. Zrobiliśmy pewnie z 
czterdzieści postaci do Kryształów (kto widział, 
ten wie, co to oznacza), odpicowaliśmy karty, 
porysowaliśmy portrety, napisaliśmy historie 
i zaostrzyliśmy wszystkie ołówki. Kostki mieli-
śmy cztery. Łącznie. 2k10 i 2k6. Hell yeah. Pol-
ska 1995, prowincjonalne miasto Kielce.

Klub przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. 
Trzydziestu chłopa, wszyscy starsi od nas, „Ajem 
jor fader Luk Starłors Fą”, „mechanika deszejść 
lepszą jest od każdej innej”, „e, nie ja wolę na 
gurpsie”, „może zagramy w moją ałtorkę o upa-
dłych demonach?”, „widzisz thaco goblina to 18 
pajacu, a nie 20”... Kosmos. Od razu okazało się, że 
w wakacje klub spotyka się codziennie i można 
grać, ile się chce. Zatem graliśmy. Przez pierwszy 
tydzień odezwałem się cztery razy, Grzesiu dwa.

A potem Gerwaz i Obcy (dziś moi serdeczni 
koledzy, jeden jest psychologiem w bizne-
sowej warsiawce, drugi pracuje w zakładzie 
Udupiania Społeczeństwa, pozdro chłopaki 
;-D) przynieśli swoje figurki do Man-O-Wara. A 
ja zrozumiałem, że to koniec. Że resztę życia 
spędzę, grając w erpegi i gry bitewne. Jasna 
i świetlista przyszłość otworzyła się przede 
mną. Z niebios zstąpili aniołowie, odezwały 
się trąby, a statek Skavenów, którego piękne 
detale podziwiałem, wyślizgnął mi się z rączek 
i połamał sobie maszty.

Żyję. Gerwaz mnie nie zabił, ale jego wzrok 
mówił wszystko. Na szczęście miałem jakieś 
pieniądze przy sobie, pobiegłem do modela-
rza po klej i skleiliśmy model. O rany. Dwa tygo-
dnie bałem się do Karola (bo Gerwaz to Karol 
;-)) odezwać. W klubie byłem czarną owcą, nikt 
nie pozwalał mi nawet zbliżać się do swoich 
modeli. Masakra. Aż do pamiętnej bitwy, w któ-
rej Obcy sam rozniósł trzy armie, korzystając z 
moich światłych rad. Moje przerąbanie farciar-
skie rzuty (z których słynę do dziś – moi gracze 
płaczą, kiedy nadchodzi ten moment, że mam 
dobić ich na ST 50 w Wolsungu) i doskonałe 
wykorzystanie Czarnej Arki (Hosanna!) przy-
niosły nam wielkie, legendarne zwycięstwo. 
 
A potem poszedłem do liceum i tam zaczęło 
się naprawdę...

2. Jak okłamałem czytelników mojego 
felietonu, mówiąc, że to zaczęło się w 1995...
 
Tak naprawdę ten felieton powinien mieć w 
tytule raczej dwudziestkę... W 1989 roku Iskry 
wypuściły broszurowe wydanie Howarda, w tłu-
maczeniu Piotra W. Cholewy. Pierwszy tom, Bo-
gowie Bal-Sagoth kosztował całe moje pierwsze 
w życiu kieszonkowe. Mam go do dziś. Tak odkry-
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Moje piętnaście lat z figurkami w tle
Maciej „lucek” Sabat

http://polter.pl/Bitewniaki,blog.html?dMAGYCZNE%20PUDE%B3KO
http://en.wikipedia.org/wiki/Man_O�_War_(game)]Man-O-Wara
http://img.bazarek.pl/141489/10967/970465/8609237784bcd71600f1e4.jpg
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figurce, kleiła się kolekcja. Ale zawsze byłem w 
tyle, za kółkiem graczy, które skupiło się wokół 
sklepu Gandalf w Kielcach (otworzył się jakoś 
tak w 1996 i był kultowym miejscem spotkań 
kieleckiej sceny graczy. Naprawdę kultowym, 
łza się w oku kręci). Zebrałem w miarę grywal-
ną ilość modeli akurat wtedy, kiedy wszyscy 
przerzucili się na Necromundę. Cóż było zro-
bić, drodzy państwo? Jakoś tak się złożyło, że 
zebrałem troszkę wolnych środków i udało mi 
się kupić sporo bitsów z battla i czterdziestki. 
Pilniki, obcęgi i klej w łapkę – i zacząłem szał 
konwersji. Wystrugałem sobie całkiem ładny 
gang – dwa miesiące siedzenia, dopasowywa-
nia i klejenia. Wiecie, jak zabawnie klei się me-
tal, zanim człowiek wpadnie na pomysł użycia 
sztyftów? Podpowiedział mi go mój Ojciec, 
który modelarską część moich zabaw akcepto-
wał (sam uwielbia kolejki i kartonowe modele, 
ale niestety, obie pasje zarzucił w młodości). 
 
Zrobiłem mój wypasiony, w pełni autorski 
gang Goliathów. Wymalowałem go cudnie. 
Ślina kapała, jak się na nich patrzyło. Mutki, 
popalone, powalone, jeden w jednego jak 
spod atomowej igiełki. Cudo. Zeszła mi na to 
większa część wakacji. Zagrałem nimi dwie 
bitwy – epickie, wielkie i totalnie odjechane. 
Obie zresztą przerżnąłem, jako że dupa ze 
mnie, a nie strateg. Ale miny graczy i widzów, 
którzy oglądali moje modele – bezcenne. A 
potem zaczęła się szkoła, druga klasa ogól-
niaka. Nie, żeby mi to jakoś przeszkadzało. 

 
W połowie października sprzedałem wszystkie 
makiety i gang. Za zarobioną kasę kupiłem mi-
lion (no, z pięć) podręczników do Świata Mro-
ku. I na parę lat pożegnałem bitweniaki...

5. Okej, to my będziemy wyznawać Morka. 
Gorka! Morka! Gorka! WAaaaaAaaaAaaagh!!!
Do mojej szkoły trafili nowi gracze. Wszyscy 
do jednej klasy. Wenus, Misiek, Jabol, Sysu. 
Błyskawicznie (krótki kurs „jak rozpoznać 
rpgowca w liceum, w 1996 roku” – długie wło-
sy, szatan w oczach, blackmetalowa koszulka z 
pentagramem? Żaden z nas tak nie wyglądał 
;-)) zgadaliśmy się i zaczęliśmy razem grać. W 
pewnych okresach – codziennie. W Wampira. 
Na poważnie. Tę samą Sagę (czy tam Kroni-
kę...). To było intensywne doznanie, wkręca-
liśmy się, bo niech mnie diabli, ale byliśmy 
świetną ekipą graczy. Dobra rotacja MG, każdy 
prowadził, każdy grał – nie było szans na nudę. 
 
Aż w końcu pewnego dnia pojawił się Jabol i 
powiedział: „Są dwie podstawki do Gorkimorki 
za śmieszne pieniądze, znajomy ma, z Anglii 
przywiózł”. Hell yeah! Koncept orków (okej, nie 
graliśmy tylko w Wampira. Tłukliśmy też resz-
tę WoDu, Młotka, Cybera, Cthulhu i wszystko, 
co trafiło w nasze ręce. Ale i tak Wampir zaj-
mował jakieś 75% czasu antenowego) jeżdżą-
cych ciężarówkami po totalnie wypalonych 
pustkowiach i rozpieprzających w drobny mak 
wszystko, co uda nam się napotkać, przema-
wiał do nas na każdej możliwej płaszczyźnie. 
Szczególnie, jak padło hasło, że każdy spór w 
zasadach rozwiązuje się wrzeszczeniem.

I tak zaczęliśmy grać w Gorkamorkę. To świet-
na gra. Totalnie, totalnie jajcarska. Mieliśmy 
przy niej ubaw po pachy, potrafiliśmy sie-
dzieć osiem godzin dziennie i ciupać bi-
twę po bitwie przez tydzień. Proste zasa-
dy, rewelacyjne modele, poczucie humoru 
– kto nie poznał w młodości, niech żałuje. 
 
Poza tym Gorkamorka uratowała mi kiedyś ży-
cie...

łem fantastykę – i chciałem dzielić się ze wszyst-
kimi swoją pasją, co, rzecz jasna, spotykało się ze 
zdrowym niezrozumieniem i dziś wcale mnie to 
nie dziwi. Na szczęście (inny) Grzegorz, duuużo 
starszy brat mojego przyjaciela Łukasza był za-
palonym miłośnikiem gatunku. Prenumerował 
Fantastykę – i zaczął mi ją chętnie pożyczać. 
Oczywiście nadrabiałem zaległości od pierw-
szych numerów, więc trochę mi zajęło, zanim 
dotarłem do niesamowitego numeru z niebie-
ską okładką, w którym dział Galeria poświęcony 
był grom. Hej, te dziesięć (niestety, nie spraw-
dzę, moja kolekcja Fantastyk, którą dostałem 
od Grzegorza, jest w piwnicy u moich rodziców, 
popakowana w zgrabne pudełka) zdjęć totalnie 
zmieniło moje życie. Do dziś pamiętam, co na 
nich było – kolejka do sklepu Games Workshop 
w Londynie, figurka elfa, podręczniki do AD&D... 
Wiedziałem, że oglądam coś, co jest bramą do 
innego świata. Ale najbardziej, najbardziej, naj-
bardziej urzekły mnie figurki – zdjęcia stołów z 
makietami i klockami oddziałów, rozmazane i 
rozciapciane kiepskim offsetem drukarni KAWu 
czy innego cholerstwa, które drukowało podów-
czas Fantastykę. I tak naprawdę moje dwadzie-
ścia lat z figurkami w tle zaczęło się właśnie wte-
dy. Niestety, bardzo teoretycznie, do czasu, kiedy 
zawitała do mnie...

3. Moja Pierwsza Figurka! 
MiM. Ta nazwa elektryzowała nas za każdym 
razem, nieodmiennie, przez końcówkę 
podstawówki i całe liceum. Yay! Nasz ukochany 
periodyk o naszym ukochanym hobby. Miłosz, 
Wenanty, Skróty, Almanachy. Kraina Goblinów. 
Czekało się cały miesiąc (a czasem więcej, sporo 
więcej) i połykało numer w dwie godziny. Od 
dechy do dechy. Miód i orzeszki. Aż pewnego 
razu Wąsaty Pan Kioskarz dał mi mój periodyk 
i dołożył do niego plastikowy woreczek z 
czymś. Gratis. OMG! Jak bransoletka do Klałdii! 

To była figurka. Moja pierwsza. Elfi łucznik. 
W płaszczu, z kołczanem przy pasie. Nic 
dziwnego, że połowa moich postaci do 
Warhammera i Kryształów (tak, ciągle w nie 
graliśmy...) stała się elfimi (względnie półelfimi) 
łucznikami. Pomalowałem ją humbrolkami, 
totalnie zalewając wszystko, co tylko dało się 
zalać w tak prostym, plastikowym modelu. 
Zastanawiałem się, czemu nie ma cieni na 
płaszczu i w ogóle. I jak namalować oczy 
na takiej maleńkiej powierzchni. Wiecie, te 
wszystkie rzeczy, które robicie na korcie, 
kiedy nie macie pojęcia, którą stroną rakiety 
tenisowej się gra. Z drugiej strony – to był jakiś 
1996 rok, internet raczkował, o stałych łączach 
nikt nie myślał. PDFy były ekstrawaganckim 
wymysłem, blogowanie kojarzyć się mogło 
co najwyżej z toaletowymi problemami, a 
Mark Zuckerberg jeszcze nawet nie raczkował. 
Niemniej jednak, graliśmy i mieliśmy wielki 
apetyt na figurki, który leczyliśmy inną trucizną 
– karciankami. A właściwie to jedną karcianką 
– Doom Trooperem!

4. Warzomunda!
Doom Trooper zajawił nas na całego. Świetna 
gra, genialny świat. Przepiękne ilustracje Pau-
la Bonnera. Nic dziwnego, że kiedy na rynku 
pojawiła się bitewna wersja Kronik Mutantów, 
Warzone, rzuciłem się na niego zębami i pazu-
rami. Na miarę, oczywiście, moich skromnych 
możliwości finansowych. Dość powiedzieć, że 
moi rodzice niespecjalnie cieszyli się z moich 
dziwnych hobby i niekoniecznie wspierali aku-
rat te aspekty mojego życia. Gry, figurki, kost-
ki, farby – to wszystko musiałem kupować z 
kasy, jaką udawało mi się zaoszczędzić na róż-
nych rzeczach. Codziennie szedłem do szkoły 
na piechotę, jakieś 3 kilometry. Bilet miesięcz-
ny kosztował trzy dyszki – tyle, co dwa blistery 
albo parę farbek. W jakiś sposób, figurka po 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gorkamorka
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miał tam miejsce, mimo, że nie gram już od 
lat. Uwielbiam go przeglądać, robię to co kilka 
miesięcy – te niesamowite rysunki i teksty za-
wsze mnie inspirują.
 
Do tego – makiety. W Gorce mieliśmy wielki 
Fort Orków – cool. Stał sobie i... no... można 
było z niego strzelać. Mordheim to kilka ab-
solutnie odjazdowych budynków – rozwalo-
nych, popalonych, mrocznych i smutnych. Od 
razu czuć atmosferę zniszczonego miasta. A 
na koniec – modele. To było wszystko, co naj-
lepsze w Battlu – odjechany klimat Starego 
Świata pozbawiony najgorszej cechy sztanda-
rowej gry GW – odbijania od sztancy. Każdego 
chłopa w mojej bandzie świrów posklejałem z 
innych bitsów. Dałem im totalnie odjechane 
kolorki. Wyglądali bosko.

7. Co to za ciota? Ten w czarnym? Tak, 
wygląda jak ciota... hej, czy on ma szminkę?!
Takie słowa to najczęstsza reakcja na szefa 
moich najemników (co prawda jego kariera 
była smutna i krótka, bo za następny czynsz 
dokupiłem sobie najgenialniejszy model na 
świecie – Freelance Knighta, który stał się no-
wym bossem). Wspięliśmy się z Gerwazem na 
wyżyny sztuki przy malowaniu tego modelu. 
Czarne wdzianko, połyskliwa jedwabna koszu-
la w kolorze kardynalskiej purpury. I makijaż. 
Gruba warstwa pudru, na to róż, oczy pod-
kreślone eyelinerem. Lubieżnie otwarte usta, 
ostra, czerwona szminka. Cieniutki rapier i 
trójkątny kapelusz. O rany. Ten gość był esen-
cją zepsucia, pinaklem slaneszowego kultu w 
Parravon. Stał na moim kawałku półki, którą 
dostałem od Gerwaza. Reszta figurek leżała 
w pudełku, ale Malleur stał sobie na wolności. 
Widziałem w życiu wiele figurek. Wiele razy 
śliniłem się, czy to na Golden Demony, czy na 
jakieś obłędne produkcje localsów. Ale wierz-

cie mi, tylko mój złowieszczy, czarny błazen 
był tak absolutną kwintesencją chorego War-
hammera, skoncentrowaną do maksimum 
pigułą zepsucia rodem ze Starego Świata. 
 
Zupełnie, zupełnie kiedy indziej i w zupełnie 
innym miejscu pewna młoda dama zupełnym 
przypadkiem strąciła Malleura z zupełnie innej 
półki i przypadkiem rozdeptała go. Trzy dni 
była na mnie obrażona, że przez moją głupią 
laleczkę boli ją stopa. A poza tym miała kolejny 
powód, żeby nie lubić mojego hobby. Tak za-
kończyła się kariera złowieszczego łotrzyka. I 
tak przeżył swoich towarzyszy, którzy jakiś czas 
wcześniej zmuszeni byli uratować mi życie. 

8. Jak bitewniaki uratowały mi życie
Hmmm... to będzie osobiste. Może inaczej – 
wszystko, co czytaliście do tej pory, było oso-
biste. Ale historia o tym, jak Gorkamorka i Mor-
dheim uratowały mi życie, to zupełnie inna 
historia. I w sumie nie bardzo wiem, jak ją za-
cząć, więc zacznę ją od początku. Mam świet-
nych rodziców. Wspierają mnie, we wszystkim, 
co robię, niekoniecznie uznając to za słuszne. 
Cieszyli się strasznie, kiedy po latach pokaza-
łem im wydanego Wolsunga, ale nadal uznają, 
że przez poświęcanie czasu grom nie zrobiłem 
w życiu paru z tych rzeczy, które powinienem. 
Kariery prawnika, wielkich pieniędzy i takich 
tam. Obiektywnie dobrych rzeczy, z gatunku 
tych, których kochający, troskliwi rodzice pra-
gną dla dobra swoich dzieci.

Nie da się wytrzymać z takimi rodzicami! Argh. 
No i pewnego razu postawiłem się okoniem. 
Postanowiłem zastrajkować i udowodnić, że 
świetnie poradzę sobie sam, że mogę studio-
wać dwa kierunki, grać, jeździć na konwenty, 
pisać i jeszcze zarabiać kasę na utrzymanie sie-
bie i lachona. Przestałem z nimi rozmawiać, nie 

Okej, misie. To koniec pierwszej części mojej 
opowieści. Przede mną ciągle historia o szpa-
chlowaniu szafy na skutek wywijania dwuręcz-
nymi mieczami w kawalerce, historia o tym, jak 
wydałem kasę na czynsz zupełnie nie na czynsz 
i jeszcze parę innych, ciekawych anegdotek.  
 
Następna część po świętach ;-)

Część II

Kwik, kwik
 
Oto druga część mojego felietonu wspomin-
kowego. Kto czekał – nie musiał czekać długo. 
Kto nie czekał, yyy... No, mniejsza z tymi, którzy 
nie czekali. Raz jeszcze powtórzę ostrzeżenie: 
ten tekst jest średnio merytorycznym felieto-
nem wspominkowym erpegowca, który miał 
długoletni romans z grami bitewnymi. Kto nie 
lubi wpisów o kotkach i szuka ośmiuset procent 
merytoryki w blogach, niech nie czyta. Wol-
ność, moi mili, to także wolność do nieczytania. 
 
Dość już mojego marudzenia - zapraszam do 
lektury drugiej części tekstu :-)

6. Czynsz? Jak to, czynsz? Mordheim!
Jesienią 1999 roku wyprowadziłem się z Kielc. 
Zostawiłem tam masę kumpli, całkiem sporą 
(kiedyś usiedliśmy ze znajomym i wypisaliśmy 
na kartce osoby, które znamy i które grały w 
RPG. W prowincjonalnym mieście Kielce, po-
łożonym w połowie drogi do nikąd, na naszej 
liście mieliśmy cztery setki nazwisk. I kolej-
ne dwieście ksywek ludzi, których znaliśmy 
z widzenia. How cool is that?) grupę graczy, 
moje książki, gry i kolekcje prawie wszystkich 
karcianek, które zebrałem przez kilka ostat-
nich lat. Do Krakowa pojechał tylko M:tG. 

 
Rada dla przyszłych studentów: nie szukajcie 
mieszkania 20 września. Zróbcie to w sierpniu. 
Oszczędzicie sobie spotkania z „panią Zofią, 
która lubi młodzież i udostępnia im kwatery”. 
Cztery miesiące wytrzymałem pod dachem 
babska, które potrafiło zakręcić zawór ciepłej 
wody, kiedy człowiek był pod prysznicem. 
Cztery miesiące dojazdów z granicy strefy 
miejskiej, gdzie autobusy kursowały co godzi-
nę, ale w zamian za to tylko do dziewiątej wie-
czorem. Cztery miesiące kłótni o źle ustawio-
ne buty albo umazany masłem nóż na stole. 
Cztery miesiące przesiadek, wstawania o 4:30, 
żeby zdążyć na WF o 7:30. A potem spakowa-
łem książki w pudła i wstawiłem je do kumpla. 
Z plecakiem najpotrzebniejszych rzeczy prze-
prowadzałem się od znajomych do znajomych, 
przez jakiś czas pędząc wesoły żywot waleta. 
 
Aż pewnego dnia wpadłem na wspomniane-
go już wcześniej Gerwaza, który rok wcześniej 
wyprowadził się do Krakowa na studia. I jakoś 
tak wyszło, że wieczorem zajmowałem pół 
pokoju przy Błogosławionej Jadwigi. A kiedy 
zaczęliśmy gadać o czynszu, mój wspaniały 
kolega Gerwaz powiedział mniej więcej tak: 
„Czynsz? Jaki czynsz? Mordheim!”. No i poje-
chaliśmy po Mordheim do ś.p. Szeherezady. A 
potem zaczęliśmy grać.

Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek box 
do Mordki – jest to najklimatyczniejsza gra, 
jaką kiedykolwiek wypuścił i wypuści Games 
Workshop. Mrok, syf, ryby, rzygi i żaby leją się 
strumieniami z każdej strony. Czuć prawdzi-
wy klimat kultystycznego, warhammerowego 
szaleństwa, pierwotny i surowy, taki, jakim pa-
miętam go z najlepszych sesji, które w klubie 
prowadzili Krzyś Małys i Gerwazy. Podręcznik 
do Mordki stoi na mojej półce i zawsze będzie 
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10. Nowa nadzieja
To już ostatni kawałek mojego nostalgicznego 
felietonu erpegowca o grach bitewnych. Jed-
nak ten rozdzialik będzie różnił się od innych 
– WSPominkowych. Trzydziestka na karku zo-
bowiązuje, prawda? Mówią, że do trzydziestki 
mężczyzna dorasta, a potem już zaczyna dojrze-
wać. To ja chciałem jako już dorosły człowiek... 
 
Za chwilę, już prawie, lada moment Ignacy i 
spółka wprowadzą na rynek swój nowy projekt. 
Który, jak wszystkie rzeczy Ignacego, zamieni 
się w złoto (podziwiam go za wielki talent do 
tworzenia gier – i jeszcze większą dyscyplinę 
pracy). Mowa oczywiście o Neuroshimie Tactics. 
 
Jestem fanem Neuro od samego początku. Ba, 
jestem tak wypaśnie hardkorowym fanem, że 
mam pierwszoedycyjnego Gladiatora i Uciecz-
kę..., prowadziłem detroicką Ligę, w której 
ścigaliśmy się używając resoraków, brakuje 
mi chyba trzech dodatków do pełnej kolekcji 
(Multi, przypominam Ci, że obiecałeś mi zała-
twić Neuromachię!). Ba, dwie moje graficzki 
trafiły do jednego z podręczników! Ha!
 
Jara mnie ta gra. Jest napisana z charakterem, 
ma pieprz i kosiora. Po prostu syci. I nagle Mi-
siek Oracz wspomina mi, że cośtam, gdzieśtam 
bitewniak (no dobra, to było na odwrót – ja 
powiedziałem Michałowi, żeby zrobili skirmi-
szowego bitewniaka, ale oczywiście nikt o tym 
nie pamięta, tak jak o słynnej neuroshimo-
wej koszulce, którą też ja zasugerowałem...). 

Z radością patrzę w przyszłość. Wiem, że wyj-
dzie świetna gra, pyknąłem w nią już kilka 
razy na konwentach – jest naprawdę fajna. 
Wiem, że paru moich kumpli (pozdro Ne-
lek!) ją kupi i będziemy się strzelać. Wiem, 
że będę przegrywał, bo jestem dupa, nie 
strateg. Wiem, że od pięciu czy sześciu lat 
nie malowałem figurek i trzęsą mi się ręce. 
 
Ale będę grał! :-)

brałem pieniędzy i robiłem wszystkie te rzeczy, 
które zbuntowany młody człowiek na trzecim 
roku studiów powinien zrobić. Hell yeah! Przez 
moment nawet mi się udawało. A potem skoń-
czyła mi się kasa. Proza życia spadła na mnie 
piętnastoma tonami cegieł. Praca na pół eta-
tu jako newsman w ścierwisie IT i okazjonalne 
doróbki w knajpie nie wystarczały, a pożerały 
mi masę czasu. Żeby mieć co jeść, sprzedałem 
figurki, podręczniki, kolekcję komiksów, kilka 
karcianek (suicide black z kompletem rev. bad 
moonów i black knightów, chlip, chlip). Prawie 
pół roku walczyłem z rzeczywistością, a potem 
zadzwoniłem do rodziców i wybaczyłem im ;-) 

9. Jak nie zacząłem grać w czterdziestkę
Kiedy przypominam sobie tę historię, umie-
ram ze śmiechu za każdym razem. W pewnym 
momencie w totalnie zarąbistej i gotyckiej 
grze Warhammer 40.000 pojawiła się abso-
lutnie genialna frakcja – Sisters of Battle. Wie-
cie, jak to jest z czterdziechą – Space Marines 
wyglądają zarąbiście. Boltery, power armory. 
Imperium powala designem maszyn, zresztą 
piechociarze też ociekają awesomem. Cha-
os gniecie i bije po krzyżu, spaczeni Marines 
– miazga dziesięć. Eldarzy *pisk!*... Totalnie 
każda frakcja w grze wygląda zarąbiście. Ale 
nigdy nie przepadałem za dużymi grami, mój 
ukochany gatunek to skirmiszówki.

I nagle GW wypuszcza Siostry. Każdy numer 
White Dwarfa przynosił nowe zdjęcia tych 
opętańczo zarąbistych modeli. Genialnie pro-
sta stylistyka, która kojarzyła mi się z najlep-
szymi kawałkami Bractwa (z moich kochanych 
Kronik Mutantów), świetne kolory. Prześliczna 
armia. Boska. Chorowałem na nią miesiąca-
mi, chyba jeszcze przed wyjazdem na studia, 
oglądając nowe zdjęcia i wkręcając się coraz 
bardziej. Aż w końcu powiedziałem: „Damnit! 

Nie znoszę dużych bitewniaków! Argh! Za-
wsze w nie przegrywam, bo już w połowie nie 
chce mi się grać! Argh!”. Sytuację podkręcał 
fakt, że rozpiski oddziałów Sióstr były napraw-
dę słabe. W świetle tych potężnych argumen-
tów, które udowadniały mi, że nie ma sensu 
wchodzić w czterdziestkę zebrałem się i po-
jechałem do Szeherezady, żeby kupić armię. 
 
I rzecz jasna, nie było jej tam. Mogli mi ją 
sprowadzić, tak na za-miesiąc, albo coś w tym 
stylu. Powiedziałem Kubie, że pomyślę i za-
dzwonię jakby co. Wsiadłem w tramwaj i poje-
chałem do Barda. W którym, oczywiście, Sióstr 
nie było. Ani jednego modelu. Łukasz (który 
jeszcze wtedy czasami stał za ladą) powie-
dział, że mogą je zamówić. I że za jakiś miesiąc 
będą. RAR był już wtedy long-gone, innych 
sklepów jeszcze nie było. Wróciłem do domu 
przez kafejkę, gdzie ściągnąłem i wydrukowa-
łem rozpiski i w ciągu kilku dni rozkminiłem 
armię. Zamówiłem ją. Po miesiącu jej nie było. 
Kuba pokazał mi maila z GW: „Braki w maga-
zynie uniemożliwiły pełne dostawy do mniej 
ważnych sklepów”. O, fajnie. Jesteśmy w Azji. 
Zadzwoniłem do Barda i zamówiłem figurki. 
Po dwóch dniach dostałem telefon od jed-
nego ze sprzedawców: „Nie ma i na razie nie 
będzie”. Próbowałem kupić przez internet, w 
raczkujących podówczas sklepach. Nic. Za-
mówiłem przez sklep „Gracz” w Kielcach. Nic. 
 
Przez pięć miesięcy chciałem wydać parę stów 
na figurki do Warhammera 40k. Ale Impera-
tor chyba nie chciał tak słabego generała dla 
swoich armii. I tak właśnie nie zacząłem grać w 
czterdziestkę.



Oto propozycja wysłana przeze mnie na kon-
kurs Światotworzenia. Współautorką materia-
łu jest Moja Małżonka, którą z tego miejsca 
pozdrawiam.

„F”
Z całą stanowczością muszę zaprzeczyć posta-
wionym w mediach zarzutom. Operacja Syno-
wie Adama jest wymysłem dziennikarzy. Nie 
utrzymywaliśmy żadnych, powtarzam, żad-
nych stosunków z Białą Czarownicą. Nie mamy 
nic wspólnego z zabójstwem Aslana.

Czym jest „F”
„F” jest grą o agentach bezwzględnej międzyna-
rodowej korporacji, która na wielką skalę zajmu-
je się pozyskiwaniem artefaktów i eksploatacją 
bogactw naturalnych pochodzących z fikcyj-
nych światów oraz zmienianiem świadomości 
całych narodów. Jest to możliwe dzięki przeło-
mowej technologii, która umożliwia wysyłanie 
ludzi do rzeczywistości przedstawionych jedy-
nie w książkach, filmach i innych mediach.

Agenci korporacji nawiązują również kontak-
ty z bohaterami literackimi oraz filmowymi. 
Pozyskują ich do współpracy przy realizacji 
swoich celów, a czasami sprowadzają do świa-
ta rzeczywistego w celu wykorzystania posia-
danych przez nich umiejętności i nadnatural-
nych zdolności.

Dzięki swoim kontaktom i posiadanej techno-
logii, Korporacja „F” ma różnorodne możliwo-
ści. Jest w stanie zakupić dla milionerów, któ-

rzy chcą porozmawiać ze zmarłymi bliskimi, 
usługi nekromantów istniejących jedynie na 
kartach tanich powieści fantasy. Czarną ma-
gię Korporacja wykorzystuje również w celu 
dokonywania niewykrywalnych zabójstw oraz 
zamachów politycznych. Ingerencja w treść 
eposów narodowych i świętych ksiąg pozwa-
la jej manipulować nastrojami społecznymi, 
zmieniać świadomość narodów, wpływać na 
ekonomię, politykę, kulturę i religię.

Korporacja „F” handluje także artefaktami, taki-
mi jak futurystyczna lub magiczna broń i mate-
riałami o niezwykłych właściwościach, jak mith-
ril czy adamantium. Dla wymagającej klienteli 
„F” jest w stanie sprowadzić z fikcyjnych świa-
tów używki, takie jak melanż. Korporacja pra-
cuje na zlecenie rządów i osób prywatnych, ma 
również swoje własne sekretne cele.

Świat 
Świat przedstawiony w „F” to nasza rzeczy-
wistość, w której dokonano rewolucyjne-
go odkrycia w dziedzinie fizyki kwantowej, 
umożliwiającego transfer ludzi i przedmiotów 
pomiędzy światem rzeczywistym a światami 
fikcyjnymi, istniejącymi jako konstrukty świa-
domości zbiorowej, będące odbiciem wytwo-
rów kultury, takich jak literatura czy film.

Plany owego wynalazku zostały wykradzione 
i wpadły w niepowołane ręce, a ostatecznie 
trafiły do tych, którzy byli w stanie zaoferować 
najwyższą cenę. Zbudowano urządzenia do 
wysyłania ludzi w Fikcję. Dysponują nimi mo-
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carstwa atomowe oraz kilku prywatnych wła-
ścicieli. Świat stoi na krawędzi przełomu, gdyż 
jedynym ograniczeniem powszechnej dostęp-
ności podróży między rzeczywistościami jest 
prymitywna jeszcze i bardzo kosztowna w eks-
ploatacji technologia.

Działanie urządzenia umożliwia transfer ludzi 
do Fikcji oraz bohaterów fikcyjnych (zwanych 
w żargonie po prostu „Fikcyjnymi”) do świata 
rzeczywistego. De facto część pracowników 
„F” to Fikcyjni. Możliwy jest także obustronny 
transfer dóbr materialnych, przy czym dużo 
prostsze jest transportowanie między światami 
surowych materiałów niż gotowych przedmio-
tów. Co więcej, możliwe jest przetransportowa-
nie postaci z jednej Fikcji do innej. Przykłado-
wo Korporacja „F” jest w stanie wysłać T-800 za 
Powiernikiem Pierścienia, w celu umożliwienia 
zwycięstwa Saurona, co zapewni Korporacji 
stałe dostawy mithrilu na cele zbrojeniowe.

Działania takie niosą jednak poważne konse-
kwencje. Ingerencja w treść dzieła literackie-
go i dokonanie w niej przeróbek, powoduje 
trwałe zapisanie się tych przeróbek w świado-
mości zbiorowej. Dla ogółu czytelników dzieło 
zaczyna mieć nową treść i inne zakończenie. 
Istnieją jednak ludzie, w których pamięci daw-
na treść dzieła powraca w postaci flashbac-
ków, co sprawia, że zaczynają odczuwać, iż z 
książką, którą czytają, jest coś nie w porządku. 
Korporacja tropi ich i ucisza, a obrońcy orygi-
nalnej rzeczywistości starają się do nich do-
trzeć, by udowodnić swoje racje. W obronie 
dziedzictwa kulturowego rządy ustanawiają 
restrykcyjne prawa regulujące wykorzystanie 
urządzenia, więc misje, które wykonuje Korpo-
racja „F” muszą być realizowane możliwie dys-
kretnie i bez pozostawienia rażących śladów w 
Fikcji i w rzeczywistości.

Póki co obecność Fikcji w realnym świecie jest 
niewielka. Coraz częściej jednak media dono-
szą o niezwykłych zjawiskach, takich jak prze-
lot latającego dywanu czy pojawienie się istot 
pochodzących wprost z hollywoodzkich pro-
dukcji. Świat zaczyna ogarniać niepokój, który 
łatwo może się przerodzić w zbiorową psycho-
zę, bo pomału przestaje być wiadomo, co jest 
oryginalne, a co jest przeróbką. Pojawiają się 
prorocy prawdy, a wraz z nimi nowe sekty reli-
gijne. Tożsamość narodowa traci na znaczeniu, 
w siłę rosną korporacje. Na włosku wiszą woj-
ny o dostęp do bogactw naturalnych Fikcji.

Kim są bohaterowie 
Bohaterowie „F” są „facetami w czerni”, którzy 
nie ograniczają się tylko do zwalczania kosmi-
tów. Gracze wcielają się w agentów Korporacji 
„F”. Stają się pracownikami jednego z jej de-
partamentów, wszechstronnie wyszkolonymi 
do działań operacyjnych w rzeczywistości i 
w Fikcji. Bohaterowie dysponują niezwykłymi 
urządzeniami i nadnaturalnymi zdolnościami 
nabytymi w innych światach. Z drugiej jednak 
strony są pracownikami Firmy (jak nazywają 
Korporację), a więc podlegają panującym w 
niej regułom. Biorą udział w rywalizacji mię-
dzy departamentami i mają również swoje ży-
cie prywatne.

Przykładowe postacie
Agent specjalny Departamentu PR. Ma za 
sobą udane negocjacje w czasie operacji Sau-
ron-Contras, a na co dzień zajmuje się tuszo-
waniem potknięć Firmy, które wyciekły do 
mediów. Dysponuje sporym zapasem magicz-
nych eliksirów.

Agent specjalny Departamentu Windykacji. 
Zwrócił na siebie uwagę, zachowując zimną 
krew, podczas odzyskiwania od Rosji zale-

13

POLTERGEIST - polter.pl

[Światotworzenie] F
Theta



14

POLTERGEIST - polter.pl

Zdaje się, ktoś miał taką prelekcję na Falkonie. 
Nie wiem, do jakich wniosków doszedł, bowiem 
wolałem w tym czasie grać w Banga. Wydaje mi 
się jednak, że temat jest ciekawy oraz mam co 
nieco do powiedzenia. Tak więc…

Chyba już posługiwałem się tym porówna-
niem, ale z mojego punktu widzenia gry au-
torskie służą do tego, do czego służą statki w 
butelkach. Statki w butelkach natomiast nie 
służą do niczego.

Owszem, sklejanie takiego statku, podobnie 
jak pisanie autorskiej gry jest zajęciem bardzo 
absorbującym, przyjemnym, a być może nawet 
rozwijającym. Wymaga też precyzji, skupienia, 
dokładności i wiele serca, tak samo, jak stwo-
rzenie np. liczącego 350 stron podręcznika do 
gry fabularnej. Tak samo, jak w wypadku gry au-
torskiej nie ma z tego jednak żadnego pożytku.

Efekt jest bowiem taki, że ma się statek w bu-
telce, można go postawić na kominku, czasem 
ktoś przyjdzie i powie „Ale jedwabisty! Ja bym 
takiego nie umiał zrobić!”, ewentualnie dumny 
rodzic narobi nam za jego pomocą obciachu 
przed dalszą rodziną podczas jakiegoś sabatu 
(i tu dochodzimy do wyższości gier fabularnych 
nad innymi hobby, jeszcze nie zdarzyło mi się, 
żeby ktoś narobił mi obciachu przed rodziną 
podręcznikiem do Czasu Waśni).

Tak samo jest niestety z grami autorskimi (mi-
nus obciach). Powodów jest kilka:

1. Z autorskich gier nie ma kasy
Grisznak (taki Borejko świata Mangi i Anime) 
śmiał się kiedyś ze mnie, mówiąc, że każde 
moje działanie ma na celu zdobycie kasy. Po-
wodem nie jest chciwość. Jest bolesna świado-
mość tego, że nie wszystko można zrobić same-
mu i za darmo. Za wiele rzeczy należy zapłacić. 
Trochę głupio jest nie tylko siedzieć nad czymś 
godzinami, ale jeszcze pakować w to strumie-
nie kasy.

Problem polega na tym, że co byś nie robił, nie 
stworzysz w pojedynkę dobrej gry. Co więcej: 
będzie ci bardzo trudno zrobić taką nawet w 
zespole narwańców. Zawsze zdarzy się coś, do 
czego nie będziecie mieli talentu. Okaże się, że 
nikt z was nie pisze ortograficznie, nie potrafi 
rysować albo nie zna się na Internecie... W nor-
malnym życiu w takiej sytuacji idzie się do spe-
ca i daje mu się stówkę lub dwie, w efekcie ma 
się jakąś fajną usługę. Przykładowo: zauważyli-
ście, że gry autorskie w odróżnieniu od profe-
sjonalnych nie mają recenzji?

Nie wiem, czy w świecie RPG jest to w modzie, 
ale np. wydawcy książek czy gier komputero-
wych recenzje biorą w bardzo prosty sposób. 
Po prostu wysyłają do redakcji gazet, serwisów 
internetowych etc. po jednym egzemplarzu da-
nego dzieła, w nadziei, że Pan Dziennikarz prze-
czyta i mu się spodoba. I o tym napisze.

Niestety jednak, żeby wysłać do jakiejś redakcji 
egzemplarz recenzencki, trzeba mieć co poka-
zać. Podsyłanie PDF-a czy pliku .doc to raczej 
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głych Korporacji należności, za dokonane na 
zlecenie jej rządu zmiany w treści mitów czu-
kockich. Ekspert od broni rzeczywistej i fikcyj-
nej.

Agent specjalny Departmentu Do Spraw 
Klientów Indywidualnych. Specjalizuje się w 
kontaktach z trudnymi klientami, w szczegól-
ności z tak zwanymi „złymi władcami”. Popadł 
w niełaskę po fiasku operacji Synowie Adama, 
ale nadal jest w grze dzięki szerokim kontak-
tom w Fikcji.

T-800 z Departamentu F, zatrudniającego wy-
łącznie Fikcyjnych. Zorientowany na sukces 
egzemplarz elektronicznego mordercy.

Przygody
Jedna przygoda to jedna misja. Firma wyzna-
cza cel, zbiera agentów i wysyła zespół do 
jednej z Fikcji. Bohaterowie muszą na przy-
kład wykraść plany Gwiazdy Śmierci lub spro-
wadzić i ochraniać Sherlocka Holmesa, który 
słynie z dyskrecji i sukcesów w odnajdywaniu 
zaginionych dokumentów rządowych.

Inny typ misji rozgrywa się w rzeczywistości, 
do której wtargnęła Fikcja. Przykładowo, za-
daniem bohaterów może być powstrzymanie 
organizacji sprowadzającej do świata rzeczy-
wistego najsłynniejszych seryjnych morder-
ców literatury popularnej, na przykład Kuby 
Rozpruwacza lub Vlada Tepesa.

„F” jest również grą o rozgrywkach wewnątrz-
korporacyjnych, starciach z konkurencyjnymi 
firmami, mediami oraz mythoterrorystami (ra-
dykałami protestującymi przeciw ingerencjom 
w kulturę). Dla tych sesji inspiracją są thrillery 
prawnicze, filmy szpiegowskie i sensacyjne, ta-
kie jak „Firma” Sydneya Pollacka.

„F” jest także grą o fałszowniu rzeczywistości, 
wyniszczaniu kultury i manipulacji świadomo-
ścią całych narodów. W settingu tym można 
rozegrać poruszającą kampanię w duchu ksią-
żek Philipa K. Dicka.

Atuty „F”
„F” jest grą brawurową i uniwersalną. Docenią 
ją zarówno gracze rozsmakowani w długich 
kampaniach, jak i amatorzy jednostrzałó-
wek. Nie ma innej gry, która celniej trafiałaby 
zwłaszcza w potrzeby tych drugich. „F” świet-
nie sprawdza się również jako gra konwento-
wa. Przygody mogą się toczyć w dowolnym 
klimacie oraz w różnorodnej scenerii. Gracze, 
zależnie od swoich preferencji, mają moż-
liwość wcielenia się zarówno w ludzi, jak i w 
dowolne postacie ze świata fikcji. Sesję można 
rozegrać bez większego przygotowania – wy-
starczy rzut oka na półkę z ulubionymi filmami 
lub książkami.

Podane w powyższym tekście nawiązania do 
utworów literackich i filmowych nie stanowią 
treści podręcznika „F”, są jedynie przykładami 
ułatwiającymi zrozumienie settingu.

