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Kwiecień Roku Pańskiego 2018 był to dziwny miesiąc, w którym rozmaite znaki na 
niebie i ziemi... Nie! Żadnych klęsk nie przyniósł, ani nadzwyczajnych wydarzeń. Oka-
zuje się, że nie opublikowaliśmy na naszym portalu choćby jednego stusłówka, efektem 
czego majowy numer Szortalu Na Wynos dłuższymi opowiadaniami stoi: szortami i lon-
garami. Z jednym wyjątkiem, poetyckim, autorstwa Alicji Wlazło.

Ciekawa sprawa. Zupełnie niezamierzenie wyszedł nam numer z mocnym akcentem 
Genius Creations. W dwóch wywiadach, które można będzie w numerze przeczytać, za-
daliśmy po siedem pytań dwojgu autorom: Marii Zdybskiej oraz Bartoszowi Orlewskie-
mu. Tak wyszło, że właśnie te wywiady sfinalizowaliśmy w tym samym czasie. Przy 
nieco innej koincydencji mogło wyjść zupełnie inaczej.

Stoimy na stanowisku, iż okładki nasze powinny wyróżniać się urodą. Majową zdobi 
grafika Magdaleny Pelc, przyznacie, bardzo nastrojowa. Warto odwiedzić stronę autorki: 
https://www.facebook.com/mysimpazurem.

Nie przedłużając – wszak nie dla wstępniaków pobieracie nasz miesięcznik – miłej, 
szortalowej lektury.

Marek „terebka” Ścieszek

https://www.facebook.com/mysimpazurem
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Transpire Group – a dla znajomych po prostu Prze!Tłumacze – to 
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MIŚ USZATEK  
I MECHANICZNY HITLER

Karol Koziarski

Nazywam się Miś Uszatek. Mam klapnięte uszko i znam się z dziećmi nie od dziś.
Moje życie to okrągła arena, pojedynki i dobijanie przeciwników. Wszystko to o dziewiętnastej 

trzydzieści – godzinie, której wyczekuje ćwierć świata.
Kiedy nie trenuję i kiedy nie walczę o przetrwanie, oglądam nagrane na kasetach VHS ośmiomi-

nutowe odcinki o moich przygodach, w których… przecież sami doskonale pamiętacie, jak razem 
z Zajączkiem i resztą ferajny się wygłupialiśmy. To dopiero były czasy: miła popularność zamiast 
niechcianej sławy; morał dla maluchów przed snem zamiast krwi i potu. Niestety – wpół do ósmej 
zmieniło swe oblicze.

Trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty, chodzę na siłownię z Łysym i Szczepanem, 
którzy są moimi – można powiedzieć – opiekunami. Pilnują, żebym nie dał nogi przed finałem Imagi-
ne Cup Destroyooo z Mechanicznym Hitlerem, który – strach przyznać – z łatwością wgniótł w podło-
gę wszystkich rywali. Nawet pomysłowego Boba Budowniczego i szaloną hybrydę Presleya-Lennona. 
Mechaniczny Hitler to gość, z którym nie chcielibyście zadrzeć. Słowo daję i jak Boga kocham; może-
cie wierzyć misiowi, który tulił was do snu.

Żeby przeżyć, żeby zwyciężyć, żeby wygrać finałową walkę z niepokonanym nazistą, i wreszcie 
– żeby wrócić do domu za ekranem – trenuję, ciężko, ponad możliwości, uczę się zapominać o bólu, 
dbam o dietę, nawet piję te ohydne koktajle. Wiecie, takie na masę. Białko, banan, płatki owsiane – oj, 
ciężką łapę mam od tego. Nie wyglądam już jak kiedyś: zrzuciłem brzuszek, bary to stal, a bicepsy 
przypominają bochny chleba.

Oprócz dwóch pilnujących mnie osiłków jest jeszcze trener – kreskówkowy Jackie Chan, który 
nauczył mnie sześciu stylów walki: każdy na inną okazję. Wyciska mnie jak cytrynę, która musi 
wystarczyć na piętnaście szklanek. Raz, kiedy byłem już dostatecznie silny, szybki i skoncentro-
wany, wziąłem Chana na zakładnika – myślę, że stawił mniejszy opór, niż byłby w stanie (chciał, 
abym uciekł) – i zacząłem grozić pilnującym mnie osiłkom. Cholera, nie wiedziałem, że za gum-
kami dresów każdy z nich miał paralizator. Taki z wystrzeliwanymi przewodami, które przycze-
piły mi się do ramion i twarzy i które powaliły mnie na podłogę nieprzytomnego. Nie wiedziałem 
też, że Szczepana i Łysego, cytuję, gówno obchodzi życie chińskiego robaka. Więcej ucieczki nie 
próbowałem.