K&M

Po co komuś gry autorskie?
Przemek „zegarmistrz” Muszyński
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że Czas Waśni jest jedwabisty i prowadzi swo-
im kumplom. Po tygodniu kumple też ściągają 
swoje kopie Czasu.

Tak nigdy się nie stanie.

Nikt nigdy nie zrecenzuje żadnego systemu au-
torskiego. Powód jest prosty: wszyscy, poza au-
torami, mają w jelicie grubym takie gry. Co zaś 
się tyczy autorów: nie jest w ich interesie recen-
zowanie cudzych gier. W ten sposób pomagają 
komuś innemu, zamiast rozwijać swój projekt. 
Siebie samego zrecenzować też się nie da, bo 
gdy tylko coś takiego wyjdzie na jaw, recenzent 
stanie się pośmiewiskiem.

A3. Pozycjonowanie za pomocą Facebooka
Ostatnio zrobiło się modne. Zasadniczo, jeśli 
zawiesisz na swojej stronie przycisk „Lubię to” i 
kliknie w niego milion osób, to efekt będzie taki, 
jakby trafił on na pierwszą stronę Google. Pro-
blemy logistyczne są jednak niemal identyczne 
jak w wypadku zwykłego pozycjonowania.

B. Stworzyć popularną konwencję
Druga rzecz, jaką możemy zrobić, to wymyślić 
pomysł tak oryginalny, świeży i przy tym na 
tyle mocny, że każdy, komu o nim opowiemy, 
się zachwyci i będzie chciał grać w naszą grę. 
Przy czym chodzi tu głównie o moc pomysłu. 
Problemy są dwa. Po pierwsze: musi on na-
prawdę otwierać nowe ścieżki, sprawiać, że po 
jego opublikowaniu nic nie będzie już takie, 
jakie było wcześniej. Czyli musicie być drugim 
Gygaxem. Jeśli nie jesteście, to niestety macie 
problem.

Po drugie: muszą istnieć ludzie, którzy waszego 
pomysłu będą potrzebowali. Np. sfrustrowani 
tym, jak wygląda dotychczasowe RPG. Jeśli ta-
kich ludzi nie ma, to obojętnie jak genialny te-

mat, ludzie za tym nie pójdą. Oczywiście można 
spróbować wytłumaczyć im, że nasz pomysł jest 
super i nie mogą żyć bez niego. Zwykle odbywa 
się to dzięki kupowaniu reklam. Te nie są aż tak 
bardzo drogie. Z tego co widzę, całkiem wypa-
śną kampanię można kupić już za jakieś 3000 
złotych. I tu wracamy do punktu pierwszego...

C. Mieć promotora, którego nazwisko 
wywinduje nas na szczyt
Czyli kogoś, kto może powiedzieć: „Dostarczę 
wam świetny produkt! Ręczę za to, że jest zarą-
bisty!” i ludzie mu uwierzą. Na normalnym ryn-
ku taką rolę pełnią wydawnictwa. Dodatkowo 
zajmują się też załatwianiem wszystkich tych 
durnych rzeczy, których autorzy nie potrafią. 
W Polsce RPG wydaje kilka firm. Jakoś żadna 
nie pali się do wydawania gier autorskich. Nie 
wiadomo też, ile ich będzie (a raczej: czy jakaś) 
powiedzmy za rok.

Nawiasem mówiąc, wydanie gry RPG w pręż-
nym wydawnictwie to najlepsza metoda na 
odniesienie sukcesu. Wystarczy, żeby podręcz-
nik pojawił się w sklepach, a autor będzie miał 
z 10000 pobrań jego wersji .pdf z Chomikuj.pl.

D. Samemu mieć nazwisko
Część osób posiada wyrobioną opinię. Uwa-
ża się, że nie tworzą kiepskich dzieł, mają ta-
lent oraz grono oddanych miłośników (którzy 
dodatkowo polecają ich prace innym), którzy 
czekają na ich dzieło. Tak więc, jeśli na rynku 
pojawia się jakikolwiek produkt sygnowany ich 
nazwiskiem, to z miejsca odnosi on sukces. Na 
naszym rynku nie ma ani jednego człowieka 
zdolnego do takiego wyczynu. Na sąsiednim 
rynku książkowym coś takiego zrobić mógłby 
pewnie Dukaj, Sapkowski, Pilipiuk i inni, popu-
larni pisarze.

średni pomysł. Nikt na to nawet nie spojrzy. Wy-
drukowanie kilku czy kilkunastu podręczników 
i wysłanie ich do co popularniejszych serwisów 
natomiast. Co więcej działać to będzie tylko w 
sytuacji, gdy mamy świetny zespół i napraw-
dę fajny, dobrze wyglądający, złamany, złożony 
system z przynajmniej kilkoma, profesjonalnymi 
grafikami (mapy, okładki etc.) pozbawiony błę-
dów ortograficznych. W innym wypadku, nawet 
jeśli dostaniemy recenzję, będzie ona krytyczna.

Tak naprawdę brak kasy jest jednym z najwięk-
szych problemów autorskich gier. Już bowiem 
za stosunkowo nieduże sumy, rzędu 3-4 tysięcy 
złotych można by takim zapewnić całkiem nie-
złą promocję. Szczerze mówiąc, jednak mam 
lepsze pomysły, co do tego, jak wydać taką kasę.

2. Twoja gra nie ma najmniejszych szans na 
sukces

Istnieją cztery sposoby na stworzenie popular-
nej gry. Omówię je pokrótce i napiszę, dlaczego 
są niewykonalne. Tak więc:

A1. Tworzyć na popularny temat
Co to jest popularny temat? Otóż, w ujęciu in-
ternetowym (jesteśmy w necie, więc na takim 
się skupmy) są to rzeczy, które ludzie wpisują 
do przeglądarki. Znaleźć popularny temat jest 
w tym środowisku bardzo prosto, istnieją do 
tego nawet specjalne narzędzia. Jednym z nich 
(a przy tym darmowym, prostym w obsłudze 
i całkiem niezłym) jest Google Adwords Key-
word Tool. Pokazuje ono, ile razy ludzie wpisa-
li w wyszukiwarkę różne frazy. Wystarczy więc 
tylko powpisywać słowa związane z RPG, żeby 
dowiedzieć się, jakich gier ludzie najczęściej 
szukają.

Mi wyszło, że Fantasy RPG, tak więc powinno 
wydawać się, że razem z moim Czasem Waśni 
powinniśmy być rozchwytywani. Problem po-
lega na tym, że konkurencja nie śpi i stworzy-
ła 13,4 milionów stron o takiej tematyce. Ze 
swoim Page Rank 3 Czas Waśni jest schowany 
gdzieś daleko.

Oczywiście można tu sobie poradzić. Można a) 
nauczyć się pozycjonować strony i poświęcić 
pół życia na zdobycie przyzwoitego wyniku; 
b) można wynająć specjalistów, co dla tej ilości 
wyników będzie kosztowało prawie jak wyda-
nie systemu własnym sumptem; c) kupić link 
sponsorowany od Google (czyli wracamy do 
punktu pierwszego).

Można też tworzyć na temat mniej popularny, 
ale w efekcie mniej ludzi będzie go szukać (i 
w efekcie mniej nas znajdzie). Można wreszcie 
stworzyć na temat zupełnie z czapy lub awan-
gardowy. Jednak takim tematem pies z kula-
wą nogą się nie zainteresuje. Należy zwrócić 
uwagę na to, że istnieje możliwość znalezienia 
popularnej niszy, która nie jest obsługiwana, a 
jest popularna. Najłatwiej zrobić to z jakąś po-
pularną grą, książką lub filmem i zrobić system 
fanficowy. Jednak to nie o to chodzi, żeby pisać 
pod publiczkę.

A2. Stworzyć popularność jakiegoś tematu:
Możliwe jest wykreowanie popularności waszej 
gry. W tym celu potrzeba wam: a) recenzji; b) 
zadowolonych klientów. Zasadniczo działa to 
tak: na jakimś serwisie publikowany jest tekst. 
Ludzie dowiadują się z niego, że z sieci można 
pobrać jedwabistą grę. Połowa z nich to olewa. 
Reszta idzie i opowiada kumplom „O! Staszek! 
Ty uwielbiasz generic fantasy! W sieci jest do 
pobrania jedwabisty system Czas Waśni w ta-
kiej właśnie konwencji”. Staszek pobiera, widzi, 

http://czaswasni.wordpress.com/
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none
http://czaswasni.wordpress.com/
http://czaswasni.wordpress.com/
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złych kostkach, walka za bardzo śmiertelna/cią-
gnie się godzinami i nikogo nie da się zabić, le-
vele/brak leveli, magia statyczna/dynamiczna, 
klasy/brak klas. Słowem: pierdoły.

5. Piractwo
Mimo wszystko uważam, że przed autorskimi, 
czyli zwykle darmowymi, grami byłaby przy-
szłość. Owszem, często są to produkty niedoro-
bione, jednak stopień niedorobienia jest różny. 
Są więc gry, którym tak naprawdę przydałaby 
się solidna redakcja i mogłyby z miejsca stawać 
w szranki z Wiedźminem czy innym Poza Cza-
sem (DeDeki i Warhammer to inna liga). Są też 
takie, po których wyraźnie widać, że autorom 
nie starczyło pomysłu i pary, żeby je ukończyć. 
Wszystkie mają jednak bardzo silną przewagę 
nad produktami komercyjnymi: są za darmo.

Problem polega na tym, że gry komercyjne też 
są za darmo. I niestety zwykle są one dużo faj-
niejsze (choćby dlatego, że mają masę dodat-
ków). Zawdzięczamy to nie tylko wydawcom, 
którzy zechcieli opublikować swoje dzieła w 
sieci, gdy zakończyli ich sprzedaż (jak goście 
od Poza Czasem czy czwartej edycji Ars Magi-
ca), ale też wszelkim grupom wolnościowym i 
pirackim, które łaskawie uwalniają każdy pod-
ręcznik, jaki wpadnie im w łapki.

Pytanie brzmi: komu będzie się chciało grać w 
powiedzmy Czas Waśni, Nieboraków, Pływ czy 
innego Kolpergeista. jeśli za darmo może pobrać 
z netu również całe DeDeki, Warhammera, Kla-
narchię, Neuroshimę i oba Światy Mroku? Oba-
wiam się, że jedynie jakimś uczciwym frajerom.

6. To dlaczego ludzie piszą autorskie gry?
Zasadniczo myślę, że powodów jest kilka. Po 
pierwsze: młodzi i naiwni myślą, że pisząc i pu-
blikując w sieci swój system, zdobędą sławę i 

uznanie w fandomie. Po drugie: część ludzi two-
rzy systemy na zasadzie fanfików i półfanfików, 
bo chcą grać np. w świecie jakiejś gry kompu-
terowej albo książki, najlepiej swoimi bohatera-
mi z DeDeków. Wreszcie są twórcy, którzy pod-
chodzą do tego mniej lub bardziej świadomie, 
chcąc napisać mniej lub bardziej sensowną grę, 
którą piszą z wewnętrznej potrzeby tworzenia. 
Dlaczego oni publikują w necie?

A jaki mają inny wybór? Sorki. Wydawnictw 
prawie nie ma i raczej nic nie wskazuje na to, 
żeby paliły się do wydawania. Z drugiej strony 
wydanie czegoś własnym sumptem to potwor-
ne koszta. Z tego, co widzę w cenniku mojego 
pracodawcy (który notabene ma własną dru-
karnię i spory rabat), to kosztowałoby to jak 
niezły samochód. Raczej to trochę za dużo jak 
na uprawianie hobby (choć są tacy, którzy np. 
kupują sobie samolot, bo mają taką fanaberię, 
więc może to ja mam złe podejście?).

Oczywiście kilka osób pokazało, że można coś 
w tej materii zwojować.

7. Jakieś konstruktywne wyjście

Kilka miesięcy temu zgłosił się do mnie gość, 
któremu bardzo się Czas Waśni podobał, też 
chciał zrobić taki system i prosił mnie o radę. 
Dostał: Pisz powieść chłopie! Przynajmniej 
masz szanse ją wydać, obojętnie jak małe! Nie 
to, co w RPG.

Jako, że na każdym spotkaniu autorskim, na 
jakim byłem, zaznaczano, że pierwsza książka 
zwykle przynosi wydawnictwu straty i zawsze 
pytają się debiutanta, czy nie chce napisać ich 
więcej to moja rada powinna jednak brzmieć: 
Pisz powieść w trzech tomach!

Jeśli ktoś przypadkiem takowym nie jest, to 
pewnie mu się nie uda.

3. Ludzie generalnie mają w jelicie grubym 
nowe gry
Nie dotyczy to tylko gier autorskich, ale wszyst-
kich, papierowych erpegów. Problem z nimi po-
lega na tym, że niestety za pomocą ogromnej 
części systemów można poprowadzić wszystko 
albo przynajmniej bardzo wiele. Główną prze-
szkodę stanowi mechanika. Jeśli jesteśmy fana-
mi gry bezkostkowej, to przeszkód praktycznie 
nie mamy. Jeśli lubimy grę z kostkami, jest nam 
trochę gorzej. Jednak większość konwencji 
książkowych, filmowych i realistycznych można 
poprowadzić na wszystkim.

Jeśli ktoś np. lubi Urban Fantasy, to nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby np. poprowadził Dresden 
Files, Wojnę o Dąb, Kroniki Jakuba Wędrowycza 
czy Na Tropach Jednorożca np. na Magu albo 
Zewie. Prawie każde fantasy można poprowa-
dzić na Warhammerze (na DeDekach gorzej) etc. 
Sporą część Science Fiction na Cyberpunku etc.

W efekcie w Polsce są ludzie, którzy od 20 lat 
grają w jeden system. I niczego więcej im do 
szczęścia nie potrzeba. Bardziej hardkorowi 
fani natomiast mają (tak, jak np. ja) powiedzmy 
50-100 podręczników. Po co im coś nowego? 
Przecież do końca życia nie zdołają wykorzystać 
wszystkich danych zawartych w tych książkach.

4. Twoja gra i tak nikomu nie będzie się 
podobała
Zasadniczo, jak działam w internecie dość ak-
tywnie ósmy już rok, to jeszcze nie widziałem, 
żeby komukolwiek cokolwiek się podobało.

Typowy autor gry autorskiej pojawia się na 
forum, niosąc swoją wizję i mając nadzieję, że 

przypadnie ona do gustu czytelnikom. Problem 
polega na tym, że nasze środowisko podzielone 
jest na szereg plemion różniących się językiem, 
religią i kolorem skóry. Tak więc:
– Część osób jest fanami konwencji lubi np. wy-
łącznie horror, science fiction, fantastykę miej-
ską, cyberpunk, space operę, heroic lub dark 
fantasy etc. Jest w stanie tolerować część in-
nych konwencji (np. maniak Science Fiction bę-
dzie ewentualnie zainteresowany Space Operą 
lub Cyberpunkiem, ale raczej nie horrorem lub 
fantasy), ale nie wszystkie.
– Część osób jest fanami jakiegoś konkretnego 
stylu gry lub filozofii (turlactwo, odgrywanie, 
GNS etc.) i oczekuje, że gry będą ten styl reali-
zować.
– Część osób jest fanami gier RPG, nie obcho-
dzi ich konwencja, ani styl gry, ceni sobie za to 
innowacje i oczekuje, że każda gra będzie inno-
wacyjna.

Tak więc Twórca, pokazując światu swoją grę, 
może spotkać się z jednym z trzech scenariuszy:
– Jeśli stworzył generyczny system w konwen-
cji X: jego gra zostanie zaatakowana przez fa-
nów odmiennych konwencji, narzekających, że 
systemów X powstało już milion i wyważa on 
otwarte drzwi.
– Jeśli stworzy system w konwencji X, ale wy-
łamujący się z niej: gra zostanie zaatakowana 
przez tych samych co poprzednio ORAZ zwo-
lenników właśnie konwencji X, którzy wpienią 
się, że autor zgwałcił im elfy/klingonów/wam-
piry/Wehrmacht/cokolwiek innego.
– Jeśli autor stworzy grę totalnie od czapy/
awangardową (niepotrzebne skreślić): to dowie 
się, że taką grę wydano już w latach 70. XX wie-
ku przed Chrystusem w języku ugrofińskim w 
Zimbabwe w nakładzie 100 egzemplarzy.
Jeśli ktoś wczyta się głębiej (co jest wątpliwe), 
to i tak mu się nie spodoba, bo: mechanika na 

http://czaswasni.wordpress.com/


Wieści z CD Projektu ciąg dalszy. Dzisiaj tekst 
skierowany głównie do tych, którzy, podobnie 
jak ja, z niecierpliwością wyczekują premiery 
Wiedźmina 2. Aby umilić Wam czas pozostały 
do 17 maja, przedstawiamy rozmowę prze-
prowadzoną z trzema pracownikami studia 
RED. Rozmawialiśmy między innymi o tym, co 
wspólnego mają demony ze światem Sapkow-
skiego oraz o poziomie trudności nadchodzą-
cego Wieśka. Występują: Jan Bartkowicz (story 
designer), Konrad Tomaszkiewicz (lead imple-
mentacji) i Marek Ziemak (level designer).

Jan ‚Gower’ Popieluch: Zacznijmy od 
zamieszania, jakie pojawiło się ostatnio w 
mediach wokół przeróżnych kontrowersji 
dotyczących Wiedźmina. Zaczęło się od 
niefortunnej informacji, że Wiedźmin 2 

będzie mniej słowiański niż część pierwsza, 
że zostanie, w pewnym stopniu, odrzucona 
spójność ze światem stworzonym przez 
Andrzeja Sapkowskiego. Na szczęście zostało 
to szybko zdementowane, ale konsternacja 
wywołana tą informacją była dosyć duża. 
Możecie to skomentować?

Konrad Tomaszkiewicz: To jest tak, że gdyby 
Wiedźmin nie był słowiański, to by znaczyło, że 
zmieniliśmy cały zespół grafików. Oni uwielbia-
ją motywy słowiańskie, praktycznie wszyscy 
robili Wiedźmina pierwszego i po prostu to jest 
bzdura, to jest niemożliwe. Wiedźmin będzie 
słowiański, jak najbardziej jest to cały czas uni-
wersum Andrzeja Sapkowskiego. Są potwory, 
które są w uniwersum Andrzeja Sapkowskie-
go, nie ma nic, co by nawiązywało do jakichś 
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gier high fantasy typu Baldur’s Gate czy tego 
typu rzeczy. Zachowujemy dokładnie taki sam 
klimat, jaki był w części pierwszej, a nawet lep-
szy, bo widzieliście, jak wygląda grafika i w tym 
momencie chłopaki mają jeszcze większe moż-
liwości. Może Marek coś więcej o tym powie.

Marek Ziemak: Jeżeli już przechodzimy do 
„wizualki”, to jasne – od strony graficznej gra 
wygląda dużo lepiej. Oczywiście staramy się, 
tam gdzie to możliwe, nawiązywać do naszej 
kultury i przede wszystkim opieramy się na 
książkach, na tym, co i w jaki sposób zosta-
ło tam opisane. Chcemy jak najwierniej od-
wzorować świat wykreowany przez Andrzeja 
Sapkowskiego. Zatem, na pewno nie można 
powiedzieć, że odchodzimy od tych założeń. 
Musielibyśmy zrezygnować z całej marki, jaką 
próbujemy kreować właśnie Wiedźminem i 
tym wszystkim, co przedstawiliśmy graczom w 
pierwszej części gry.

Gower: Jednocześnie jednak na Gamescomie 
czy na dzisiejszej prezentacji widzieliśmy tę 
wielką epicką bitwę z biegającymi demonami, 
duchami. Pojawia się wiele głosów, że nie 
za bardzo pasuje to do wyobrażeń, jakie 
mamy po lekturze książek Sapkowskiego. 
Czy oznacza to, że próbujecie trafić w 
stereotypowe gusta graczy konsolowych i 
amerykańskich, czy też jest to drobny akcent, 
który ma swoje uzasadnienie?

KT: Jest to akcent, który ma uzasadnienie, jak 
najbardziej, fabularne. Wiedźmin w książkach 
zabijał potwory, ale też odczyniał klątwy. To, 
co widzieliście, to jest jedna z takich klątw. W 
momencie kiedy Wiesiek walczył ze strzygą w 
książce, było tam bardzo dużo opisów, gdzie 
jest taka walka mentalna między nimi, gdzie 
coś się dzieje w jego umyśle i w umyśle strzygi. 

To jest coś analogicznego. Chcieliśmy przed-
stawić klątwę i takie jakby wizje towarzyszące 
zdjęciu klątwy, w jakiś sposób graficzny, jako 
coś, w co można zagrać, co będzie fajne. Jasiu, 
może Ty więcej powiesz?

Jan Bartkowicz: Wielka bitwa jest strasznie 
epicka i rzeczywiście budzi kontrowersje. Sy-
tuacja wygląda mniej więcej tak, jak powie-
dział Konrad. Chodzi o wielką klątwę, chodzi o 
rzecz, która dotyczy pewnego zakłócenia wy-
wołanego przez jakieś duże magiczne działa-
nie. Nie chcę teraz spoilować nic z fabuły, ale 
nie rozszerzamy świata Sapkowskiego o jakieś 
demoniczne rzeczy, tak nie jest. To jest pewne 
echo magicznego wydarzenia, nic więcej nie 
powiem. Akurat ta sytuacja może być, wydaje 
mi się, jedyną taką kontrowersyjną. Jest taką 
dlatego, że ludzie nie widzą kontekstu. Pokazu-
jemy środek gry, a wytłumaczenie jest malut-
kie. Myślę, że, mimo tego, iż to nie jest jedyne 
takie duże wydarzenie w grze, to jako jedyne 
nawiązuje do onirycznej wizji z przeszłości, do-
tyczącej duchów i tego typu spraw. Pozostałe 
epickie momenty są już totalnie inne, to rze-
czy, które były już w książkach. Właściwie nie 
wprowadziliśmy nic, co byłoby niekanoniczne. 
Zawsze, jeżeli w dyskusji książka podana zosta-
ła jako odwołanie, to nic, co jest sprzeczne z 
książką, nie wygra.

Gower: Zatem ta bitwa, którą widzieliśmy, nie 
jest rzeczywistym wydarzeniem, ale raczej 
ilustracją rzeczy dziejących się w umyśle 
bohatera, tak?

KT: Dokładnie tak.

JB: Ciężko cokolwiek powiedzieć, nie opowia-
dając fabuły. To jedna z zagadek, którą trzeba 
rozwiązać. Mogę jednak zapewnić, że trzyma-
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my się totalnie słowiańskości i mamy jeden 
rozdział, który jest nawet bardziej przaśno-sap-
kowskowo-słowiański niż te w „jedynce”.

Gower: Pojawiło się ostatnio sporo 
wywiadów z ludźmi ze studia RED, między 
innymi z Tomkiem Gopem i pojawiły się 
tam sformułowania, że po premierze 
„jedynki” odzew Społeczności był taki, 
iż walka była zbyt trudna, „hardkorowa”. 
Muszę jednak powiedzieć, że moje kontakty 
ze Społecznością wiedźmińską, skupioną 
głównie na oficjalnym forum gry, są właśnie 
odwrotne. Przeważają opinie, że walka była 
zbyt łatwa. Powstał przecież Flash Mode, 
później FCR…

KT: Walka była za łatwa, dodatkowo bazowała 
na systemie turowym, który niestety odziedzi-
czyliśmy z Aurory. W tym momencie (pomijając 
łatwy poziom trudności, który z zasady nie po-
winien przysporzyć nikomu problemów) wal-
ka jest wymagająca i efektowna. W „jedynce” 

wszyscy przeciwnicy byli w zasadzie tacy sami. 
Miałeś kuszników i miałeś gości, którzy walczą. 
Niczym się oni jednak nie różnili. Teraz każdy 
typ przeciwnika ma swoje oddzielne AI. Jeśli 
trafisz na tarczownika, na kogoś z dwuręcz-
nym mieczem, z dwoma mieczami, zupełnie 
inaczej będziesz musiał z nimi walczyć. W tym 
momencie walka nie będzie takim typowym 
hack’n’slashem, w którym tylko idziesz i wa-
lisz. Będzie wymagała rozwoju postaci, bo jest 
to hardkorowy erpeg, w związku z czym opie-
ramy się na rozwoju postaci. Z drugiej strony 
będziesz też musiał kombinować: zablokować, 
odskoczyć, zaatakować, uniknąć ataku specjal-
nego, itd. Nie jest to aż takie proste.

MZ: Warto jeszcze dodać, że przyświeca nam 
popularne wśród „gamedevów” stwierdzenie, 
że chcemy zrobić walkę, która jest „easy to learn, 
but hard to master”. Chcemy mieć pewność, że 
wszyscy, którzy zaczną grać w Wiedźmina, zro-
zumieją na czym ta walka polega, będą mogli 
w tę grę pograć na takim poziomie trudności, 

jaki im najbardziej odpowiada. Mechanizmy 
będą naprawdę łatwe do tego, żeby się na-
uczyć z nich korzystać i żeby faktycznie zabijać 
przeciwników. Natomiast dla graczy, którzy są 
odrobinę bardziej wymagający, będziemy mie-
li bardzo różne poziomy trudności. Dzięki temu 
będą musieli korzystać już naprawdę precyzyj-
nie ze wszystkich mechanizmów, które oferu-
je gra, przez co sama rozgrywka stanie się na 
pewno trudniejsza i bardziej interesująca niż w 
pierwszej części.

Gower: Nie będzie już więc takich sytuacji, 
jakie miały miejsce w „jedynce”, że na poziomie 
trudnym można było całą grę przejść, nie 
korzystając w ogóle z olejów czy z petard?

KT: Ja jestem devem i w tym momencie, gra-
jąc w grę na poziomie trudnym, dostaję bęcki 
co dwa kroki. W związku z tym uważam, że na 
pewno nie będzie takiej możliwości, żeby nie 
korzystać z petard, nie korzystać ze znaków, nie 
przygotowywać się do walki i ją przechodzić.

Gower: Wiemy, że zwiększona zostanie 
rola przyjaciół Geralta, że będziemy mogli 
podróżować w drużynie. Czy nadal jedyną 
grywalną postacią zostaje Geralt, czy pojawią 
się momenty, w których wcielimy się w kogoś 
innego?

KT: Nie możemy spoilować gry. Dlatego ja nie 
mogę na to pytanie odpowiedzieć w pełni, 
natomiast chcę sprostować, że to nie jest tak, 
że mamy drużynę, to nie jest Baldur’s Gate. 
Mamy momenty fabularne, w których musimy 
współpracować z naszymi pomocnikami, przy-
jaciółmi. To jest gra o wiedźminie, o zabójcy 
potworów i na tym się skupiamy, tak jak w czę-
ści pierwszej. Oczywiście, w misjach, gdzie są 
nasi przyjaciele, biorą w nich duży udział: my 
musimy im pomagać i oni pomagają nam, na-
tomiast, tak jak mówię, nie jest to rozgrywka 
typu Baldur’s Gate czy innych gier BioWare.
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Gower: Wiele osób narzekało, że w „jedynce” 
mało było ekwipunku, w który mogliśmy 
wyposażyć postać. Jak bardzo to się teraz 
zmieni?

KT: Mamy sporo zestawów zbroi, które są po-
dzielone na rękawice, klatkę piersiową, nogi, 
buty itp. Nie chcę oszukać, bo ja nie jestem ge-
neralnie z działu gameplayu. Możemy modyfi-
kować te przedmioty i takich zbroi będziemy 
mieli sporo. Są one pocięte, możemy je mię-
dzy sobą wymieniać, możemy zmieniać ich 
kolorystykę i utwardzać olejami, żeby dawały 
dodatkowe atrybuty, miały lepsze statystyki. 
Jeśli chodzi o bronie, to mogę powiedzieć, że 
mamy chyba około czterdziestu mieczy stalo-
wych, które również składają się z części. Mamy 
cały system craftingu – u odpowiednich posta-
ci możemy sobie stworzyć miecze z wcześniej 
zdobytych recept. Możemy również łączyć 
ostrza z rękojeściami, itd. W tym momencie jest 
tego bardzo dużo.

Gower: Co z fryzurą Geralta? Czy zostaje 
kucyk?

KT: No, nasi graficy lubią kucyka, my się już 
przyzwyczailiśmy. Zobaczymy, pomyślimy jesz-
cze o tym. Kucyk na pewno zostanie, ale moż-
liwe, że będzie jeszcze jakaś opcja do wyboru.

Gower: Widzieliśmy na Waszej prezentacji 
elementy skradankowe. Czy będą one 
stanowiły dużą część gry? Czy duże 
fragmenty będzie można przejść bez 
zabijania wrogów? Czy pojawią się elementy 
znane np. z serii Thief, takie jak przebieranie 
się czy przenoszenie ciał?

KT: Nie mamy na pewno przebierania. Jeśli 
chodzi o element skradania, to występuje on 
kontekstowo, czyli w miejscach, w których 
chcemy. Mamy w tym momencie, żeby nie 
skłamać, około czterech czy pięciu dużych qu-
estów, w których zawarliśmy ten element, na-
tomiast nie jest on obowiązkowy. Zawsze jest 

droga alternatywna Nie trzeba tego robić, ale 
to jest opcja. Różnie też będziemy oczywiście 
nagradzać doświadczeniem graczy, którzy gra-
ją tak i którzy grają inaczej.

Gower: Czy pokazywany przez Was system 
walki na pięści oparty na Quick Time Events 
będzie dostępny tylko w ustalonych z góry 
miejscach, czy też Geralt będzie mógł tak 
walczyć z każdym przeciwnikiem?

KT: Nie, on jest dostępny w wybranych przez 
nas miejscach. Mamy natomiast, tak jak w czę-
ści pierwszej, questy, które ciągną się przez 
całą grę i dotyczą właśnie walki na pięści. To 
jest taka jakby minigra w naszej grze, która wy-
stępuje jeszcze w kilku innych zadaniach, ale 
jest używana tylko kontekstowo. Nie jest tak, 
że możemy się z każdym bić w ten sposób. Kie-
dy jednak gracz nie będzie miał broni, wyrzuci 
miecz, to będzie normalnie, tak jak w „jedyn-
ce”, mógł pięściami próbować się bronić, co 
oczywiście będzie głupotą, bo przeciwnicy po 
prostu nas zabiją… Jest to jednak jakaś forma 
samoobrony.

Gower: Fragmenty gry, które widzimy, 
są bardzo widowiskowe, skupiają się 
głównie na walce. Czy to oznacza przejście 
Wiedźmina bardziej w stronę action RPG, czy 
też wybieracie tylko takie fragmenty, a będą 
także sytuacje czysto fabularne?

KT: Wiesz co, wybieramy takie fragmenty, żeby 
pokazywać je na prezentacjach. Prezentacja 
gry ma ludziom pokazać efektowność, grafi-
kę i tego typu rzeczy. Tu jest tak jak w części 
pierwszej: prolog był bardziej akcją, gdzie się 
dużo działo, natomiast potem akt pierwszy był 
już otwarty, mogłeś robić, co chciałeś, chodzić, 
itd. W „dwójce” jest identycznie. To nie jest tak, 

że to jest gra akcji. To jest „hardkorowy” erpeg, 
natomiast mamy gdzieniegdzie zdarzenia ak-
cyjne. Są to jednak rzeczy wybrane przez nas.

Gower: Na pierwszym wycieku, który 
widzieliśmy, jeszcze na starym silniku, 
były fragmenty, w których Geralt znakiem 
Aard ingerował w otoczenie, zrzucał ludzi z 
przepaści. Czy taka możliwość jest także na 
obecnym etapie rozwoju gry?

KT: Tak, oczywiście jest, zachowujemy to. Chce-
my, żeby elementy fizyczne były jak najbardziej 
efektowne. To jest fajne w grach, szczególnie 
przy walce, gdy można przeciwnika gdzieś 
rzucić, on coś popsuje, wylecą jabłka… Wiado-
mo, to jest walka, a walka jest ściśle związana z 
wiedźminem. Geralt był mistrzem miecza, więc 
chcemy, żeby były fajne ciosy, a dodatkowo 
żeby wiele się działo wokoło kiedy walczymy, 
używamy znaków.

Gower: Jakiś czas temu mówiliście o dużej roli 
wiedzy wiedźmińskiej w zabijaniu potworów 
i tropieniu ich siedzib. Czy możecie zdradzić 
trochę więcej szczegółów na ten temat?

KT: Nie wiem, czy mogę zdradzać wiele szcze-
gółów, bo musiałbym zahaczyć o questy, o któ-
rych nie bardzo chcę mówić. Będzie inaczej niż 
w „jedynce”. W „jedynce” były potwory, które po 
prostu się pojawiały i z którymi walczyliśmy. Te-
raz o potworach musimy się sporo dowiedzieć. 
Jak wiemy o nich więcej, to łatwiej się z nimi 
walczy, a dodatkowo, żeby zrobić niektóre mi-
sje i wyeliminować potwory z danego miejsca 
całkowicie, musimy po prostu wiedzieć, jak to 
zrobić. I do tego posłuży wiedza.
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Gower: Trochę lżejsze pytanie. Jak to jest 
pracować w studiu CD Projekt RED? Jaka 
panuje atmosfera w Waszej grupie? Co 
powinien zrobić ktoś, kto chciałby do Was 
dołączyć?

JB: Atmosfera jest fajna, bo pracuje się przy faj-
nej rzeczy. Wydaje mi się, że to bardzo trzyma 
ludzi przy robieniu gier, ponieważ to jest dosyć 
satysfakcjonująca praca, robisz rzecz wyjątko-
wą, masz styczność z technologią najwyższej 
klasy, jeśli chodzi o tego typu branżę. Co do 
tego, co trzeba zrobić, żeby się dostać. Oczywi-
ście na naszej stronie, jak tylko są otwarte jakieś 
stanowiska, jest napisane, jakie są wymagania, 
ale osobiście radzę mieć jakiekolwiek doświad-
czenie, a jeżeli nie ma się doświadczenia, to 
jakiekolwiek domowe rzeczy zrobione w tym 

klimacie, którymi można by się pochwalić. Wy-
daje mi się, że to najbardziej przekonuje ludzi. 
Można pisać wiele rzeczy: że wymagamy tego, 
śmego i owego, ale powiem na swoim przykła-
dzie. Ja jestem scenarzystą. Gdy dostałem się 
do REDa, to jedyną ambitną pozycją w CV było 
to, że na Polterze byłem redaktorem tekstów w 
dziale Świata Mroku, a poza tym robiłem jakieś 
rzeczy do różnych zinów. Miałem jednak teksty 
próbne. Jeśli jesteś programistą, to nieważne, 
że pracowałeś pięć lat w banku na jakiejś po-
zycji. Jak przedstawisz kawałek kodu, który się 
spodoba, to ludzie od razu są bardziej zaintere-
sowani. Graficy, to samo: jakiś rodzaj portfolio. 
To jest, tak naprawdę, najważniejsze. Ważniej-
sze niż wszystko, co masz gdzieś tam napisane.

KT: Ja jeszcze mogę powiedzieć, że my wszy-
scy jesteśmy wariatami, jeśli chodzi o gry kom-
puterowe. Gramy we wszystko, co wychodzi na 
rynku i osoba, która chciałaby u nas pracować, 
musi naprawdę dużo grać i mieć wyczucie gry. 
Najgorsze, co może się trafić, to ludzie, któ-
rzy chcieliby to robić, ale nie grają. Nie da się 
wtedy zrobić gry. To jest tak, jak z robieniem 
filmów. Jak się nie ogląda filmów, nie ma się 
porównania, nie ma się wyobraźni, to niestety 
nie da rady. Dlatego, tak jak powiedział Jasiek, 
ważne są własne dokonania. W naszym dziale 
także znajomość edytorów gier – chociażby 
Aurory, chociażby Unreala, może umiejętno-
ści skryptowania, ale przede wszystkim granie, 
granie w gry i jeszcze raz granie. I wyobraźnia.
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Znalezienie przepisu na dobry produkt (w tym 
przypadku - grę) jest nie lada wyzwaniem dla 
twórców. Często produkcja z wyższej półki po-
chłania dużą ilości środków: czasu izwłaszcza 
gotówki. Jednak niekiedy wystarczy po prostu 
sięgnąć po sprawdzone metody, delikatnie je 
odświeżając, aby otrzymać tytuł godny uwagi. 
Hothead Games ze sławnym Ronem Gilbertem 
na czele postanowiło stworzyć grę będącą klo-
nem Diablo w krzywym zwierciadle. Tak po-
wstało zabawne i niezwykle dobre DeathSpank.

Dawno, dawno temu…
Nazwa gry to także imię głównego bohate-
ra, dzielnego rycerza, który głęboko do serca 
wziął slogany o czynieniu dobra i niesieniu 

bezinteresownej pomocy każdemu, kto jest 
w potrzebie. Jego priorytetem staje się jed-
nak znalezienie potężnego artefaktu, którego 
działania DeathSpank nie jest pewien. Zdoby-
cie tego cennego przedmiotu to zaledwie po-
czątek wielkiej przygody i problemów, z jaki-
mi będzie musiał borykać się odważny wojak.

Mieszanie gatunków jest w modzie
Gra stanowi połączenie gatunku hack&slash z 
elementami RPG. DeathSpank może używać 
czterech broni naraz. Wygląda to następującą: 
dwa rodzaje morderczego sprzętu trzyma w 
rękach, a dwa są ukryte i w każdej chwili może 
je wykorzystać, wykonując ciekawą mieszankę 
combosów. I tu się zaczyna problem. Może na 

DeathSpank - recenzja
Mirosław „angel21” Poręba

konsolach taka opcja jest wygodna, ale przy 
sterowaniu klawiaturą i myszką niespecjalnie. 
Najlepiej podłączyć pada, wtedy korzystanie z 
czterech broni jest łatwiejsze i przyjemniejsze, 
niż wyginanie palców w poszukiwaniu klawi-
szy. Dobór odpowiedniego oręża ma istotne 
znaczenie dla efektywności zadawania ob-
rażeń. Wybieramy spośród mieczy, młotów, 
czarodziejskich lasek, kusz. Różnorodność wy-
stępuje, tym bardziej, że mogą one posiadać 
różne właściwości magiczne (żywioły), które 
uaktywniają się po naładowaniu specjalnego 
wskaźnika występującego pośrodku poziomu 
doświadczenia. Wtedy przeciwnicy zostają 
porażeni prądem, zaatakowani płomieniami 
czy obici przez wirującego DeathSpanka. Przy 
likwidacji baśniowych stworów warto wie-
dzieć, na jakie żywioły są odporne. Demony 
potrafią być nieczułe na ogniste ataki, z kolei 
krwiożercze rośliny nie będą wrażliwe na ży-
wioł natury. Jeśli polegniemy na polu walki, 

zostaniemy przywróceni do życia przez wy-
chodki, które pełnią też funkcję środka ko-
munikacji pomiędzy obszarami tej krainy.

Pokażę Ci magiczną sztuczkę – wybierz kartę
Rozwój postaci został ograniczony do mi-
nimum. Gdy awansujemy, gra daje nam do 
wyboru jedną z sześciu kart bonusowych. 
Zwiększają one między innymi liczbę zada-
wanych obrażeń, prędkość poruszania się 
czy liczbę złotych monet wyrzucanych przez 
zabitych wrogów. Ci, którzy liczą na obszer-
ne statystyki, srodze się rozczarują. Co najwy-
żej można jeszcze zwiększyć punkty zdrowia 
bądź uodpornić się na występujące żywioły, 
zaopatrując DeathSpanka w lepsze odzie-
nie wierzchnie: zbroję, naramienniki, hełm.
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Muuuuu
Na wielkie brawa zasługują dialogi, pełne roz-
brajającego humoru. Czuć w tym kunszt sa-
mego mistrza, Rona Gilberta. Na przykład: w 
pewnym momencie bohater spotyka krowę, 
z którą zaczyna prowadzić interesującą dys-
putę. Sęk w tym, że zwierzę tak właściwie nic 
nie mówi, tylko muczy. Prześmiewcze są także 
rozmowy z innymi postaciami niezależnymi. 
Efektem czego często zlecane są nam zadania. 
Oprócz głównego wątku, wszelkie inne zada-
nia skupiają się na utartym już szlaku, czyli 
eliminacji wrogów, przyjmowaniu roli kurie-
ra bądź poszukiwacza przedmiotów. Warto 
jednak mieć baczenie na to, co należy zrobić, 
gdyż w dzienniku treść misji jest opisana po-
bieżnie i może zdarzyć się, że nie będziemy 
wiedzieć, kto ją nam zlecił. Co prawda zebra-
ne ciasteczka z wróżbą pozwolą odkryć wska-
zówki, ale ich ilość może być niewystarczająca.

Magiczna kraina
Przechodząc do części technicznej, śmiało 
mogę powiedzieć, iż oprawa wizualna to czy-
sty profesjonalizm. Świat gry kształtem przy-
pomina ogromny walec. Kierując się w dół 
widzimy jak widoczna górna część świata za-
nika za horyzontem. Sama grafika przedstawia 
kreskówkowy obraz, łączący elementy dwu i 
trójwymiarowe. Roślinność, domki czy namio-
ty wyglądają jakby zostały wycięte z tektury 
i pomalowane farbami. Efekt jest naprawdę 
powalający. Kraina równomiernie zmienia 
swój klimat. Raz mamy ładne, leśne tereny, a 
za chwilę robi się ciemno i mroczno lub wręcz 
piekielnie czerwono. Udźwiękowienie także 
stanowi silny punkt produktu. Raz przygry-
wa spokojna muzyczka, a w innym przypad-
ku zagrzewa do walki. Podobają się również 
świetnie podłożone głosy pod wszystkie po-
staci, zwłaszcza DeathSpanka i narratorki.

Sparkles Ci nie pomoże
Na koniec słówko o rzeczy w zasadzie zbęd-
nej, a mianowicie trybie kooperacji. W każ-
dej chwili do zabawy może dołączyć pomoc-
nik DeathSpanka – czarodziej Sparkles. Jego 
obecność przejawia się tylko rzucaniem cza-
rów (jeden ofensywny i jeden leczący) i nic 
po za tym. Nie zbiera przedmiotów, nie zdo-
bywa doświadczenia i jeszcze na dodatek 
dzieli pasek zdrowia z głównym bohaterem. 
Gra z drugim graczem nie daje żadnej frajdy.

Nowy superbohater
Dzieło HotHead Games miło mnie zaskoczyło. 
Gier potrafiących rozbawić gracza w tych cza-
sach jest jak na lekarstwo. Oprócz dobrego hu-
moru i niebanalnej oprawy graficznej, tytuł nie 
wprowadza nic nowego, a wręcz kopiuje rze-
czy zaimplementowane w całej masie innych 
gier tego typu. Mimo wszystko można świet-
nie bawić się przez te kilka godzin, ponadto 
gra nie jest nazbyt trudna, więc każdy sobie 
z nią poradzi. Szkoda, że nikt nie zajmuje się 
dystrybucją DeathSpanka w Polsce. Cena jaką 
chcą wydawcy za swój produkt nie powinna 
odstraszać, w końcu około pięćdziesięciu zło-
tych (trzynaście euro) to nie majątek. Polecam.

Plusy:
– HUMOR!
– szata graficzna
– niska cena za taką jakość
– duża grywalność

Minusy:
– mało oryginalne questy
– niezbyt treściwy dziennik z zadaniami
– niedopracowany, a nawet zbędny tryb co-op
– niski poziom trudności
– niedostępna w języku polskim

Ocena recenzenta: 8/10

Tytuł: DeathSpank
Producent: Hothead Games
Wydawca: Hothead Games
Dystrybutor PL: Steam
Data premiery (świat): 26 października 2010
Data premiery (Polska): 26 października 2010
Wymagania sprzętowe: Pentium IV 1,7 GHz, 1 
GB RAM, karta grafiki 256 MB (GeForce 6800 
lub lepsza), 2 GB HDD, Windows XP/Vista/7
Strona WWW: www.deathspank.com
Sugerowana cena wydawcy: 12,99€

http://www.deathspank.com
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18 listopada w Warszawie odbyła się Jesien-
na Konferencja CD Projekt, na której dowie-
dzieliśmy się wiele o tegorocznych wynikach 
spółki oraz o jej planach na rok 2011. Ponie-
waż reprezentowałem na tej imprezie serwis 
Poltergeist, poprosiłem o rozmowę jednego 
 z prelegentów, Michała Gembickiego, dyrekto-
ra zarządzającego CD Projekt. Mówiliśmy m. in.  
o debiucie giełdowym firmy, zmianach na pol-
skim rynku i zabezpieczeniach DRM.

Jan ‚Gower’ Popieluch: Ostatnio wokół 
firmy CD Projekt działo się dużo.  
Najpierw restrukturyzacja spółki, wejście 
na giełdę i połączenie z Optimusem, 
potem duża wyprzedaż akcji i odejście 
dwóch założycieli: Michała Kicińskiego  

i Marcina Iwińskiego. Co 
jest powodem tego 

zamieszania?

Michał Gembicki: 
To jest bardzo dużo 
wydarzeń i każde 

z nich ma ja-
kieś swoje 
prz ycz y-
ny i skut-
ki. Od 
k o ń c a 

zaczy-
nając, 
co do 
odej-

ś c i a 

Marcina i Michała. Wiele mediów tak zinterpre-
towało to wydarzenie, ale przypominam, że 
Panowie zrezygnowali z pełnienia funkcji w za-
rządzie. Fizycznie natomiast się nie zwolnili, są 
właścicielami i pozostają największymi udzia-
łowcami firmy. Zarówno Marcin, jak i Michał, są 
stale obecni, wspierają i doradzają zarządzają-
cym spółkami grupy.

Co do kwestii tzw. fuzji z Optimusem, naszych 
debiutów giełdowych i innych giełdowych te-
matów, można to zamknąć jednym zdaniem. 
Wszystkie te działania mają na celu rozwój 
CD Projektu. Dzięki giełdzie, generalizując, 
pozyskuje się środki, a te środki można prze-
znaczyć na rozwój. Rozwój zaś, jest bardzo 
potrzebny CD Projektowi - by funkcjonować  
na rynku dystrybucji gier i filmów, trzeba 
mieć, brutalnie mówiąc, pieniądze. Obracając 
tymi pieniędzmi, zarabia się ich coraz więcej, 
ale trzeba je najpierw zdobyć, aby móc ku-
pować towar jakim są gry. Giełda jest natu-
ralną drogą, dla każdej rozwijającej się firmy,  
do pozyskania takich środków.

Gower: Czy prawdą jest plotka, która pojawiła 
się ostatnio w branżowych mediach, że to 
niezadowoleni akcjonariusze skłonili Michała 
Kicińskiego i Marcina Iwińskiego do odejścia?

MG: Nie jestem, niestety, osobą autoryzowaną 
do wypowiadania się w tematach giełdowych. 
Optimus jest spółką publiczną, więc należy się 
kierować informacjami publikowanymi oficjal-
nie w biuletynach giełdowych. Nie wierzyłbym 

Wywiad z Michałem Gembickim
Mirosław „angel21” Poręba

plotkom i na tym bym chyba się zatrzymał w 
sprawie komentarza.

Gower: Zatem, następne pytanie. Jak 
pracownicy CD Projektu przyjęli informację o 
rezygnacji założycieli firmy?

MG: Tak jak każda firma, posiadamy strukturę i 
kadry na poszczególnych etapach zarządzania. 
Każda ze spółek: CD Projekt spółka z o.o., czyli 
część dystrybucyjna, którą ja reprezentuję, czy 
GOG, czy RED - wszystkie one posiadają swoje 
niezależne zarządy, ludzi, którzy są dyrektora-
mi zarządzającymi, zajmującymi się biznesem 
operacyjnym.

Tak więc odejście Michała i Marcina było wy-
cofaniem się, o którym, oczywiście, zarządy 
każdej spółki były dużo wcześniej uprzedzone. 
To nie było tak, że z dnia na dzień ktoś stracił 
szefa. Myślę, że zaskoczenia nie było.

Gower: Kto podejmował decyzję o połączeniu 
z Optimusem? Jakie tego skutki widoczne 
są już teraz, a co może z tego ewentualnie 
wyniknąć w przyszłości?

MG: Decyzję o połączeniu się (chociaż nie jest 
to chyba fachowe słowo w tym wypadku) z 
Optimusem podejmował zarząd, najwięksi 
udziałowcy i właściciele CD Projektu. Decyzja 
ta jest podyktowana możliwością korzystania z 
platformy, jaką jest giełda, do pozyskania środ-
ków i rozwoju. A po co rozwój? Po to, żeby fir-
ma była większa i żeby przetrwała, na przykład, 
trudny moment w jakim się znalazła, czy w 
jakim znalazł się w ogóle rynek w roku 2009 i, 
być może, troszkę na początku roku 2010. Jaki 
będzie tego efekt, pokaże czas. W jakimś stop-
niu, ta fuzja to sprawa zakończona. Głęboko 
wierzę, że zbliża się czas, w którym będziemy 
zbierać tego owoce.
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Gower: Dużo ostatnio mówiło się też o 
serwisie Good Old Games. Jaka jest jego 
obecna sytuacja i jaka czeka go, według 
Ciebie, przyszłość?

MG: Ja ze swojej strony kibicuję temu projek-
towi. Jest to spółka obok w grupie, sam korzy-
stam z tego serwisu, uważam go za świetny po-
mysł i myślę, że to jeden z tych tematów, który 
się najdynamiczniej w grupie rozwija. Tak więc 
nie martwiłbym się o ten serwis. Idzie zdecydo-
wanie „do góry” cały czas.

Gower: Mówiłeś podczas prezentacji, że 
coraz śmielej poczynacie sobie na rynku 
gier konsolowych. Czy dystrybucja tytułów 
na platformy inne niż PC stanie się większą 
częścią Waszej działalności?

MG: Rynek konsolowy jest rzeczą, na którą 
bardzo bym chciał w roku 2011 postawić. Wi-
dać wyraźnie, że konsole przeżywają renesans, 
gry na nie sprzedaje się w coraz większych 
ilościach. Rynek polski był do tej pory raczej 
tradycyjnym, pecetowym rynkiem, a my dys-
trybutorem na nim. Nie ukrywam, że na tym 
trendzie straciliśmy. Handlowanie grami kon-
solowymi jest dużo trudniejszym zadaniem niż 
grami pecetowymi i to z wielu różnych powo-
dów. Przede wszystkim jest to dużo droższy 
towar niż gry komputerowe. Droższy zarów-
no dla klienta końcowego, jak i dla pośredni-
ka takiego jak CD Projekt. My te gry również 
musimy kupować, a następnie odsprzedawać 
i to różnica jest naszym zyskiem. Ponieważ 
cena jest nieelastyczna, ryzyko na tym rynku 
jest bardzo wysokie. Zatem w przyszłym roku 
chcemy na nie postawić, chcemy wydawać gry, 
bo wierzymy, że gry na konsole da się lokalizo-
wać i da się je sprzedawać w dużych ilościach. 
Przykładów jest dużo, ma je Sony, ma EA, ma 

Ubisoft. Te tytuły potrafią trafić do masowego 
odbiorcy i sprzedawać się w nakładach już pię-
ciu, sześciu, może siedmiu tysięcy sztuk, czy, 
w wypadku tytułów sportowych, nawet kilku-
nastu. W przyszłym roku mamy tytuły, które, 
wierzę, potrafią się tak sprzedać. Taką pozycją 
po polsku na konsole będzie Homefront. Liczę, 
że Space Marine także. W końcówce tego roku, 
Tron na konsole będzie w dobrej cenie, bo za 
179 złotych. Może kolejne tytuły Disneya, czyli 
np. Auta 2, też będą już wydane po polsku. W 
naszym katalogu, w którym teraz gry konsolo-
we stanowią może 15%, stopniowo ten udział 
powinien wzrosnąć do 30%, czyli chcielibyśmy 
wygenerować przynajmniej dwukrotny wzrost 
udziału liczby sprzedanych gier konsolowych 
w przyszłym roku.

Gower: Czy zamierzacie wprowadzać tanie 
serie gier konsolowych, analogiczne do np. 
„eXtra Klasyki”?

MG: Tanie serie to taki Graal, którego od lat 
szukamy. Serie pecetowe sprzedają się bardzo 
fajnie, więc naturalnym krokiem byłoby prze-
łożenie tej idei na konsole. Tu niestety pojawia 
się jeden problem. Polega on na tym, że de fac-
to cenami gier konsolowych sterują platform 
holderzy, czyli Sony i Microsoft, i to oni mają 
swoje serie: Classic czy Platinium. Informacja o 
tym, kiedy dany tytuł może się pojawić w da-
nej kategorii cenowej, jest bardzo ściśle strze-
żona, więc trudno by nam było samodzielnie 
obniżać cenę. Jak wspominałem, kupujemy 
ten produkt za gotową, nieelastyczną cenę, tak 
więc jest to trudne z punktu widzenia licencyj-
nego. Na pewno mogę zdradzić, że myślimy o 
tym temacie, rozważaliśmy wprowadzenie ta-
kiej serii na odchodzące konsole PlayStation 2, 
jakiś czas temu oczywiście. Teraz już ten rynek 
raczej nas nie interesuje.

Gower: Od pewnego czasu serwis Gram.pl nie 
jest już częścią CD Projektu. Czy zamierzacie 
stworzyć nowy, konkurencyjny serwis, czy 
też pozostawić sytuację taką, jaka jest?

MG: Mam bardzo ambitne pomysły na to, co 
może CD Projekt zrobić w przyszłym roku. Uwa-
żam, że ograniczanie się tylko do tego, żeby być 
dystrybutorem gier czy filmów, to mało. Musi-
my zrobić koniecznie coś więcej. Rzeczywiście, 
Gram jest w tej chwili częścią firmy Action S.A. 
i czuję brak tego kanału sprzedaży, który kie-
dyś bardzo fajnie funkcjonował w ramach CD 
Projektu. O ile nie chciałbym wchodzić w temat 
„czy stworzę sklep, czy nie”, to na pewno inte-
resuje mnie wprowadzenie różnych form elek-
tronicznej dystrybucji w przyszłym roku. I to w 
ramach CD Projektu. Rozważamy inne obszary, 
nie tylko gry: może elektroniczna dystrybucja 
filmów, muzyki. To są tematy, które gdzieś tam 
pojawiają się w przyszłości a którymi chcemy 
w 2011 roku zaskoczyć rynek. Można więc po-
wiedzieć, że mamy plany w tym kierunku. Jesz-
cze troszkę za wcześnie, żeby o nich mówić, ale 

chcemy być aktywniejsi na polu Internetu w 
przyszłym roku, zdecydowanie.

Gower: Możliwe więc, że Good Old Games 
nie będzie Waszym jedynym serwisem 
dystrybucji cyfrowej?

MG: Może tak być.
Gower: Jakie są długoterminowe plany spółki 
CD Projekt?

MG: CD Projekt ma plany, w tej chwili, ułożone 
w cyklu trzyletnim. Tak więc staramy się przewi-
dzieć rzeczy, które wydarzą się w latach 2010-
2012, sięgając nawet do 2013 roku. Trudno jest 
przeczuć, co się wydarzy za 3 lata na tak dyna-
micznym rynku. Niemniej jednak, przewiduję 
dalszy postęp wzrostu udziału sprzedaży gier 
konsolowych względem pecetowych. Nastąpi 
zapewne spadek średnich cen na peceta, czyli 
ludzie będą kupować coraz tańsze gry kompu-
terowe. Raczej budżetowe, seryjne tytuły będą 
się sprzedawały, podczas gdy premiery będą 
stopniowo przegrywać z konsolami, które są 
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teraz coraz popularniejsze. Zdecydowanie na 
prowadzenie wysuwa się PlayStation i ten for-
mat, myślę, będzie rządził w najbliższym cza-
sie, oceniając nawet po sprzedaży Move’a w tej 
chwili. Myślę, że naprawdę tutaj Sony ma teraz 
dużą przewagę rynkową. Najbliższe lata tak 
właśnie powinny wyglądać. My byśmy chcie-
li pozycjonować się jako firma, która powoli 
zmienia układ w swoim portfolio z pecetowych 
gier na konsolowe, ciągle trzyma silny back 
catalogue, który się dobrze sprzedaje i jedno-
cześnie aktywnie szuka nowych pomysłów na 
biznes.

Gower: Uważasz zatem, że gry pecetowe, 
jako pierwszorzędna platforma, zaczynają 
przeżywać swój zmierzch?

MG: Tak, tak, myślę, że to jest ten moment. 
Może jeszcze zmierzch to za dużo powiedzia-
ne, bo ciągle, tak jak wspominałem (podczas 
konferencji – red.), 70% sprzedaży gier w na-
szym chociażby lineupie to są gry pecetowe. 
Jeśli jednak popatrzeć na generowaną war-
tość, to już 40% całości stanowią konsolowe, 
czyli widać, że z dużo mniejszej ilości sprzeda-
nych sztuk generuje się dużo większe pienią-
dze. Oczywiście, nie chcę być zrozumiany tak, 
że wycofujemy z rynku pecetowego. Myślę, że 
ten rynek się zmniejsza, i to dosyć wyraźnie, 
co było widać w roku 2010, gdy spadły na nim 
ceny, a urósł rynek konsolowy przy jednocze-
snym utrzymywaniu się na nim cen. Ceny gier 
na konsole nie spadają, ale rośnie ich sprze-
daż. Są to dwa bardzo dobre trendy, ważne z 
punktu widzenia dystrybutora, które będą się 
pogłębiały w latach 2011 i 2012.

Gower: Pomówmy teraz o walce z piractwem. 
Swego czasu przedstawiliście swoją politykę 
zabezpieczeń, w której zdecydowanie 
odcięliście się od praktyk, które stosuje w 
swoich grach np. Ubisoft.

MG: Tak, jednym ze sztandarów rewolucji, któ-
re niesiemy, jest dość duża awersja wewnątrz 
naszej firmy do jakichkolwiek zabezpieczeń, 
czyli tzw. DRMu. GOG nie korzysta z żadnych 
DRMów i to jest jego główna siła. W innych 
produktach też staramy się tego unikać. Uwa-
żamy, że obciążanie graczy, legalnie kupują-
cych programy, jakimiś problemami związa-
nymi z zabezpieczeniami (a wszyscy wiemy, że 
to są rzeczy problematyczne: niemożność za-
instalowania, konieczność połączenia z Inter-
netem, itd.) to jest rzecz, której chcemy unikać. 
Istnieją inne ciekawe metody ścigania i walki 
z piractwem. Są firmy, które potrafią piratów 
ścigać bardzo indywidualnie, dosłownie punk-
towo ich namierzać. Tak należy z nimi walczyć, 
bo wyznajemy zasadę, że nie ma sensu karać 
klientów za to, że ktoś kradnie w imię zbioro-
wej odpowiedzialności. Raczej to się nie zmieni 
w najbliższych latach i dalej będziemy bardzo 
mocno popierać ruch DRM-free.

Gower: Teraz trochę lżejsze pytanie. Jak to 
jest pracować w CD Projekcie? Jaka atmosfera 
panuje w firmie?

MG: CD Projekt to jest taka firma, która jest 
antytezą jakiejkolwiek korporacji. Jesteśmy 
zespołem względnie młodych ludzi, zależy kto 
nas będzie czytał (śmiech), ale jedni z najstar-
szych mają powyżej trzydziestu lat. Jest więc 
dosyć niezobowiązująca, fajna i luźna atmosfe-
ra pracy. Jest tej pracy bardzo dużo, bo CD Pro-
jekt to jest firma, która ma dziesięć tysięcy po-
mysłów na sekundę i ktoś musi je realizować. 

Czasami więc potrafi się w naszą pracę wpleść 
chaos. Z drugiej strony, bardzo blisko pracuje-
my z klientami. Zarówno ich fala entuzjazmu, 
jak i fala krytyki dotyka nas bardzo. Zdarzają 
się oczywiście nam, nie ukrywam, też i wpadki, 
które bardzo mocno się odbijają na morale ze-
społu. Zdarzają się także sukcesy, które z kolei 
bardzo fajnie wtedy widać, bo czuć zadowole-
nie ludzi i oni potrafią też to bezpośrednio nam 
okazać. Ja pracuję już w CD Projekcie ponad 5 
lat i sobie to bardzo chwalę. Myślę, że jest to, 
na pewno, bardzo oryginalna i fajna firma, w 
której warto pracować.

Gower: Jak zapatrujecie się na współpracę 
ze Społecznością, skupioną teraz głównie 
wokół forum Wiedźmina? Ostatnio pojawiło 
się kilka informacji, dotyczących tego tytułu, 
które mocno wstrząsnęły fanami. Mówię 
np. o pogłosce, jakoby Wiedźmin 2 miał być 
mniej słowiański, czy nastawiony bardziej na 
amerykańskiego gracza. Sporo poruszenia 
wywołała też obecność głowy Geralta w 
Edycji Kolekcjonerskiej.

MG: Bardziej powinni się wypowiedzieć moi 
koledzy ze studia RED. Ja powiem, tak bardziej 
ze swojej strony, jak to widzę i jak to jest w CD 
Projekcie. Dla nas, jakkolwiek truistycznie to 
zabrzmi, naprawdę głosy fanów są ważne. Ja 
wiem, że wiele osób i firm tak mówi, ale u nas 
to rzeczywiście gra rolę i nie znam drugiej fir-
my, w której opinie z forum potrafią tak bardzo 
wpływać na działalność operacyjną. To jest, 
dodam, konik naszych założycieli również, ale 
też i dużej ilości osób, która jest w zarządzie 
– czytanie i wsłuchiwanie się w głosy fanów. 
Oczywiście, dodam, że specyfiką Internetu jest 
to, że najczęściej wypowiadają się tam ludzie 
niezadowoleni. Ludzie zadowoleni, po prostu, 
siedzą i grają. Powiem tak: większość z tema-

tów, dotyczących Edycji Kolekcjonerskiej, w 
tym ta słynna już głowa, zostanie dzisiaj na 
konferencji pokazana, więc mam nadzieję, że 
rozwieje to większość wątpliwości, gdyż jest 
to naprawdę fajny gadżet. Były różne pytania, 
ale powiem, zdradzając trochę szczegółów: to 
jest głowa wycinana laserowo w Niemczech 
ze specjalnej masy, wykonana na podstawie 
modelu 3D, który powstał praktycznie ręcznie 
dla gry, stąd jej bardzo wysoka szczegółowość. 
Jego ocena oczywiście może być różna, nie-
którym może się przydać, niektórym nie, ale 
kolekcjonerka jest rzeczą, która, mam wraże-
nie, nie jest czymś praktycznym. Kupuje się ją 
nie po to, żeby jej używać, tylko żeby ją mieć w 
swojej kolekcji. Myślę, że tutaj RED zwraca na 
to dużą uwagę i na pewno będą jakieś niepo-
rozumienia na linii fani-twórcy, bo oczekiwania 
tych grup są często różne, ale myślę, że wszy-
scy będą zadowoleni z tej kolekcjonerki.

Gower: Czy po odejściu Pawła Majaka, 
współpraca ze Społecznością jest wciąż tak 
dobra, jak kiedyś?

MG: Z mojej perspektywy robota, którą robią 
chłopaki z REDa, jest naprawdę na najwyższym 
poziomie. Zdarza mi się jeździć po świecie i 
rozmawiać z innymi wydawcami i słyszę z ich 
ust takie określenia marketingu prowadzone-
go przez RED jak „state-of-the-art” (odpowiada 
najwyższym światowym standardom – red.). 
Na pewno zawsze każdy może znaleźć jakieś 
rzeczy, które można poprawić i myślę, że od 
tego jesteśmy na co dzień, żeby je poprawiać. 
Z mojej strony, wydaje mi się, że tam dzieje się 
dobrze i potrzeba komunikacyjna jest spełnio-
na.
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Ostatnio naszło mnie na robienie porządków 
na półkach z grami. Na jednej z nich mieszka 
cała seria Splinter Cell, której jestem fanem 
od początku jej istnienia (serii, nie półki). Ca-
łość posiadam w wersji na PC, choć kiedy na 
rynku pojawiła się część Conviction, byłem już 
dumnym posiadaczem konsoli. Nietrudno do-
myśleć się, że mam PS3, oraz tego jak długo i 
mocno złorzeczyłem Ubisoftowi oraz Microso-
ftowi za brak tego tytułu na platformę Sony. Z 
drugiej strony wcześniej (przed zakupem PS3) 
robiłem to samo pod adresem giganta z Japo-
nii z uwagi na wyłączność na Heavy Rain.

No i właśnie w tym momencie dochodzimy 
do oznaczenia „Xbox/PC/PS3/Wii Exclusive”. 
Szefowie wielkich korporacji nie wymyślili 
chyba lepszego sposobu przyciągnięcia no-
wych klientów niż ten. Każda platforma ma 
swoje sztandarowe tytuły, którymi kłuje w na-
sze oczy, uszy, ego, alter ego, libido i wszystko 
inne, co tylko może. A wszystko po to, żeby 
pokazać nam, jak wspaniali i cudowni będzie-
my, jeśli tylko kupimy ICH produkt.

W teorii to działa - wszyscy związani z danym 
produktem są zadowoleni, a suma pieniędzy 
na ich kontach powiększa się o kolejne zera. 
Ale czy jest tak naprawdę? Patrząc z perspekty-
wy twórców i producentów gier nie koniecznie 
wygląda to tak różowo. W końcu ograniczają 
ilość ludzi, którzy kupią dany produkt. Weźmy 
za przykład sztandarowy tytuł Sony Computer 

Entertainment, czyli God of War 3. Gra sprze-
dała się na świecie w grubo ponad milionie 
egzemplarzy, jeśli już nie w dwóch. Wydaje 
się, że jest to dużo, jednak jeśli weźmiemy pod 
uwagę całość rynku gier, przestaje to wyglą-
dać tak dobrze. Pytanie brzmi o ile przez to 
wzrosła ilość sprzedanych konsol Sony? Trud-
no powiedzieć, a oficjalnych danych tego typu 
raczej się nie doczekamy. Podobnie wygląda 
sytuacja jeśli chodzi np. o Halo i Xboxa 360.

Brak wyżej wymienionych danych to nie jedy-
na rzecz, która utrudnia ocenę takiej działalno-
ści. Jeśli spojrzymy na to, co robią producen-
ci gier, to okazuje się, że wysyłają sprzeczne 
informacje. Dla przykładu weźmy BioWare i 
serię Mass Effect. Początkowo był to produkt 
na wyłączność potentata z Redmond, a użyt-
kownicy PS3 musieli obejść się smakiem. Teraz 
jednak sytuacja się zmieniła i głośno mówi się 
o pracach nad wersją dla konsol producenta 
z Tokio. Z drugiej strony Alana Wake’a wyda-
no tylko na Xboxa 360, pomijając tym razem 
wszystkich pozostałych, włącznie z użytkow-
nikami pecetów. To w końcu wydawanie gier 
tylko pod jedną lub dwie platformy jest opła-
calne, czy nie?

Z resztą exlusive to nie tylko pełne wersje gier. 
Wojna toczy się też na innej płaszczyźnie, cza-
sami niemniej dla nas dotkliwej. Często ten 
przeklęty dopisek zostaje dodany do DLC tytu-
łów, które dostępne są dla wszystkich. Tak było 

Felieton: Exclusive
czyli walnij go poniżej pasa
Łukasz „Qrchac” Kowalski

w przy Falloucie 3 i będzie w przypadku Fallo-
uta: New Vegas. Jeśli nie mogą mieć czegoś na 
wyłączność, producenci konsol potrafią płacić 
grube pieniądze za opóźnianie premier na 
konkurencyjne platformy. Było tak choćby w 
przypadku GTA 4: Episodes from Liberty City, 
które na PS3 pojawiło się z rocznym opóźnie-
niem. Takie działanie wydaj się już bardziej 
zrozumiałe, ale nie mniej irytujące.

Jakby tego było mało ostatnie tygodnie i mie-
siące pogłębiły tylko rozwarstwienie rynku. 
Microsoft i Sony pozazdrościły Nintendo kon-
trolerów ruchu i wypuściły swoje odpowied-
niki. Teraz każdy z nich może powiedzieć, że 
ich gra obsługuje np. tylko funkcję sterowa-
nia przez Kinect lub PS Move, a przerabianie 
go jest nieopłacalne. Mówiąc szczerze nie wy-
gląda to najlepiej. Chociaż przede wszystkim 
jest to uderzenie w użytkowników pecetów, 
o których, jeśli chodzi o takie przystawki, za-
pomniano. Idąc dalej tym tropem uderzy to 
też w użytkowników PS3, którzy często niedo-
stępnymi dla ich konsoli grami mogli cieszyć 
się właśnie na pecetach.

A co z tego mamy my, gracze? W tym całym 
szaleństwie widzę tylko jeden plus. Dedy-
kowanie gier pod daną platformę pozwala 

(przynajmniej w teorii) w lepszy sposób wy-
korzystać jej możliwości. W świetny sposób 
sprawdziło się to choćby w Uncharted 2. W 
takich przypadkach rzadziej zdarzają się też 
błędy powstające podczas przerabiania gry 
na różne wersje, ale - jak pokazało Little Big 
Planet potrzebujące patcha, żeby poprawnie 
działać - nie jest to reguła.

I ja się pytam: po co to komu? Czemu tak się 
męczyć, drażnić, przekrzykiwać kto lepszy i 
fajniejszy? Dlaczego dzielić graczy na takich i 
owakich? Jako członek Polskiej Zjednoczonej 
Partii Graczy oficjalnie protestuję! I co? I nic. 
Światem rządzi pieniądz, żądza władzy oraz 
dominacji (w tle powinien zabrzmieć teraz de-
moniczny śmiech) i nie zmieni się to bez wiel-
kiej rewolucji lub wchłonięcia jednej platformy 
przez drugą/trzecią. Póki co przyjdzie nam po 
prostu zgiąć kark i albo być biedniejszym mul-
tiplatformowym mistrzem padów i klawiatur, 
albo człowiekiem przekonującym o wyższości 
jednej platformy nad drugą. A może, parafra-
zując pewien dowcip, rzucić to wszystko i w 
Bieszczady?
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Seria Castlevania towarzyszy konsolom prawie 
od samego początku telewizyjnej interaktyw-
nej rozgrywki. Ilość tytułów wchodzących w jej 
skład jest większa niż łańcuchy w broni głów-
nego bohatera. A teraz następuje całkowity 
reboot serii, fani wpadają w popłoch i grożą 
wydawcy protestami, atakami terrorystyczny-
mi i siedmioma egipskimi plagami. Czy zatem 
rozpoczęcie tak umocowanej w naszej branży 
serii od początku ma sens? I czy się udało?

Rozdzielenie Nieba i Ziemi
W Lords of Shadow wcielamy się w rolę Gabriela 
Belmonta, jednego z rycerzy zakonnych walczą-
cym ze złem pochłaniającym świat. Wszystko 
za sprawą trzech tytułowych Władców Cienia, 
którzy zamknęli komunikację miedzy Niebem 
 a Ziemią. Ma to duży wpływ na to, co się na tym 
padole łez dzieje - także jeśli chodzi o Gabrie-
la, gdyż naszemu protagoniście nie tak dawno 
zamordowano żonę, a za zabicie wszystkich 
trzech Władców obiecano mu nagrodę - jego 
luba powstanie z martwych.

I tu od razu warto się zatrzymać, gdyż fabuła 
to jedna z kilku wad, które ta gra posiada. Sce-
nariusz, jak to zazwyczaj ma miejsce wgatunku 
gier typu hack’n’slash, niby nie jest ważny, ale 
może być zrobiony lepiej bądź gorzej. W Ca-
stlevanii całość miała naprawdę dobre zadatki 
na opowieść o miłości, szaleństwie i odkupie-
niu, ale całość rozpływa się z rozdziału na roz-
dział. Otóż Gabriela, poza pragnieniem zemsty 
i miłością do żony, pcha w jego przygodach 
coś jeszcze - podskórne zło. Problem w tym,  

że w samej grze doświadczamy tego raz - i to 
prawie od razu na początku - a potem wątek 
ten jest nieobecny, poza narracyjnymi wstępa-
mi do każdej z plansz. Jak się okazuje przy roz-
wiązaniu, całość mogła być przeprowadzona o 
wiele lepiej, trzeba było się tylko wysilić.

Sprawy przyziemne
Nie ma co ukrywać - w grach typu God of War 
czy właśnie Castlevania fabuła jest tylko pre-
tekstem, by przebijać się przez hordy wrogów. 
Aby robić to z przyjemnością, niezbędne jest 
spełnienie przez twórców dwóch warunków - 
grafika nie może odrzucać, a sterowanie i me-
chanika walki muszą być jednocześnie przy-
stępne i ciekawe. Trzeba przyznać, że ludzie ze 
studia Mercury Stream Entertainment odwalili 
w obu przypadkach kawał dobrej roboty.

Castlevania: Lords of Shadow - recenzja
Miłość silniejsza niż śmierć
Szymon „neishin” Szweda

Zacznijmy od oprawy audio-wizualnej. Trzeba 
przyznać, że pomysł, by przeciągnąć gracza 
przez trzy zupełnie odmienne środowiska, jest 
nad wyraz trafny, gdyż w ten sposób unikamy 
znudzenia okolicą w tej trwającej kilkanaście 
godzin przygodzie. Tak więc na początku od-
wiedzamy leśne ostępy, które aż kłują w oczy 
swoją soczystą zielenią, następnie przemierza-
my ośnieżone miasteczka i gotyckie zamczy-
ska opanowane przez wampiry, by skończyć 
na piaskowych pustkowiach śmierci. Graficz-
nie mnie przypadła najbardziej do gustu część 
środowa, z mrocznymi gotyckimi zamczyska-
mina śnieżnym tle. Do tego niekiedy kamera 
wykonuje odjazd, by pokazać naprawdę nie-
samowitą panoramę przecinaną białymi płat-
kami - naprawdę mocna rzecz.

Osobny akapit należy poświęcić oprawie 
dźwiękowej. Na pierwszy rzut idzie voice-ac-
ting, ale jak mogłoby być inaczej, gdy prze-
wodnikiem po świecie Castlevanii jest dla nas 
Patrick Stewart? Każdy rozdział przygody (a 

jest ich naprawdę sporo) w momencie łado-
wania umila nam właśnie głos kapitana Pic-
karda (czy profesora Xaviera), który komentuje 
dokonania Gabriela i opisuje to, co jeszcze na 
niego czeka. Robi to głosem zbyt wypranym 
z emocji, ale to ciągle Patrick Stewart! Mógł-
by czytać skład chemiczny proszku do pra-
nia i byłoby to warte wysłuchania. Za to głos 
samego Belmonta to już niestety nie tak wy-
soka liga, do tego kwestie wygłaszane są na 
odczepnego. By to zrównoważyć należy po-
chwalić muzykę - jest naprawdę rewelacyjna, 
odpowiada klimatowi, jest dynamiczna, a kie-
dy trzeba - epicka (w czym pomagają brzmią-
ce w tle chórki).

Instrukcja obsługi krzyża
Kolejnym majstersztykiem jest system wal-
ki. Wzorem wspomnianego już God of War, 
który cieszy się tytułem najlepszego slashera 
(nie będziemy teraz dyskutować, czy słusznie), 
sterowanie jest proste, a całość zasadza się na 
używaniu combosów. Gabriel Belmont używa 
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jako broni krzyża z doczepionym łańcuchem, 
co pozwala trzymać wrogów na dystans, a po 
wykupieniu odpowiednich ciosów także na 
przyciągać tych mniejszych czy doskakiwać 
do tych bardziej potężnych.

Krzyż jest naszą główną bronią, lecz nie jedy-
ną. Na początku startujemy z pasem srebrnych 
noży, którymi możemy rzucać w przeciwników. 
W późniejszym czasie dochodzą inne wynalaz-
ki, między którymi przełączamy się krzyżakiem. 
I tak dostajemy wróżki (sprites), które absorbu-
ją uwagę przeciwników i mogą ich zaczarować, 
przez co bez problemu możemy wyciągnąć 
nawet najbardziej skomplikowane combo, jest 
kryształ wzywający demona niszczącego wła-
ściwie każdego przeciwnika w zasięgu wzroku 
oraz działająco obszarowo woda święcona. Bro-
nie działają z różnym skutkiem na przeciwni-
ków, dlatego dostępny jest pięknie ilustrowany 
bestiariusz z podstawowymi informacjami fa-
bularnymi i ikonograficznym przedstawieniem, 
na co konkretny bazyl jest odporny.

Jednak to nie te gadżety powodują, że walka 
jest tak przyjemna. Sprawia to system dwóch 
pasków energii. W przygodach Kratosa po ubi-
ciu odpowiedniej liczby wrogów zapełniał się 
pasek pozwalający zostać prawdziwym Bo-
giem Wojny, choć na krótki czas. W Castleva-
nii system ten został rozbudowany. Z każdego 
pokonanego wroga wypadają neutralne orby, 
a to gracz decyduje, czy chce je zamienić na 
energię w pasku niebieskim (po jego odpale-
niu nasze ciosy leczą Gabriela), czy czerwonym 
(pod którego wpływem zadajemy większe 
obrażenia). System ten proponuje odrobinę 
więcej urozmaicenia niż standardowy tryb 
uber-wymiatacza. Do tego w późniejszych 
planszach staje się mechaniką walki z różnymi 
bossami, którzy wymagają, byśmy przełączali 
się między tymi energiami.

Co widać, a czego nie
Castlevania nie jest ideałem - do wspomnia-
nych już problemów z fabułą i takim sobie vo-
ice-actingiem dochodzi jeszcze jeden, chyba 

najpoważniejszy. Kamera. Twórcy ubzdurali so-
bie, że na plac boju będziemy patrzeć ze wido-
ku zaplanowanego przez programistów i nie da 
się tego zmienić. Kamerą nie da się operować, 
więc niekiedy dochodzi do takich kuriozalnych 
sytuacji, że nasi przeciwnicy szykują się do ata-
ku w rogu, którego kamera nie obejmuje. Nic 
się nie dzieje jeśli są to słabe popychadła, ale 
kiedy jest to już grubsza zwierzyna na wysokim 
poziomie trudności, to fajnie byłoby zobaczyć 
co szykuje i zaplanować blok czy unik.

Z drugiej strony wypada pochwalić Castleva-
nię jeszcze za jedno - wrogów. Nie ma tu po-
wtarzania tych samych modeli przez całą grę 
- w trakcie naszych przygód napotkamy sporo 
różnego rodzaju tałatajstwa, z którym trzeba 
się rozprawić. Naprawdę wielki szacunek dla 
twórców, że mogą zrobić potworka, który po-
jawia sie tylko w jednym momencie gry i nie 
kusi ich, by użyć go w części dalszej.

CDN
Castlevania: Lords of Shadows to naprawdę 
dobra pozycja. Jasne, kamera czasem dopro-
wadza do szału, a niewykorzystany potencjał 
fabularny zadziwia i powoduje kręcenie gło-
wą w niedowierzaniu, ale poza tym gra ma 
wszystko, czego potrzebuje porządna młóc-
ka. Nie mówiąc o rewelacyjnym filmiku juz po 
liście płac, który oczywiście zapowiada część 
kolejną, ale w zupełnie innych dekoracjach. 
Już teraz nie mogę się doczekać.

Ocena recenzenta: 9/10

Tytuł: Castlevania: Lords of Shadow
Producent: Mercury Stream Entertainment
Wydawca: Konami
Dystrybutor PL: CD Projekt
Data premiery (świat): 5 października 2010
Data premiery (Polska): 29 października 2010
Platformy: PS3, Xbox 360
Strona WWW: www.konami.com/castlevania

http://www.konami.com/castlevania
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Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ciężkie 
może być życie zwykłego inżyniera? Zachęco-
ny wysokimi wynikami sprzedaży Isaac Clar-
ke, protagonista pierwszego Dead Space, po-
nownie zmuszony jest do walki o życie, i to w 
dodatku na własnym podwórku. Akcja dema, 
które ograłem z niekłamaną przyjemnością, 
rozgrywa się trzy lata po wizycie na pokładzie 
statku Ishimura. Sprytni twórcy zdecydowali 
się pokazać późniejszy rozdział gry, wrzucając 
gracza na pokład ogromnej stacji kosmicznej, 
która - jak możemy się domyślać - stanowi po-
wtórkę z rozrywki względem wspomnianego 
wcześniej statku.

Takim oto sposobem znajdujemy się nagle w 
zamrożonym korytarzu, obfitującym w atrak-
cje pod postacią rozmaitych straszydeł czeka-
jących na rozczłonkowanie. Jakby tego było 
mało, przez interkom kontaktuje się z nami 
tajemnicza kobieta, którą Isaac postanawia 
znaleźć. Warto dodać, że pomimo tego, iż jest 
to tylko demo, twórcy zadbali także o graczy, 
którzy nie mieli styczności z pierwszą częścią. 
Rozpoczynające rozgrywkę intro w jasny i kla-
rowny sposób streszcza wydarzenia mające 
miejsce w pierwszej części. Brawa za pomysł.

Trochę tego, trochę tamtego
Różnorodność to pierwsze słowo, które przyszło 
mi do głowy, kiedy odłożyłem pada, wpatrując 
się w kończącą demo planszę z nazwą gry. Po-
mimo że udostępniony fragment trwa zaledwie 
kilkanaście minut, pompuje on w żyły napraw-

dę porządną dawkę adrenaliny. Zostajemy zmu-
szeni do odpędzania się przed stadem mutan-
tów, wyrzuceni w stan nieważkości, łamiemy 
zabezpieczenia stacji oraz walczmy z miotają-
cym nami wielkim potworem. Ale po kolei.

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy jest na-
prawdę duże jak na survival horror zróżnico-
wanie miejscówek. Grając raptem kilka chwil, 
od momentu opuszczenia wspomnianych 
mroźnych korytarzy udało mi się zwiedzić ślu-
zę powietrzną, pomieszczenia mieszkalne czy 
wielką salę, przypominającą wnętrze katedry. 