To zbyt wielki wysiłek jak na postać z kreskówki. Przecież jestem zwykłym Misiem Uszatkiem. 
Mam klapnięte uszko i znam się z dziećmi nie od dziś. Nie zostałem stworzony po to, aby mordować 
dla zabawy. Ale przynajmniej wiem, że zwycięstwo jest moje. Plusz wygra z mechanicznym nazi-
zmem.

Pamiętam, jak dałem popalić Czeskiemu Krecikowi. Czarny, z cygarem w psyku i metalowy-
mi szponami, błagał – błagał mnie, Uszatka, który mówi wrogom dobranoc – żebym go nie 
zabijał. Nie chciałem, cholera, nie chciałem tego robić, ale wiecie, przecież to było koniecz-
nie, żebym przeszedł do półfinału z Charlesem Dickensem – biogenetyczną lepianką, która 
niszczy przeciwników za pomocą ostrych jak sztylety piór i która pluje atramentem.

Rozwaliłem Dickensa. Krecikowi powiedziałem dobranoc. Tak samo jak kiedyś 
mówiłem to dzieciom.
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Ale to było miesiąc temu. Teraz przyszedł czas na walkę z Hitlerem. 
Reflektory, reklamy, zapach popcornu, łysy sędzia i szaleństwo. Przede wszystkim sza-

leństwo. Tłuste i gęste, wiszące w powietrzu. Emocje rozdzierają głowy, zgniatają serca.
W chwili, kiedy wyszedłem z szatni i zacząłem przedzierać się przez tłum w ślad za tre-

nerem, widownia zwariowała, a spiker jedynie podsycał atmosferę:
– Na dobranoc. Dobry wieczór. Miś pluszowy…
Widownia:
– Śpiee-eewa nam!!!
– Przyprowadziliście swe pociechy?! Przecieeeż…!!!
Widownia nie mogła wytrzymać na miejscach:
– …dzieci! lubią! misie!!! misie! lubią! dzieci!!!
Teraz, czekając na Mechanicznego Hitlera, boję się, że przegram i będę musiał walczyć od nowa. 

Że spadnę na samo dno rankingu i zmuszą mnie, abym się wspinał ponownie. Wspinał po drabinie 
z trupów. Przecież rozwaliłem Egzo-Pszczółkę Maję, Arnolda-Terminatora, Sześcionogiego Reksia 
i hybrydę Bolka i Lolka. Wszystko na nic?

Ring jest złoty jak El Dorado, a widownia – głośna i liczna.
Płynąca z czarnych, ogromnych głośników muzyka – zazwyczaj jest to Symphony of Destruction 

albo Radioactive – oznacza czas na walkę. Nie gong, nie dzwonek; muzyka.
Jednak dwustukilogramowa kupa żelastwa dopiero nadciągała. Pomalowany na czarno Hitler, ze 

swastykami na ramionach, został wygwizdany. Ludzie pomstowali, w powietrzu przeleciało nawet kil-
ka zepsutych warzyw. Nie chciałem, żeby nienawidzili mojego wroga i kochali mnie za to, że potrafię 
przywalić jak nikt inny. Przecież moim zadaniem było mówienie dzieciom dobranoc!

Gorąca para syczała na barkach Hitlera, który z gracją baletnicy wskoczył na ring.
Ludzie skandowali:
– U-sza-tek! U-sza-tek! U-sza-tek!

Ilustracja: Małgorzata Lewandowska
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Tęsknię za dawnym sobą – Misiem, który śpiewał dzieciom na dobranoc i który 
miał klapnięte uszko bez powodu, a nie dlatego że Dickens przeciął mu piórem nerw. 

Tęsknię do starego kanału, na którym o dziewiętnastej trzydzieści leciała wieczorynka, 
a nie Imagine Cup Destroyooo ze spikerem o zębach bielszych od duszy świętego i widownią, któ-

rej nie wystarczyło oglądanie kreskówek w telewizorach. Musieli je zobaczyć na żywo; i to na ringu. 
Od czego są materializatory postaci? Klik i już! Kreskówka w realu.