Dead Space 2 - pierwsze wrażenie
Znowu te potwory…
Mateusz Niemczyk

Jest to niemała rewolucja względem usianej 
ciemnymi korytarzami poprzedniczki, lecz 
bez obaw, otwarte przestrzenie nie sprawiają 
bynajmniej, że czujemy się pewni siebie…To 
w dalszym ciągu horror, a twórcy za pomocą 
kilku niezbyt przyjemnych niespodzianek za-
dbali o to, żeby gracz cały czas siedział jak na 
szpilkach. Za przykład niech posłuży pewien 
ciekawski nekromorf, który postanowił odwie-
dzić Isaaca w ciasnej windzie…

Ruchy żołnierzu!
Twórcy zdecydowali się na radykalne zwięk-
szenie ilości akcji względem poprzedniej czę-
ści. Serwują nam zatem dużo więcej strzela-
nia, biegania oraz cieszące się niesłabnącą 
popularnością sekwencje QTE. Ostra i szybka 
akcja w survival horrorze to błąd? Nie w tym 
przypadku, ponieważ w Dead Space 2 gra się 
po prostu znakomicie. Nasz bohater zamienia 
swój stary kostium na pancerz bojowy i rusza 
do akcji wyposażony w znane już bronie, ta-
kie jak osławiony przecinacz plazmowy. W tym 

miejscu ktoś, kto nie miał styczności z wersją 
demonstracyjną, może zacząć się zastanawiać, 
gdzie podziała się ważna część gatunku, jaki 
reprezentuje gra, czyli „survival”. Osoby oba-
wiające się zbytniej zmiany roli naszego boha-
tera w rozgrywających się wydarzeniach mogą 
odetchnąć spokojnie. W dalszym ciągu to my 
jesteśmy tutaj zwierzyną. Nawet na normal-
nym poziomie trudności, który dane mi było 
sprawdzić, przeciwnicy są w stanie sprowadzić 
nas do parteru kilkoma ciosami zmutowanych 
odnóży. Nie miałem okazji zbyt długo pograć 
w pierwszą część, więc miłym zaskoczeniem 
był dla mnie sposób, w jaki należy wykańczać 
napotkanych przeciwników. Otóż okazuje się, 
że napakowanie delikwenta nabojami nie ko-
niecznie będzie wiązało się z oczekiwanym 
przez nas efektem w postaci szybkiego zgonu. 
Aby skutecznie pozbyć się nekromorfa, musi-
my go najpierw rozczłonkować celując w kolej-
ne kończyny. Żeby było zabawniej, nawet gdy 
pozbawimy przeciwnika rąk czy nóg, dalej sta-
nowi on niemałe zagrożenie. Nie dając za wy-
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graną, będzie pełzał w naszym kierunku albo 
pluł kwasem. Teraz wyobraźcie sobie walkę z 
kilkoma takimi osobnikami na raz…

Trzeba dodać, że celność jest tutaj na wagę zło-
ta, ponieważ nasz bohater nie ma w zwyczaju 
potykać się o naboje. Jak przystało na dobry 
horror, przedmiotów leczących i amunicji jest 
mało, a Isaac nie radzi sobie zbyt dobrze w wal-
ce wręcz.

Przechodząc dalej, należałoby powiedzieć kil-
ka słów o napotykanych przeciwnikach. A ci są 
bezsprzecznie odrażający. Szczególnie zapadła 
mi w pamięć walka ze stadem zmutowanych 
dzieci. Tak, dobrze przeczytaliście, i nie, nie jest 
to bynajmniej zabawne. Małe potworki otacza-
jące pana inżyniera ze wszystkich stron sku-
tecznie podnoszą ciśnienie. Oprócz tego na-
tknąłem się także na ciekawe mutanty, noszące 
ze sobą jaskrawy worek z wybuchową substan-
cją. Nie trzeba chyba dodawać, co się stanie, je-
żeli nie zdążymy zastrzelić ich na czas…

Dajcie mi to!
Wizualnie przygody Isaaca przeszły długą dro-
gę - i to widać. O ile miejscówki to po prostu 
kawał dobrej roboty, potencjał graficzny tego 
tytułu uwidacznia się przy scenach walki. Po-
strzelone nekromorfy w widowiskowy sposób 
gubią kończyny, bryzgając przy tym obficie 
czarną posoką. Moim faworytem jest animacja 
towarzysząca przecięciu przeciwnika na pół 
przy pomocy jednej z broni – wygląda to feno-
menalnie. Jak wiadomo, dobre udźwiękowie-
nie to podstawa każdego horroru. Nie mogę 
co prawda wypowiedzieć się w kwestii ścieżki 
dźwiękowej, gdyż demo nie jest wystarczająco 
długie, aby wysnuć jakiś wniosek, ale skrzeki 
i wrzaski atakujących przeciwników przypra-
wiają o gęsią skórkę.

W zasadzie ciężko mi przyczepić się do cze-
gokolwiek, bo gra się świetnie. Obawy jakoby 
zwiększenie ilości akcji miało zabić klimat gry 
okazują się bezpodstawne, gdyż twórcy w 
sprytny sposób poradzili sobie z wprowadze-

niem gracza na rozległe obszary. Dowiedli, że 
nie potrzebują ciasnych i ciemnych korytarzy, 
aby wzbudzić u gracza niepokój. Wszystko 
sprawia, że po zaledwie kilkunastu minutach 
grania, czuje się przekonany do kupna Dead 
Space 2. Panie i panowie, szykuje się hit.

Tytuł: Dead Space 2
Producent: EA Games
Wydawca: Electronic Arts Inc.
Dystrybutor PL: Electronic Arts Polska
Data premiery (świat): 25 stycznia 2011
Data premiery (Polska): 28 stycznia 2011
Platformy: PC, Xbox 360, PS3
Strona WWW: deadspace.ea.com

http://deadspace.ea.com
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Adam Waśkiewicz: Legenda Pięciu Kręgów 
nigdy nie należała do moich ulubionych sys-
temów. Kilka sesji, jakie w nią przed laty ro-
zegrałem, nie przekonało mnie ani do mało 
przejrzystej mechaniki, ani do quasi-oriental-
nego świata. Dlatego też niezbyt uważnie śle-
dziłem rozwój systemu, tak w Polsce, jak i za 
granicą, a perturbacje związane z wydaniem 
(czy jak się w końcu okazało – niewydaniem) 
polskiej wersji trzeciej edycji odbierałem nie-
jako mimochodem.

Zanim więc przejdę do przybliżania zawarto-
ści podręcznika podstawowego do czwartej 
edycji Legendy Pięciu Kręgów, czytelnikom 
Poltera należy się mały disclaimer – w tej re-
cenzji nie znajdziecie odniesień i porównań 
do starszych wersji systemu, zgodności z linią 
fabularną rozwijaną w dodatkach czy temu 
podobnych elementów. Postaram się przed-
stawić ten podręcznik tak, jak widzi go osoba, 
dla której jest to de facto pierwszy kontakt z 
systemem.

Rokugan z oddali – Morze przygląda się
Podręcznik do czwartoedycyjnej Legendy 
prezentuje się naprawdę imponująco – 400 
stron w twardej oprawie i pełnym kolorze to 
nie byle co. Niestety, jego cena też robi wra-
żenie – prawie 60$ (w polskich sklepach około 
175 zł) może poważnie nadszarpnąć budżet 
niejednego erpegowca. Za tę kwotę otrzy-

mujemy jednak produkt zdecydowanie z naj-
wyższej półki; złożony niemal bezbłędnie, bo-
gato ilustrowany (na uwagę zasługują przede 
wszystkim akwarele stylizowane na klasyczne 
malarstwo japońskie). Jedyne, do czego mam 
zastrzeżenia, poza wysoką ceną, to wyjątkowo 
podatna na uszkodzenia okładka – osoby pra-
gnące zachować ją w dobrym stanie powinny 
postarać się o zabezpieczenie jej obwolutą, w 
przeciwnym razie szybko zeszpecą ją zaryso-
wania i wgięcia.

Legend of the Five Rings Role Playing Game,
4th Edition - recenzja
Szmaragdowe Cesarstwo okiem gaijina
Adam Waśkiewicz, Mateusz „Craven” Wielgosz

Każdy z pięciu rozdziałów, określanych tu jako 
Księgi, nosi nazwę jednego z żywiołów znanych 
mieszkańcom Rokuganu – Powietrza, Ziemi, 
Ognia, Wody i Pustki. Nim jednak przejdziemy 
do zasadniczej treści podręcznika, Przedmowa 
wyjaśni czytelnikowi, czym są gry fabularne, co 
wyróżnia ten konkretny system i poda pierwsze 
informacje na temat Rokuganu. Osoby zazna-
jomione ze starszymi wersjami Legendy znajdą 
tu również informacje o najważniejszych zmia-
nach, jakie wprowadzili autorzy tej edycji syste-
mu – rzecz niewątpliwie przydatna.

U brzegów Rokuganu – Tron we krwi
Księga Powietrza to przedstawienie w piguł-
ce wszystkiego, co gracze (i postacie) powin-
ni wiedzieć o świecie gry i jego mieszkańcach 
– dostajemy więc historię świata od jego po-
czątków aż do czasów współczesnych, ogólne 
informacje o geografii Szmaragdowego Cesar-
stwa, panujących w nim stosunkach społecz-
nych, zwyczajach, religii, etc. Jako że gracze z 
założenia wcielają się w szlachetnie urodzo-
nych samurajów, nie mogło zabraknąć także 
charakterystyki ośmiu głównych klanów, wy-
wodzących swe początki (z jednym wyjątkiem) 

od boskich prarodziców, a także poruszenia 
takich kwestii jak polityka czy sądownictwo 
oraz wojny i działania zbrojne. Tematem, który 
doczekał się szczególnego wyróżnienia, są za-
sady kodeksu bushido i cnoty – współczucie, 
odwaga, uprzejmość, poczucie obowiązku, 
uczciwość, szczerość i honor – które powinny 
kierować każdym krokiem prawdziwego sa-
muraja. Oczywiście, hierarchia i interpretacja 
poszczególnych reguł różni się pomiędzy po-
szczególnymi klanami czy jednostkami.

Prawa Rokuganu – Straż przyboczna
Księga Ziemi przynosi szczegółową mechani-
kę systemu i wszystkie najważniejsze reguły, 
jakie będą pojawiać się na sesjach. Legenda 
Pięciu Kręgów wykorzystuje mechanikę roll 
and keep, znaną choćby z Siódmego Morza – w 
największym uproszczeniu polega ona na tym, 
że większość testów wykonuje się rzucając ko-
śćmi dziesięciościennymi w liczbie równej su-
mie wartości określonego Atrybutu i poziomu 
umiejętności, zatrzymując najwyższe wyniki 
na tylu kościach, ile wynosi poziom Atrybutu – 
jeśli suma ich wyników dorównuje poziomowi 
trudności, test kończy się sukcesem.

49

POLTERGEIST - polter.pl
Kto i co?
Fundamentalnymi pytaniami, na które powinien odpowiadać podstawowy podręcznik do każ-
dego systemu RPG są: "kim jest moja postać?" i "co robi?". W Legendzie Pięciu Kręgów szybko 
dostajemy jasne i wyczerpujące objaśnienie obu tych kwestii:
– postać jest samurajem, członkiem jednego ze szlacheckich rodów tworzących wielkie i mniej-
sze klany;
– bohaterowie postępują cnotliwie, przestrzegając zasad bushido i służą – swemu rodowi, kla-
nowi, cesarzowi i Szmaragdowemu Cesarstwu.
Naturalnie, między wyznawanymi wartościami i lojalnościami bohatera musi nierzadko docho-
dzić do konfliktów, a konieczność dokonywania tragicznych (w antycznym rozumieniu) wybo-
rów jest jednym z bardziej charakterystycznych motywów, jakie znajdziemy w przygodach do 
tego systemu – gdy trzeba poświęcić wierność Cesarstwu lub miłość do własnej rodziny, żaden 
wybór nie będzie dobry; a gdy honor kłóci się z uczciwością, każda decyzja wymagać będzie 
przeciwstawienia się szlachetnym ideałom. 
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Pogrupowane parami atrybuty wyznaczają 
wartość Kręgów – Krąg Ziemi przyjmuje niższą 
z wartości Wytrzymałości i Siły Woli, Powie-
trza – Refleksu i Czujności, Ognia – Inteligen-
cji i Zwinności, Wody – Percepcji i Siły. Krąg 
piątego żywiołu, Pustki, nie ma przypisanych 
żadnych Atrybutów, od niego jednak zależy, 
iloma Punktami Pustki dysponuje bohater 
– mogą być one wykorzystywane do zwięk-
szenia szans powodzenia testów (trochę po-
dobnie jak Kości Dramy w Siódmym Morzu), 
zmniejszania efektów odniesionych ran, pod-
noszenia wartości inicjatywy i obrony, akty-
wacji niektórych specjalnych Technik, naucza-
nych przez poszczególne klany. Wartość Kręgu 
Pustki ogranicza także liczbę podbić, jakie 
można zadeklarować w teście – podobnie jak 
w Siódmym Morzu, gracz może bowiem zde-
cydować się podnieść stopień trudności testu, 
by w przypadku powodzenia zyskać dodatko-
we efekty (na przykład rozbrojenie przeciwni-
ka czy zwiększenie zadawanych obrażeń).

Oprócz standardowych testów poznamy tu 
także mechanikę testów przeciwstawnych, 
kumulatywnych, jak i współpracy postaci przy 
wspólnym działaniu. W części rozdziału po-
święconej walce, oprócz podstawowych reguł 
rozstrzygania efektów ataku, poznamy reguły 
chwytania przeciwników (na szczęście nie tak 
skomplikowane jak w D&D) i pojedynków ia-
ijutsu, które z reguły kończy pierwszy zadany 
cios. Bardzo ładnie prezentuje się system po-
staw w walce. Został on zmieniony w stosunku 
do poprzednich edycji i obejmuje teraz pięć 
możliwości, które przyporządkowano do pię-
ciu żywiołów – pełną obronę, obronę, atak, 
pełen atak i wyśrodkowanie (center): wycisze-
nie i medytację pozwalającą w kolejnej run-
dzie zaatakować szybciej i pewniej.

Na koniec dostajemy reguły odnoszące się do 
niezwykle istotnych w życiu samuraja warto-
ści, przekładających się na konkretne wyrażo-
ne liczbowo statystyki – Honoru, Chwały i Sta-
tusu. Te trzy cechy, zmieniające się w trakcie 
gry, odzwierciedlają odpowiednio zgodność 
postępowania bohatera z zasadami kodek-
su bushido, miarę jego dokonań i pozycję w 
feudalnym społeczeństwie Rokuganu. Naj-
większym i najczęstszym zmianom podlegać 
będzie Honor, jako że na jego wartość wpływ 
mogą mieć podejmowane każdego dnia wy-
bory, działania podkreślające zgodność po-
staci z samurajskim etosem, lub przeciwnie – 
stojące z nim w sprzeczności. Chwała postaci 
może się podnieść wyłącznie przy dokonywa-
niu naprawdę niezwykłych czynów (lub spaść 
przy wyjątkowo niegodnych i haniebnych po-
stępkach); zaś Status de facto może zmienić 
się dopiero w przypadku drastycznych zmian 
w pozycji postaci – a wydarzenia na miarę wy-
kluczenia z rodziny czy nadania wysokich rang 
w wojsku lub cesarskiej administracji nawet w 
życiu jednostek tak wyjątkowych jak postacie 
graczy nie zdarzają się zbyt często.

Mieszkańcy Rokuganu – Siedmiu samurajów
Inaczej niż w podstawkach do wielu systemów, 
w podręczniku do czwartej edycji Legendy 
Pięciu Kręgów dopiero trzeci rozdział, Księga 
Ognia, przynosi nam reguły i informacje doty-
czące tworzenia postaci. W sumie trudno nie 
dostrzec zalet takiego układu podręcznika – 
czytelnik poznaje proces kreacji bohatera po-
siadając już wiedzę o świecie, w którym postać 
będzie funkcjonować i podstawach mechani-
ki, w oparciu o którą będą rozgrywane sesje.

Każdy bohater tworzony jest w oparciu o dwa 
elementy – po pierwsze klan i rodzinę z jakich 
pochodzi, po drugie – o szkołę, w jakiej pobie-

rał nauki. Zarówno ród jak i dojo, do którego 
uczęszczał modyfikują jego Atrybuty (każdy 
daje +1 do jednego Atrybutu), poza tym szko-
ła wpływa na zestaw startowych Umiejętności, 
ekwipunek i – co najważniejsze – na specjali-
styczne Techniki dostępne postaci. Jako że bo-
haterowie należą do szlachetnie urodzonych, 
mają przed sobą trzy drogi kariery. Wojownicy 
(bushi) poznają techniki ataku i obrony, które 
pozwalają im walczyć według charakterystycz-
nego dla szkoły stylu, znacznie zwiększając 
ich potęgę w fizycznych starciach. Dworzanie 
szkolą się w meandrach polityki i dyplomacji, 
poznają sprytne retoryczne zagrywki pozwa-
lające im lepiej przekonywać rozmówców do 
swoich racji i umiejętnie sterować przebie-
giem konwersacji oraz zapewniać sobie przy-
chylność możnych. Kapłani (shugenja) zamiast 
zestawu Technik dysponują natomiast modli-
twami, dzięki którym mogą zyskać pomoc 
duchów – adepci każdej ze szkół shugenja 
specjalizują się w magii jednego żywiołu, pła-
cąc za to zmniejszeniem biegłości w rzucaniu 
zaklęć związanych z innym. Każdy z ośmiu 
wielkich klanów dysponuje czterema szkoła-
mi – po jednej szkole wojowników, kapłanów 

i dworzan, oraz czwartą, z reguły szkolącą wo-
jowników, ale niektóre klany dają możliwość 
podążania ścieżką mnicha lub ninja.

Interesująco prezentują się reguły dotyczące 
Umiejętności – każda z nich może mieć szereg 
specjalizacji (Emphasis). Przy testach Umiejęt-
ności, gdy dana specjalizacja może mieć za-
stosowanie, pozwala ona przerzucić wszystkie 
kości, na których wypadły jedynki. Dodatkowo, 
sporo Umiejętności przy osiągnięciu odpo-
wiedniego poziomu biegłości (3, 5, 7) daje swe-
mu posiadaczowi spore premie – na przykład 
zwiększone obrażenia w przypadku posługiwa-
nia się konkretnym typem broni lub obniżenie 
stopnia trudności testów danej Umiejętności.

Ciekawie wyglądają także przedstawione w 
tym rozdziale Zalety i Wady. Bardzo dobrym 
pomysłem jest obniżenie kosztów sporej części 
Zalet (i analogicznie – zwiększenie liczby punk-
tów otrzymywanych za wiele Wad) dla konkret-
nych grup postaci – należących do określonych 
klanów albo podążających konkretną ścieżką 
(np. wojownika). Nie tylko daje to dodatkowe 
pole do popisu graczom, którzy lubują się w 

Harmonia ciała i umysłu
To, jak potężne Techniki (czy, w przypadku kapłanów, zaklęcia) są dostępne postaciom, zależy 
od ich Rangi. Ten odpowiednik poziomu znanego z innych systemów wyznaczany jest jednak 
w sposób nieco bardziej skomplikowany niż tylko zsumowanie ogólnej liczby zdobytych punk-
tów doświadczenia. Jest on mianowicie zależny od wartości Wejrzenia (Insight) postaci, ten zaś 
w pewnym stopniu zależy od liczby i poziomu Umiejętności postaci, w głównej jednak mierze 
wynika z poziomów Kręgów poszczególnych żywiołów. Jako że te przyjmują wartość niższego 
z przypisanych do nich Atrybutów, postaciom opłaca się podnoszenie cech, na które w innych 
warunkach nie zwracałyby zbytniej uwagi – dworzanie będą rozwijać cechy fizyczne, a nawet 
najbardziej bojowo nastawieni bushi zadbają o zwiększenie Atrybutów umysłowych, by uzy-
skać dostęp do potężniejszych Technik walki. W przypadku shugenja od wartości poszczegól-
nych Kręgów zależy także liczba zaklęć związanych z konkretnym żywiołem, jakie mogą rzucić 
każdego dnia, postaciom kapłanów dodatkowo więc zależeć będzie na podnoszeniu zarówno 
cech umysłowych, jak i fizycznych. 
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tego typu buchalterii, ale przede wszystkim 
ułatwia tworzenie wyrazistych postaci, charak-
terystycznych dla Legendy Pięciu Kręgów.

Na koniec rozdziału dostajemy naprawdę im-
ponujący katalog czarów dla postaci shugen-
ja (choć są ich bez mała dwie setki, na starcie 
bohaterowie będą znać ich jedynie kilka, a 
wybór zestawu zaklęć, z jakim nasz kapłan 
rozpoczynać będzie grę, wpływa na jego moż-
liwości bardziej niż jakikolwiek inny element), 
oraz nieco informacji o dostępnym bohaterom 
ekwipunku – choć nie ma go zbyt wiele, to 
gracze znajdą tu wszystko, co mogłoby okazać 
się niezbędne ich postaciom.

W głębi Rokuganu – Ukryta forteca
Jeśli miałbym czegoś szczególnie pogratulo-
wać autorom czwartej edycji Legendy Pięciu 
Kręgów, bez wątpienia byłaby to zawartość 
Księgi Wody. Nie dlatego, że jest to najlepszy 
fragment podręcznika, ani nie dlatego, by miał 
być obowiązkowo wykorzystywany na każdej 
sesji – wprost przeciwnie. Tytuł tego rozdzia-
łu, Zaawansowane mechanika, powinien ra-
czej brzmieć „Reguły opcjonalne” – nie ma tu 
bowiem niczego, bez czego gracze i Mistrzo-
wie Gry nie mogliby się obyć, przynajmniej na 
początku swojej przygody z systemem. Gdy 
reguły z Księgi Ziemi i Księgi Ognia przestaną 
wystarczać, warto pozwolić sobie na wzbo-
gacenie rozgrywki wybranymi elementami 
spośród tych, jakie autorzy zawarli w tym roz-
dziale. A trzeba powiedzieć, że jest z czego wy-
bierać – znajdziemy tu opis Klanu Pająka, po-
tomków i spadkobierców Fu Lenga, „głównego 
złego” czwartej edycji Legendy Pięciu Kręgów; 
pomniejsze klany (nie wszystkie będą dostęp-
ne w każdym okresie historii Szmaragdowego 
Cesarstwa, ale włączenie ich do gry w kam-
paniach historycznych jest opcją godną pole-

cenia) i rody rodziny cesarskiej; zasady grania 
roninami i mnichami (oraz specjalne zdolności, 
jakimi dysponują ci ostatni); reguły rozstrzyga-
nia wielkich bitew; alternatywne i opcjonalne 
Techniki, którymi można zastępować i uzupeł-
niać te, których uczą klanowe szkoły poszcze-
gólnych rodów; plugawą magię krwi i Skazę 
Krain Cienia – a i to nie wszystko. Wrzucenie 
wszystkich tych elementów od razu do jednej 
kampanii pewnie nie byłoby dobrym pomy-
słem, ale nie takie jest chyba założenie tego 
rozdziału, który z powodzeniem można by usu-
nąć z podręcznika podstawowego i wydać jako 
oddzielny dodatek. Składające się nań osiem-
dziesiąt stron mogłoby zostać rozepchnięte 
dodatkowymi ilustracjami, spisem treści i sko-
rowidzem, etc. do stu lub więcej stron; pod-
ręcznik podstawowy okrojony do 320 stron i 
tak zachowałby odpowiednią dla systemowej 
podstawki, a wydawca ten sam materiał mógł-
by sprzedać klientom jako dwa twardookłado-
we podręczniki zamiast jednego, odpowied-
nio zwiększając sobie zyski. Zamiast tego w 
jednym tomie dostajemy de facto podręcznik 
główny i całkiem solidny dodatek – i za to jego 
twórcom należą się owacje na stojąco.

Tajemnice Rokuganu – Kagemusha
Podobnie jak Pustka jest brakiem żywiołów i 
połączeniem ich wszystkich równocześnie, tak 
Księga Pustki jest niemalże pozbawiona zasad, 
a jednocześnie przynosi najważniejsze reguły, 
jakich potrzeba Mistrzowi Gry. Konstruowanie 
fabuły i prowadzenie, kluczowe dla płynącej z 
gry satysfakcji, wymaga pewnych umiejętno-
ści, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że 
Legenda Pięciu Kręgów odwołuje się do zupeł-
nie innych wzorców niż te, które dominują we 
współczesnej zachodniej kulturze popularnej. 
Prowadzenie tego systemu może więc okazać 
się sporym wyzwaniem.

Na szczęście lektura tej części podręcznika po-
winna dać MG więcej niż tylko ogólne pojęcie 
o tym, jak twórcy gry widzą osadzone w niej 
przygody. Dostajemy sporo propozycji przy-
kładowych typów kampanii i przygód – od tra-
dycyjnej eksploracji (niekoniecznie podziemi) 
po scenariusze opierające się na charaktery-
stycznych cechach bohaterów, w jakich wcie-
lają się gracze; od drobnych, epizodycznych 
historii aż po epickie kampanie. Autorzy przy-
bliżają ogólną strukturę scenariusza, a prze-
łożenie Trzydziestu sześciu dramatycznych 
sytuacji Poltiego na rokugańskie realia pomo-
że stworzyć scenariusze dobrze osadzone w 
świecie gry. Jeszcze większą pomocą jest frag-
ment nakreślający najważniejsze różnice po-
między tradycjami literackimi i dramatyczny-
mi Wschodu i Zachodu – tę część Księgi Pustki 
prowadzący powinni także pokazać graczom, 
jeśli nie chcą, by sesje prowadzone w oparciu 
o dalekowschodni kanon zaskoczyły przyzwy-
czajonych do zupełnie innego stylu graczy.

Zajdziemy tu też nieco sugestii pozwalających 
dopasować reguły do bardziej filmowego, lub 
przeciwnie – brutalnie realistycznego stylu 
gry; niewielki, acz na początek wystarczają-
cy zestaw potworów (system doczekał się 
już odrębnego bestiariusza, zatytułowanego 
Enemies of the Empire) i dodatkowych za-
sad związanych z opisanymi w nim stworami. 
Większą część tego rozdziału i zdecydowanie 
najciekawszą stanowią jednak informacje o 
najistotniejszych czy najbardziej interesują-
cych miejscach w Rokuganie. Na ponad trzy-
dziestu stronach opisane zostały poszczegól-
ne regiony Szmaragdowego Cesarstwa (jak i 
leżące za jego granicami plugawe Krainy Cie-
nia) oraz ważne miejsca. które prowadzący 
mogą umieścić w swoich przygodach. Spora 
część z nich zawiera zahaczki, które bez pro-

blemu można wykorzystać w scenariuszach, 
niektóre to niemal samograje.

A skoro o scenariuszach mowa – w podręcz-
niku nie zabrakło także pomysłów na przy-
gody, przedstawionych w charakterystycznej 
trzyczęściowej strukturze (wyzwanie – kon-
centracja – uderzenie) oraz kompletnego sce-
nariusza dla początkujących samurajów. O ile 
zazwyczaj nie mam zbyt dobrego zdania o 
przygodach zamieszczanych w podręcznikach 
podstawowych do rozmaitych systemów, o 
tyle Turniej samurajów bardzo pozytywnie 
mnie zaskoczył. Znajdziemy w nim dworskie 
przyjęcie, dramat, romans, śledztwo i walkę o 
honor. Gracze lubiący stawać przed trudnymi 
wyborami będą mieli aż nadto okazji do po-
dejmowania ciężkich decyzji, a osoby pragną-
ce ujrzeć dobro tryumfujące nad złem także 
dostaną na to szansę. Całość jest zdumiewa-
jąco dobra przede wszystkim nie z uwagi na 
fabułę, ale na ciekawych i niejednoznacznych 
Bohaterów Niezależnych jacy występują w tym 
scenariuszu. Każdy z nich ma swoje cele, wielu 
skrywa tajemnice, a połapanie się w utkanej 
przez nich pajęczynie intryg i odkrycie prawdy 
stanowić może niemałe wyzwanie.

Na koniec zostaje nam lista potencjalnych 
inspiracji filmowych i literackich, które mogą 
pomóc mistrzom Gry w tworzeniu historii osa-
dzonych w Szmaragdowym Cesarstwie, karta 
postaci i obszerny skorowidz.

Mimo że podręcznik podstawowy do czwar-
tej edycji Legendy Pięciu Kręgów nie należy 
do najchudszych podstawek, jakie zdarzyło 
mi się widzieć, jego lektura była zaskakująco 
szybka, a 400 napakowanych tekstem stron 
przeleciało jak z bicza strzelił. Nigdy nie by-
łem specjalnym miłośnikiem dalekowschod-
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nich klimatów, a z wcześniejszymi wersjami 
Legendy miałem w najlepszym razie pobieżny 
kontakt, dlatego też ciężko mi ocenić, czy ta 
edycja systemu przypadnie do gustu rokugań-
skim weteranom; jednak wszyscy, którzy chcą 
na swoich sesjach przenieść się do świata ni-
czym z filmów Kurosawy czy Kwaidanu, z pew-
nością powinni zapoznać się z Legendą Pięciu 
Kręgów. Jest to tym łatwiejsze, że jakiś czas 
temu wydawnictwo AEG udostępniło darmo-
wą przygodę wprowadzającą do tego syste-
mu, Legacy of Disaster, zawierającą też go-
towe postacie i podstawy mechaniki – przed 
wydaniem równowartości prawie sześćdzie-
sięciu dolarów na opasły podręcznik, lepiej 
zdecydować się najpierw na jazdę próbną. 
Tym bardziej, że Legenda Pięciu Kręgów to nie 
tylko fantasy z egzotyczną scenografią. Oparty 
na tradycjach odmiennego od europejskiego 
kręgu kulturowego system może nie przypaść 
do gustu graczom stawiającym przede wszyst-
kim na skuteczność postaci i przyzwyczajo-
nym do doktryny „cel uświęca środki”, których 
postacie nie odpowiadają przed nikim, poza 
samymi sobą. Dla wielu graczy śmierć postaci 
jest równoznaczna z przegraną, podczas gdy 
dla rokugańskich samurajów utrata honoru 
byłaby alternatywą po wielokroć straszniejszą 
– to tylko jedna z różnic, jakie dzielą postacie 
z L5K od bohaterów wielu innych systemów.

Edycje L5K okiem Cravena
Świat:
I Edycja – „Wickowy”, oryginalny Rokugan, sie-
dem wielkich klanów, spójna i logiczna histo-
ria, oraz storylinia prezentowana w kolejnych 
klanowych Drogach, konsekwentnie powiąza-
na z przeszłymi wydarzeniami. Wiele potrzeb-
nych materiałów znajdziemy jednak dopiero 
w dodatkach, w podstawce klany są opisane 
bardzo skrótowo.

Ponadto podręcznik zawierał słowniczek, opis 
typowego domu samurajskiego, ubiorów, 
garść informacji o gospodarce, sporo o kultu-
rze, podejściu do życia, samodoskonaleniu się 
itd.

III Edycja – Rokugan z kolekcjonerskiej kar-
cianki, wiele lat po świecie znanym z I edycji, 
duże i budzące wątpliwości nowości: dziwne 
przymierza, zmiany w panteonie, wszyscy bo-
haterowie z dodatków do minionej edycji już 
nie żyją. Co gorsza, zwalista, niepraktyczna 
historia Rokuganu (opisana rok po roku) przy-
tłacza fragment o zwyczajach i życiu codzien-
nym. Jest za to krótki fragmencik podrzucają-
cy sugestie kim grać i jak zawiązać drużynę. 
Napisano też trochę więcej o poszczególnych 
klanach, dorzucając smaczki, takie jak przesą-
dy.

IV Edycja – Dość wyczerpująco opisano świat, 
miejscami lepiej niż w I edycji, od życia co-
dziennego, przez bushido, po prowadzenie 
wojen. Historię opisano jednak tylko trochę 
„lżej” niż w III edycji. Ilość informacji o poszcze-
gólnych klanach wciąż pozostawia sporo do 
życzenia. Ta edycja bardzo wyraźnie oddziela 
świat od mechaniki, co ułatwia granie w do-
wolnym okresie storylinii.

Mechanika:
I Edycja – Stosunkowo prosta mechanika – 
heroiczna i śmiertelna zarazem. Ta edycja to 
pierwsza odsłona Roll’n’keep, zręby mechaniki 
takie jak cechy, umiejętności, honor i chwała 
zobaczymy znów w edycji trzeciej i czwartej. 
Cechy mocno przeważają nad umiejętnościa-
mi – są potężne i pomagają w rozwoju postaci. 
Inicjatywa wymaga rzutu w każdej turze, de-
klaracji działań od najwolniejszego, a następ-
nie wykonania akcji od najszybszego. Rany są 

wyjątkowo niebezpieczne, jeden cios może 
wyeliminować postać z walki, dwa to niemal 
pewna śmierć.

III Edycja – Mechanika obfitująca w różne bo-
nusy, liczne reguły i ciekawe smaczki. Niestety, 
trudno to wszystko spamiętać, a połączenie 
technik, zalet, bonusów, kata i specjalizacji 
tworzy przepotężne postaci. By zachęcić do 
rozwoju umiejętności, na kolejnych pozio-
mach dają one liczne, często potężne bonusy, 
wyznaczają też maksymalną ilość podbić. Ini-
cjatywa teoretycznie ustalana jest na począt-
ku walki i wszyscy działają po kolei, ale zasa-
dy Tides of battle sprawiają, że wiele postaci 
w każdej turze modyfikuje swoją lub czyjąś (!) 
inicjatywę na kolejną turę. Ran jest trochę wię-
cej – na ostatnim poziomie stosuje się większy 
mnożnik.

IV Edycja – To rozwiązanie pośrednie. Jakby 
twórcy tego bonusowego szaleństwa z po-
przedniej edycji wzięli kilka głębszych odde-
chów. Wciąż umiejętności są opłacalne, wciąż 
mamy bonusy i atrakcyjne dopałki, których 
brakowało w I edycji, jednak łatwiej się w tym 
wszystkim zorientować. Inicjatywa obliczana 
jest raz na całą walkę i niezwykle rzadko ulega 
modyfikacjom. Rany wyglądają podobnie jak 
w poprzedniej edycji, ale to na początkowym 
poziomie jest ich więcej.

Honor w tej edycji znacznie lepiej osadzony 
jest w mechanice. Jego rozwój jest opłacalny 
i odzwierciedlony w zasadach, wadach i zale-
tach, dla równowagi istnieją też pewne kon-
kretne profity dla postaci niehonorowych.

Nie brakuje też zasad opcjonalnych, które uła-
twiają dopasowanie mechaniki do własnego 
stylu gry.

Inne:
I Edycja – Dział MG jest skromny, zawiera 
trochę porad, kilka tajemnic dla MG, mapki 
typowych lokacji (w tym zamku i herbaciar-
ni), tabelki prawdopodobieństw, okazały spis 
ważnych miejsc na mapie.

III Edycja – Dział MG jest rozpaczliwie mały, 
zdominowany przez opisy lokacji, mały bestia-
riusz, mniejszy zestaw dodatkowych zasad i 
maluśkie rozdzialątko o prowadzeniu L5K.

IV Edycja – pełna informacja o typach i spo-
sobach zawiązywania kampanii, szereg typo-
wych fabuł i porad. W dużej mierze to odtwo-
rzenie dodatku Game Master’s Survival Guide 
do pierwszej edycji. Całość wieńczy klasyczny 
zbiór lokacji.

Dziękujemy sklepowi Bard za udostępnienie 
podręcznika do recenzji.

Ocena recenzenta: 9,5/10
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Wydawca: Alderac Entertainment Group
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ISBN-13: 978-1-59472-052-9
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Choć wyraziści bohaterowie są niezbędnym 
składnikiem każdego gatunku popkultury, 
najlepiej widać to w tym, który od ich tożsa-
mości wziął swoją nazwę. Chodzi mi oczywi-
ście o superhero fiction. Do tej pory gatunek 
ten nie miał reprezentanta wśród dostępnych 
na polskim rynku gier fabularnych. Można się 
oczywiście zastanawiać nad przyczynami ta-
kiego stanu rzeczy. Niewątpliwie jedną z nich 
będą względy historyczne (utrudniony dostęp 
do amerykańskiej popkultury w PRL), ale istot-
na jest także komiksowa forma pierwowzoru, 
który wśród szerszej publiczności dopiero do-
rabia się uznania, od długich lat przysługują-
cego filmowi czy powieści. Gatunki takie jak 
fantasy, postapo czy SF mają swoje powszech-
nie uznane „usprawiedliwienia”, choćby w po-
staci Tolkiena, na którego powołać mógł się 
każdy posądzany o infantylność fan Dunge-
ons and Dragons czy Warhammera. Po latach 
obecności komiksu w Polsce i ostatnich, uda-
nych ekranizacjach historii o superbohaterach 
nadszedł w końcu czas, by i do tego gatunku 
podejść bez kompleksów. Wyrazem tego w 
RPG-owym światku jest właśnie Almanach Su-
perbohaterów, drugi dodatek do polskiej edy-
cji Savage Worlds.

Najważniejszą cechę Almanachu stanowi to, że 
w odróżnieniu od wcześniejszego Evernighta 
nie jest to pełny setting, a zbiór zasad i porad, 
dotyczących gry w obrębie danej konwen-
cji. Choć na ostatnich kilku stronach opisano 
przykładowy świat, to generalnie dodatku nie 

spaja żadne konkretne uniwersum. Co więcej, 
niektóre zasady są opcjonalne, przewidzia-
no też suwak, który pozwoli na dopasowanie 
mocy bohaterów do danej kampanii: od nie-
mal zwyczajnych ludzi o pewnych specjalnych 
talentach do mocarzy na kosmiczną skalę.

Skoro już o pierwszym wrażeniu mowa, wspo-
mnieć należy o jakości wydania. Almanach 
Superbohaterów liczy sobie sto stron, a więc 
wyraźnie mniej, niż wcześniejsze publikacje 
GRAmela. Jeżeli chodzi o czarno-białe ilustra-

Almanach Superbohaterów - recenzja
Współcześni herosi po raz pierwszy po polsku!
Michał „rincewind bpm” Smoleń

cje, które gęsto pokrywają strony książki, to są 
one utrzymane na równym, niezłym poziomie: 
pomimo braku artystycznych perełek niewąt-
pliwie udanie wpisują się w styl superbohater-
skiego komiksu. W tekście nie uniknięto kilku 
literówek (w tym na tylnej stronie okładki) 
i większej liczby językowych niezręczności, 
ogólnie jednak wydanie stoi na zadowalają-
cym poziomie. Dla mnie największą wadą jest 
jednak ilustracja okładkowa, choć wiem, że 
przypadła ona do gustu ogółowi fanów. Nie-
których zdziwić też może cena (raptem 5 zło-
tych niższa niż w przypadku w pełni kolorowej 
i znacznie dłuższej podstawki), ale zapewne 
wynika ona z kosztów wydawniczych.

Secret Origin
Pierwszy rozdział podręcznika dotyczy two-
rzenia bohatera. Wszystko przebiega standar-
dowo: rozdzielamy punkty pomiędzy Cechy i 
Umiejętności, wybieramy przewagi i zawady. 
Jeżeli chodzi o te ostatnie, to w Almanachu 
znalazło się kilka nowych, charakterystycz-
nych dla konwencji opcji, takich jak Mówka 
(bohater musi od czasu do czasu wygłosić mo-
ralizującą tyradę, nawet w środku walki), Sła-
by punkt czy Nieludzka postać, utrudniająca 
życie co niezwyklejszych bohaterów. Wybór 
nowych przewag jest bardzo skromny (czte-
ry), znajdziemy za to nową wersję Zdolno-
ści nadprzyrodzonych (supermocy), którą za 
darmo dysponuje każdy bohater. Umożliwia 
ona rozdysponowanie 10 punktów pomiędzy 
moce. Nie istnieje żadna charakterystyczna 
dla supermocy umiejętność, ponieważ są one 
zazwyczaj nieustannie aktywne i jedynie nie-
które wymagają jakichkolwiek testów. Druży-
nowy Superman może więc latać tak długo, 
jak tylko mu się spodoba, a Ludzka Pochodnia 
podejmować próbę manipulacji swoim żywio-
łem w każdej rundzie. Bohaterowie rozwijają 

swoje moce poprzez wybieraną maksymalnie 
raz na rangę przewagę Punkty mocy, która za-
pewnia im dodatkowe 5 punktów do rozdy-
sponowania pomiędzy nowe lub posiadane 
już zdolności (potęgę mocy można zwiększyć, 
wybierając specjalne modyfikatory, windujące 
także punktową cenę). Dzięki takiemu rozwią-
zaniu system jest bardziej elastyczny, moce 
nie muszą prezentować podobnej siły (w pod-
stawce zyskiwało się je za pomocą przewagi 
Nowa moc): te mocniejsze po prostu kosztują 
więcej punktów.

Autorzy prezentują nam kilkanaście klasycz-
nych archetypów, służących pomocą podczas 
tworzenia bohatera. Nie mają one żadnego 
obligatoryjnego wpływu na mechaniczną 
stronę herosa, ułatwiają za to wybór mocy, 
przewag i zawad charakterystycznych np. dla 
bóstwa, gadżeciarza, mściciela czy szybkobie-
gacza. To niewątpliwie praktyczne opracowa-
nie szczególnie dla graczy niemających pomy-
słu na bohatera czy też mniej obeznanych z 
komiksowym kanonem.

Superskrzynka z narzędziami
Drugi rozdział zawiera interesujące modyfi-
kacje zasad, które można wykorzystać w za-
leżności od dokładnego charakteru superbo-
haterskiej kampanii. Wśród nich znalazły się 
między innymi alternatywne metody rozdzie-
lania punktów mocy, komiksowe mrugnięcie 
okiem w postaci reguły mówiącej, że każdy 
odpowiednio silny cios powoduje odrzucenie 
wroga na kilka metrów czy zasada „nieśmier-
telne legendy”, która sprawi, że bohaterowie 
niemal na pewno powrócą w kolejnym odcin-
ku: po odniesieniu śmiertelnych obrażeń zo-
stają oni zaledwie wyłączeni z akcji na 1k6 dni.
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Wielu bohaterów nie mogłoby się obyć bez 
specjalnego ekwipunku. W rozdziale „sprzęt” 
znajdziemy szereg pancerzy (w tym z Dura-
Splotu), broni (od siekiery i katany po elektro-
lancę i wibromiecz) oraz innych gratów, takich 
jak uzależniające, podnoszące wartość cechy 
dopalacze, holograficzne wyświetlacze czy kil-
ka pojazdów. Choć znalazło się tu parę intere-
sujących pozycji rodem z SF, takich jak sztucz-
ne skrzela, wiele przedmiotów przypomina 
te znane już z podstawki do SWEPL. Z drugiej 
strony i tak nie zajmują one zbyt dużo miejsca, 
a zupełnie nowa zawartość stoi na zadowala-
jącym poziomie. Zabrakło może trochę finezji, 
dzięki której ekwipunek bohaterów zyskałby 
wyrazistość np. gadżetów z Wolsunga, choć 
wynika to także z mechaniki dodatku: każdą 
moc bohater posiadać może właśnie w formie 
gadżetu (co łączy się z oczywistymi trudno-
ściami, np. w przypadku kradzieży, ale obniża 
też punktowy koszt mocy). Niezwykłe, fanta-
styczne urządzenia w uniwersach Almanachu 
Superbohaterów są więc po prostu warianta-
mi nadzwyczajnych zdolności postaci.

Co czyni bohatera super?
Rozdział czwarty to credo całego dodatku. 
Znajdziemy w nim przeszło siedemdziesiąt su-
permocy do wyboru dla bohaterów. Na pierw-
szy rzut oka oddają one wszystkie klasyczne, 
znane z komiksów zdolności – po przeczyta-
niu rozdziału rozdysponowałem moce między 
piętnastu herosów i każdy z nich znalazł coś 
dla siebie. Różnią się one stopniem skompliko-
wania: nie zabrakło prostych ataków wręcz czy 
dystansowych, jednakże wiele z bardziej fine-
zyjnych (Kontrola Sił, Mimikra, Supermagia) 
naprawdę trudno byłoby prowadzącemu me-
chanicznie rozpisać na własną rękę. Olbrzymią 
zaletą, zwiększającą i tak niemałą pulę mocy, 
są opcjonalne modyfikatory. Przykładowo, ob-

szarowy atak, Raniąca Aura, kosztuje bazowo 3 
punkty: za 2 dodatkowe nadamy mu cech spe-
cyficznego żywiołu (dzięki czemu nasza Ogni-
sta Aura zajmie łatwopalne cele, a Aura Zimna 
spowolni ruchy istot), a za 3 zwiększymy zasięg 
mocy czy też zyskamy możliwość dowolnego 
wyboru ofiar i oszczędzenia naszych sojusz-
ników. Jak widać, modyfikatory to nie tylko 
proste dopałki, zwiększające np. liczbę zada-
wanych przez Atak Wręcz obrażeń, ale także 
przekształcenie Leczenia we Wskrzeszenie czy 
zapewnienie możliwości ślizgania się po two-
rzonym pod nogami lodowym moście dzięki 
rozwiniętej mocy Kontrola Sił. Warto zwrócić 
uwagę również na modyfikatory ujemne. Moc 
Rozkład, niszcząca na życzenie kilka kilogra-
mów materii, zmniejsza swój koszt z 3 pkt do 
1, jeżeli bohater nigdy nie może jej wyłączyć…

Warto zwrócić uwagę na dwa specyficzne ro-
dzaje supermocy. Do pierwszej kategorii za-
liczymy wszystkie klasyczne atuty, którymi 
dysponują superbohaterowie i superzłoczyń-
cy: można przehandlować punkty mocy na 
klimatyczną Siedzibę, niezwykły Pojazd czy 
zastęp potężnych Sług. Oczywiście, drużyna 
superbohaterów może połączyć swoje siły, by 
dorobić się prawdziwie wspaniałej kryjówki 
czy środka transportu. Punkty mocy przezna-
czyć można także na zwiększenie Cech czy 
Umiejętności bohatera do nadludzkich pozio-
mów czy wybór nowych przewag bojowych. Z 
jednej strony może to być to tani sposób na 
skuteczne dopakowanie postaci, z drugiej do-
pływ nowych punktów jest przecież znacznie 
ograniczony i większość graczy wybierze pew-
nie bardziej niezwykłe, klimatyczne zdolności.

Gracze, którzy lubią komputerową serię The 
Sims, z pewnością odnajdą się w kolejnym 
rozdziale, opisującym szczegóły tworzenia 

Siedzib. Pamiętacie może Podręcznik Budow-
niczego Twierdz do trzeciej edycji Dungeons 
and Dragons, wedle którego niemożliwe było 
obliczenie kosztu budowli w sztukach złota 
bez porządnego kalkulatora, zeszytu i wolne-
go wieczoru? Na szczęście zasady z Almana-
chu Superbohaterów wcale tamtej kuriozalnej 
publikacji nie przypominają. Rozdysponowa-
nie kilku-kilkunastu punktów pomiędzy roz-
miar siedziby, jej położenie i jakość oraz wybór 
charakterystycznych pomieszczeń czy dodat-
ków są proste i przyjemne. Wśród dostępnych 
możliwości spora część jest dosyć prozaiczna 
(garaż, warsztat, kuchnia czy szpital), niektóre 
mogą jednak zadecydować o życiu i śmier-
ci bohaterów (teleport, systemy obronne czy 
kapsuły ratunkowe). Ten niezbędny fragment 
każdego podręcznika o superbohaterach zo-
stał dobrze zrealizowany.

Przygody w nowym świecie
3/4 podręcznika przeznaczono na kwestie 
mechaniczne, ostatnie 25% pozostawiono na 
fabularną część almanachu i przykładowy set-
ting. Funkcję almanachową pełni krótkie opra-
cowanie Jakuba Osiejewskiego, w którym bez 
zbędnego teoretyzowania omawia on podsta-
wowe podgatunki superhero fiction – oczywi-
ście z RPG-owej perspektywy. To dobry wstęp 
dla osób, które miały jedynie pobieżny kontakt 
ze światem komiksu, może też uporządkować 
informacje w głowach bardziej doświadczo-
nych czytelników i pomóc przełożyć posia-
daną wiedzę na język gry fabularnej. Wydaje 
mi się jednak, że to nieco za mało. Evernight 
trafił do graczy wychowanych na Dungeons 
and Dragons, Warhammer Fantasy Roleplay 
czy Earthdawnie, a więc zapoznanych z erpe-
gowymi kliszami nurtu fantasy. Tutaj sytuacja 
przedstawia się zdecydowanie inaczej: jako 
dosyć aktywny gracz z blisko dziesięcioletnim 

stażem nie grałem (nie licząc może Wolsunga) 
sesji w superbohaterskiej konwencji. Myślę, 
że większość polskich erpegowców cierpi na 
podobny brak doświadczeń. Z tego powodu 
chętnie zobaczyłbym w Alamanachu Superbo-
haterów zestaw gotowych przygód, przypo-
rządkowanych do każdego odłamu superhero 
fiction. Dodanie tych kilkunastu stron do tej 
krótkiej w gruncie rzeczy publikacji z pewno-
ścią ułatwiłoby zadanie wielu prowadzącym. 
Na szczęście, na stronie wydawnictwa opubli-
kowano interesujący generator scenariuszy i 
superbohaterski jednostrzał, co w pewnym 
stopniu nadrabia niedostatki Almanachu.

Na ostatnich stronach dodatku znajdziemy 
opis przykładowego settingu. Peacekeepers 
to grywalne, perspektywiczne uniwersum z 
silnym udziałem SF, będące dobrym zacząt-
kiem własnej kampanii. Rzecz dzieje się w 
niedalekiej przyszłości. Ultimianie, rasa ko-
smicznych nadludzi, najechała ziemię, wy-
biła najważniejszych superherosów i została 
przegoniona przez superłotrzycę, znaną jako 
Cesarzowa. Świat balansuje więc na krawędzi 
upadku: zniszczenia wojenne, perspektywa 
powrotu Obcych, ambicje Cesarzowej i wiel-
kich korporacji aż wołają o nowe pokolenie 
bohaterów. Choć znajdziemy tu sporo luźnych 
inspiracji, zabrakło mi po prostu konkretnych 
scenariuszy, ułatwiających rozpoczęcie zaba-
wę początkującemu.

Rozczarowuje też brak bestiariusza: poza sta-
tystykami kluczowych BN-ów i trzech typów 
Ultimian, na jednej stronniczce znalazły się 
reguły umożliwiające konwersję standardo-
wych wrogów na Jaszczury, Konstrukty czy 
Nieumarłych. Gdzie statystyki kilku przykła-
dowych antagonistów? Charakterystyczna 
dla wielu nurtów superhero fiction instytucja 
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Potwora Tygodnia wymagać będzie od prowa-
dzącego dużego nakładu dodatkowej pracy, 
dużej pomysłowości i sporego rozeznania w 
mechanice Savage Worlds.

Światotęsknota
Część mechaniczna Almanachu Superbo-
haterów jest tłumaczeniem odpowiednich 
rozdziałów z anglojęzycznego Super Powers 
Companion, wykorzystanych potem w settin-
gu Necessary Evil. Mogę zrozumieć, dlaczego 
wydanie podręcznika do na przykład tego 
uniwersum w Polsce nie byłoby najlepszym 
pomysłem (jest on odwróceniem klasycznego 
schematu, który sam w sobie nie jest u nas tak 
dobrze znany), natomiast całkowita rezygna-
cja z opisu świata ma i zalety, i wady. Wśród 
tych pierwszych wymienić można niewątpli-
wie większą uniwersalność dodatku, wynikają-
cą choćby z możliwości skalowania mechaniki. 
Te kilka stron mogłoby jednak pewnie znaleźć 
się czy w settingowym podręczniku, czy w in-
ternetowym minidodatku.

Największą zaletą Evernighta były wyraziste 
(nawet jeżeli niezbyt oryginalne) realia, ge-
nerator przygód i kampania, umożliwiająca 
natychmiastowe rozpoczęcie gry – cecha cha-
rakterystyczna linii Savage Worlds. Tymczasem 
nawet podczas korzystania z settingu Peace-
keepers nie obędzie się bez godzin poświęco-
nych na wymyślenie scenariusza czy rozpisanie 
przeciwników. Wszystkie te cechy dodatkowo 
rażą na nowym dla większości polskich graczy 
polu, jakim jest superbohaterska konwencja.

Fani uwielbiają settingi. To o nich toczą się naj-
dłuższe dyskusje, to one uwodzą wchodzące 
dopiero w świat gier fabularnych dzieciaki, 
one sprawiają, że chce się grać. Tymczasem 
Almanach Superbohaterów to jedna wielka 

strzałka, odsyłająca nas do naszej osobistej, 
pochodzącej z zewnątrz wiedzy: czy ktoś ją 
posiada, czy nie.

Nie mam większych zastrzeżeń do tego, co się 
znalazło w podręczniku. Wybór mocy i możli-
wości ich modyfikacji to prawdziwa perełka, 
dzięki której tworzenie i rozwijanie bohate-
ra staje się przyjemnością. Na poziomie stoi i 
krótki tekst Erpegisa, i szereg zasad opcjonal-
nych. Moje zastrzeżenia dotyczą głównie tego, 
czego w Almanachu zabrakło – bestiariusza, 
przykładowych scenariuszy, a najlepiej wyra-
zistego świata. Mimo że publikacja pozosta-
wiła mnie z pewnym wrażeniem niedosytu, jej 
zawartość nie rozczaruje żadnego fana Sava-
ge Worlds czy świata superherosów. Docenić 
należy też odważny krok wydawnictwa. Mam 
nadzieję, że już wkrótce doczekamy się kolej-
nych, przynajmniej równie udanych.

Dziękujemy Wydawnictwu Gramel za 
udostępnienie podręcznika do recenzji.
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Patrząc na rozmaite settingi, jakie na prze-
strzeni lat ukazywały się do poszczególnych 
edycji D&D trudno nie zauważyć, jak pojem-
na jest konwencja fantasy – obok klasycznych 
światów spod znaku magii i miecza (Forgot-
ten Realms, Greyhawk, Mystara) znajdziemy i 
gotycki horror (Ravenloft), i techno-magiczny 
fantasypunk (Eberron), i magiczną space-ope-
rę z kosmicznymi żaglowcami (Spelljammer) i 
wędrówkę po niezliczonych sferach egzysten-
cji (Planescepe).

Jednym z ciekawszych i bardziej oryginalnych 
settingów, jakie wydane zostały jeszcze do 
drugiej edycji AD&D jest Dark Sun. Opisują-
cy go zestaw podręczników autorstwa Troya 
Denninga i Timothyego B. Browna przedsta-
wiał pustynny świat spustoszony przed wie-
kami przez niewyobrażalne wojny i potężną 
magię, wrogie życiu krainy pozbawione bo-
skiej opieki, w których czarodzieje byli bezli-
tośnie tępieni. Okrutni, nieludzcy władcy kon-
trolujący ostatnie ostoje cywilizacji odwracali 
uwagę mas poddanych od swej tyranii organi-
zując krwawe przedstawienia, w których are-
ny spływały krwią setek gladiatorów. Trzecia 
edycja systemu nie doczekała się oficjalnego 
podręcznika przybliżającego pustynny świat 
Athas, jednak jego miłośnicy skupieni wokół 
strony athas.org zamieścili na niej adaptację 
wcześniejszych edycji na potrzeby D&D 3.0.

Mimo że polski wydawca AD&D nie uraczył 
graczy żadnym z podręczników opisujących 
adekowe settingi, Dark Sun nie jest światem 
kompletnie obcym rodzimym odbiorcom. W 

latach 1996-97 nakładem wydawnictwa Am-
ber ukazał się pięcioksiąg Troya Denninga, 
Księgi Szkarłatnego Słońca, na który składały 
się tomy Tajemnica ziguratu, Karmazynowy le-
gion, Wieża początku, Wyrocznia z obsydianu i 
Błękitna nawałnica. Dostępne były także dwie 
części gry komputerowej osadzonej w jego re-
aliach (Wake of the Ravager i Shattered Lands).

Zapowiedzi Wizards of the Coast mówiące o 
wydaniu tego settingu w oparciu o zasady 
czwartej edycji D&D zostały przyjęte ze sporym 
zainteresowaniem. Tym większym, że – inaczej 
niż w przypadku dotychczas wydanych odno-
wionych dedekowych settingów – drugim z 
opisujących go podręczników (obok Campa-

Dark Sun Campaign Setting - recenzja
Adam Waśkiewicz

http://wydawnictwogramel.pl/
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ign Setting) miał być nie Player’s Handbook, 
lecz bestiariusz. Na recenzję tej drugiej pozycji 
przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, jak jed-
nak prezentuje się pierwszy z darksunowych 
suplementów?

Zbroja ze skóry mekilota
Podobnie jak podstawki do wydanych do tej 
pory światów czwartoedycyjnego D&D, Dark 
Sun Campaign Setting nie powala objętością 
– zaledwie 224 strony. Nawet pomimo twardej 
okładki i dobrej oprawy graficznej to nie do 
końca to, do czego przyzwyczaiły nas settingo-
we podstawki do wcześniejszych odsłon D&D. 
Ponadto, choć podręcznik nie jest specjalnie 
obszerny, znajdziemy w nim stosunkowo dużo 
błędów – od oczywistych, jak odniesienia do 
stron xx czy brakujące plusy przy opisach mocy, 
przez dziwacznie złożone zdania aż po takie, 
które budzą raczej wątpliwości niż natychmia-
stowy sprzeciw – na forum WotC można zna-
leźć sugestie korekty przynajmniej niektórych 
z tych kwestii. Niestety, na oficjalną erratę pod-
ręcznika musimy jeszcze zaczekać. Do czasu jej 
ukazania się Mistrzowie Gry muszą na własną 
rękę korygować dostrzeżone błędy.

Księgi Szkarłatnego Słońca
Choć Dark Sun nie jest światem nowym dla 
użytkowników starszych wersji systemu, nawet 
ci, którzy nie grali w jego wcześniejsze odsło-
ny, bez problemu znajdą materiały o spalonych 
słońcem pustyniach Athasu (na Polterze do-
brym punktem wyjścia mogą być stare wpisy 
na blogu Xaviera tu i tu). Lektura pierwszego 
rozdziału podręcznika, Świat Athasu (The World 
of Athas), powinna stanowić dostateczne wpro-
wadzenie w jego realia zarówno dla graczy jak 
i Mistrzów Gry. Już poprzedzające go Wpro-
wadzenie (Introduction) daje sporo informacji 
i przedstawia najważniejsze różnice dzielące 

Dark Sun od innych dedekowych settingów – 
świat jest wielką pustynią; cywilizacja przetrwa-
ła de facto jedynie w odizolowanych enkla-
wach rządzonych przez królów-czarowników 
miast-państw otoczonych zewsząd przez dzicz 
i barbarzyństwo. Metal jest cennym skarbem, 
niemal nie do zdobycia. Magia wtajemniczeń 
jest powszechnie znienawidzona i tępiona, jako 
że jej wykorzystywanie pozbawia ziemię życio-
dajnych sił i zamienia ją w jałowe pustkowie. 
Bogowie są nieobecni (i wielu mieszkańców 
tego świata w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że 
takie byty kiedykolwiek mogły istnieć). Świat 
zamieszkują dzikie potwory dysponujące zdu-
miewającymi mocami, a nawet pozornie do-
brze znane rasy nie są tym, do czego mogła nas 
przyzwyczaić dedekowa podstawka.

Choć autorzy nie rozwodzą się specjalnie nad 
żadnym z tych tematów, to dobrze zarysowują 
najważniejsze kwestie, jakie musi mieć na uwa-
dze MG prowadzący przygody osadzone w tym 
świecie – przetrwanie jako najważniejszy impe-
ratyw kierujący jednostkami, sztywny porządek 
społeczny oparty na niewolnictwie i tyrania 
władzy będące dla postaci równie groźnymi 
przeciwnikami co mordercze bestie zamieszku-
jące pustynie, powszechna nienawiść do magii 
zmuszająca posługujących się nią bohaterów 
do ukrywania swych mocy lub maskowania ich 
jako talentów psionicznych lub pierwotnych 
(primal). Jako że dla większości mieszkańców 
miast umiejętność czytania i pisania jest za-
kazana (nie dotyczy to, rzecz jasna, szlachty i 
sług królów-czarowników), nie tylko analfabe-
tyzm jest czymś powszechnym, ale poziom wy-
kształcenia jest generalnie znacznie niższy niż 
w innych dedekowych settingach. Konieczność 
opierania się na ustnych przekazach sprawia, że 
nie sposób oddzielić historycznych faktów od 
podań, legend i propagandy, a dzieje sięgające 

poza pamięć współczesnych stają się tym bar-
dziej zamglone, im dalej w przeszłość sięgają. Z 
fabularnego punktu widzenia taka sytuacja jest 
dla prowadzącego wręcz wymarzona – zamiast 
szczegółowej kroniki dziejów świata zajmującej 
przynajmniej kilkanaście stron i obejmującej 
tysiące lat, jak nierzadko mamy w wielu innych 
systemach czy settingach fantasy, tutaj dosta-
jemy zaledwie pół strony tekstu podsumowują-
cego powszechnie znane fakty z dziejów świa-
ta. Niegdyś Athas był piękny i zielony, żyzne 
krainy pokrywały znaczną większość jego ziem, 
a woda była równie powszechna, co obecnie 
piasek. Ten okres zwany Zieloną Erą, zakończył 
się wielką tragedią – niektórzy twierdzą, że po-
tworny Smok przybył w płonącej gwieździe, 
pustosząc całe królestwa, inni – że przyniosła ją 
pycha potężnych czarowników, wysysających 
życie z samej ziemi, by zgromadzić moc po-
trzebną do odprawiania swych rytuałów, jesz-
cze inni – że bogowie przegrali wielką wojnę 
z Pradawnymi, a ich klęska odmieniła oblicze 
świata. Jakakolwiek była prawdziwa przyczy-
na, dla której czasy obfitości dobiegły końca, 
po nich nastąpiła Czerwona Era, okres wielkich 
zniszczeń i niewyobrażalnego cierpienia. Gdy 
wreszcie dobiegła końca, nadeszła trwająca po 
dziś dzień Era Pustyni, w której resztki cywili-
zacji przetrwały jedynie pod czujnym okiem 
potężnych królów-czarowników. Nie ma nawet 
zgody co do tego, jak długo trwa obecny stan 
rzeczy – według jednych królowie-czarownicy 
rządzą zaledwie od kilku stuleci, wedle innych 
– zasiadali na swych tronach już całe millenia 
temu, a dziś są niemal jedynymi istotami pa-
miętającymi jeszcze cuda Zielonej Ery.

Nie dosyć, że dzięki takiemu przedstawieniu 
dziejów świata każdy prowadzący może w zasa-
dzie dowolnie określić przyczyny upadku daw-
nego świata (choć w rozdziale poświęconym 

prowadzeniu znajdziemy ramkę z oficjalnym 
wyjaśnieniem, jak było naprawdę), to przede 
wszystkim dobrze wpisuje się ono w obraz 
świata, w którym większość mieszkańców zbyt 
zajęta jest walką o byt, by zagłębiać się w ba-
danie przeszłości. Darksunowe kampanie mają 
koncentrować się na bieżącej walce o przetrwa-
nie / ratowaniu świata przez postępującą de-
gradacją / przeciwstawianiu się machinacjom 
i tyranii królów-czarowników (niepotrzebne 
skreślić), a później – budowie nowej, lepszej 
rzeczywistości, a nie na zgłębianiu sekretów 
minionych epok. Owszem, może ono występo-
wać na sesjach, ale powinno być jedynie środ-
kiem do celu, a nie głównym tematem przygód.

Podobnie sprawa ma się z kosmologią tego 
uniwersum. Wprawdzie nieliczne starożyt-
ne teksty, jakie przetrwały, mówią o istnieniu 
innych płaszczyzn egzystencji, istnieniu sfer 
określanych jako Zmrok czy Feeria, ale niewielu 
uczonych widzi sens w zgłębianiu ich tajemnic, 
tym bardziej, że zasadzie jedynie królowie-cza-
rownicy dysponują potęgą, która mogłaby na 
to pozwolić.

Bohaterowie z obsydianu i kości
W otwierającym podręcznik Wstępie do-
wiedzieliśmy się, że darksunowe wersje de-
dekowych ras różnią się znacznie od swych 
odpowiedników z innych settingów. Więcej 
wiadomości na ten temat przynosi nam roz-
dział drugi, Rasy Athasu (Races of Athas). Na 
początek jednak dostajemy opisy dwóch no-
wych ras – mul to niezwykle twarda i wytrzy-
mała krzyżówka człowieka i krasnoluda, zaś 
tri-krin – modliszkopodobny, humanoidalny 
owad okryty twardym chitynowym pancerzem 
i uzbrojony w ostre szpony. Czytelnicy, którzy 
rozgrywali swoje sesje trzecioedycyjnego D&D 
w realiach Zapomnianych Krain, drugą z nich 
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Rasy spalone słońcem
– Drakoni (znani tu również jako dray) zostali przed wiekami stworzeni przez jednego z królów-
-czarowników. Dziś ani ich stwórcy, ani władanego przezeń miasta nie ma już na świecie, jednak 
jego kreacja przetrwała zniszczenie swego domu, i dziś mniejsze i większe grupy Drakonów zna-
leźć można zarówno w każdym z miast-państw jak i pośród ludów zamieszkujących pustkowia 
Athasu.
– Krasnoludy, podobnie jak we wcześniejszych wersjach settingu, są niemal kompletnie bez-
włose, natomiast utraciły swą charakterystyczną cechę, która kazała im z nieustępliwą determi-
nacją koncentrować się na wykonaniu jakiegoś jednego, wyznaczonego sobie zadania.
– Eladriny, nieobecne w starszych wersjach Dark Suna, są najrzadziej spotykaną rasą ze wszyst-
kich opisanych w Podręczniku Gracza – przed wiekami wycofali się do swych siedzib poza tą 
sferą egzystencji. Jako jedyna rasa całkowicie odrzucili także magię wtajemniczeń, za to ich 
biegłość w posługiwaniu się psioniką nie ma sobie równych.
– Elfy w większości pozostały wolnymi nomadami, których pojmowanie uczciwości, mówiąc 
oględnie, odbiega od ogólnie przyjętych standardów.
– Półolbrzymy to kolejna sztucznie stworzona rasa, powstała z połączenia ludzi i gigantów. Zna-
ni są także jako goliath (rasa wprowadzona w dodatku Player’s Handbook 2). Choć większość z 
nich w dalszym ciągu służy władcom, którzy przed wiekami powołali ich do istnienia, na prze-
strzeni stuleci część z nich wybrała życie w dziczy (lub została do niego zmuszona) i dziś można 
ich spotkać także poza miastami.
– Półelfy, w jeszcze większym stopniu niż w innych settingach, są wyrzutkami nie akceptowa-
nymi ani przez ludzi, ani elfy. Wielu z nich to w związku z tym samotnicy, ale sporo odkrywa, że 
najłatwiej im znaleźć zaufanie u członków ras, z którymi nie łączą ich więzy krwi.
– Niziołki nie są jowialnym i towarzyskim ludkiem znanym z książek Tolkiena i większości świa-
tów D&D. Ich darksunowa wersja to okrutni barbarzyńcy, których większość żyje w jednym z 
nielicznych ocalałych lasów, daleko od terenów kontrolowanych przez królów-czarowników. 
Swojej ostoi zaciekle bronią przed wszelkimi intruzami, a nieproszeni goście z reguły kończą u 
nich jako pieczyste.
– Diabelstwa to potomkowie ludzi, którzy przed wiekami zawarli pakt z piekielnymi potęgami. 
Większość z nich żyje poza obrębem miast, w których z reguły spotyka ich nieskrywana niechęć, 
jeśli nie otwarta wrogość.

Choć nominalnie inne rasy dostępne jako postacie graczy nie istnieją w większej liczbie na pu-
styniach i w miastach-państwach Athasu, to autorzy podręcznika zawarli kilka pomysłów i suge-
stii, w jaki sposób ich pojedynczy członkowie mogli trafić do tego niegościnnego świata – mogą 
być (podobnie jak półolbrzymy i dray) efektem eksperymentów, wytworem królów-czarowni-
ków; wynikiem mutacji, lub reliktami dawnych epok zachowanymi pomimo upływu stuleci. 

mogą kojarzyć z podręcznika Lśniące Południe, 
gdzie pojawiła się zarówno jako potwór jak i 
opcja dostępna dla graczy.

Następnie autorzy przedstawiają czytelnikom 
rasy znane już z innych podręczników.

W tym rozdziale znajdziemy także ścieżki ar-
chetypów, podobne do tych z PH2, przezna-
czone dla nowych ras charakterystycznych dla 
tego świata. Półolbrzym zbir (Half Giant Thug), 
Mul bojowy niewolnik (Mul Battle Slave) i Tri-
-krin drapieżca (Tri-kreen Predator) z pewno-
ścią zainteresują należące do tych ras postacie 
pragnące zwiększyć swoje możliwości bojowe.

Karmazynowy legion
Bardzo ciekawie prezentuje się trzecia część 
podręcznika, wprowadzająca nowy element 
konstrukcji bohaterów. Motywy Przewodnie 
Postaci (Character Themes) to swego rodzaju 
opcjonalne nakładki, funkcjonujące obok rasy i 
klasy naszego bohatera. Każda z nich na starcie 
daje postaci jedną dodatkową moc spotkanio-
wą, a na kolejnych poziomach doświadczenia 
dodatkowe moce do wyboru, oprócz tych zy-
skiwanych dzięki klasie postaci. To rozwiąza-
nie pozwala w prosty sposób włączyć do gry 
wszystkie te klasy, które były charakterystyczne 
dla tego settingu w drugiej edycji AD&D, bez 
konieczności dopisywania do każdej z nich peł-
nego zestawu mocy od pierwszego do trzydzie-
stego poziomu. Gladiator, kapłan żywiołów, 
templariusz – wszystkie one (i nie tylko) stają się 
dostępne dla postaci, niezależnie od jej podsta-
wowego powołania. Oczywiście niektóre klasy 
lepiej komponują się z określonymi motywami 
przewodnimi niż inne, ale nawet pomimo tego, 
że na byciu templariuszem (których najkrócej 
można scharakteryzować jako Gestapo królów-
-czarowników) więcej zyskają postacie posłu-

gujące się magią, jego moce będą przydatne 
także dla wojowników czy łotrzyków. Wszech-
stronność ta wynika między innymi z tego, że 
moce dostępne dzięki wybraniu swojej postaci 
motywu przewodniego nie mają przypisanych 
cech, w oparciu o który wykonuje się związane 
z nimi testy – zamiast tego wykorzystują one 
podstawowy atrybut postaci.

Jako że psionika zawsze była jednym z istot-
niejszych elementów charakteryzujących świat 
Dark Suna, pośród dostępnych motywów prze-
wodnich nie zabrakło odwołujących się do 
tego składnika settingu – szlachetny adept (no-
ble adept) to (niekoniecznie pochodząca z wyż-
szych sfer) postać, która otrzymała formalne 
wyszkolenie i przeszła trening pozwalający jej 
kontrolować swe moce, natomiast dzikun (wil-
der) to bohater, u którego moce umysłu rozwi-
nęły się w sposób niekontrolowany, i który nie 
w pełnio rozumie działanie tych niezwykłych 
zdolności.

Każdemu z opisanych motywów przewodnich 
przypisano także po dwie ścieżki archetypów 
– i tak na przykład athasiański minstrel (konty-
nuując tradycje poprzednich edycji settingu, 
specjalizujący się w posługiwaniu się trucizną 
w równym stopniu, co instrumentami muzycz-
nymi) może podążać ścieżką zbrojnego truba-
dura (arms-troubadour) i doskonalić swe umie-
jętności szermiercze, lub niechcianego gościa 
(unwelcomed guest) zdolnego dzięki swym 
talentom dostać się niemal wszędzie, i z nie-
zrównaną biegłością przyrządzającego rozma-
ite trucizny.

Choć wykorzystywanie motywów przewod-
nich poważnie zwiększa liczbę opcji dostęp-
nych postaciom, to nie podnosi znacząco ich 
potęgi – poza jedną mocą spotkaniową charak-
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terystyczną dla każdego z nich, wszystkie po-
zostałe wymagają rezygnacji z mocy normalnie 
zyskiwanych dzięki awansowi na kolejny po-
ziom w klasie postaci. Coś mi mówi, że ten ele-
ment konstrukcji postaci zobaczymy jeszcze w 
innych wizardowych podręcznikach.

Zajadła ofensywa
Jeśli rozdział traktujący o motywach prze-
wodnich postaci należy pochwalić za ciekawe 
zwiększenie możliwości dostępnych postaciom 
(i graczom) oraz interesujące i spójne włączenie 
ich do gry, to kolejny, zatytułowany po prostu 
Opcje postaci (Character Options) mógłby ze-
brać punkty tylko i wyłącznie za ich ilość – twór-
cy podręcznika wrzucili tu bowiem wszystko, co 
nie pasowało tematyką do pozostałych części 
dodatku. Dzikie moce psioniczne (odpowiada-
jące poziomem potęgi 0-poziomowym sztucz-
kom z poprzedniej edycji systemu), nowe opcje 
rozwoju, atuty, epickie przeznaczenia, rytuały, 
zwykły i magiczny ekwipunek – wszystko to zo-
stało wrzucone do jednego worka, czyniąc ten 
rozdział drugim pod względem długości, ale i 
najbardziej nierównym w całym podręczniku.

Nowe opcje rozwoju dostępne są tylko dla wo-
jownika – wojownik areny (Arena Fighter), psy-
chowojownika – dziki psychowojownik (Wild 
Battlemind), szamana – animistyczny szaman 
(Animist Shaman), i czarnoksiężnika (zysku-
jącego swe moce dzięki paktowi z jednym z 
królów-czarowników). Ten pierwszy, choć me-
chanicznie ciekawy (daje bowiem zwiększo-
ną mobilność i możliwość wpływania na ruch 
przeciwników), fabularnie dubluje się z gladia-
torem. Dziki psychowojownik, z niezrozumia-
łych dla mnie przyczyn, pozbawiony jest mocy 
spotkaniowej z 27. poziomu. Bardzo ciekawie 
prezentuje się animistyczny szaman – zamiast 
wiązać się z duchami zwierząt, przyzywa duchy 

samej ziemi, które pojawiają się np. pod posta-
cią chmury pyłu czy poruszającej się sterty ka-
mieni. Odsyłając swych duchowych towarzyszy 
do otchłani Chaosu Żywiołów, szaman może 
wywołać zróżnicowane efekty wspomagające 
jego i jego towarzyszy lub szkodzące przeciw-
nikom. Choć pozytywnie oceniam także nowe 
opcje dostępne dla czarnoksiężników zysku-
jących swe moce dzięki paktowi z władcą jed-
nego z miast-państw Athasu, to od strony fa-
bularnej nie sposób nie zauważyć, że ta opcja 
pasuje raczej do Bohaterów Niezależnych, a nie 
postaci graczy, które niejako z definicji przeciw-
stawiać się mają despotycznym monarchom 
pustynnego świata.

Pisząc o nowych epickich przeznaczeniach, 
koniecznie wspomnieć trzeba o kluczowym 
elemencie dotyczącym postaci posługujących 
się mocami wtajemniczeń. Otóż wszystkie one, 
używając swoich dziennych mocy oznaczonych 
jako tajemna, mogą powtórzyć test ataku lub 
obrażeń – muszą jednak zaakceptować drugie-
go rzutu; poza tym, co istotniejsze, akt taki wy-
sysa energię życiową z pobliskich istot i z samej 
ziemi. Wszystkie stworzenia w bezpośrednim 
otoczeniu czarownika otrzymują nekrotyczne 
obrażenia, których nie sposób zmniejszyć czy 
zanegować, zaś rośliny momentalnie więdną 
i zamieniają się w pył, a ziemia staje się na za-
wsze jałowa. Ten efekt, znany jako splugawie-
nie (defilement) to główny powód powszech-
nej nienawiści do magów wszelkiej maści i 
konieczności ukrywania przez nich prawdziwej 
natury swych mocy. Podręcznik sugeruje, by 
postaci miały możliwość plugawienia terenu 
przy używaniu każdej mocy z określnikiem ta-
jemna – jaki jednak miałby być tego cel, trudno 
określić. Zadawanie obrażeń pobliskim wro-
gom i możliwość powtórzenia testu odnosi 
się tylko i wyłącznie do mocy dziennych (choć 

można to zmienić dzięki odpowiednim atu-
tom), plugawienie przy innych mocach byłoby 
więc tylko sztuką dla sztuki, nie służącą nicze-
mu poza pokazaniem, jak „strasznie bardzozły” 
jest plugawy magik.

Zależnie od tego, czy bohater zdecyduje się 
wykorzystać możliwości zyskiwane za cenę wy-
jaławiania otaczającego go terenu i przyczynia-
nia się do powolnego umierania świata, który i 
tak stoi na krawędzi zagłady, czy powstrzyma 
się od tej drogi na skróty, otwierają się przed 
nim dwa diametralnie odmienne epickie prze-
znaczenia – może zostać avangionem, awa-
tarem pierwotnych duchów świata, prowa-
dzącym go na drogę ku nowej erze żyznego 
rozkwitu, lub smoczym królem – ostatecznym 
ucieleśnieniem mocy plugawienia, zionącym 
piekielnym ogniem i niepowstrzymaną nie-
nawiścią do wszystkich, którzy ośmielą mu się 
przeciwstawić.

Oczywiście nie tylko mistyczni czarownicy zo-
stali uwzględnieni przy tworzeniu nowych 
epickich przeznaczeń dla bohaterów Athasu. 
Wojownicy wszelkiej maści mogą wkroczyć na 
drogę Władcy Hord (Hordemaster) – legendar-
nego dowódcy wiodącego do boju całe nacje 
i obalającego imperia; psioników może skusić 
przeznaczenie Władcy Umysłu Zakonu (Mind 
Lord of the Order), zaś pierwotni bohaterowie 
mogą podążać drogą Pyreena – niezłomnego 
obrońcy wrażliwej natury.

Atuty zawarte w tym podręczniku przynoszą 
nowe możliwości wszystkim postaciom. Oczy-
wiście nie zabrakło tu zdolności odwołujących 
się do nowych ras czy motywów przewodnich, 
na szczególną uwagę zasługują jednak dwie 
ich grupy. Pierwsza z nich to atuty walki na 
arenie (Arena Fighting Feats) – oprócz dawa-

nia stałej premii do określonych umiejętności, 
zapewniają też dodatkowe efekty (np. moż-
liwość przemknięcia się albo karę do obrony 
czy określonych testów przeciwnika) gdy ich 
posiadacz wykorzystuje jedną z przypisanych 
do nich mocy klasowych. Druga grupa atu-
tów reprezentuje nadzwyczajną biegłość w 
posługiwaniu się jakąś nietypową bronią (np. 
siecią, biczem, albo egzotycznymi rodzajami 
oręża charakterystycznymi dla tego settingu, 
jak kahulak czy smocza łapa), a ich wybór po-
zwala zamienić jedną z posiadanych mocy od-
powiedniego poziomu na specjalny atak bądź 
manewr dostępny tylko z użyciem danej broni 
– na przykład oplątanie przeciwnika siecią albo 
osłanianie się nią przed atakami wrogów.

Choć twórcy podręcznika dają nam do dyspo-
zycji zaledwie kilka nowych rytuałów, to nie 
szczędzą wskazówek odnoszących się do wyko-
rzystywania tych pochodzących z innych źródeł. 
Generalnie rzecz biorąc, prowadząc kampanie 
osadzone w realiach Dark Suna, należy zwrócić 
szczególną uwagę na te rytuały, które w jakiś 
sposób nie współgrają z jego specyfiką – te-
leportacja, tworzenie pożywienia czy wody, a 
także niektóre wpływające na pogodę są niedo-
stępne dla postaci żyjących na pustyniach Atha-
su, podobnie jak wszystkie wymagające testów 
Religii – w przypadku niektórych z tych ostat-
nich możliwe jest ich zastąpienie odpowiedni-
kami wykorzystującymi Wiedzę Tajemną.

Fragment rozdziału traktujący o nowym ekwi-
punku przynosi bardzo zgrabną tabelkę zesta-
wiającą rozmaite rodzaje mistrzowskich pan-
cerzy z ich athasiańskimi odpowiednikami, a 
także informacje o nowych rodzajach uzbro-
jenia i wyposażenia, z jakiego korzystać mogą 
postacie. Jako że w realiach Dark Sun metal jest 
surowcem niezwykle rzadkim i kosztownym, 
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zdecydowaną większość sprzętów normalnie 
wykonywanych z jego wykorzystaniem wytwa-
rza się z innych materiałów – kości, drewna czy 
chityny. W wersji settingu wydawanej jeszcze 
przez TSR użyty materiał skutkował odpowied-
nimi modyfikatorami (w przypadku broni – od-
dzielnymi do trafienia i obrażeń), co zmuszało 
graczy i prowadzących do zapamiętywania lub 
notowania modyfikatorów zależnie od tego, 
czy np. miecz, którym posługiwał się bohater, 
wykonany był z kości, drewna, kamienia lub 
obsydianu. W obecnej wersji zasad bronie mają 
identyczne statystyki niezależnie od materiału, 
z jakiego są zrobione, i choć, naturalnie, nie jest 
to zbyt realistyczne, to z punktu widzenia płyn-
ności rozgrywki jest rozwiązaniem ze wszech 
miar słusznym. Zrezygnowano także z nad-
miernie udziwnionego systemu monetarnego 
– choć w dalszym ciągu niemal wszystkie funk-
cjonujące w obiegu monety to nie metalowe 
krążki (te znajdziemy najpewniej tylko w skarb-
cach królów-czarowników), a ceramiczne dyski, 
to obecnie ich wartość odpowiada po prostu 
dawniej stosowanym monetom, bez dzielenia 
na dziwaczne kawałki. Zachowana za to została 
opcjonalna zasada dotycząca zniszczenia broni 
przy ciosie – niemetalowe bronie mogą złamać 
się, gdy przy teście ataku wyrzucimy jedynkę. 
Alternatywna zasada proponowana przez au-
torów stanowi, że w takiej sytuacji gracz ma wy-

bór – albo przyjmuje porażkę i zachowuje oręż 
nietknięty, albo może powtórzyć test ataku, 
jednak broń ulega wówczas zniszczeniu. Takie 
rozwiązanie daje graczom możliwość przynaj-
mniej częściowego zanegowania pechowego 
rzutu w krytycznym momencie, jednak za okre-
śloną cenę – muszę powiedzieć, że mi bardzo 
przypadło ono do gustu.

Generalnie jednak zawartość tego rozdziału nie 
zachwyca. Owszem, jest parę naprawdę fajnych 
kawałków, inne niestety wydają się mocno nie-
dopracowane, a ogólnie rozdział jest mocno 
nierówny z przechyłem do przeciętności. Na 
tle pozostałej zawartości podręcznika wypada 
zwyczajnie słabo.