Ludzie chcieliby mieć wszystko: i to, i to, i tamto. Kucyka o neonowych kopytkach, bazookę w sza-
fie, skrzydła w tyłku, i – oczywiście – Imagine Cup Destroyooo na ekranie, gdzie bohaterowie kre-
skówek bądź wyciągnięci z przeszłości dzięki drukarkom DNA ludzie walczą na śmierć i życie jak 
gladiatorzy.

Nie było gongu, nie było dzwonka. Tylko melodia, krzyki widzów, głos spikera. I dźwięk pary 
w mechanicznych mięśniach Hitlera. Może rozwalić chip w jego stalowej głowie? Chip, w którym 
„żyje” Adolf… Zostanie tylko powłoka, metal.

Zastanowię się.
Ruszam na rywala, z odchyloną do tyłu prawą pięścią. Modlę się o zwycięstwo.
A teraz…
Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci.
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OD KUCHNI, CZYLI DNI OTWARTE 
W AKADEMII

Aleksandra Cebo

Tego dnia to Jackowi Ł. przypadł dyżur w Dniu Otwartym Dla Przyszłych Adeptów Sztuki Wiel-
kiej Akademii Fantastyki. Chcąc nie chcąc oprowadzał więc grupkę młodzieży po Akademii. Zaczął 
od popularnego zakątka, czyli kuchni fantasy.

– …tutaj, w tych puszkach, trzymamy smoki. Nie należy ich otwierać. – Szybko odebrał jedną z pu-
szek piegowatemu młodzieńcowi.

– Jak więc mamy sprawdzić, czy i jaki smok jest w środku?
– To nie smoki Schrödingera, puszki są opisane i oznaczone kolorami. Każdy wprawiony czeladnik 

bez problemu znajdzie na tej półce czego potrzebuje.
– Dlaczego nie otwierać? I dlaczego smoki nie są w słoikach czy workach?
– Lepiej jest dla wszystkich, kiedy śpią i nie rozrabiają. Torby z łatwością by rozpruły, w słoikach 

miałyby dostęp do światła, które by je budziło. Dlatego puszki.
– Jakie smoki są w tym tęczowym pojemniku?
– Tam trzymamy wysokiej jakości wyobraźnię, która służy do krzyżowania smoków. Jeśli jakiegoś 

nie ma w kuchni, a potrzebny jest w naszym daniu, musimy go stworzyć. Bierzemy wtedy trochę od 
jednego, nieco od innego, doprawiamy wyobraźnią i jak już się nabierze wprawy, to wychodzą na-
prawdę niezłe stworzenia.

Stanęli przed kolejnym kredensem.
– Czy to krasnoludki?
– Gdzie, gdzie? – zapiszczało kilka dziewcząt.
– Tu, w tych słoikach. Przepychają się między sobą. Tacy maleńcy, ze śmiesznymi brodami.
– Nie, moi drodzy, to nie krasnoludki. Przyjrzyjcie im się dokładniej.
Kilka najbliżej stojących osób przysunęło twarze do półki gęsto zastawionej słoikami z dziwnymi 

ludzikami. Naprawdę byli maleńcy. Rzeczywiście mieli brody, a na głowach spiczaste czapeczki. Nie 
były one jednak czerwone, tylko przeważnie czarne. Długie szaty skrzyły się złocistymi gwiazdkami.

– Czy to są magowie?
– Brawo, młody człowieku.
– A nie boicie się, że użyją magii, żeby się wydostać? – Ktoś delikatnie postukał palcem w szklaną 

ściankę. Stojąca po drugiej stronie postać najpierw znieruchomiała zaskoczona, a potem zaczęła pod-
skakiwać i wymachiwać rękami, jakby groziła. Od razu dołączyła do niej następna.

– Surowi magowie, którzy posiadają jakąkolwiek magię? To bardzo kiepski pomysł. Gdyby ją mieli, 
to faktycznie uciekliby i zrobili nam w kuchni olbrzymi rozgardiasz. Mogliby wymieszać gatunki, 
poprzestawiać epoki, wypuścić smoki, demony i otworzyć wrota do Piekła lub innych wymiarów.

– Więc jak to, magowie bez magii? – Przez tłumek przeszedł szmer zdziwienia.
– Oczywiście. Poza tym każda opowieść wymaga maga o innych mocach. Dlatego na tej 

półce, w porcelanowych pojemnikach, trzymamy różne rodzaje magii, wszystkie podpisane. 
Gdy zachodzi taka potrzeba bierzemy maga, zazwyczaj pierwszego lepszego z brzegu, 
chyba że komuś zależy na szczególnie rozrośniętej brodzie, to musi sobie takiego 
wyszukać. Potem z odpowiedniego pojemnika lub pojemników czerpiemy tą oto 
srebrną łyżeczką po ziarenku lub maksymalnie po trzy i podajemy magowi. 
Zawsze trzeba pamiętać o obowiązkowym dodaniu ziarna bezpiecznika z tej 
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miseczki. – Przewodnik wskazał niewypalone gliniane naczynie o nierównych kształtach, 
jakby uformowane przez początkującego garncarza. – W innym przypadku mag wyrwie 
się spod kontroli kucharza i narozrabia.

– Ale oni są wszyscy tacy sami, a przynajmniej tak samo wyglądają w tych swoich czar-
nych szatach i identycznych spiczastych kapeluszach…

– Tutaj. – Jacek wysunął jedną z umieszczonych poniżej szuflad. W przegródkach leżały po-
składane równo przeróżne ubrania, buty, kapelusze, czapki, laski, różdżki i inne akcesoria, wśród 
których dominowały czaszki i stosy czarnych świec. – W słojach trzymamy magów w ich najbardziej 
tradycyjnej postaci. Wybierając coś z bogatej kolekcji, która notabene uzupełniana jest na bieżąco 
zgodnie z najnowszą światową modą, możecie swojego czarodzieja spersonalizować. A jeśli ktoś ma 
ochotę i potrafi stworzyć odpowiedni strój, może sam pobawić się dodatkowo w projektanta mody. Jed-
nak warto pamiętać, że przynajmniej początkujący kucharze, zanim zaczną sami eksperymentować 
i zostaną szefami kuchni, powinni trzymać się sprawdzonych przepisów.

– A dolna szuflada?
– Tam są stroje i akcesoria tych oto szacownych dam. – Przewodnik wskazał sąsiednią półkę, 

równie gęsto zastawioną słojami. W każdym siedziało po kilka kobiecych postaci. W jednym szpetne 
wiedźmy z twarzami pełnymi brodawek, garbami, haczykowatymi nosami. W innym miło wygląda-
jące staruszki o twarzach przypominających wysuszone jabłka. W osobnych słojach znajdowały się 
piękne niczym anioły postaci dziewcząt i równie pięknych kobiet. – To wiedźmy, czarownice, czaro-
dziejki. Dobre i złe. Moce mogą otrzymać te same co magowie, ale karmimy je złotą łyżeczką. Nie 
radzę się pomylić. I pod żadnym pozorem nie wolno wymieszać mieszkanek słojów. Nie potrzebują 
magii, żeby zrobić masakrę, gdy tylko się spotkają.

Jacek ruszył dalej, a za nim dzieciaki.
– Mamy jeszcze wiele do zwiedzenia. Na kuchni fantasy się przecież nie kończy. Przed nami cyber-

punkowa piekarnia w chmurach, podziemna kuźnia horrorów, orbitalne laboratorium SF…
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SPOTKANIE

Grzegorz Wielgus

– Kto idzie?! – zawołał sierżant Sacha, podrzucając karabin do ramienia. Kropka kolimatora zawi-
sła na twarzy kobiety, wyłaniającej się spomiędzy drzew. Żołnierz odbezpieczył beryla i położył palec 
na spuście. – Kim jesteś i co tutaj robisz?! To teren zamknię… cholera jasna!

Sierżant cofnął się o kilka kroków. Nagle zawadził stopą o krawędź drogi i wywrócił się na plecy, 
uderzając hełmem o asfaltową nawierzchnię. Sacha przez chwilę patrzył na czerwone niebo, przecięte 
smugami chmur, po czym zerwał się na równe nogi, patrząc w oniemieniu na to, co przed chwilą wziął 
za kobietę.

– Nie skrzywdzę cię – powiedziała istota z akcentem, którego wojskowy nigdy nie słyszał, chociaż 
od lat służył za granicami Polski. – Czy rozumiesz, co mówię?

– Tak – odpowiedział odruchowo Sacha, powoli kierując lufę beryla na dziwadło. – Stój! Unieś ręce 
do góry albo otworzę ogień.