Siedmiogród na pustyni
Na szczęście tego samego w żadnym razie nie 
mogę powiedzieć o następnej części podręcz-
nika, przynoszącej Atlas Athasu (Atlas of Athas) 
– opis settingu, w jakim rozgrywać się będą 
darksunowe kampanie. Zgodnie z założeniami 
przyjętymi w czwartej edycji D&D jest on przed-
stawiony w formie punktów światła (points of 
light) – nieliczne ostoje cywilizacji otacza nie-
zbadana i nieprzyjazna dzicz, a odkrywanie jej 
tajemnic to jedno z głównych zadań bohaterów. 
O ile w innych settingach, które w poprzed-
nich edycjach opisane zostały nierzadko bar-

Sześciu królów siedmiu miast
Każde z siedmiu miast Athasu ma unikalny charakter, który często łatwo skojarzyć z określoną 
kulturą, co bardzo ułatwi prowadzącemu odmalowanie przed graczami jego specyfiki.
• Tyr, Wolne Miasto – to domyślne miejsce, w którym swe przygody rozpoczynają postacie gra-
czy i najszerzej opisane miasto. Jako jedyne posiada dostęp do kopalni żelaza i jako jedyne nie 
jest rządzone przez króla-czarownika. Kalak, Tyran Tyru, zginął w trakcie rewolty, co dokładnie 
opisuje Tajemnica ziguratu. obecnie miastem włada król Tithian, dawny templariusz, który do-
piero konsoliduje swą władzę wobec rozmaitych frakcji. Co niezwykłe, w Tyrze zakazane jest 
niewolnictwo. Zabójstwo Kalaka sprawiło zaś, że na Tyr zwrócone są oczy pozostałych królów-
-czarowników, obawiających się, by do ich domen nie zawitało widmo rebelii.

– Balic, Miasto Żagli – najbogatsze z Siedmiu Miast, leżące nad Morzem Iłu, zachowuje pozory 
demokracji. Jego władca, Dyktator Andropinis, oficjalnie został wybrany przez mieszkańców 
i z ich woli sprawuje swój urząd, rzecz jasna dożywotnio. Pod demokratyczną fasadą kryją się 
jednak rządy żelaznej ręki, a prawa służą jedynie ochronie interesów władcy i sprzyjających 
mu możnych. Najkrócej można scharakteryzować to miasto jako wynaturzoną wizję antycznej 
demokracji.
– Draj, Miasto Księżyców – jego władca, Tectuktitlay, tytułujący się Ojcem Życia, cieszy się boską 
czcią swych poddanych, którzy na jego ołtarzach składają w ofierze setki niewolników. Imperia 
prekolumbijskiej Mezoameryki stanowiły oczywistą inspirację dla Miasta Księżyców i Mistrzo-
wie Gry przedstawiający na swoich sesjach tę metropolię mogą czerpać bezpośrednio z wie-
rzeń i zwyczajów ich mieszkańców.
– Gulg, Leśne Miasto – to kolejne miasto, którego władca, a w tym wypadku – władczyni, przez 
swych poddanych otaczana jest boską czcią. Jednak podczas gdy Ojciec Życia sam ogłosił się 
bogiem, a jego kult jest w Draj religią państwową, Lalali-Puy, Bogini Lasu, jako chyba jedyna 
spośród królów-czarowników cieszy się autentycznym uwielbieniem i miłością swych podda-
nych. Gulg różni się od pozostałych miast w równym stopniu, co jego władczyni od rządzą-
cych nimi tyranów – to raczej zbieranina wiosek otoczonych plątaniną ciernistych roślin, a jego 
mieszkańcy przede wszystkim czują się związani z otaczającą ich wspólnotą krewnych i sąsia-
dów, niż z metropolią jako całością. Dziksze od pozostałych, Gulg najbardziej przypomina osady 
niektórych plemion Indian dorzecza Amazonki – a jego mieszkańcy w niczym nie odbiegają ani 
od stereotypu szczęśliwego dzikusa, ani od obrazu dzikich łowców głów.
– Nibenay, Miasto Kolumn – wedle swoich mieszkańców jest najstarszym i najwspanialszym 
grodem Athasu, jedyną prawdziwą ostoją cywilizacji. Król-czarownik, który nadał mu swe imię, 
niemal zupełnie nie ingeruje w bieżącą politykę, miesiącami czy nawet latami zamykając się w 
pałacowym kompleksie, gdzie – wedle jednych – zgłębia tajniki starożytnej magii, według in-
nych – spędza czas wyłącznie na dekadenckich rozrywkach. Wszyscy templariusze Nibenaya to 
kobiety, rytualnie zaślubione władcy.
– Raam, Miasto Niepokoju – od wielu już lat powoli popadało w ruinę. Jego władczyni, Abalach-
-Re, która oficjalnie ogłosiła się najwyższą kapłanką bogini Badny, zainteresowana jest tylko po-
gonią za swymi przyjemnościami. Sama królowa jak i jej nieliczni templariusze otoczeni są słabo 
skrywaną pogardą, wojsko i straż miejska przesiąknięte są korupcją, a możnowładcy toczą ze 
sobą otwarte wojny o wpływy i kontrolę nad poszczególnymi dzielnicami miasta i okolicznymi 
ziemiami, które eksploatowane bez umiaru, z roku na rok stają się coraz bardziej jałowe. Mimo 
sporej odległości, jaka dzieli Raam od Tyru, jeśli przewrót podobny do tego, którego ofiarą padł 
Kalak, miałby się gdziekolwiek powtórzyć, najprawdopodobniej stałoby się to właśnie tutaj.
– Urik, Miasto Lwów – jego władca, Hammanu, tytułuje się Królem Świata, i choć, rzecz jasna, 
jest w tym sporo przesady, to jak dotąd jego armie, które osobiście prowadzi do boju, nie za-
znały porażki, a sprawnie działająca administracja zapewnia dobre funkcjonowanie miasta. Urik 
wzorowane jest na miastach-państwach Mezopotamii i prowadzone w nim przygody z pewno-
ścią wiele zyskają, jeśli Mistrz Gry zechce przyswoić sobie choć trochę wiadomości na ich temat. 
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dzo szczegółowo, realizacja takiego założenia 
wymaga sporej ekwilibrystyki i wprowadzania 
daleko idących zmian w obrazie świata (czego 
najlepszym przykładem mogą być Zapomniane 
Krainy), w pustynnych realiach Athasu sprawdza 
się ono wręcz idealnie, doskonale wpasowując 
się w jego specyfikę. Siedem miast władanych 
przez królów-czarowników dzielą całe oce-
any piasku, wydmy skrywają niezliczone ruiny 
z czasów Zielonej Ery, a osady leżące z dala od 
czujnego wzroku potężnych władców w każdej 
chwili mogą paść ofiarą ataku barbarzyńskich 
nomadów, dzikich bestii lub naturalnych katakli-
zmów. Wiarygodne mapy obejmują jedynie naj-
ważniejsze szlaki handlowe, a i one wcale nie są 
łatwe do zdobycia. Autorzy dość wyczerpująco 
opisują siedem wielkich miast-państw, z których 
każde w jakiś sposób wyróżnia się na tle pozo-
stałych (patrz ramka), ogólnie przybliżają także 
główne regiony geograficzna Athasu. Do każde-
go obszaru przypisana jest garść archetypów dla 
pochodzących z niego postaci, a same opisy aż 
roją się od pomysłów na przygody rozgrywające 
się w danym regionie czy mieście. Obok rozdzia-
łu trzeciego, ta część podręcznika zdecydowanie 
najbardziej przypadła mi do gustu.

Historie pisane krwią na piasku
Ostatnia część podręcznika, Prowadzenie Gry w 
Dark Sunie (Running a Dark Sun Game), poważ-
nie mnie zawiodła – nie dlatego, by sama w so-
bie była zła, po prostu zawiera nie do końca to, 
co spodziewałem się w niej znaleźć. O samym 
przygotowywaniu i prowadzeniu scenariuszy 
znajdziemy naprawdę niewiele – informacje o 
podstawowych motywach, jakie powinny zna-
leźć się na sesjach, głównych różnicach oddzie-
lających Athas od innych settingów i zaledwie 
po dwóch stronach autorzy przechodzą do 
kwestii mechanicznych. Zasady dotyczące od-
wodnienia czy udaru słonecznego z pewnością 
mogą być istotne, ale na pewno nie są tym, co 
uznałbym za najważniejsze, to samo odnosi się 
do fragmentów poświęconych konstruowaniu 
spotkań w dziczy i na piaskach areny czy przy-
kładowych prób umiejętności.

Natomiast świetne są fragmenty tego rozdziału 
traktujące o nagradzaniu bohaterów. Z uwa-
gi na znikomą ilość magicznych przedmiotów, 
jakie czekają na postacie w Dark Sunie w po-
równaniu ze standardowymi regułami D&D, 
Mistrzowie Gry mogą rozważyć wprowadzenie 

Dodatki ukryte na pustyni
Rasy i klasy postaci, których warianty znalazły się w darksunowej podstawce, oprócz Podręcz-
nika Gracza pochodzą z PH2 i PH3, ale lista suplementów, do których odniesienia znajdziemy 
na jego kartach, jest dłuższa: Adventurer’s Vault, Martial Power, Martial Power 2 – wszystkie one 
teoretycznie potrzebne są, by móc w pełni wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez 
DSCS. Tak naprawdę jednak, może poza opisem zdolności rasowych półolbrzymów, wszystkie 
opcje odwołujące się do tych dodatków można wykorzystać i bez konieczności ich posiada-
nia. Owszem, przedstawione tu wersje szamana i psychowojownika nie będą miały do wyboru 
tylu możliwości, co członkowie innych klas, ale dzięki wykorzystaniu motywów przewodnich w 
niczym nie powinny ustępować im potęgą. Prawdę powiedziawszy, momentami miałem wra-
żenie, że niektóre odniesienia do dodatków, zwłaszcza obu części Martial Power, są wciśnięte 
niejako na siłę, a moce pochodzące z tych podręczników spokojnie dałoby się zastąpić innymi, 
zaczerpniętymi z systemowej podstawki. No, ale jakoś trzeba napędzać sobie sprzedaż kolej-
nych rozszerzeń zasad. 

reguł stałej premii z umagicznienia, znane już 
z Dungeon Master’s Guide II. Jeszcze lepszym 
pomysłem są alternatywne wobec magicznych 
przedmiotów nagrody, które funkcjonują nie-
mal identycznie do zaklętego sprzętu (nawet 
zapewniana przez nie premia to „item bonus”), 
ale inne jest źródło ich pochodzenia – specjalna 
moc może zostać otrzymana od duchów Atha-
su w podzięce za walkę o ocalenie ginącego 
świata, być wynikiem mutacji zdobytej w miej-
scu przesiąkniętym magią, skutkiem błogosła-
wieństwa króla-czarownika czy nawet echem 
chwały zdobytej na przesiąkniętych krwią pia-
skach aren Siedmiu Miast. Choć rozwiązanie 
to bardzo przypadło mi do gustu, to trzeba 
mieć na względzie, że w innych settingach nie 
sprawdzałoby się ono równie dobrze, a łączenie 
go ze standardowymi magicznymi przedmiota-
mi mogłoby nadmiernie wzmacniać postacie.

Na koniec podręcznika dostajemy scenariusz 
krótkiej przygody dla pierwszopoziomowych 
postaci – choć takie określenie jest nieco na 
wyrost, gdyż to raptem zestaw trzech połączo-
nych ze sobą spotkań z pretekstową otoczką 
fabularną. Przeznaczone na nie sześć stron bez 
wątpienia można było spożytkować lepiej. Ja 
chętnie zobaczyłbym tu raczej opisy kilku przy-
kładowych potworów charakterystycznych dla 
tego świata, co ułatwiłoby prowadzenie sesji w 
oparciu o settingową podstawkę, przed zaopa-
trzeniem się w bestiariusz.

Dark Sun Campaign Setting z pewnością nie 
jest podręcznikiem idealnym, zaryzykowałbym 
nawet stwierdzenie, że ma zbyt wiele wad, by 
określić go nawet jako bardzo dobry. Na pew-
no jednak w szkolnej skali zasługuje na mocną 
czwórkę, może nawet z małym plusem. Się-
gnięcie po niego polecam oczywiście wszyst-
kim, którzy pozytywnie wspominają wersje set-

tingu wydawane w latach dziewięćdziesiątych 
przez TSR, ale i tym, którzy szukają ciekawego, 
nieszablonowego settingu fantasy do czwartej 
edycji Podziemi i Smoków.
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udostępnienie podręcznika do recenzji.
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Bartłomiej Łopatka: Robercie, masz za sobą 
dwa tomy Opowieści z meekhańskiego 
pogranicza. Jak się czujesz po sukcesie 
odniesionym przez Twoje opowiadania?

Robert M. Wegner: Jest to pytanie, na które 
trudno odpowiedzieć, ponieważ ten sukces to 
dla mnie duże, osobiste zaskoczenie. Owszem, 
udało mi się napisać serię opowiadań, z których 
jestem zadowolony. Spotykam się z porówna-
niami do różnych sław literackich, jednak spra-
wia to, że czuję się raczej mocno zakłopotany 
niż dumny. Oczywiście, bardzo się cieszę, że 
czytelnikom podobają się moje utwory, bo to 
jest najważniejsze dla mnie, jako autora: żeby 
pisać rzeczy, które są dobrze odbierane przez 
czytelników bez względu na wiek czy prefe-
rencje literackie, bo dobrze napisana opowieść 
jest dla mnie wartością samą w sobie.

BŁ: Czy nie boisz się, że Meekhan przytłoczy 
Cię w pewnym momencie swoim ogromem?

RMW: Jasne, że się boję. Wiedziałem, że to 
będzie duży materiał już w momencie szu-
kania wydawcy pierwszej książki, a nawet za-
nim jeszcze ona powstała. Ale gdyby obawy 
przed ogromem pracy mnie przytłoczyły, nie 
napisałbym nawet pierwszego tomu. Zamiast 
tego drukowałbym pojedyncze opowiadania 
w tempie jednego lub dwóch rocznie. Zdaję 
sobie sprawę, iż ten cykl to robota na długie 
lata, ale pary dodaje mi świadomość, że czytel-
nikom się to podoba. Ich zainteresowanie spra-

wia, że potrafię sobie podarować wylegiwanie 
się przed telewizorem czy granie na kompute-
rze i motywuje, by rano wstać i pisać kolejne 
opowieści. Mam zaplanowane najbliższe trzy 
książki. Później okaże się, czy ilość pracy jaką 
wykonuję znajduje odzwierciedlenie w ilości 
czytelników, których uda mi się zdobyć. Jest to 
kwestia ściśle związana z prawami rynku i sytu-
acją, że jeśli zawiodę jako autor, nikt nie będzie 
chciał wydawać moich książek – bo nikt nie 
wydaje fantastyki dla sławy czy dla połechta-
nia własnego ego, zresztą ja bym się bardzo źle 
z tym czuł. Nie chciałbym zawieść siebie, wy-
dawcy, a przede wszystkim czytelników. Mam 
nadzieję, że mi się uda.

BŁ: Meekhan to Twoja autorska kraina. Czy 
jest on już w pełni skrystalizowany, czy też 
ciągle coś się w nim tworzy, rozwija?

RMW: Historię Meekhanu znam na podobnym 
poziomie jak historię Europy. Wiem, co to była 
wojna trzydziestoletnia i stuletnia, jak przebie-
gały starcia religijne, jak zmieniały się granice 
państw i tak dalej. Z Meekhanem jest podob-
nie: wiem, jak przebiegało tworzenie się po-
szczególnych krajów, znam historię założenia 
kultów religijnych, zasady rządzące magią, po-
lityką, handlem. Trudno jednak mieć w głowie 
cały szczegółowy obraz tak obszernego świata 
i należących do niego najmniejszych księstw 
czy rodów arystokratycznych. Nie dałoby się 
tego opanować bez poświęcenia całego życia 
na badanie i nieustanne sporządzanie nota-

Wywiad z Robertem M. Wegnerem
Przede wszystkim dobra opowieść
Bartłomiej „baczko” Łopatka

tek. Byłoby to dla mnie zbyt nudne. Największą 
frajdę w czasie tworzenia sprawia mi odkrywa-
nie pewnych szczegółów: historie ludzi, rodów, 
plemion, detale dotyczące obyczajów wymy-
ślam na bieżąco i świetnie się przy tym bawię.

BŁ: Skoro już mowa o tworzeniu, to czym ono 
właściwie dla Ciebie jest? Zabawą, ciężką 
pracą, czymś pobocznym? Wydaje się, że to 
jest coś, co lubisz robić, niejako przy okazji 
zarabiając pieniądze.

RMW: Na tym etapie pieniądze są sprawą mało 
istotną. Gdybym nie lubił tego robić, nie anga-
żowałbym się w tak ogromna pracę. Napisanie 
książki na milion znaków jest potwornie ab-
sorbującym, niekiedy wielomiesięcznym zaję-
ciem, podczas którego nie ma czasu na tworze-
nie czegokolwiek innego. Nie ma się go nawet, 
żeby spokojnie usiąść i poczytać książki kogoś 
innego. Przede wszystkim jednak dobrze się 
bawię. Są momenty, gdy jest to czysta rozryw-
ka, ale są i takie, kiedy trzeba ciężko popraco-
wać nad tekstem, gdy nad jedną stroną siedzi 
się godzinę albo dłużej próbując ułożyć aka-
pity tak, aby brzmiały lepiej niż w wersji pier-
wotnej, którą zazwyczaj piszę ciągiem. Później 
wprowadzam kolejne poprawki, choć czasami 
zdarza się też, że napiszę pewną ilość znaków 
i wiem, że nie muszę tego poprawiać – to jest 
chyba najlepsze w pisaniu. Więc to, co nazy-
wam tworzeniem, waha się pomiędzy dobrą 
zabawą a ciężką pracą.

BŁ: Czy zamysł pisania książki sprawił, 
że szukasz nowych informacji, czy też 
budujesz tło geograficzne, religijne, podłoże 
geopolityczne, wzorowane poniekąd na 
naszym średniowieczu, bazując na własnej, 
już posiadanej wiedzy?

RMW: Pochodzę jeszcze z tego pokolenia, któ-
re miało dużo lekcji historii zarówno w podsta-
wówce jak i w szkole średniej, tak że bazuję na 
tym, co wiem. Poza tym historia była od zawsze 
moim konikiem. Bez tych podstaw nie da się 
stworzyć spójnego świata, który miałby ręce 
i nogi. Nie można zapominać dla przykładu o 
tym, że kasta wojowników, rycerzy czy zawo-
dowych żołnierzy stanowiła w przeciętnym 
społeczeństwie od jednego do pięciu procent 
populacji, muszą więc występować w społe-
czeństwie rzemieślnicy, chłopi i kupcy, którzy 
będą ich utrzymywać, bo inaczej kraj nie mógł-
by istnieć. Te elementy powinny ze sobą współ-
grać. Trzeba mieć pewne podstawowe pojęcie 
o tym jak handel czy religia wpływają na kształ-
towanie się państwa. Czytelnik musi być świa-
dom całkowitej spójności tego świata, ale na 
poziomie intuicyjnym, to znaczy nie może się 
cały czas zastanawiać, czy to lub tamto będzie 
ze sobą grało. Cały świat może się rozsypać, je-
żeli nie okaże się logiczny w kwestii najbardziej 
podstawowych elementów.

BŁ: Czy możemy się pokusić o porównanie 
zdarzeń i postaci ze świata Meekhanu do 
tych ze świata rzeczywistego?
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RMW: Nie staram się na siłę przenosić wyda-
rzeń z przeszłości do opowiadań, mrugając 
jednocześnie okiem do czytelnika na zasadzie: 
„Halo, popatrzcie, to już było”. Większość bitew 
opartych na średniowieczu będzie miała po-
dobny przebieg niezależnie od tego, w jakim 
miejscu je umieścimy. Ciężka piechota, łuczni-
cy czy konnica będą zachowywać się w podob-
ny sposób. Nie taki był do końca mój zamysł, 
ale wiem że w naszym kręgu kulturowym opo-
wiadanie Wszyscy jesteśmy Meekhańczykami 
będzie porównywane do Termopil, bo to są ko-
rzenie kultury europejskiej. Być może gdybym 
miał szczęście, lub też pecha, tworzyć w kręgu 
kultury azjatyckiej, opowiadanie to znalazło-
by odzwierciedlenie w podobnych bitwach 
istotnych dla Azjatów. Dla każdego kręgu kul-
turowego można znaleźć tego typu wydarze-
nie. Meekhan jest dość podobny do Imperium 
Rzymskiego, ale kiedyś mówiłem, że każde im-
perium powinno się opierać na czterech naj-
istotniejszych filarach, jakimi są: silna armia, 
dobra gospodarka, dobre drogi i odpowied-
nie relacje między religiami krajów podbitych. 
Są dwie możliwości: albo likwiduje się religię, 
albo się ją asymiluje. Imperium nie zbudowa-
ne w ten sposób upada w ciągu pokolenia lub 
dwóch, bo albo gospodarka nie jest w stanie 
nadążyć za rozrostem terytorium, albo wybu-
chy religijnego fanatyzmu rozdzierają je od 
środka. Asyryjczycy, Persowie czy Babilończy-
cy budowali na takich właśnie zasadach. Mieli 
bardzo dobrze rozwiniętą armię, dobrą gospo-
darkę, potrafili sobie poradzić z asymilacją re-
ligijną ludów podbitych, jednocześnie budu-
jąc dobre drogi i miasta. Inkowie rozwijali się 
zupełnie niezależnie od naszej kultury jednak 
bazowali dokładnie na tych samych zasadach. 
Upadli przez walki władców, a dodatkowo zna-
leźli się tam konkwistadorzy. Gdyby Pizarro po-
jawił się na terenach Inkaskich pięćdziesiąt lat 

wcześniej lub później i trafił na naprawdę silne-
go króla, najprawdopodobniej nie wyszedłby 
stamtąd żywy. Chcąc stworzyć mocne impe-
rium, nie można zapomnieć o jego solidnych 
podstawach. Inaczej czytelnicy w taki kraj nie 
uwierzą.

BŁ: Odnośnie religii: w Twoich książkach nie 
jest to ewidentny politeizm, ale tym bardziej 
nie jest to religia monoteistyczna. Jak udało 
Ci się dopasować to do stosunkowo realnie 
odwzorowanych podstaw gospodarki i 
społeczności? Skąd taki pomysł?

RMW: Religii będzie więcej, ale w późniejszych 
książkach. Staram się nie wrzucać wszystkich 
informacji naraz, by nie było zbyt dużego cha-
osu. Moi główni bohaterowie pochodzą z nizin 
społecznych, toteż wiedzą tyle o otaczającej 
ich rzeczywistości, ile wiedzieć może prze-
ciętny żołnierz, wojownik żyjącego na uboczu 
plemienia czy złodziej. Niektórych mogę prze-
straszyć, ale bogowie będą mieli w dalszych 
częściach więcej do powiedzenia. Cała onto-
logia tego świata będzie jednak odkrywana 
stopniowo, ponieważ jest to jedna z głównych 
opowieści przewidzianych na przyszłość.

BŁ: Jeżeli mowa o bohaterach – 
protagonistami uczyniłeś osoby z pobocza, 
by nie powiedzieć, marginesu społeczeństwa. 
Nie są to ani szlachetni rycerze, ani królowie 
czy książęta.

RMW: Wydawało mi się to o wiele ciekawsze 
niż pokazanie gotowej już postaci. Dość często 
dostajemy głównego bohatera stworzonego 
ze standardowych elementów, na przykład 
sławnego wodza czy wielkiego czarowni-
ka. Nie wiemy, skąd się wziął, ale widzimy, że 
wszyscy darzą go szacunkiem albo się go boją. 

Pierwszy nasuwający się przykład podobnego 
rozwiązania to Erikson i jego Malazańska księ-
ga poległych, w których pojawia się Sójeczka: 
gdy go poznajemy, jest żywą legendą dla swo-
ich żołnierzy, bohaterem imperium, ale nie za 
bardzo orientujemy się w jego pochodzeniu. 
Dopiero później autor odkrywa przed nami 
jego przeszłość. Ja, ponieważ jednym z moich 
ulubionych bohaterów literackich jest Horatio 
Hornblower, chciałbym przedstawić to z dru-
giej strony, czyli: w jaki sposób ludzie prości 
mogą odgrywać większą rolę w historii, prze-
stając być gałązkami miotanymi przez nurt, a 
stając się początkiem czegoś większego, gdyż 
twórcą każdej wielkiej dynastii, każdego impe-
rium był na ogół chłopek z zapyziałej wioski, 
który podbił ze swoją bandą jakiś teren, miano-
wał się księciem, zaś jego wnuk koronował się 
i zakładał prawdziwe państwo. Łatwiej mi się 
pisze o bohaterach, z którymi mogę się identy-
fikować, czyli raczej prostymi i młodymi, niż o 
gotowych herosach.

BŁ: Czy postacie, które tworzysz są 
całkowicie zmyślone, czy też przenosisz 
cechy osób, które znasz (rodziny, przyjaciół) 
na bohaterów i dorabiasz do nich jakieś tło?

RMW: Nie da się ukryć, że bazuję przede 
wszystkim na archetypach, które występują od 
momentu, gdy zaczęto opowiadać historie. To 
znacznie sensowniejsze, niż wymyślanie na siłę 
super oryginalnej postaci, która jest na przy-
kład zabójcą, poetą, świetnym kochankiem i 
kucharzem, a jednocześnie ma kłopoty rodzin-
ne z trzema żonami i szóstką dzieci, z których 
żadne nie jest jego. Taki bohater staje się wów-
czas niewiarygodny. Jednak wśród moich po-
staci jest jedna wzięta z rzeczywistości – mała 
Meehala z opowiadania Każdy dostanie swoją 
kozę, wzorowana na mojej córce, którą bez-

czelnie skopiowałem pod względem uporu i 
sposobu wymowy sprzed kilku lat. Pozostałe 
postacie nie odnoszą się do nikogo istniejące-
go. Trudno byłoby sobie wyobrazić własnych 
przyjaciół w sytuacjach niekiedy dość ekstre-
malnych, które spotykają moich bohaterów. 
Czułbym się z tym nienajlepiej.

BŁ: Jakie książki czytasz? Twoje utwory 
można hipotetycznie podciągnąć pod 
fantasy, czy momentami heroic fantasy, ale 
jaka literatura jest Twoją ulubioną?

RMW: Zawsze mówię na spotkaniach autor-
skich, że nie mam ulubionej literatury. Interesu-
je mnie przede wszystkim dobra opowieść. Nie 
ma znaczenia dla mnie jej ubiór, czyli szufladka, 
w którą można ją włożyć. Ciekawią mnie takie 
opowieści, które by średniowiecznemu dzia-
dowi zapewniły miskę strawy i kufel piwa co 
wieczór, takie jakich ludzie chcą słuchać, które 
kradną im czas, odrywają od telewizji i interne-
tu, bo obecnie sporym wyzwaniem dla autora 
jest skłonienie czytelnika, aby wyłączył telewi-
zor czy komputer, zasiadł z książką w fotelu i 
ją przeczytał. Dużo jest łatwej rozrywki, która 
nie wymaga od nas uruchamiania wyobraźni, 
myślenia, tych połaci naszego mózgu, które, 
mam wrażenie, zanikają. Ja się dobrze bawię 
podczas pisania i mam nadzieję, że czytelnicy 
tak samo będą się bawić podczas czytania.

BŁ: W takim razie życzę Ci, by inni bawili 
się podczas lektury Twoich książek równie 
dobrze jak ja. Dziękuję za wywiad.

RMW: Również dziękuję za rozmowę.
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Przyszłość Ziemi nie będzie kolorowa – takie 
przesłanie można odczytać z wielu książek 
science fiction. Ich autorzy próbują prognozo-
wać nasze dalsze losy, w których znaczącą rolę 
odgrywają kataklizmy, kryzysy (ekonomiczne, 
energetyczne), buntowanie się sztucznej inte-
ligencji, utrata człowieczeństwa, samozagłada 
cywilizacji czy najazdy kosmitów. W nurt ten 
doskonale wpisuje się twórczość Paola Baci-
galupiego – wydawnictwo MAG zafundowało 
nam zbiór Pompa numer 6 i inne opowiadania 
oraz powieść Nakręcana dziewczyna w jednej, 
siedmiusetstronicowej cegle.

Z autorem tym polski czytelnik ma okazję po 
raz pierwszy zapoznać się na poważnie (wcze-
śniej publikowane były tylko jego pojedyncze 
opowiadania w Krokach w nieznane oraz No-
wej Fantastyce) i jest to to bardzo satysfak-
cjonujące doświadczenie. Pompa numer 6 i 
inne opowiadania to zbiór dziesięciu tekstów, 
z których każdy zapada w pamięć, intrygując 
oraz przerażając wizją zniszczonego świata. 
Utwory te poruszają wiele tematów: efekty 
inżynierii genetycznej (Fletka, Ludzie piasku i 
popiołu), zmaganie się cywilizacji z katastrofa-
mi (Kaloriarz, Paszo, Łowca tamaryszków), to, 
jak te ostatnie wpływają na ludzi, ich zacho-
wanie (Regulator, Pompa numer 6); znajduje 
się tu też jedno opowiadanie psychologiczne 
– Miękki. Ostatni zaś tekst, Człowiek z żółtą 

kartą, to swoiste preludium do powieści Na-
kręcana dziewczyna.

Wszystkie wymienione teksty łączy zamiło-
wanie Bacigalupiego do rozważania kondycji 
człowieka przy użyciu ekstrapolacji – bazując 
na obecnych osiągnięciach nauki i nowocze-
snych problemach, pisarz ten rozważa, do cze-

Nakręcana dziewczyna/
Pompa numer sześć - recenzja
Piękna opowieść o zniszczonej przyszłości
Bartłomiej „baczko” Łopatka

go mogą one doprowadzić. I wizje te są strasz-
ne: wyjałowienie świata, cofnięcie cywilizacji 
do etapu średniowiecza, upadek intelektu-
alny, walka z własnymi wytworami inżynierii 
genetycznej oraz, co widać przede wszystkim 
w Ludziach piasku i popiołu oraz Regulatorze, 
dehumanizacja, czy może raczej zmiana spo-
sobu postrzegania własnego człowieczeństwa 
przez ludzkość. Rozważanie tych problemów 
przez Bacigalupiego skłania do refleksji i za-
trważa – to proza, wobec której nie można 
przejść obojętnie.

Podobnie jak w opowiadaniu Człowiek z żół-
tą kartą, scenerią Nakręcanej dziewczyny jest 
Królestwo Tajlandii, które jako jedno z niewie-
lu przetrwało kryzys energetyczny, wyniszcza-
jące, ciągle mutujące choroby dotykające ro-
śliny uprawne i monopol wielkich koncernów 
na odporne na zarazę, zmodyfikowane gene-
tycznie nasiona. Bacigalupi w swojej powieści 
przedstawia świat zniszczony, który bardzo 
niewiele dzieli od całkowitego upadku tech-
nologicznego, a w którym jednocześnie eg-
zystują rzadkie relikty czasów Ekspansji, trak-
towane niemal nabożnie – komputery, czołgi. 
Konwencjonalne źródła energii zawiodły, me-
chanizacja praktycznie nie istnieje, więc całą 
pracę wykonują genetycznie zmodyfikowane 
zwierzęta oraz ludzie. Dla większości społe-
czeństwa przetrwanie zależy od siły mięśni i 
ilości fizycznej pracy, jaką są w stanie wyko-
nać, co dla starców oraz chorych oznacza prak-
tycznie wyrok śmierci. Cywilizacja wykonała 
olbrzymi krok wstecz – demokracja przestała 
istnieć, zastąpiona państwami policyjnymi, w 
których olbrzymią władzę posiadają bogacze 
i wszechpotężne, decydujące o losie milionów 
ludzi, korporacje.

Fabuła tej powieści biegnie kilkutorowo, zbie-
gając się w kluczowych miejscach. Śledzimy 
losy: bogatego Amerykanina (tzw. faranga), 
kaloriarza, który próbuje odnaleźć tajlandzki 
bank nasion, co wplątuje go w niebezpieczne 
rozgrywki polityczne; byłego chińskiego wła-
ściciela korporacji, obecnie jednego z wielu, 
praktycznie nic nie posiadających, chińskich 
uchodźców, usługującego wyżej wspomnia-
nemu cudzoziemcowi i jednocześnie próbują-
cego odzyskać choć część swojej potęgi oraz 
bogactwa; nieprzekupnego członka białych 
koszul (celnicy, organizacja rządowa z dużymi 
wpływami, dbająca o przestrzeganie restryk-
cyjnych przepisów), toczącego prywatną wal-
kę z korupcją oraz nieuczciwym rządem; tytu-
łowej nakręcanej dziewczyny – potępianego 
przez społeczeństwo Tajlandii inteligentnego 
robota – która, by nie zostać skompostowaną, 
pracuje jako prostytutka, przez co jest publicz-
nie upokarzana i maltretowana.

Bacigalupi sprawnie radzi sobie z wielowąt-
kową fabułą, nie szczędząc czytelnikowi cie-
kawych zwrotów akcji. Wadą może wydawać 
się w pewnym momencie zbytnie skupienie 
się na polityce i jej ogólnoświatowych konse-
kwencjach, przez co tracimy z oczu wydarze-
nia dotyczące protagonistów – a ich los jest 
niezwykle interesujący. Postacie są bogate, 
intrygujące, pełne, ich perypetie wzruszają, 
przemyślenia zmuszają do zastanowienia się 
nad własną piramidą wartości oraz obecnymi 
przemianami i tego, do czego mogą doprowa-
dzić. Autorowi udało się stworzyć postacie, w 
których sytuację, mimo wielu wyróżniających 
ich cech (a może właśnie dlatego?), łatwo się 
wczuć.
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Podobnie jak w Pompie numer 6…, autor za-
chwyca złożonością swojej wizji oraz przera-
ża jej pesymizmem. Nakręcana dziewczyna 
to obraz zbarbaryzowanego i upodlonego 
społeczeństwa, które ponownie, jak w prehi-
storii, myśli przede wszystkim o zaspokojeniu 
swoich podstawowych żądz – jeść, mieć gdzie 
spać, kopulować. Ludzie przestali myśleć per-
spektywistycznie, nie wybiegają w przyszłość: 
liczy się dzisiaj, byleby przeżyć. Bacigalupi po-
kazuje, na jak chwiejnych podstawach utrzy-
muje się nasza współczesna cywilizacja i jak 
łatwo porządek ten jest zburzyć.

Także język, jaki w swoich utworach wykorzy-
stuje Bacigalupi, zasługuje na pochwałę – do-
brze odwzorowuje on posępne realia tekstów, 
jest dosadny, nie brakuje w nim wulgaryzmów, 
ale znajdują się dokładnie tam, gdzie powinny 
być. To kolejna składowa klimatu powieści i 
zbioru opowiadań.

Jedynym minusem, który może utrudniać i 
zniechęcać do lektury, jest objętość tej książki. 
O ile opowiadania z pierwszej części są różno-
rodne, przedstawiają rozmaite wizje przyszło-
ści, wyraźnie skupiając się na innych rzeczach, 
dzięki czemu czyta się je szybko, bez znudze-
nia, o tyle następująca po nich prawie pięciu-
setstronicowa powieść w pewnym momencie 
przygniata i nuży.

Paolo Bacigalupi stworzył niesamowite utwory 
– przejmujące, zmuszające do refleksji, strasz-
ne – sugestywne opisy możliwej, niezbyt kolo-
rowej, przyszłości. To fantastyka z najwyższej 
półki, choć radzę czytać ją powoli, z umiarem, 
by nie przejeść się twórczością tego autora, 
jego bardzo niepokojącymi wizjami.
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Data wydania: 12 stycznia 2011
Liczba stron: 702
Oprawa: twarda
Wymiary: 135x202 mm
Seria: Uczta Wyobraźni
Cena: 55 zł

Prezentujemy pierwszą część polecanek książ-
kowych 2010 - wyboru tych utworów z ubie-
głego roku, które według naszych redaktorów 
są szczególnie godne uwagi:

Magdalena „Iman” Litwin
Wodospad - Maciej Kuczyński
Jest to historia umierającego na raka Rober-
ta, który wyrusza w podróż do Ameryki Połu-
dniowej. Robi to, ponieważ po raz ostatni chce 
spotkać się ze swoją żoną, prowadzącą tam 
badania antropologiczne. Przy okazji tej wy-
prawy bohater odkrywa, że wszystko, co uko-
chana opowiadała mu o świecie szamańskim, 
jest prawdą. Według mnie książka ta zasługuje 
na znalezienie się na liście najlepszych w 2010 
roku, ponieważ autor w oryginalny sposób 
wprowadza nas w konwencję mitu i oniryczną 
krainę, gdzie wszystko zdaje się być możliwe. 
Towarzyszenie głównej postaci w wędrówce 
przez świat szamański pozwala puścić wodze 
fantazji i znaleźć się w zupełnie innym świecie. 
Książka ta pozwala oderwać się od rzeczywi-
stości, ale jednocześnie przypomina o różnych 
problemach z jakimi możemy się spotkać. Peł-
na jest refleksji o życiu i umieraniu, a także do-

wodzi, że warto mieć odwagę i podejmować 
próby realizowania nawet najbardziej śmia-
łych marzeń.
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Polecanki 2010
Redaktorzy prezentują najciekawsze książki 2010 roku
Magdalena „Iman” Litwin, Bartłomiej „baczko” Łopatka, Magdalena 
„Schleppel” Tomaszek, Maja „Vanth” Białkowska, „Blanche”,  Tomasz 
„Asthariel” Lisek, Bartosz „Zicocu” Szczyżański, Marcin „malakh” 
Zwierzchowski, Łukasz „Salantor” Pilarski, Michał „rincewind bpm” 
Smoleń, Aleksandra „mil” Wałkowska

http://ksiazki.polter.pl/Wodospad-n26985
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Rzeka bogów - Ian McDonald
Ian McDonald wykreował wizję Indii w przy-
szłości jako kraju, gdzie tradycyjne wierzenia 
łączą się z nowoczesną technologią i wszech-
obecną polityką. Autor opowiedział historię 
kilkunastu bardzo różniących się od siebie po-
staci, z których każda okazuje się być wpląta-
na w niepokojące wydarzenia mające miejsce 
w kraju. Powieść ta zasługuje na uznanie za-
równo ze względu na intrygującą fabułę, jak i 
talent pisarski twórcy. Wydarzenia rozgrywają 
się w ciekawych realiach, brak jednego głów-
nego bohatera pozwolił na znaczne rozbudo-
wanie fabuły, a sprawność, z jaką McDonald to 
wszystko opisał sprawia, że czytelnik nie tylko 
nie czuje się zagubiony mnogością wątków, 
ale może się w nie w pełni zaangażować

Fiolet - Magdalena Kozak
Tegoroczna powieść Magdaleny Kozak wprowa-
dza nas w świat ogarnięty inwazją zabójczych 
fioletowych roślin z kosmosu. W pierwszej chwi-
li może brzmieć to zabawnie, ale kolejne wyda-
rzenia szybko przekonują czytelnika, że sytuacja 
jest poważna, a bohaterom naprawdę zagraża 
niebezpieczeństwo. Największy plus Fioletu to 
dynamiczna akcja, która całkowicie wciąga już od 
pierwszych stron. Fabułę osadzono w Warszawie, 
a więc teoretycznie w miejscu czytelnikowi zna-
nym, ale autorka zamienia je w zabójczą strefę, 
gdzie każdy nieostrożny ruch można przypłacić 
życiem. Oprócz galopującej akcji i zadań dla twar-
dzieli w książce znalazło się też miejsce na bar-
dziej emocjonalną stronę bohaterów, dlatego są-
dzę, że każdy może w niej znaleźć coś dla siebie.

„Blanche”
Wiedźma z Wilżyńskiej Doliny –
Anna Brzezińska
Jestem wielką fanką twórczości Anny Brzeziń-
skiej, a pojawienie się na rynku nowego dzie-
ła autorki to dla mnie zawsze swego rodzaju 
literackie święto – nic więc dziwnego, że rok 
2010 upłynął mi pod znakiem oczekiwania na 
Wiedźmę z Wilżyńskiej Doliny, drugi tom opo-
wiadań o przygodach Babuni Jagódki. Moja 
cierpliwość została nagrodzona – każde zawar-
te w zbiorze opowiadanie to kawałek napraw-
dę dobrej literatury. Harce Babuni potrafią roz-
bawić do łez i jednocześnie skłonić do refleksji. 
Wśród kolejnych przygód wioskowej wiedźmy 
można odnaleźć mnóstwo intertekstualnych 
nawiązań. Wszystko zaś opisane zostało cha-

rakterystycznym dla Brzezińskiej stylizowa-
nym językiem, pełnym wyśmienitych metafor. 
To najlepsza książka, jaką miałam przyjemność 
przeczytać w minionym roku, która zadowoli 
wszystkich czytelników: zarówno tych, któ-
rzy szukają jedynie literackiej rozrywki, jak i 
miłośników poważnej fantastyki. Jeśli jeszcze 
nie mieliście okazji zapoznać się z tą pozycją, 
pamiętajcie aby nadrobić zaległości w Nowym 
Roku!

Magdalena „Schleppel” Tomaszek
Zimowy monarcha – Bernard Cornwell
To brutalna i mroczna opowieść o Brytanii, 
reinterpretująca historię Okrągłego Stołu i sa-
mego Króla Artura. Cornwell wnosi powiew 
świeżości do kanonu literatury arturiańskiej. 

http://ksiazki.polter.pl/Rzeka-bogow-n22631
http://ksiazki.polter.pl/Fiolet-n26977
http://ksiazki.polter.pl/Wiedzma-z-Wilzynskiej-Doliny-n28687
http://ksiazki.polter.pl/Zimowy-monarcha-n27430
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Oczami dorastającego młodzieńca, a potem 
bohaterskiego wojownika, oglądamy nastę-
pujące po sobie wydarzenia i pogłębiający 
się chaos, w którym znajduje się Brytania od 
momentu śmierci króla Uthera. Jego jedynym 
spadkobiercą jest wnuk, Mordred. To właśnie 
jego obrońcą mianuje się Artur, nieślubny 
syn zmarłego Wielkiego Króla, przyrzekający 
bronić dziedzictwa małoletniego monarchy, 
zarówno przed najeźdźcami, jak i wszelkimi 
potencjalnymi uzurpatorami. Całość jest wcią-
gającą opowieścią, pełną dynamicznych opi-
sów walk; autor umiejętnie żongluje scenami 
pełnymi patosu i przemocy oraz zjadliwymi 
opisami raczkującego dopiero chrześcijań-
stwa. Karty opowieści zaludnione są bohatera-
mi z krwi i kości, zarówno sympatycznymi jak i 
budzącymi grozę.