Maszkara zatrzymała się w miejscu, przyglądając się żołnierzowi czworgiem – pozbawionymi bia-
łek oraz tęczówek – oczu. Nie to jednak budziło u sierżanta największe przerażenie, nawet nie blada 
jak wapno cera i bezkrwiste wargi bestii, lecz ogromny pajęczy korpus, na którym osadzona była 
górna połowa, niemalże ludzkiego, ciała.

Stworzenie wysunęło przed siebie otwarte dłonie.
– Czy ty – urwało, szukając odpowiedniego słowa – jesteś tutejszy? Nie pochodzisz z Vhrin?
– Co? Nie. Stój, ja zadaję pytania. – Sacha stanął na równe nogi, bezskutecznie starając się zacho-

wać zimną krew. – To jest żart prawda? Mogłem cię zastrzelić. Czym jesteś i co tutaj robisz?
– Przybyłam z Vhrin przez Bramę – odpowiedziała spokojnie istota, z wyraźną ciekawością przy-

glądając się postaci mężczyzny. – Nie sądziłam, że uda mi się zobaczyć człowieka.
Żołnierz nie odpowiedział, wciąż mierząc z karabinu w pajęczycę.
– Słyszałam opowieści. To zaszczyt – powiedziała istota z wyraźnym zadowoleniem, któremu naj-

bliżej było do biologa, który właśnie obserwował nowo odkryty gatunek. – Wybacz mi proszę, iż 
obarczyłam cię urokiem zrozumienia. Inaczej nie moglibyśmy rozmawiać.

– Ja śnię, prawda? – Brwi sierżanta zbiegły się w jedną linię. To, co było dlań niewyobrażalne zale-
dwie pięć minut temu, teraz stało na ośmiu chitynowych nogach, lekko kiwając się na boki.

– Źle się czujesz? – spytała pajęczyca z troską tak autentyczną, iż Sacha wybuchnął niekontrolowa-
nym śmiechem. – Powiedziałam coś, co znalazłeś zabawnym?

– To się nie dzieje. Nie ma prawa – odrzekł żołnierz, opuszczając karabin i uderzając pięścią w udo. 
Dopiero po chwili zorientował się, że upadek na asfalt powinien go obudzić, gdyby w istocie spał. – 
O kurwa. To się dzieje naprawdę. Czym… kim jesteś?

– Mam na imię Sigara. – Istota zgięła odnóża w głębokim ukłonie. – Jestem naukowcem. Od 
dwunastu lat badam antyczne Bramy, ale dopiero dziś udało mi się dokonać przełomu i urucho-
mić przejście do Ki. Czy dalej tak nazywacie swoje krainy?

– Nie. Mamy inne nazwy. Ziemia, Europa, Polska… – Sacha ze zdumieniem zorientował 
się, że, gdy minął pierwszy szok, sytuacja nie wydawała mu się aż tak niedorzeczna. 
Najwyraźniej jednego dnia człowiek pilnuje granicy, innego rozmawia z czterooką 
kobietą o ciele pająka. – To znaczy, że odwiedzaliście nas? Dawniej?

– Tak, w zamierzchłych czasach. Podobnie jak wy byliście gośćmi we 
Vhrin, jednakże zapomnieliśmy jak otwierać Bramy na wiele epok – przy-
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znała Sigara ze smutkiem. – Przynajmniej do dziś. Ależ jestem ciekawa, ile się zmieniło 
w waszych krainach! Mamy tylko stare księgi, opisujące czasy, gdy nazywaliście się ùĝ 
saĝ gíg ga albo Shumer.

– Sumer – powtórzył sierżant mimowolnie. – To było… chcę powiedzieć, pięć albo sześć 
tysięcy lat temu? Chyba.

– Och. – Pajęczyca zasłoniła chudą dłonią usta. – Tak dużo? Nie szkodzi. Czy mógłbyś mi 
nieco pomóc? Przepraszam, że nie zapytałam wcześniej. Jak się nazywasz?

– Sacha.
– Będę potrzebować twojej pomocy, Sacho, jeżeli mam raz jeszcze otworzyć Bramę – wyznała 

Sigara z zakłopotaniem. – Udało mi się to zrobić trochę przez przypadek i nikt z Instytutu nie ma 
zapewne pojęcia, gdzie zniknęłam. To miał być zwykły test.

– Chcesz otworzyć Bramę? – spytał żołnierz.
– Tak. I raz jeszcze odtworzyć przejście między naszymi światami.
W jednej chwili przed oczyma wojskowego przemknął korowód makabrycznych obrazów, które po-

zostały w jego pamięci po służbie w Afryce: wypalone szkielety wiosek; ciała dzieci, wbite w ziemię 
gąsienicami czołgów; targi ludzi; wychudzone postaci, roznoszone na kawałki seriami z cekaemów; 
podmuch…

– To zły pomysł – powiedział nagle.
– Nonsens.
– Nie mogę wam tego zrobić. – Bez ostrzeżenia Sacha uniósł karabin i nacisnął spust. Brocząc opa-

lizującą krwią, Sigara opadła na igliwie, wijąc się w konwulsjach. – Dla waszego dobra.
Niewiele później ciało pajęczycy spłonęło w białych objęciach fosforowego ognia, a sierżant zako-

pał głęboko w lesie to, co z niego pozostało. Nie było tego wiele, jednak żołnierz zdawał sobie sprawę, 
iż musiał uciszyć ostatniego świadka tych wydarzeń.

Wydobył pistolet z kabury i przyłożył lufę do skroni.
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KOMUNIA

Maria Mróz

Kiedy pokazuję albumy fotograficzne z czasów dzieciństwa, wszystkich 
dziwi brak komunistów na zdjęciach z pierwszej komunii. Te, które są, po-
kazują raczej kościół, księdza i gości niż nas, dzieci z jednego podwórka. To 
musiało być prawdziwe wyzwanie dla fotografa.

Tamtej wiosny pogoda była wyjątkowo upalna. Już w kwietniu każdą wol-
ną chwilę spędzaliśmy na dworze i nie inaczej było w maju, kiedy przygo-
towania do komunii zostawiliśmy matkom, sami zaś pobiegliśmy bawić się 
na pustej parceli nieopodal. Matki nawet były szczęśliwe kiedy przestaliśmy 
plątać się pod nogami, bo niezależnie od tego, kto miał być najważniejszą 
postacią uroczystości następnego dnia – my czy Bóg – podłoga i tak musiała 
zostać zmyta, a obiad ugotowany z wyprzedzeniem, bo po nakarmieniu du-
szy trzeba będzie nakarmić ciało i to nie byle czym.

Przykazano nam tylko, że mamy się nie poharatać w widocznych miej-
scach, pod groźbą razów paskiem na goły tyłek. Tyłka w końcu nie widać 
i tam pręgi nikogo razić nie będą. Pobiegliśmy więc na parcelę z wypiekami 
na twarzy, bo nerwowość dnia jutrzejszego udzielała się i nam: co będzie, jak 
diabeł z nas wyskoczy i hostie skradnie z rąk księdza, czy coś innego stanie 
nam na przeszkodzie? Rozważaliśmy możliwe trudności w przyjęciu komu-
nii, możliwe trudności w udzielaniu komunii i jakoś tak rozmowa przeszła 
na misjonarzy i dalekie kontynenty, a potem misjonarzy i Indian, bo kiedy 
ma się dwanaście lat i jest upalny dzień Indianie pojawiają się prędzej czy 
później. Zwykle prędzej, niż później.

Nie mieliśmy pióropuszy, ale znaleźliśmy buteleczkę z brązowym płynem 
i pędzelkiem, i białą farbę, niestety z kożuchem. Namalowaliśmy brązowo 
wojenne barwy na twarzach i najpierw udawaliśmy, że chcemy oskalpo-
wać misjonarza, on uciekał, a potem nawinął kożuch z farby na kijek i to 
on nas gonił, a kiedy nas złapał, to malował nam krzyże na czołach, żeby 
nas ochrzcić i wtedy stawaliśmy się potulni i załamywaliśmy ręce, patrząc 
w niebo, błagając o przebaczenie. Bawiliśmy się pysznie. I tylko zwlekaliśmy 
z powrotem do domu, bo nikt tego nie mówił, ale wszyscy przeczuwaliśmy, 
że białe mają być alby, a nie znaki na twarzach. W końcu, pod osłoną wieczo-
ru, chyłkiem wróciliśmy do domu, jak prawdziwi Indianie pozakradaliśmy 
się do łazienek i zaczęliśmy szorować twarze jakbyśmy chcieli oczyścić się 
z grzechu.

Jedyne, co zdołaliśmy zmyć to ślady krzyża, bo jodyna barw wojennych 
nie puszczała pod naporem wody z mydłem.
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Następnego dnia stało stadko małych Indian stało w karnym rządku, pokornie cze-
kając na ciało Chrystusa. Ręka ministranta, w której trzymał złotą tackę na okruszki, 
lekko drżała z tłumionego śmiechu, kiedy klękał kolejny członek plemienia Apaczów 
w barwach wojennych.