Wolni Ciut Ludzie – Terry Pratchett
Nowy, świeży przekład historii wydanej po 
raz pierwszy w Polsce w roku 2005. Pratchett 
wyciska co się da z typowej powieści inicjacyj-
nej, przy okazji wywracając do góry nogami 
większość nauk wyniesionych z lektur baśni. 
Dziewczynka ratująca brata, nie jest słodką 
istotką jak Gerda, lecz dziewczęciem w wiel-
kich butach uzbrojonym w dużą patelnię, z 
której potrafi zrobić doskonały użytek. Wierni 
towarzysze naszej nietuzinkowej bohaterki to 
gromada ostro popijających brutali, nijak nie 
pasujących do bajkowych standardów. Śnież-
ka miała siedmiu słodkich krasnali, zaś kompa-
nia Tiffany kradnie owce, bije koty i plądruje 
spiżarnie, bojąc się tylko prawników i słowa 
drukowanego. Po raz kolejny Pratchett udo-
wadnia, że jest mistrzem nie tylko ciętych dia-
logów i zabawnych opisów, ale równie dosko-
nale radzi sobie z tworzeniem pouczających i 
zajmujących historii, które zupełnie bezbole-
śnie uczą. Pozory mylą, najważniejsze i zara-
zem najtrudniejsze jest myślenie wbrew sche-
matom - te wszystkie prawdy poznaje Tiffany 
w trakcie swojej wędrówki, a my razem z nią. 
Wszystko to zaś podane jest nam bez dydak-
tycznego smrodku, w doskonale nam znanej, 
przezabawnej formie.

Maja „Vanth” Białkowska
Wiedźma z Wilżyńskiej Doliny –
Anna Brzezińska
Z dawna oczekiwana kontynuacja przygód Ba-
buni Jagódki – wiedźmy charakternej, tempe-
ramentnej i posiadającej niezwykle cyniczne 
poczucie humoru. Zbiór zawiera siedem no-
wych opowiadań, nie we wszystkich Babunia 
jest postacią pierwszoplanową. Lecz nawet 
gdy występuje jedynie w roli – czasami nie-
malże post factum - komentatora wydarzeń, 
pozornie nie uczestnicząc w dolach i niedo-

lach wilżyńskiego ludku, jej obecność rzuca 
cień na fabułę. Brzezińska niewątpliwie jest 
mistrzynią słowa. Jej charakterystyczny, roz-
poznawalny już od pierwszych akapitów styl, 
bogactwo języka, umiejętne splatanie rozma-
itych rodzajów narracji i elementów humo-
rystycznych z głęboko poruszającymi budzi 
podziw. Sięga zarówno do archetypicznych 
wyobrażeń postaci, mitów, podań i bajek, jak i 
do źródeł historycznych, a zaczerpnięte stam-
tąd wątki i motywy przekształca w sposób so-
bie właściwy. Wskutek tego otrzymujemy ba-
śnie – piękne, mądre, ale i gorzkie, a chwilami 
nawet - okrutne. Poruszające do głębi, lecz i 
wywołujące uśmiech, a nawet gromki śmiech. 
Literackie szarady podsuwają kolejne tropy i 
skłaniają czytelnika do własnych poszukiwań. 
Lektura obowiązkowa dla każdego miłośnika 
dobrej książki.

Pył Snów – Steven Erikson
Dziewiąta już odsłona Malazańskiej Księgi Po-
ległych. Książka, która stawia więcej pytań, niż 
odpowiedzi, gdyż jest pierwszą połową dwu-
tomowego zakończenia eriksonowską epope-
ję. Zatem otrzymujemy jedynie wstęp, fabular-
ne rozpoczęcie kilkunastu wątków połączone 
z wprowadzeniem na scenę uczestniczących 
w niej postaci – zarówno tych dobrze już czy-
telnikom znanych, jak i zupełnie nowych. Łow-
cy Kości, Szare Miecze, Bharghastowie, ludzie , 
Ascendenty i bogowie – wszyscy zmierzają ku 
nieuchronnej konfrontacji z Okaleczonym Bo-
giem. Pokładając w tej walce rozmaite – często 
sprzeczne ze sobą – oczekiwania. Jak zwykle u 
Eriksona mamy frapująca fabułę połączoną ze 
świetnie zarysowanymi, pełnokrwistymi bo-
haterami – zarówno tymi pierwszoplanowymi, 
jak i zupełnie marginalnymi - kapitalne dialogi 
i epickie sceny bitewne. Świat dopracowany w 
najmniejszych szczegółach, choć z każdym ko-

lejnym tomem – coraz bardziej mroczny. Au-
tor uzupełnia kolejne elementy skomplikowa-
nej układanki, tego jak jest wykreowany przez 
niego świat, rzucając garść nowych informacji, 
które jednak często trzeba wyławiać spośród 
tych mniej znaczących, zaś zakończenie książ-
ki może wywołać irytację. Lecz i tak każdy fan 
Malazu po nią sięgnie.

Król Królów – Harry Sidebottom
Drugi tom trylogii Wojownik Rzymu osadzonej 
w realiach Imperium Romanum doby III wieku 
n.e. rozdartego kryzysem wewnętrznym i ata-
kowanemu na wszystkich granicach przez pla-
miona barbarzyńskie i Sassanidów. Poznajemy 
dalsze losy Balisty – syna barbarzyńskiego wo-

http://ksiazki.polter.pl/Wolni-Ciut-Ludzie-n29311
http://ksiazki.polter.pl/Wiedzma-z-Wilzynskiej-Doliny-n28687
http://ksiazki.polter.pl/Pyl-snow-Czesc-1-n22687
http://ksiazki.polter.pl/Krol-krolow-n27085
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dza, który w szeregach Rzymskiej armii dosłu-
żył się tytułu dux ripae. W pierwszej części wy-
słany przez cesarza Waleriana z misją obrony 
leżącego na wschodnim limesie miast Arete, 
po jego upadku najpierw popada w niełaskę, 
a następnie otrzymuje kolejne karkołomne 
zadania. Od wyprawy na ratunek oblężonemu 
miastu Kirkezjon, poprzez awans na zastęp-
cę namiestnika prowincji, kiedy przyjdzie mu 
nadzorować pogrom chrześcijan, aż po udział 
w tragicznej bitwie pod Edessą. Znakomicie 
oddane realia epoki (autor jest historykiem) 
zostały umiejętnie połączone z wciągającą fa-
bułą. Obrazu dopełnia mocno nakreślona syl-
wetka głównego bohatera – niezłomnego wo-
jownika, szlachetnego, dumnego, świetnego 
wodza, oddanego przyjaciela i kochającego 

męża. Również postaci drugoplanowe budzą 
sympatię. Czyli – pierwszorzędna powieść hi-
storyczna.

Bartłomiej „baczko” Łopatka
Trylogia Arturiańska – Bernard Cornwell
W 2010 roku ukazały się dwa tomy trylogii ar-
turiańskiej Bernarda Cornwella i stwierdzam, 
że to jedne z najlepszych książek historycz-
nych jakie czytałem. Intrygują wizją dzikiego, 
na wpół pogańskiego średniowiecza z pró-
bującym się głębiej zakorzenić chrześcijań-
stwem; ciekawią przekazywanymi informacja-
mi na temat życia codziennego ówczesnych 
ludzi i obrzędów, druidyzmu. To także, a może 
przede wszystkim, odbrązowienie legendy o 
Arturze i Okrągłym stole – zamiast pięknej ba-
śni z happy endem, otrzymujemy twardą, bru-
talną opowieść o wojnie i władzy. I taka wersja 
trafia do mnie dużo bardziej.

Relacja z pierwszej ręki – Janusz A. Zajdel
To niesamowity zbiór nieżyjącego już polskie-
go pisarza science fiction. W swoich opowia-
daniach porusza szerokie spektrum tematów, 
od, wydawałoby się, błahych, po te najbardziej 
skomplikowane. W książce tej widać cały jego 
kunszt literacki – zagadnienia są rozważane 
przystępnym (i eleganckim) językiem, autor 
bawi się formą swoich opowieści. To także 
synteza socjologii i science fiction – autor pod 
przykrywką fantastyki analizuje i omawia wie-
le problemów społecznych.

Róża Selerbergu – Ewa Białołęcka
Dla mnie największe pozytywne zaskoczenie 
tego roku w polskiej fantastyce. Lekkie, pełne 
humoru i skrzące się od aluzji i autorskich mru-
gnięć okiem dzieło – autorka miesza konwen-
cje, parodiując znane motywy (Harry Potter, 
Wiedźmin, feminizm) jednocześnie komentu-

jąc współczesność. Ten zbiór 3 mikropowieści 
to bardzo dobre źródło lekkiej, ale nie prostac-
kiej rozrywki.

Tomasz „Asthariel” Lisek
Pył snów – Steven Erikson
Będąc fanatykiem Malazańskiej Księgi Pole-
głych nie mogłem nie uwzględnić w zesta-
wieniu dziewiątego tomu tej najbardziej wie-
lowątkowej serii fantasy. Epicka opowieść o 
malazańskich żołnierzach zbliża się do końca 
– bohaterowie są coraz bliżej finałowej kon-
frontacji z Okaleczonym Bogiem, Starsi Bo-
gowie znów wędrują po świecie, a większość 
pionków jest już ustawiona na szachownicy. 
Nie jest to książka równie dobra jak poprzed-

nie dzieła Eriksona, ponieważ nie stanowi za-
mkniętej całości – otrzymaliśmy po prostu 
połówkę zakończenia cyklu. Tym samym akcja 
posuwa się do przodu zdecydowanie zbyt po-
woli, pewne wątki wydają się być ze sobą nie-
związane, a zakończenie jest rozczarowujące 
– co nie zmienia to faktu, że mamy do czynie-
nia z dziełem Eriksona, a ten nie jest w stanie 
napisać kiepskiej książki.

Cykl Harry Hole – Jo Nesbo
Czytając kolejne książki fantasy lub science-fic-
tion warto od czasu do czasu zrobić sobie prze-
rwę i skierować spojrzenie ku jakiemuś innemu 
gatunkowi – np. kryminałom. W tej kategorii 
warto polecić wszystkie powieści autorstwa Jo 

http://ksiazki.polter.pl/szukaj,noty.html?ksiazka&Cykl&Trylogia+Arturia%F1ska
http://ksiazki.polter.pl/Relacja-z-pierwszej-reki-n28582
http://ksiazki.polter.pl/Roza-Selerbergu-n29080
http://ksiazki.polter.pl/Pyl-snow-Czesc-1-n22687
http://ksiazki.polter.pl/szukaj,noty.html?ksiazka&Cykl&Harry+Hole
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Nesbo, które zostały wznowione w tym roku. 
Czemu seria o komisarzu Harrym Hole’u jest 
tak dobra? Dialogi są dowcipne i żywe, często 
pojawiają się zaskakujące zwroty akcji, a fabuła 
trzyma w napięciu. Bardzo przypadł mi też do 
gustu pomysł polegający na częstym przeska-
kiwaniu między punktami widzenia różnych 
osób, dzięki czemu podczas śledztwa czytelnik 
nie jest zmuszony do ciągłego śledzenia po-
czynań głównego bohatera. Największą zaletą 
są jednak postacie z krwi i kości wzbudzające 
żywe emocje podczas lektury.

Kroniki Amberu – Roger Zelazny
Zysk i S-ka zrobiło nam wszystkim wspaniały 
prezent, wznawiając kultowy cykl o Ambe-
rze w dwóch zbiorczych tomach. Opowieść o 
dziewięciu książętach Amberu nawet tyle lat 

po premierze wciąż zachwyca plejadą zróżni-
cowanych bohaterów, mnóstwem przeplata-
jących się wątków i oryginalnym uniwersum. 
Carl Corey budzi się w szpitalu, nie pamięta-
jąc nic ze swej przeszłości – dopóki nie trafia 
do Amberu, będącego jedynym ‚prawdziwym’ 
światem, którego odbiciem są wszystkie al-
ternatywne krainy, zwane ‚cieniami’. Powró-
ciwszy do starego imienia, Corwina, odnawia 
kontakty z rodzeństwem – a nie wszyscy są za-
dowoleni z jego powrotu... Co z tego wynika? 
Wojna, ciągłe spiski, sojusze między wrogami, 
blefy i całe mnóstwo tajemnic. Krótko mówiąc 
– absolutna klasyka gatunku, której nie wypa-
da nie znać.

Bartosz „Zicocu” Szczyżański
Chochoły – Wit Szostak
Mojego podsumowanie nie mogłem nie za-
cząć od najlepszej polskiej powieści, jaką 
miałem okazję przeczytać w ubiegłym roku. 
Chochoły to tekst naprawdę niezwykły: świat 
krakowskiego Domu wręcz pochłania czytelni-
ka, nie pozwalając mu oderwać się od lektury, 
dopóki nie zgłębi wszystkich tajemnic miesz-
czańskiego rodu. Szostak doskonale połączył 
tekst obyczajowy ze sporą dawką metafizyki, 
która sprawia, że lektura Chochołów jest nie-
zapomnianym doświadczeniem.

Król Bólu – Jacek Dukaj
Chochoły były dla mnie totalnym zaskocze-
niem, więc postanowiłem zastanowić się, jaka 
polska książka była wśród fanów fantasty-

ki najbardziej wyczekiwaną. Doszedłem do 
wniosku, że wielu z nas nie mogło się docze-
kać tak długo odkładanej premiery najnow-
szego zbioru opowiadań Jacka Dukaja. Król 
Bólu na pewno jest książką niezwykłą, każdy 
kolejny tekst pozostawiał we mnie mnóstwo 
emocji. Szkoda tylko, że w zbiorze znajdziemy 
tak mało niepublikowanych wcześniej utwo-
rów – jestem jednak pewien, że któryś z nich 
zostanie nominowany do Zajdla za rok 2010. 
O ile tylko jeden.

Palimpsest – Catherynne M. Valente
Założyłem, że w moim zestawieniu musi po-
jawić się choć jedna pozycja zagraniczna. Na 
myśl od razu przyszło mi Miasto i Miasto Chiny 
Mevielle’a – stwierdziłem jednak, że tekst ten 
jest tak popularny, iż warto byłoby poświę-

http://ksiazki.polter.pl/,szukaj.html?q=kroniki+amberu&px=T
http://ksiazki.polter.pl/Chocholy-n28690
http://ksiazki.polter.pl/Krol-Bolu-n5772
http://ksiazki.polter.pl/Palimpsest-n27930
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cić miejsce książce równie ciekawej, a może 
trochę mniej znanej. Palimpsest Catherynne 
M. Valente to jedno z najniezwyklejszych do-
świadczeń literackich w moim życiu: autorka 
ukazuje świat upadłych ludzi, którzy sprowa-
dzili seks do roli fizjologicznych drzwi do in-
nej rzeczywistości. Lektura fragmentami jest 
absurdalna, fragmentami przerażająca, a frag-
mentami wzruszająca – to prawdziwa mozaika 
doznań.

Marcin „malakh” Zwierzchowski
Rubieże – Jeffrey Ford
Nowa jakość w fantasy, powrót do formuły 
opowieści przywodzącej na myśl legendy i 
mity. Mimo to historia na wskroś współcze-

sna, dotykająca problemów akceptacji i prze-
baczenia. Rubieże to doskonałe zakończenie 
trylogii, której bohaterem jest były fizjonomi-
sta Cley. Chirurgiczna proza, nieskrępowana 
wyobraźnia i przede wszystkim naturalność 
w snuciu opowieści – wszystko to sprawiło, że 
Fizjonomikę, W labiryncie pamięci i wydane w 
2010 roku Rubieże bez wahania zaliczam do 
najlepszych książek, jakie miałem przyjem-
ność czytać. Arcydzieło literatury.

Starcie demonów – Joseph Delaney
To bardziej wyróżnienie za całokształt, niż za 
ten kolejny tom Kronik Wardstone. Samo Star-
cie demonów nieco ustępuje poprzednim 
częściom cyklu, ale nie jest to wielka różnica w 

jakości. Zresztą, dzieło Delaneya, mimo iż roz-
bite na wiele osobnych powieści, układa się 
w spójną całość. I to jaką całość! Bez ucieka-
nia się do makabry i przelewania hektolitrów 
krwi potrafi zmrozić krew w żyłach czytelnika, 
i mimo to wciąż pozostaje historią dla odbior-
ców w każdym wieku, z dużą dozą brytyjskie-
go folkloru. Z początku bardzo kameralna, z 
czasem rozwija się w epicką opowieść o star-
ciu dobra ze złem. Przede wszystkim pokazuje 
jednak, że świat nie jest czarno-biały. Kolejny 
tom to jedna z najbardziej wyczekiwanych 
przeze mnie książek.

Mosty Wszechzieleni – Wawrzyniec Podrzucki
Jakoś tak się złożyło, że trzecia wyróżniona 
przeze mnie książka wydana w 2010 roku, to 
– podobnie jak dwie poprzednie – część więk-
szej całości. Yggdrasill to jedno ze szczyto-
wych osiągnięć polskiej fantastyki naukowej, a 
Mosty Wszechzieleni stanowią idealne zakoń-
czenie cyklu. Co więcej, podobnie jak u Forda, 
także Podrzucki z każdą kolejną stroną był co-
raz lepszy. Trzeci tom trylogii to mocne hard 
SF, pełne oryginalnych konceptów, w niczym 
nie ustępujące chociażby Ślepowidzeniu Pe-
tera Wattsa. Lepsze nawet, ponieważ bardziej 
literackie.

http://ksiazki.polter.pl/Rubieze-n22611
http://ksiazki.polter.pl/Starcie-demonow-n27315
http://ksiazki.polter.pl/Mosty-Wszechzieleni-n2615
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Łukasz „Salantor” Pilarski
Cud nad Wisłą – Marcin Wolski
Alternatywna historia Polski doby przemian 
ustrojowych, w której Wałęsa jest tytanem in-
telektu i wybitnym mężem stanu, stopniowo 
i z rozmysłem wprowadzającym odważne i 
kontrowersyjne zmiany w postkomunistycz-
nym kraju. Dobrze napisana i łatwa w lekturze 
historia, będąca nie tylko zabawą opowieścią, 
ale również wielką przestrogą dla wszystkich, 
którzy posiadają chociaż częściową wiedzę na 
temat wydarzeń tamtych lat i wiedzą, jak wiele 
popełniono błędów w czasie przebudowy Pol-
ski w nowym, demokratycznym duchu.

Lament Zombie – S.G. Browne
Napisana z wielką dozą poczucia humoru oraz 
licznym puszczaniem oczek do czytelnika po-
wieść, będąca tak naprawdę analizą podzielo-
nego społeczeństwa, którego niechciana cześć 
jest dla odmiany nieumarła. W świecie, gdzie 
żyjący tuż obok ludzi zombie są traktowani 
gorzej niż śmieci, jeden z nich, Andy Warner, 
postanawia zmienić niekorzystne położenie 
swojego gatunku. Wbrew pierwszemu wraże-
niu powieść jest poważna, tyczy się ważnych 
spraw i kończy w mało optymistyczny sposób, 
przy okazji zadając kilka ważnych, a wymaga-
jących dłuższego zastanowienia się pytań.

Ostatni Testament – Sam Bourne
Utrzymana w stylu Kodu Leonarda da Vinci, 
jednak zdecydowanie lepiej napisana i skon-
struowana powieść, której akcja toczy się w 

Izraelu w dobie wyjątkowo ostrego konfliktu 
żydowsko-arabskiego. Powstrzymać go bądź 
jeszcze bardziej rozszerzyć może ostatnia wola 
Abrahama, której treść pragnie poznać kilka 
rywalizujących z sobą osób i grup, w tym Mag-
gie Costello, amerykańska dyplomatka, mają-
ca doprowadzić do zawarcia pokoju między 
dwoma zwaśnionymi stronami. Sporo humo-
ru oraz bliskowschodnich ciekawostek, a nade 
wszystko brak wielkiego, mistycznego spisku 
z Kościołem, tajnymi zakonami i religią w tle.

Michał „rincewind bpm” Smoleń
Nadchodzi – Łukasz Orbitowski
Tegoroczna książka Orbitowskiego to zbiór pię-
ciu niezwykłych opowiadań grozy. Niezwykłych, 
bo rolę straszydeł pełnią tu nie krwiożercze po-
twory, a raczej poczucie winy, proza starczego 
życia, odziedziczone grzechy ojców, mrok lasu 

czy szalony porządek kosmosu. Niezwykłych z 
uwagi na intrygujące formalne eksperymenty, 
nawet jeżeli miejscami (Strzeż się gwiazd, w 
dymie się kryj) tekst traci na przystępności – w 
odróżnieniu od popularnego Świętego Wrocła-
wia tego samego autora, większość opowiadań 
z Nadchodzi wymaga od czytelnika pełnej kon-
centracji. Niezwykłych także z uwagi na jakość 
językową tekstu – wielu autorów potrafi nieźle 
opisać sceny bohaterskiej rozwałki czy popisać 
się humorystycznym gawędziarstwem, jednak-
że kunszt, z jakim Orbitowski opisuje ojca głów-
nego bohatera tytułowego opowiadania rze-
czywiście wzbudza podziw. Choć nie wszystkie 
zamieszczone teksty stoją na jednakowo wy-
sokim poziomie, Nadchodzi zadziwia, uwodzi i 
przeraża. Zdecydowanie polecam.

http://ksiazki.polter.pl/Cud-nad-Wisla-n29715
http://ksiazki.polter.pl/Lament-zombie-n28750
http://ksiazki.polter.pl/Ostatni-testament-n28752
http://ksiazki.polter.pl/Nadchodzi-n22629
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Wieczny Grunwald – Szczepan Twardoch
Przykład na to, że książki z rocznicowych cy-
klów też mogą zasługiwać na uwagę – co wię-
cej, z powodu państwowego dofinansowania 
za 23 złote otrzymujemy pięknie wydaną książ-
kę w twardej oprawie. Piąta powieść Twardo-
cha to poruszająca historia Paszka, syna króla 
Kazimierza Wielkiego i niemieckiej dziewczy-
ny, uwięzionego w walce żywiołów niemiec-
kiego i polskiego, ginącego pod Grunwaldem. 
Walka ta urasta do niemal kosmologicznej ska-
li: autor opisuje miriady alternatywnych świa-
tów (od quasi-historycznych do odważnego, 
obrazoburczego SF), zdominowanych przez to 
samo pierwotne starcie, w którym za każdym 
razem uczestniczy osamotniony, nie znajdu-
jący swojego miejsca bohater. Wyroki historii 
determinują nie tylko nieszczęście bohatera 

podczas jego „ziemskiego” życia, ale definiują 
jego ponadświatową egzystencję. Ta mrocz-
na, pesymistyczna wizja, ukazująca jednostkę 
jako tragiczny konstrukt przeszłości i narodo-
wych mitologii, zasłużenie zwróciła na siebie 
uwagę także poza granicami światka fantasy. 
Choć trudno nazwać Wieczny Grunwald przy-
jemną lekturą, niewątpliwie wypada się z nią 
zapoznać.

Aleksandra ‘milllo’ Wałkowska
Opowieści miłosne, śmiertelne i tajemnicze 
– Edgar Allan Poe
Mistrza opowiadań grozy nie trzeba ani przed-
stawiać, ani reklamować. A zbiór jego utwo-
rów, który ukazał się na polskim rynku na 
początku 2010 roku nakładem wydawnictwa 
Vesper, jest szczególnie godny uwagi. Składa 

się on z 37 utworów w tłumaczeniu między 
innymi Bolesława Leśmiana czy Stanisława 
Wyrzykowskiego i jest najobszerniejszym 
wyborem dzieł pisarza, jaki został wydany od 
długiego czasu. Niewątpliwie największą zale-
tą Opowieści... są przecudne, piękne, niepoko-
jące i groteskowe ilustracje irlandzkiego arty-
sty, Harry’ego Clarke’a. Dodatkowo plusami są 
dopracowanie graficzne (przykładowo nume-
racja stron z trupimi czaszeczkami) i posłowie 
Macieja Płaza o twórczości Poe’go. Dla kone-
serów opowieści gotyckich w starym stylu i w 
koronkowej oprawie.

Palimpsest – Catherynne M. Valente
Zaskakująca, zmysłowa i pełna namiętności 
książka, w której granice między jawą, snem i 
innym wymiarem są płynne. Czworo bohate-
rów w realnym świecie poniosło stratę, która 
nie tylko zmieniła, ale właściwie rozbiła ich 
życie. Przypadkowo odnajdują oni swego ro-
dzaju azyl w tajemniczym mieście-widmie, 
Palimpsescie, a biletem wstępu było spędze-
nie upojnej miłosnej nocy z kimś, kto już tam 
gościł. Od tej pory napiętnowani wytatuowa-
nym na ciele fragmentem mapy bohaterowie 
każdorazowo mogą dostać się do Palimpsestu, 
miejsca dziwów i cudów z delirycznych snów, 
doświadczając „małej śmierci”. Powieść dla 
tych wszystkich, którzy czasami marzą o od-
nalezieniu na mapie swojego znanego na wy-
lot miasta białej plamy - ukrytego magicznego 
zakątka.As

http://ksiazki.polter.pl/Wieczny-Grunwald-Powiesc-zza-konca-czasow-n28188
http://ksiazki.polter.pl/Opowiesci-milosne-smiertelne-i-tajemnicze-n22852
http://ksiazki.polter.pl/Palimpsest-n27930
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Czy rok 2010 był dla kinomaniaków rokiem 
udanym? Czy obfitował w tytuły z kategorii 
must-see? I tak i nie. Jak to zwykle bywa z 
tego typu podsumowaniami - ilu widzów, 
tyle opinii. Nie inaczej było w naszej redakcji. 
Z jednej strony wskazanie pięciu najlepszych 
obrazów stanowiło dla niektórych wyzwanie, 
bo trudno było wybrać jakiegoś „średniaka”, 
dla którego umieszczenie na takiej liście nie 
byłoby zbyt dużą nobilitacją. Z drugiej strony, 
dla innych, równie trudnym wyzwaniem był 
wybór, które spośród wielu świetnych filmów 
odrzucić, aby zamknąć swoją listę na pięciu 
pozycjach. Ciekawe, czy Wy, nasi czytelnicy, 
podzielacie choć częściowo nasze gusta... Ale 
dość już wstępu, przejdźmy do konkretów!

Przed Wami filmowe TOP 5 roku 2010, 
czyli minione dwanaście miesięcy oczami 
każdego członka ekipy działu Film w serwisie 
POLTERGEIST:

Okiem Azgarotha
Miejsce #1: Autor Widmo
Sporo działo się w 2010 roku wokół osoby 
Romana Polańskiego. Na szczęście nie miało 
to żadnego wpływu na efekty jego pracy. 
Autor Widmo to trzymający w napięciu thriller 

z doskonałym klimatem i zdjęciami. Obraz 
posiada świetny, inteligentny scenariusz, a całość 
dopełnia doskonała obsada. Polański znowu 
pokazał, że jest reżyserem światowej klasy.

Miejsce #2: Incepcja
Każdy kolejny film Christophera Nolana to 
wydarzenie. Duże wrażenie robi przemyślany 
scenariusz oraz wykreowany przez twórców 
świat snów. Szybka akcja nie pozwala ani na 
chwilę poczuć nudy, a co najważniejsze – jest 
ona tylko dopełnieniem zmagań bohaterów, a 
nie główną atrakcją. Incepcja to niewątpliwie 
najlepszy film rozrywkowy minionego roku.

Miejsce #3: Prorok
Pełnokrwista sensacja o karierze gangstera 
Malika. Od drobnego przestępcy, główny 
bohater pnie się coraz wyżej w gangsterskiej 
hierarchii, a wszystko to w czasie odsiadywania 
wyroku we francuskim więzieniu. Dobre 
kino gangsterskie, nie ustępujące w niczym 
najlepszym amerykańskim produkcjom. 
Świetny scenariusz, ukazujący nie tylko 
przestępcze intrygi, ale również niewydolność 
systemu więziennictwa.

2010: TOP 5 filmów
Czyli redakcyjne podsumowanie najlepszych 
filmów minionego roku
Krzysztof „Azgaroth” Pietrzyk, Martyna „Saya” Urbańczyk, Jakub „Fiszer” 
Krakowiak, Kamil „New_One” Jędrasiak, Michał „rincewind bpm” Smoleń, 
Mateusz ‚Umbra’ Nowak 

Miejsce #4: Fantastyczny Pan Lis
Czyli fantastyczna animacja. Należy dodać, że 
to nie niezwykle modne dziś 3D, a niemal już 
niespotykana klasyczna animacja poklatkowa. 
Historia Pana Lisa i jego rodziny to świetna, 
humorystyczna i ciepła opowieść. Każda 
z postaci jest bardzo charakterystyczna i 
nawet trzecioplanowych bohaterów łatwo 
zapamiętać. Do tego wszystkiego świetny 
dubbing z udziałem takich aktorów, jak Meryl 
Streep czy George Clooney. Inteligentne i 
wciągające kino zarówno dla tych młodszych, 
jak i starszych widzów.

Miejsce #5: Moon
Solidne sci-fi zrobione w starym stylu, przy 
użyciu modeli, a nie efektów komputerowych. 
Klimat odosobnienia na stacji kosmicznej 
został świetnie oddany. Jednak Moon to 

przede wszystkim aktorski popis Sama 
Rockwella, na którego barkach spoczywał cały 
ciężar filmu. Do tego należy dodać (jak zwykle 
w przypadku Clinta Mensella) genialną ścieżkę 
dźwiękową, która doskonale dopełnia wysoką 
klasę tego filmu.

Okiem Sayi
Miejsce #1: The Social Network
Po pierwsze – na uwagę zasługuje osoba 
reżysera. Jeszcze nie widziałam, żeby David 
Fincher „skopał” jakiś film. Po drugie – temat 
na czasie, aczkolwiek w zasadzie nie jest to tak 
do końca film o Facebooku, jak niektórzy mogą 
sądzić. Chodzi raczej o portret współczesnych 
młodych ludzi i młodocianych miliarderów, 
takich jak Mark Zuckerberg. Po trzecie – 
mistrzostwo realizacyjne, które daje o sobie 
znać w genialnej dla mnie scenie, pokazującej 
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wyścig wioślarzy. No i do tego fantastyczna rola 
Jesse’ego Eisenberga. Murowany kandydat do 
tegorocznych Oskarów i Złotych Globów.

Miejsce #2: Kick-Ass
Jako fanka filmów komiksowych, które nota 
bene stają się powoli prawie odrębnym 
gatunkiem, nie zmarnuję żadnej okazji, aby 
takowy film obejrzeć. Zwłaszcza, kiedy jest 
to tytuł tak nieortodoksyjny, który odwraca 
do góry nogami cały mit superbohaterski. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że obraz 
ten nie dorównuje swojemu komiksowemu 
pierwowzorowi, jednak nie zmienia to faktu, 
że zapewnił mi na tyle dużo frajdy podczas 
seansu, że zasłużył na miejsce na podium.

Miejsce #3: Incepcja
Najnowszy film Christophera Nolana musiał 
znaleźć się gdzieś na tej liście. Nie zawędrował 

wyżej tylko dlatego, że się odrobinę zawiodłam. 
Po tym, co słyszałam o Incepcji, zanim wreszcie 
wybrałam się do kina, spodziewałam się, że 
wpadnę w zachwyt. Tak się jednak nie stało. 
Oczekiwałam podczas seansu wzmożonego 
wysiłku intelektualnego i fabularnych „ostrych 
zakrętów”, a dostałam niewiele więcej niż w 
Wyspie tajemnic Scorsese, a to przy takim 
nastawieniu odrobinę za mało.

Miejsce #4: Scott Pilgrim vs. The World
O tym filmie można z całą pewnością 
powiedzieć jedno – jest totalnie zakręcony. 
Takich nagłych zmian scenerii i absurdalnych 
wydarzeń nie znajdzie się w wielu filmach. Dla 
zwolenników tradycyjnej narracji jest to dzieło 
całkowicie niestrawne. Jednak dla fanów 
archaicznych gierek to doprawdy niesamowita 
gratka. Mnie urzekła właśnie ta całkowita 
swoboda narracyjna i niepowtarzalny klimat.

Miejsce #5: TRON: Dziedzictwo
Zdaję sobie sprawę, że jest to wybór dość 
kontrowersyjny, biorąc pod uwagę miałkość 
fabularną tego filmu. Jak niestety wiadomo, 
po Disneyu nie ma co spodziewać się na tym 
polu rozwiązań ambitnych... O znalezieniu się 
na tej liście zadecydowała w głównej mierze 
genialna ścieżka dźwiękowa, autorstwa Daft 
Punk. Muzyki z tego krążka można słuchać 
non-stop. Do tego jeszcze warstwa wizualna, 
która w połączeniu z dźwiękiem momentami 
naprawdę powala.

Poza rankingiem: Czarny Łabędź - bo polska 
premiera dopiero w styczniu..., reszta czeka na 
swoją kolej (zwłaszcza Pogrzebany, Piła 3D i 
Pozwól mi wejść z USA)

Okiem (i melomańskim uchem) Fiszera
Miejsce #1: Fantastyczny Pan Lis
Wes Anderson po raz kolejny dowiódł o swoim 
reżyserskim geniuszu. Jego ostatni film okazał 
się fantastyczny pod każdym względem. 
Piękna, klasyczna animacja poklatkowa, 
barwne zwierzęce postacie, zabawne dialogi, 
niepokojący morał oraz wspaniała muzyka. 
Wszystko to spowodowało, że jest to mój 
ulubiony film roku 2010.

Miejsce #2: Incepcja
Czy rzeczywistość jest snem, czy może 
sen rzeczywistością? Pytanie to stawiał już 
Schopenhauer. Tym razem trop ten podchwycił 
Christopher Nolan i stworzył niepokojący 
thriller o włamywaniu się do ludzkiego 
umysłu. Dwie godziny to wystarczający czas, 
aby bohaterowie i twórcy udowodnili (a 
może raczej wmówili?) nam, że oglądamy 
niesamowity film. Czy słyszycie już muzykę? 



98

POLTERGEIST - polter.pl

99

POLTERGEIST - polter.pl
Miejsce #3: Sherlock Holmes
Guy Ritchie powraca w wielkim angielskim 
stylu. Rozwód z Madonną wyjątkowo dobrze 
wpłynął na jego kreatywność. Najpierw 
Rock’N’Rolla, teraz Sherlock Holmes. Literacki 
bohater jest inteligentny, zwinny i dowcipny 
jak nigdy dotąd.

Miejsce #4: Gdzie mieszkają dzikie stwory
Dziecięca fantazja okazuje się bardzo 
fascynująca. Surrealistyczna wizja krainy, do 
której ucieka główny bohater urzeka, wzrusza, 
rozśmiesza i złości. Nowy film Spike’a Jonze’a 
można pokochać lub znienawidzić (ja zaliczam 
się do tych pierwszych). Piękne zdjęcia, 
świetna muzyka, dobry debiut młodego aktora 
Maxa Recordsa oraz dzikie stwory – wszystko 
to przypomina, że Spike Jonze oryginalnym 
reżyserem jest i kropka.

Miejsce #5: Iron Man 2
Dlaczego Iron Man 2? Otóż film miał bardziej 
zabawne dialogi, niż TRON. „Blaszak” 
generalnie był bardziej zabawny, niż TRON. 
Kolejna część obrazu o komiksowym 
superbohaterze okazała się równie dobra, 
co pierwsza. Druga sekretarka Tony’ego 
Starka (Scarlett Johansson) była „mocnym 
punktem kadru/ekranu” przez cały film (liczę, 
że w trzeciej części Stark będzie miał już trzy 
sekretarki). No i niezapomniana scena walki 
Ironów do piosenki Daft Punk „Robot Rock”.

Okiem Constantine11
Miejsce #1: The Social Network
Informacje podstawowe: film o Facebooku, 
reżyseria: David Fincher. Interesuje mnie: czy 
Mark Zuckerberg rzeczywiście jest taki, jakim 
przedstawił go w swej produkcji amerykański 
filmowiec, a wcześniej Ben Mezrich w 
książkowym pierwowzorze. Ulubiony cytat: 

„Jestem prezesem… dziwko!” Status związku: 
zakochany. W The Social Network.

Miejsce #2: Toy Story 3
To nie jest film – to prawdziwy wehikuł 
czasu. Znów przez chwilę nie chciałem być 
dobrze zbudowany, lecz Chudy, a marzenie 
o Playstation3 zostało wyparte przez fantazje 
o figurce Buzza Astrala. I choć rakiety już nie 
wybuchają, to wrogie zabawki wciąż istnieją. 
Przepraszam Teletubiess, ale: NIE tulimy…

Miejsce #3: Incepcja
Do teraz jestem oczarowany i wcale mi się to 
nie przyśniło…

Miejsce #4: Autor widmo
Roman Polański powrócił w wielkim stylu. Udało 
mu się stworzyć trzymający w napięciu thriller 
z satyrycznym zacięciem. Choć scenariusz nie 
jest arcydziełem, to reżyseria dosłownie powala 
widzów na kolana. Tytułowego ghostwritera 
oraz Adama Langa także.

Miejsce #5: Książę Persji: Piaski Czasu
Wybaczcie kolejny dowód sentymentalizmu 
na mojej liście, ale jako osoba, która 
wychowała się na Playstation i niejednego 
wroga z tytułowym księciem zabiła, czuję się 
zobowiązany do umieszczenia tego filmu w 
swoim TOP 5. Szybka akcja, niezła rozrywka, 
piękne krajobrazy (i kobiety) – Piaski czasu 
zapełniły wakacyjny sezon ogórkowy lepiej, 
niż wieczorne piwo z przyjaciółmi…

Okiem Umbry
Miejsce #1: Legendy Sowiego Królestwa: 
Strażnicy Ga’Hoole
Chyba najlepsza animacja minionego roku. 
Piękna, również wizualnie, opowieść o tym, 
że marzenia się spełniają. Zack Snyder, który 

zaserwował nam 300, również tutaj bawi się 
obrazem. Mamy więc spowolnienia czasu, 
przeciąganie ujęć, i inne tricki, w jakich lubuje się 
reżyser. Jest tu miejsce na sensację, efektowne 
walki, ale przede wszystkim oglądamy bohatera 
odważnego i szlachetnego, który na naszych 
oczach przemienia się z beztroskiego chłopca w 
dorosłego mężczyznę (w tym przypadku sowę). 
Prawdziwa baśń, której nie wolno przegapić.

Miejsce #2: Incepcja
Ponieważ Christopher Nolan pokazał, po 
raz kolejny, że film sensacyjny może mieć 
niesamowitą fabułę i wciągać bardziej niż 
amfetamina. Wszyscy chyba znamy zdolności 
scenopisarskie twórcy Memento, ale tym razem 
powalił mnie na kolana, a jego najnowsze 
dzieło ma jedno z najlepszych zakończeń, jakie 
dane mi było zobaczyć w kinie. Niesamowite 

pomysły zostały zgrabnie sfilmowane i dobrze 
zagrane. Do tego dochodzi muzyka, umiejętnie 
dodająca dreszczyku emocji. Christopher 
Nolan umocnił swoją pozycję reżysera, którego 
każdy kolejny film po prostu muszę zobaczyć. 
Incepcja to sensacja przez duże S.

Miejsce #3: Wrota do Piekieł
Najbardziej niedoceniony i niezauważony film 
ubiegłego roku. Twórca Martwego Zła wraca do 
korzeni i udowadnia nam, że ten styl należy do 
niego, a on sam stał się mistrzem gatunku. Przy 
całej niepoważnej otoczce filmu, reżyser pokazuje 
nam, że gdyby tylko chciał, tworzyłby horrory z 
prawdziwego zdarzenia, jakich mało na rynku. Ale 
najwidoczniej nie chce i bardzo dobrze, bo Wrota 
do Piekieł to doskonały balans pomiędzy grozą a 
humorem tryskającym (w przenośni i dosłownie) 
gdzie popadnie. To trzeba zobaczyć.
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Miejsce #4: Jak wytresować smoka
Bo DreamWorks, które po Shreku pokazywało 
nam ciągłe zabawy konwencją i podobny 
schemat swoich animacji, w końcu wypuściło 
spod swoich strzech coś, co różni się od 
pozostałych. Bajka o chłopcu niepasującym 
do swojego otoczenia i smoku, który 
powinien być jego śmiertelnym wrogiem, a 
stał się przyjacielem, urzeka swoim prostym 
przesłaniem. Choć nie jest to najładniejsza 
animacja roku, nie o to w tym filmie chodzi. 
Mamy tu wciągającą akcję, zabawne dialogi 
i przede wszystkim ciekawy duet: chłopca i 
jego smoka.

Miejsce #5: RED
Choć z pewnością dałoby się wskazać inne, 
być może lepsze filmy z 2010 roku, nie 
mogło zabraknąć w tym zestawieniu RED. 
Przede wszystkim ze względu na to, iż jest 
to najlepszy obraz na podstawie komiksu, 
jaki dane mi było zobaczyć w przeciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy. Opowieść o 
trzech podstarzałych agentach jest aktorskim 
majstersztykiem, a jej akcja naprawdę wciąga. 
Podczas seansu można się zdrowo pośmiać, 
czego największym sprawcą jest jeden z 
najbardziej (niezasłużenie) zapomnianych 
żyjących aktorów – John Malkovich. RED to 
jeden z tych filmów, do których z chęcią się 
powraca.

Okiem rincewinda_bpm
Miejsce #1: Kaboom
Niesłychanie brawurowe połączenie horroru, 
SF, spiskowej sensacji i odważnej, choć 
nie wulgarnej, queerowej erotyki. Film 
pokazywany w Polsce na festiwalu American 
Film Festival wzbudził żywe reakcje widzów 
(wystarczy przejrzeć pofestiwalowe recenzje). 
Żadna inna pozycja w minionym roku nie 
spowodowała u mnie tak potężnego opadu 
szczęki. To po prostu trzeba zobaczyć: czy się 
zachwycicie, czy zbulwersujecie, Kaboom na 
długo pozostanie w waszej pamięci.

Miejsce #2: Kick-Ass
Zabawna, dynamiczna i niegłupia opowieść 
o młodym niedorajdzie, który postanawia 

wkroczyć na ścieżkę superbohaterstwa – z 
początkowo fatalnymi skutkami. Choć w 
dalszej części filmu dochodzi do przełamania 
konwencji i skrętu w kierunku historii bardziej 
serio, całość nie razi niespójnością, a opowieść 
zyskuje dodatkowy wymiar. Film podobał 
mi się tak bardzo, że nawet Nicolas Cage nie 
popsuł mi zabawy, a to spore osiągnięcie.

Miejsce #3: Scott Pilgrim vs. The World
Dobra ekranizacja genialnego komiksu. 
Specyficzne połączenie hipsterskiej, 
kanadyjskiej obyczajówki z estetyką gier 
wideo i japońskiej animacji zapewniło 
pierwowzorowi niezwykły klimat, który nie 
mógł zmieścić się w jednym filmie. Przetrwały 
głównie widowiskowe sceny walki, które 
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wieńczyły każdy z sześciu tomów epickiej sagi 
o zmaganiach bohatera z siódemką ex swojej 
nowej dziewczyny. Mimo to, ekranizacja 
jest pozycją obowiązkową ze względu na 
humor, oryginalność pomysłu i podniesienie 
chłopięcej „solówy” na niespotykany wcześniej 
poziom wspaniałości.

Miejsce #4: Fantastyczny Pan Lis
Triumf kukiełkowej animacji, połączenie 
familijnej bajki z porywającym, trzymającym 
w napięciu heist movie. Głosów użyczyły 
takie gwiazdy takie jak George Clooney, Meryl 
Streep czy Bill Murray… To najlepszy film, który 
pojawił się na ekranach polskich kin w 2010 
roku, który obejrzeć można z najmłodszym 
rodzeństwem.

Miejsce #5: Sherlock Holmes
Filmy ukazujące się na początku roku 
zawsze cierpią w podsumowujących sezon 
rankingach. A przecież o filmie Guy’a Ritchie’go 
nie należy zapominać choćby ze względu na 

kreacje aktorskie: Robert Downey Jr., Jude 
Law i Rachel McAdams stworzyli postacie 
żywe i zapadające w pamięć. Doceniam 
także intrygującą zagadkę, doskonałe sceny 
fizycznych starć i uwodzicielski klimat 
wiktoriańskiego Londynu, który wynosi 
Holmesa ponad (również udaną!) Incepcję. 
Jeżeli Hollywood ma iść w tym kierunku, 
to ja już idę ustawić się w kolejce do kasy 
najbliższego multipleksu.

Okiem New_One’a
Miejsce #1: Incepcja
(Niemal) bezapelacyjnie najlepszy film, jaki dane 
mi było obejrzeć w 2010 roku, a w zasadzie – jaki 
dane mi było OGLĄDAĆ, bo nie tylko można, 
ale wręcz powinno się do niego powracać. Co 
najważniejsze, każdy kolejny ogląd pozwala 
zwrócić uwagę na pewne aspekty, które 
zmieniają nieco odbiór całości i – przede 
wszystkim – potwierdzają scenariopisarski 
i reżyserski geniusz Christophera Nolana. 
Na uwagę zasługuje również fakt, że jest to 

świetne połączenie mind-game movie z bardzo 
przyjemną rozrywką. No, i kolejny muzyczny 
popis Hansa Zimmera.

Miejsce #2: Toy Story 3
„Z drogi bachory, to ja czekałem 11 lat na trzecie 
Toy Story” – czy jakoś tak. Podobne teksty 
można było znaleźć w sieci tuż przed premierą 
tej znakomitej animacji, wieńczącej trylogię 
o przygodach chyba najbardziej znanych 
zabawek na świecie. Hasło o tyle słuszne, 
że widzowie zaznajomieni z poprzednimi 
częściami zapewne wynieśli z seansu więcej 
frajdy, niż młoda, świeża widownia. A że i ta 
ostatnia na pewno bawiła się na tym filmie 
wyśmienicie, miejsce w moim zestawieniu Top 
5 2010 roku Pixar miał zapewnione. Jedyna 
słuszna konkurencja dla Incepcji.

Miejsce #3: Scott Pilgrim vs. The World
„Totalnie odjechana, zajebista przeginka 
na maxa!” – chciałoby się zakrzyknąć, jak 
najbardziej trywialnie, dziecinnie, nieco 
wulgarnie, w przerysowanym, młodzieżowym 
slangu. To najbardziej adekwatne słowa do 
mówienia, czy nawet pisania o tym filmie. 
Przesada lejąca się z każdej sceny, narracyjny 
pseudo-chaos, estetyka gier wideo i 
odczuwalnie komiksowe źródła przemawiają 
za lub przeciwko temu obrazowi. Ja, rzecz 
jasna, znajduję się wśród zwolenników tego 
typu rozrywki.

Miejsce #4: Książę Persji: Piaski Czasu
Czy był to film wybitny? Nie. Czy był to film 
ambitny? Nie. Proste, rozrywkowe kino, z dosyć 
banalną fabułą i schematycznymi bohaterami. 
Jak to u Disneya, jak to w bajkach. Bo taką 
właśnie bajką (ale nie filmem animowanym) 
jest Książę Persji – bajką utrzymaną po trosze 
w klimacie baśni i to tych tysiącjednonocnych, 

czy jak im tam. Można powiedzieć: kino 
familijne (zarówno, jeśli chodzi o część targetu, 
jak i tematykę), z morałem, rozrywkowe, lekkie. 
A do tego to jedna z lepszych ekranizacji gier 
wideo ever. Na mojej ocenie zaważyły też 
względy bardziej „osobiste” – między innymi 
uwielbienie, jakim darzę Gemmę Arterton.

Miejsce #5: ?
The Social Network, Fantastycznego Pana Lisa, 
RED ani Sherlocka Holmesa – najmocniejszych, 
zdaje się, pretendentów do umieszczenia na 
liście najlepszych filmów roku – niestety nie 
widziałem. Pozostali recenzenci wymienili 
też kilka tytułów, które brałem pod uwagę, 
m.in. TRON, Kick-Ass, Iron Man 2 czy Moon. I 
wszystkie zapewne zasługują na wzmiankę, 
ale aby wzbogacić nasze typy o dodatkową 
pozycję, postawię chyba na... Maczetę. Chyba, 
bo „szału nie ma”, ale pastisz w wydaniu 
Rodrigueza zawsze mnie bawi, więc czemu nie.

Kolejny rok za nami. Najczęściej pojawiającym 
się w powyższych zestawieniach tytułem 
była, jak widać, Incepcja, co czyni ją 
prawdopodobnie najgłośniejszym obrazem 
minionych dwunastu miesięcy. Czy 
najlepszym? To już kwestia dyskusyjna. Oprócz 
dzieła Christophera Nolana, na ekranach 
polskich kin zagościło w tym czasie wiele 
innych wartych obejrzenia filmów. Na pewno 
część z nich nie pojawiła się w naszych Top 5, 
dlatego czekamy też na Wasze typy.

Patrząc zaś w przyszłość, życzymy sobie i Wam, 
aby rok 2011 był co najmniej równie dobry, 
jak ten, który dokładnie tydzień temu hucznie 
żegnaliśmy (a najlepiej, niech będzie jeszcze 
lepszy!).
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Co musi się wydarzyć, by zostać odnotowa-
ne jako “wydarzenie roku”? Czy musi to być 
sprawa jednoznacznie pozytywna, czy warto 
zapamiętać też te mniej przyjemne chwile? 
Takie pytanie zadaliśmy sobie, przygotowując 
niniejsze zestawienie. A następnie zrezygno-
waliśmy z rankingowej hierarchii i sztywnego 
trzymania się dziesięciu pozycji.

Otrzymujecie więc naszą subiektywną propo-
zycję tego, za co warto i/lub należy pamiętać 
rok 2010 w polskim komiksie. Zapraszamy do 
lektury, polemiki i wpisywania własnych wy-
darzeń roku.

Co z tym Empikiem?
repek: Wydawcy są zgodni: “Nie jest dobrze.” 
Rok 2010 był dla branży ekonomicznie trudny, 

a rok 2011 nie zapowiada się lepiej. Obecność 
tytułów w sieci Empik to dla wydawców waż-
na sprawa, ale robi się źle, gdy pojawiają się 
zatory w płatnościach. Dodatkowo sieciówka 
ma wycofywać stoiska komiksowe – jako nie-
dochodowe – ze swojej powierzchni wysta-
wienniczej. Wersja optymistyncza dla fanów 
komiksu: komiksy będą rzadziej i drożej. Wer-
sja pesymistyczna: nie zapominajmy o nowej 
stawce VAT na książki!

beacon: Druga sprawa związana z Empikiem 
to przyzwolenie na czytactwo i niszczenie wy-
stawionych na półki egzemplarzy, które po-
tem wracają do wydawców. Temat niedawno 
poruszyła Gazeta Stołeczna, wywołując gorą-
cą dyskusję w fandomie i poza nim. Dobrze, że 
zwrócono uwagę na ten problem, ale trudno 
też spodziewać się, żeby to miało cokolwiek 
zmienić. Czytacze będą w Empikach tak długo, 
jak będą w nich komiksy. Ale Kultura Gniewu 
Pinokia już do Empików nie wpuściła. Na 2011 
i kolejne lata życzę wydawcom uczciwszego 
monopolisty, a monopoliście solidnej kampa-
nii antymonopolowej.

Zmarł Krzysztof T. Toeplitz
repek: Autor Sztuki komiksu, kanonicznej po-
zycji, z której wiedzę o komiksie czerpie się od 
lat 80. Dziś jest to może książka trochę „nie na 
czasie”, badania nad komiksem poszły bowiem 
do przodu, jednak swoją pracą doktorską To-
eplitz na zawsze zapisał się we wdzięcznej 
pamięci polskich komiksiarzy. Jeśli coś mnie 
szczególnie smuci w tej całej sytuacji, to reak-

Komiks 2010: Wydarzenia roku
Jarosław „beacon” Kopeć, Maciej „repek” Reputakowski
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cja niektórych internautów, którzy nie omiesz-
kali poużywać sobie na zmarłym za jego 
związki z władzami PRL.

Ziniol (już tylko) online
repek: To się nie mogło udać, choć niby każdy 
o tym marzy. Magazyn z publicystyką, ambit-
nymi komiksami, wywiadami z zagranicznymi 
autorami. Porządnie żłożony, wydany, w nie 
przyprawiającej o palpitację serca cenie. A jed-
nak po dziesięciu numerach Ziniol dołączył do 
swoich kserowanych przodków. Miejmy na-
dzieję, że Dominik Szcześniak nie porzuci wer-
sji elektronicznej, bo cały czas dzieje się tam 
coś ciekawego. A może Ziniol jeszcze kiedyś 
powróci?

beacon: Papierowy magazyn był dla komiksu 
nobilitacją sto razy większą niż odznaczenia i 
ciepłe słowa ze strony Muzeów i IPN. Dominik 
Szcześniak starał się promować dobry komiks 
środka, nie popadając ani w zmanierowanie, 
ani w zasłanianie intelektualnych mielizn czy-
stą rozrywkowością medium. Bardzo, bardzo 
szkoda.

Huśtawka nastrojów z Fantasy Komiks
beacon: Kiosk to przyczółek w dalszym ciągu 
dla komiksów trudny do zajęcia. Fantasy Ko-
miks miał wszystko to, czego wydawało nam 
się potrzeba, żeby zaprowadzić komiksy pod 
strzechy: nieskomplikowane fabuły, koloro-
we rysunki, niską cenę. Okazało się, że i to nie 
działa. Czy zatem komiks w Polsce nigdy już 
nie zapuści korzeni? Na razie pozostaje nam 
obserwować, jak od innej, bardziej wyboistej 
strony próbuje rozgościć się w polskich do-
mach Jakub Kijuc z Konstruktem.

repek: To się nie mogło udać, choć niby każdy 
o tym marzy. Magazyn z solidnymi europejski-

mi seriami, trzy albumy w cenie jednego, do 
tego co miesiąc. Wszystko to kompensowało 
mały (mniejszy od albumowego) format. A 
jednak po pół roku Fantasy Komiks podniósł 
cenę i zmienił cykl wydawniczy. Rozległ się 
jęk spragnionych pulpowych tytułów. Wyglą-
da jednak na to, że nie wydobył się on ze zbyt 
wielu gardeł, skoro wcześniejsze głosowanie 
portfelami się nie powiodło. Pytanie brzmi: na 
jaki odzew liczyło wydawnictwo, że się... prze-
liczyło?

Odzyskać Warszawę dla komiksu
beacon: Konwentom komiksowym pozio-
mem nadal daleko do imprez organizowanych 
przez inne nisze, takie jak gry fabularne czy 
planszówki. Ale rozmnożenie imprez i przy-
najmniej minimalne zróżnicowanie ich pod 
kątem charakteru pozwalają sądzić, że za kilka 
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lat będzie można odwiedzać je nie tylko po to, 
żeby wypić piwo ze znajomymi i zobaczyć za-
graniczne gwiazdy.

repek: Festiwal w Łodzi to dla mnie stały kon-
wentowy punkt. Poza tym staram się pojechać 
na przynajmniej jedną-dwie imprezy komik-
sowe, ale już bardziej dla fandomowego to-
warzystwa. Jeżeli Warszawa ma mnie czymś 
przyciągnąć w najbliższych latach, muszą się 
na niej pojawić zagraniczni goście. Inaczej 
zawsze będzie rywalizować o wolny czas z in-
nymi miastami, w których mogę spotkać tych 
samych ludzi.

Osiedle wiecznie żywe
repek: Popularność serii Michała Śledzińskie-
go nie słabnie. Wznowienie rozeszło się na 
pniu, podobnie może być z dodrukiem. Dla 

fanów, którzy dojrzewali komiksowo nie na 
Relaxach, lecz na Produkcie, to tytuł już nawet 
nie kanoniczny, ale stanowiący fundament 
komiksowej tożsamości. Wielu twórców pró-
bowało styl Śledzia naśladować, ale mistrz jest 
tylko jeden. Tym większa szkoda, że dał sobie 
spokój z prowadzeniem bloga, który stanowił 
wzór komunikacji z fanami i promocji własnej 
twórczości. Za jego skasowanie należałaby 
się Śledzińskiemu jakaś antynagroda i strzał z 
baśki od Dźwiedzia.

beacon: Kultura Gniewu wzięła na siebie rolę 
archiwisty polskiego komiksu, wydając nie tyl-
ko integrala Osiedla Swoboda, ale też Zakaza-
ny owoc i Prosiacka. I za to, w imieniu wszyst-
kich tych, którzy na oryginalne wydania tych 
serii załapać się nie zdążyli, dziękuję.

Wywiady z Alanem Moorem
beacon: Alan Moore to jedna z tych gwiazd 
komiksu, które przyjęły się na niegościnnym 
polskim rynku. Te dwa wywiady, opubliko-
wane u nas przez wydawnictwo niezwiązane 
dotychczas z branżą historii obrazkowych, sta-
nowią doskonałe uzupełnienie komiksogra-
fii Moore’a wydanej przez Egmont. A książkę 
zdecydowanie warto przeczytać, nawet, jak 
się za samym bohaterem nie przepada. Takich 
krwistych anegdotek o amerykańskim rynku 
próżno szukać gdzie indziej.

repek: Najlepszy scenarzysta komiksowy 
wszech czasów. Pewnie kiedyś doczeka się na-
grody własnego imienia, chyba że wcześniej 
w testamencie tego kategorycznie zabroni. 
Książka leży obok i czeka na wolny wieczór, 
by połknąć ją w całości. Abstrahując jednak 
od osoby, z którą przeprowadzono wywiady, 
ogromnie cieszy, że niezajmujące się na co 
dzień komiksami wydawnictwa wspierają nasz 
ryneczek.

Ojciec Batmana w Polsce
repek: Dlaczego „ojciec”? Bo na początku lat 
90., gdy Batman wchodził do kiosków, dzięki 
TM-Semic, wyobraźnię polskich czytelników 
poruszał właśnie Norm Breyfogle. Te mroczne, 
mocne historie w dużej mierze zaważyły na 
tym, jak dziś postrzegamy Mrocznego Rycerza. 
Norm Breyfogle przyjechał do Polski na MFKiG 
w Łodzi i był jego najjaśniejszą gwiazdą. Oka-
zał się przy tym autorem, który umie nie tylko 
podpisywać komiksy, ale i ma coś ciekawe-
go do powiedzenia. Choćby z tego powodu 
łódzka impreza sprostała wyśrubowanym rok 
temu oczekiwaniom.

Konstrukt
beacon: O Konstrukcie napisałem już niemoż-
liwie wręcz dużo. Chciałbym widzieć w nim 
nadzieję na zrobienie tego, co nie udało się 
Fantasy Komiksowi. Dopóki będzie wychodził, 
kupię każdy zeszyt i nie będę żałował ani gro-
sza z tych ośmiu złotych. I na tym zakończmy.
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We wrześniu 2010 roku ukazała się piąta część 
strategicznej gry komputerowej Civilization. 
Nieco później, pod szyldem Sida Meiera, mia-
ła miejsce premiera planszowej interpretacji 
owej serii gier. Zgodnie z zamiarami twórców, 
Sid Meier’s Civilization: The Board Game jest 
syntezą elektronicznej wersji. Autorem gry jest 
Kevin Wilson, a światło dzienne ujrzała dzięki 
wydawnictwu Fantasy Flight Games.

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć 
najistotniejsze reguły gry, a także jej smaczki 
oraz kilka własnych spostrzeżeń.

Strona wizualna
Ciężkie, kartonowe pudełko mieści pokaźną 
liczbę elementów gry. Systematyczne wycią-
ganie ich z wyprasek i układanie w pojedyn-
cze stosy przyprawiło mnie o zawrót głowy. 
Jednak, kiedy już wszystkie drobiazgi znajdą 
swoje miejsce na planszy, wraca nadzieja, że 
przyswojenie zasad nie będzie tak trudne, jak-
by się wydawało.

W skład gry wchodzi plansza handlu, na któ-
rej kładziemy żetony budynków, cudów oraz 
karty jednostek wraz ze znacznikami poziomu 
technologii wojskowych, określających postęp 

militarny danego uczestnika. Wszystko to do-
stępne dla graczy za parę młotków. Ponadto, u 
dołu, na torze kultury, umieszczamy wizerunki 
przywódców, by określać aktualny poziom w 
tejże sferze. Do tego dochodzą jeszcze karty 
wydarzeń kulturowych, tokeny surowców, że-
tony siół, wiosek, wielkich ludzi, stos malutkich 
znaczników kultury, monet itp. Ogółem jest 
ich grubo ponad trzysta. W zestawie znajdują 
się dwa lub trzy mniejsze woreczki strunowe, 
dlatego też przed zakupem gry warto się za-
opatrzyć w kilkanaście dodatkowych.

Od strony graficznej całość sprawia bardzo 
dobre wrażenie. Dla niektórych wydawnictw 
obraz na pudełko działa jedynie jako wabik 
na potencjalnych klientów. Kiedy zaglądamy 
do środka, okazuje się, że reszta grafik pre-
zentuje zupełnie inny klimat i poziom, a cza-
sami wygląda wręcz kiczowato. W Sid Meier’s 

Sid Meier’s Civilization:
The Board Game - recenzja
Bartłomiej „Koomote” Kordowski

Wieża w Pizie nachylona jest 

pod kątem widzenia turystów.

Stanisław Jerzy Lec

Civilization: The Board Game sprawa wygląda 
wzorowo. Miodna okładka to tylko początek 
doskonałej oprawy, trafnych i spójnych ilu-
stracji. Mao nie pasuje do reszty, ale być może 
to zamierzony efekt? Kompozycje na kartach 
są czytelne i miłe dla oka. Duże elementy gry 
są stonowane, natomiast drobne - akcentowa-
ne przez soczysty kolor. Niemal każdy żeton 
posiada własny kształt, co w niektórych przy-
padkach, kiedy mamy do czynienia z małymi 
symbolami na kartach, ułatwia znacznie grę. 
Początkowo problem może sprawiać plansza 
handlu, nad którą gracze często zwieszają gło-
wy, odczytując koszt danych budynków czy 
też zdolności dostępnych aktualnie cudów, 
zdradzając przy tym swoje zamiary. Z czasem 
jednak rozpoznajemy elementy wzrokowo, co 
rzutuje na szybkość i komfort gry.

Główną planszę tworzą kwadratowe płytki 
mapy, z czego każda dzieli się na szesnaście 
pól terenu. Z dwudziestu sztuk kafelek, sześć 
przypisanych jest do odpowiedniej cywilizacji 
(po jednej na każdą). Mapa wygląda bardzo 
ładnie - kolorowa, przypominająca w stylisty-
ce komputerowy pierwowzór. Na każdym polu 
terenu nadrukowane są czytelne symbole 
profitów czy surowców, jakie obszar przynosi 
kontrolującemu je graczowi.

Rodzaje zwycięstw
Wędrówka przez czas, względnie tury, zaczyna 
się w malej osadzie u zarania ery kamiennej. 
Gracze przejmują przywództwo nad jedną z 
nacji. Ich zadaniem będzie poprowadzić swój 
lud do osiągnięcia potęgi na jednym z czte-
rech gruntów - militarnym, ekonomicznym, 
kulturowym lub naukowym - tworząc nową 
historię świata.

W grze dostępnych jest sześciu przywódców: 
Lincoln, Katarzyna, Mao, Bismarck, Cezar i Kle-
opatra. Każda postać posiada unikalne zdolno-
ści, początkowy ustrój, a także jedną opraco-
waną technologię. Te trzy indywidualne cechy 
liderów w pewnym stopniu faworyzują jedną 
z dróg do zwycięstwa. Jednak nic nie stoi na 
przeszkodzie, by Bismarck odniósł zwycięstwo 
kulturowe, a nie militarne.

109

POLTERGEIST - polter.pl

Żeby wygrać bitwę potrzeba 

setek tysięcy żołnierzy,

ale żeby zwycięstwo poszło na 

marne wystarczy kilku szpiegów.

Józef Stalin



111

POLTERGEIST - polter.pl

110

POLTERGEIST - polter.pl
Zwycięstwo technologiczne. Polega na opraco-
waniu technologii Loty kosmiczne z poziomu V. 
Aby dotrzeć do tego miejsca, musimy odkryć 
łącznie minimum piętnaście technologii. Karty 
układamy przed sobą, tworząc piramidę, gdzie 
dla przykładu dwie karty technologii z poziomu 
I tworzą podstawę dla jednej karty z poziomu II 
itd. Rozwój w tej dziedzinie pomaga nam w od-
blokowywaniu kolejnych budynków, zaawanso-
wanych jednostek czy ustrojów. Daje nam rów-
nież dostęp do specjalnych zdolności, których 
użycie często pochłania jeden lub kilka surow-
ców. Siłą rzeczy rozwój w tej sferze jest nieunik-
niony, dlatego piramida technologii często staje 
się wyznacznikiem upływającego czasu. Obser-
wując lidera w tej dziedzinie, gracze mają świa-
domość, w ile tur muszą osiągnąć własne cele.

Zwycięstwo kulturowe. W pewnym stopniu to 
najtrudniejszy sposób pokonania przeciwni-
ków. Przy tego typu strategii musimy wznosić 
budynki opatrzone symbolami kolumn, by w 
kolejnych akcjach poświęcić się sztuce, zysku-
jąc „żetony kultury”. Następnie płacąc garścia-
mi małych głowic, możemy przesunąć swój 
znacznik na torze o jedno pole do przodu. W 
późniejszych etapach taki koszt jest znacznie 
większy. Oprócz tokenów musimy wydać tak-
że punkty handlu, zaniedbując tym samym 
badania. Zaniedbanie dotyczy także produk-
cji, gdyż zamiast dobrze prosperującej kopalni 
musimy postawić Świątynię. Mimo wszystko 
warto, nie tylko dla satysfakcji. Jako wsparcie, 
przesuwając się na torze sztuki, losujemy „kar-
ty wydarzeń kulturowych”, którymi możemy 

nękać przeciwników. Co pewien czas otrzymu-
jemy również „wielką osobę”.

Zwycięstwo militarne. Sprawa jest prosta – 
zająć stolicę jednego z przeciwników. W grze 
dostępne są cztery typy jednostek: piechota, 
dystansowa, jazda, powietrzna. Kupując karty 
jednostek, gracz tworzy jedną talię, określają-
cą jego siłę bojową. Z kolei figurki flag, którymi 
poruszamy się po planszy, symbolizują armie. 
Jeśli dwa wrogie oddziały znajdą się na tym sa-
mym polu, dochodzi do starcia. Wówczas obie 
strony, w zależności od tego, ile flag posiadają 
na obszarze bitwy, losują odpowiednią liczbę 
kart jednostek. Gracze, zagrywając na prze-
mian oddziały, zwracają uwagę na siłę oraz 
symbole przewagi (co przypomina grę „Papier, 

kamień, nożyce”). Niewątpliwie, element lo-
sowy ma swój wkład w wynik walki, jednak z 
powodzeniem możemy temu zaradzić. Swo-
je szanse możemy zwiększać, między innymi, 
aktywując poszczególne akcje widniejące na 
kartach technologii, a także poprzez budowę 
odpowiednich budynków, co procentuje sta-
łym bonusem.

Zwycięstwo ekonomiczne. Jest to strategia 
skupiająca wiele aspektów gry, ponieważ 
wszędzie możemy zarobić grosz lub dwa. Wy-
daje się proste, jednak by wejść w posiadanie 
piętnastu monet, gwarantujących zwycię-
stwo, musimy spełnić określone warunki. Przy 
odrobinie szczęścia triumf ekonomiczny jest 
na wyciągnięcie ręki.
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Przebieg gry
Każda tura podzielona jest na pięć faz.
1. Rozpoczęcie tury – Tutaj podejmujemy de-
cyzje związane z naszymi skautami (figurki wo-
zów). Pełnią one rolę osadników, dlatego tez 
możemy poświecić jednego z nich, by wybu-
dować nowe miasto. Jeśli na planszy pozostała 
jeszcze jedna figurka skauta, musimy zadekla-
rować, do którego z miast dostarcza bogactwa. 
Oprócz tego, jeśli istnieje taka możliwość, na 
początku tury mamy prawo zmienić ustrój.
2. Handel – Na tym etapie podliczamy wszystkie 
symbole handlu, które widnieją na budynkach 
lub terenach wokół miast, łącznie z polami, na 
których stoją skauci. Ponadto możemy wymie-
niać się towarami z innymi graczami.
3. Zarządzanie miastami – W tej fazie realizuje-
my najważniejsze decyzje. Każde miasto ma do 
wykorzystania jedną akcję:
- wyprodukowanie jednego elementu: budyn-
ku, cudu, figurki lub jednostki, jeśli oczywiście 
miasto posiada wystarczającą liczbę „młotków”.

- „oddać się sztuce”, zbierając żetony kultury z 
budynków należących do danego miasta, które 
można wykorzystać, by przesunąć swój znacz-
nik na torze kultury.
- zebrać jeden surowiec, jeśli taki widnieje na 
terenie miasta (kadzidło, zboże, jedwab lub że-
lazo) – dzięki surowcom uczestnik gry może ak-
tywować szereg dodatkowych akcji.
4. Ruch – Podczas tej fazy możemy przemieścić 
wszystkie figurki armii (flagi) i zwiadowców 
(wozy), zajmować sioła, atakować wioski bar-
barzyńców czy jednostki wroga.
Poza krwawymi bitwami, na tym etapie musimy 
podjąć istotną decyzję związaną z przyszłym 

Polityk jest odpowiedzialny 

za statek, nie za fale.

Abraham Lincoln

zadaniem skauta. Pole, na którym znajdzie się 
zwiadowca, staje się częścią obszaru jednego 
z miast. Kiedy przychodzi pierwsza faza tury 
(„rozpoczęcie tury”), musimy zadeklarować, 
do którego z miast dany wóz dostarcza bo-
gactwa znajdujące się na zajmowanym przez 
niego polu. W ten sposób zwiadowcy stają się 
dodatkowym (dziewiątym, dziesiątym) polem 
należącym do obszaru wskazanego miasta. 
Mechanicznie jest to bardzo ciekawe rozwią-
zanie. Tym prostym sposobem możemy zwięk-
szyć produkcję, handel, kulturę czy też otrzy-
mać dostęp do upragnionego surowca, jakim 
może być na przykład żelazo. Niemniej jednak 
w praktyce jest to często frustrujące. Gracz musi 
bowiem z góry założyć - nim wykona ruch zwia-
dowcą - jaką akcję podejmie w danym mieście, 
a także jaki poziom technologii chciałby opra-
cować. Jeśli dany uczestnik ledwo wiąże koniec 
z końcem, musi znaleźć optymalne rozwiązanie 
na rozparcelowanie wszystkich dostępnych 
bogactw. W tym oczywiście zawiera się kwinte-
sencja rozwoju cywilizacji. Jednak długość tury 
sprawia, ze nieraz pamięć zawodzi i zaczynamy 
się gubić we własnych planach. Myślę, że w ta-
kiej sytuacji, pomocnym patentem jest przekrę-
cenie wozu w taki sposób, by wskazywał mia-
sto, do którego przynależy.
5. Badania – Jest to ostatnia faza tury i w zasa-
dzie formalność. Uczestnicy mogą wydać ze-
brane punkty handlu, by poznać nową techno-
logię (w grze występuje 36 kart technologii).

Wszystkie etapy są ściśle powiązane. Bez kon-
kretnego pomysłu, sama intuicja może nie wy-
starczyć, by pokonać przeciwników. Dodatko-
wo, wbrew pozorom jest bardzo mało czasu. 
Rozgrywka waha się od 15 do 25 tur i liczy się 
każda decyzja.

Podsumowanie
Zadanie, przed którym stanął Kevin Wilson, 
było nie lada wyzwaniem.
Co się okazuje? Po kilkumiesięcznym, inten-
sywnym treningu odchudzającym seria Cywi-
lizacja, zyskała talię Kleopatry i mieści się teraz 
w niewielkim pudełku. Cóż, muszę przyznać, 
że projekt się powiódł. Sid Meier’s Civilization: 
The Board Game pod niemal każdym wzglę-
dem prezentuje się rewelacyjnie. Przeniesie-
nie Cywilizacji na planszę wymagało rezygna-
cji z wielu aspektów rozgrywki, lecz powstała 
esencja śmiało może konkurować z wirtualną 
wersją.

W ogólnym zarysie jest to trudna strategia i ce-
chuje ją spora dawka matematycznych kalkula-
cji, choć w mojej ocenie jest to największa zale-
ta. Rywalizacja i interakcja miedzy uczestnikami 

Sukces nigdy nie jest ostateczny.

Porażka nigdy nie jest totalna. 

Liczy się tylko odwaga.

Winston Churchil
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Polski światek karciany przeżył ostatnio po-
wstanie z grobu jednej karcianki (The Spoils), 
a tymczasem wydawnictwo Wolf Fang serwuje 
nam reaktywację kolejnej – Crystalicum KGK. 
Druga edycja tej gry została zaprezentowana 
szerszej publiczności na Gralicji.

Rozpoznanie
Świat Crystalicum to klasyczny świat fantasy 
w oprawie science-fiction z małą szczyptą ste-
ampunku w wykonaniu Gnomów, w którym 
zamiast złotem czy papierkami, wszystko na-
pędzane i opłacane jest Kryształami. W mię-

dzygalaktycznej przestrzeni szybują floty zło-
żone z kosmicznych żaglowców obsadzonych 
po brzegi ludźmi i innymi rasami. W karciance 
znajdziemy wiele rodzajów postaci, które moż-
na podzielić ze względu na:
– Rasę – jest ich dosyć sporo: ludzie, Ka-Dis, 
Kalb, Nilay (kolejno mieszanka ludzi i kotów, 
ludzie-psy i ludzie-ptaki), kilka rodzajów Elfów, 
Krasnoludy, Orki oraz wcześniej wspomniane 
Gnomy, Astońskie Bestie i nowo wprowadzona 
rasa Puk – małych stworzeń z wielkimi uszami.
– Klasę – postać może być, na przykład, Amba-
sadorem, Magiem czy Szermierzem. Niektóre 
klasy posiadają własne funkcje, na stałe do nich 
przypisane. Mag pozwoli zadać nam więcej ob-
rażeń w bitwie, a Kupiec zbierze więcej kryszta-
łów na początku każdej tury.
– Frakcję – dotyczy to nie tylko Postaci, ale i 
Statków. Każdy z nich może przynależeć do 
jednej z frakcji, takich jak Dziewięć Miast, Im-
perium Kryształowe lub Cesarstwo Lodowych 
Elfów. Może też pozostać niezależny.

Rozgrywkę każdy z graczy rozpoczyna z trze-
ma taliami i Światem Ojczystym, który nagina 
zasady gry na swój unikatowy sposób – Dyk-
tuje nam ilość kart na ręce, początkową liczbę 
Kryształów w skarbcu i posiada swoje własne, 
unikatowe atrybuty. Talie zaś dzielą się na: Ta-
lię Światów, z której losuje się te, na których 
będzie toczyć się gra i układa się je na macie 
do gry, Talię Zasobów, z której będziemy za 
Kryształy kupować nasze Statki i Postacie, oraz 
Talię Przeznaczenia.
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zaczyna się już w pierwszej turze. Gra wymaga 
nieustannej kontroli pozycji rywali, ich zamiarów 
i konsekwencji w obranej przez siebie drodze. 
Elementów losowych jest niewiele, aczkolwiek 
często stanowią tajną broń. Karty wydarzeń kul-
turowych czy zdolności surowców, zagrane w 
odpowiednim momencie, mogą przechylić szalę 
zwycięstwa na naszą stronę. Do dużych plusów 
należy również szata graficzna i wykonanie. Gra 
zdecydowanie warta swojej ceny.

Jeśli chodzi o minusy, to jest ich niewiele. Jed-
nym z nich jest pewna prawidłowość. Gracz, 
który zaczyna grę, przejmuje inicjatywę. Ma 
przewagę, gdyż jako pierwszy podejmuje każ-
dą akcję. Dla przykładu, w sytuacji, gdy dwóch 
uczestników w takim samym tempie rozwija 
swoją piramidę technologii, rozpoczynający 
grę wykonuje badania jako pierwszy i tym sa-
mym wygrywa. Takich sytuacji jest wiele. Osta-
tecznie istnieje alternatywne rozwiązanie, 
które FFG zamieściło na swojej stronie. Kiedy 
kilku uczestników w tej samej turze osiąga 
zwycięstwo w jakiejkolwiek z dziedzin (prócz 
militarnego), wyłania się zwycięzcę, porównu-
jąc pozostałe osiągnięcia.

W moim odczuciu najbardziej problematycz-
ną kwestią są zdolności cudów. W niektórych 
wypadkach możliwości, jakie dają graczowi, 
są przesadzone. Oczywiście w takiej sytuacji 
uwaga wszystkich koncentruje się na właści-
cielu danego cudu i bynajmniej nie dla tego, 
by podziwiać architekturę w jego miastach. 
Mimo wszystko dezaktualizacja takiej budowli 
nie jest prostą sprawą.

Gorąco polecam miłośnikom strategii.
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Tytuł: Sid Meier’s Civilization: The Board Game
Projektant: Kevin Wilson
Ilustracje: Andrew Navaro, WiL Springer, Hen-
ning Ludvigsen, Tom Garden, Jung Park
Wydawca: Fantasy Flight Games
Data wydania: grudzień 2010
Liczba graczy: od 2 do 4 osób
Wiek graczy: od 13 lat
Czas rozgrywki: ok. 180 minut
Cena: 170 zł

Drużyna, która posiada 

piłkę ma większą szansę 

na strzelenie bramki.

Jacek Gmoch

Crystalicum KGK - recenzja
Krzyształowe bitwy międzygwiezdne
Maciej „Zephyel” Kowalski
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Co kupić?
W Crystalicum można zacząć grać, kupując 
jedną z gotowych talii, boosterki zwane Krysz-
tałowymi Fragmentami lub Nadmetalowy 
Start – podstawowy zestaw składający się z 55 
kart, maty do gry, instrukcji i zestawu znacz-
ników, co stanowi idealne rozwiązanie, gdy 
chcemy nauczyć się zasad. Jest też sama talia 
55 startowych kart – bez instrukcji i znaczni-
ków, jeśli ktoś chce mieć więcej kart danego 
typu (maksymalnie w talii można mieć 3 takie 
same karty).

Warta uwagi jest też Edycja Kolekcjonerska, 
która składa się z czterech Kryształowych 
Fragmentów, Nadmetalowego Startu, maty 
(na materiale), znaczników w woreczku i paru 
innych gadżetów. Zapakowane jest to wszyst-
ko w ładne lakierowane pudełko z ciemnego 
drewna z logiem Crystalicum. Jedynymi, drob-
nymi mankamentami są fabryczna kostka, 
która wizualnie jest ładna, ale niezbyt lubi się 
przewracać (lepsza byłaby tu chyba zwykła k6 
z rzymskimi cyframi), oraz zbyt mała, moim 
zdaniem, mata do gry.

Crystalicum to solidnie wykonany produkt 
wydawnictwa Wolf Fang, w który warto zagrać 
– nieważne, czy będzie to gra towarzyska, czy 
gra turniejowa.

Ocena recenzenta: 9,5/10

Tytuł: Crystalicum KGK
Gra: Crystalicum KGK
Wydawca: Wolf Fang
Data premiery: 22 listopada 2010

Karta pochodząca z tej ostatniej talii może 
pełnić trzy funkcje: zostać zagrana podczas 
rozgrywki, użyta w walce, by dodać do wyniku 
widoczną na nich wartość szczęścia, albo stać 
się rezydencją – odrzucamy ją z ręki, lecz co 
turę dodaje nam Kryształy.

Rozgrywka
Rozgrywka w Crystalicum odbywa się na sze-
ściu Światach, po których poruszają się floty 
graczy. Mogą się przemieszczać swobodnie 
jedynie po polach, które ze sobą sąsiadują. 
Gdy dojdzie do sytuacji, w której floty prze-
ciwników spotkają się na jednym polu, gracze 
mogą rozpocząć bitwę, a każda flota decyduje, 
czy gra ofensywnie, czy defensywnie. Wybie-
rając dany manewr określamy, czy będziemy 
się bronić czy atakować. W walce bardzo przy-
datne okazują się umiejętności kart – czy to 

atrybuty klas, czy indywidualne Statków i Po-
staci. Przed walką można oczywiście uciec, ale 
nie zawsze jest to dobrym pomysłem.

Ilość talii, rodzajów kart oraz trzydziestostro-
nicowa instrukcja mogą z początku przerażać, 
lecz już po pierwszej rozgrywce będziemy 
znać jej zarys i czerpać coraz większą radość 
z gry. Oczywiście nie da się zrozumieć wszyst-
kiego od razu, a tylko granie może rozwiać 
wszelkie wątpliwości.

Partia Crystalicum może zakończyć się na trzy 
sposoby, co bardzo urozmaica możliwości 
budowania talii i zaskakiwania przeciwnika. 
Najbardziej oczywistym jest zniszczenie Świa-
ta Ojczystego przeciwnika, czyli zadanie mu 
obrażeń równych, bądź większych od wartości 
jego Ciała – cechy podanej na karcie. Drugim 
sposobem jest zajęcie czterech z sześciu Świa-
tów na polu gry na jeden z dwóch sposobów 
– korupcją lub intrygą. Często na przeszkodzie 
wygrania tą metodą stoją floty przeciwnika, 
które są do nas raczej wrogo nastawione.

Wygrać można też poprzez zdobycie czter-
dziestu lub więcej punktów polityki. Możemy 
zwiększać ich liczbę na parę sposobów, mię-
dzy innymi dzięki przejmowaniu pod swoją 
kontrolę Światów lub wykorzystywaniu umie-
jętności Postaci o klasie Ambasador.

Oprawa graficzna
Crystalicum posiada dość ciekawą oprawę 
graficzną – karty są uporządkowane i przej-
rzyste, frakcje wyraźnie odróżniają się od sie-
bie kolorami ramek, a grafiki, zajmujące około 
3/4 karty tworzą wyjątkowy mangowy klimat. 
Może i nie stoją one na światowym poziomie, 
ale są zadowalające.
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