Tylko Łukasz dumnie wystawiał twarz do zdjęć – w końcu był misjonarzem.

Ilustracja: Piotr A. Kaczmarczyk
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A FE!

Karol Koziarski

– Nie?
– Nie.
– W takim razie…

***
– A fe! – oburzył się pan Stefanopolus.
– Pardon? – Kelner szybciutko przyskoczył do stolika najbardziej wybrednego gościa. – Czy coś 

nie tak?
Gość z obrzydzeniem odsunął od siebie talerz, w którym ze wstydu rumieniła się pomidorowa.
– Khm, niesmaczne. Weź pan toto, tylko szybciutko, bo od mojego nieukontentowania większe są 

tylko mdłości. A już!
Kelner wyraźnie się zawahał.
– Panie! – zawołał w końcu. – No weźże się pan zlituj. Kucharzowi Li będzie przykro, o samej 

zupie nie wspominając. Pomidorowa w narodzie zakorzeniona, to prawda, ale w końcu damą jest, nie 
przystoi tak. O, proszę zjeść.

– Nie – sapnął pan Stefanopolus.
– Nie tyle żołądkiem trzeba brać, co sercem dawać – pouczył kelner i chwycił w dłoń łyżkę, po 

czym podsunął ją klientowi pod usta. – Jedzie ciuchcia…
– ZABIERAJ TO ŁAJNO! – ryknął pan Stefanopolus. – HY!
Wstał tak gwałtownie, że krzesło, na którym siedział, upadło z hukiem na posadzkę. Przerażona 

pomidorowa pisnęła, zasłaniając swe oblicze grubszymi kluskami. Wszystkie oczy w lokalu – zarówno 
zniesmaczonych klientów, jak i oburzonych potraw – zwróciły się na gniewnego mężczyznę. Tu za-
szeptała grzybowa, tam flaczki pożaliły się pieczywu, ówdzie surówka, oburzona, tuliła się do fileta.

– Hy, w tyj dziurze nie usłyszycie więcej mojego głosu. Hołota i psy. Ot!
Pan Stefanopolus pośpiesznie założył palto, przykrył rzadkie włosy kapeluszem i wymaszerował 

z restauracji, w której przez chwilę panowała grobowa cisza.
W końcu kelner dopadł do pomidorowej i zaczął ją uspokajać.
– Już, już, dobrze… Tak, wiem…
Następnie szybko skonsumował zupę, co i rusz prawiąc jej komplementy.

***
Informacja o występku człowieka, który pogardził dzieckiem pomidora, prędko obiegła świat je-

dzenia. Wszyscy stanęli murem za zacnym warzywem i jego smaczną córką.
Wykwintne potrawy składały deklaracje, pakowane jedzenie przysięgało na datę ważności, 

kebaby z budek klęły się na sos czosnkowy, zupy wrzały, nawet ogórki kisły… Wszyscy przy-
sięgali, że Stefanopolusowe usta ich nie dotkną.

***
Pan Stefanopolus, prychając, przedzierał się przez tłoczną ulicę.
– Smak, królowa zmysłów – mruczał – a ten, pfh, głupiec, myśli, że zjem 

barwione na czerwono szczyny kota. Jakem Stefaonopolus – niedoczekanie!
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Mężczyzna szybko przypomniał sobie nazwy znanych mu restauracji i wybrał naj-
lepszą.

W ten sposób, z myślą o nowym daniu, w znacznie lepszym humorze dotarł do obiecują-
cej knajpki, gdzie wygodnie rozsiadł się na krześle i czekał na zamówioną potrawę – łososia 
z ziemniaczkami i brokułem.

Zacierając dłonie, wypatrywał z niecierpliwością kelnerki z gotową potrawą. Z powodu emocji 
i wydłużającego się czasu oczekiwania zaczęło mu burczeć w brzuchu.

– Hy? Co tak długo!? – zawołał nagle. – Pani, gdzie moje?
Młoda dziewczyna niechętnie przydreptała do stolika gościa.
– Cóż… To jest tak, że… Hmm, łosoś nie chce współpracować.
– Hu?
– Mówi, że pan gbur i cham. Nie będzie miał przyjemności legnąć na pańskim talerzu.
– Niedoczekanie – sapnął pan Stefanopolus, ocierając chusteczką pot z czoła. – Przekonaj go pani, 

bom głodny.
– Gdyby to tak łatwo… Kucharz tam płacze, klnie się na Boga, ale łosoś stoi jak stał. Znaczy się – 

mówi: nie. A pozostałe łososie mu wtórują.
– Cholera jasna. Inne mi pani daj. Rosół. I placka po węgiersku. Sałatkę – takoż.
Kelnerka ukłoniła się i umknęła spod stolika gniewnego klienta. Kiedy wróciła, blada, jęczała tak 

cichutko, że pan Stefanopolus musiał nadstawić ucha.
– Głośniej, dziewczyno.
– …inne potrawy też się buntują. Mówią, cytuję: „Abderyta i bufon. Pomidorową pierwej niech 

przeprosi”.
– Puff, cóż to… Kobieto, zapanujże nad jedzeniem!
– Przykro mi. Myślę, że póki nie przebłaga pan pomidorowej, będzie pan o pustym żołądku.
– Hy…

***
Pan Stefanopolus nie ugiął się pod żelaznymi restrykcjami czerwonej zupy i jej licznej rodziny.
Dwa i pół tygodnia później na nagrobku wyryto: Pan Stefanopolus, żył sześćdziesiąt jeden lat. 

Umarł nie porzucając swych ideałów.

***
Pomidorowa, dowiedziawszy się, że przez jej fochy umarł człowiek, zapłakała. Chlipała i bulgotała, 

bulgotała i chlipała. Aż sczerniała.

***
Matka uśmiechnęła się do protestujących pociech.
– I tak oto skończyła się ta historia. Dlatego, dzieci, musicie doceniać to, co macie na talerzach, 

ponieważ w innym wypadku jedzenie może wam sczernieć. I wtedy umrzecie z głodu. Dokładnie tak 
jak pan Stefanopolus. No, bez grymaszenia.

Adaś i Ewelinka zrobili wielkie oczy i jak na komendę zaczęli wcinać pomidorową, co chwilę zer-
kając, czy nie czernieje.
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NA PLAŻY KAMIENIE I JĘZYKI

Agnieszka Jagna Forysiak

– Ale nie gryź tego, głupku! – kuzyn Arnold trzepnął mnie po potylicy z taką siłą, że prawie wy-
plułem kamień. – Połamiesz sobie zęby. To trzeba ssać. Z zewnątrz jest niedobre i twarde, ale jeśli 
będziesz trzymać to wystarczająco długo, to w końcu skorupa się rozpuści. A w środku jest odlotowe, 
słodkie nadzienie!

Kuzyn Arnold był synem mojego wujka. Nie spotykaliśmy się zbyt często w ciągu roku, ale niemal 
każde wakacje spędzaliśmy razem. Wspólnie jeździliśmy nad morze, jezioro albo w góry.

Arnold był rok starszy ode mnie i bardzo, bardzo fajny. Chodził na karate, w domu miał PlayStation 
i śmiesznego, rudego psa. Ja na pierwszym treningu złamałem rękę, rodzice uparcie nie chcieli kupić 
mi nawet komputera, a mój pies może i był fajny, ale strasznie stary i ciągle spał.

Razem z kuzynem przeżywaliśmy różne przygody. Raz, będąc u babci na wsi, śledziliśmy pewnego 
nikczemnika (zabawne słowo, przeczytaliśmy je w jednej ze starych książek z półki babci), ale kiedy 
próbowaliśmy zdemaskować go przed całą wsią, wyrzucono nas z kościoła. Innym razem polowaliśmy 
na gryfy (widzieliśmy ich ptasio-kocie odbicia w błocie za domem), ale głupie mewy i kocury ciągle 
wyjadały przynętę.

Tym razem, Arnold powiedział mi o niezwykłej rzeczy, której dowiedział się od kolegi ze szkoły.
– Każdy kamień ma słodki środek – oznajmił radośnie, machając dłonią pełną otoczaków. – Trzeba 

je tylko cierpliwie wyciumkać z twardej otoczki, a potem można cieszyć się z darmowych słodyczy!
Na to hasło zaświeciły mi się oczy. Darmowe słodycze! Na wyciągnięcie ręki!
– Można je lizać – przyznał Arnold. – Ale łatwiej będzie po prostu wsadzić kamień pod język i cze-

kać, aż się rozpuści. Trochę zachodu, ale podobno warto!
Wsadziliśmy więc zgodnie, na początek, po niewielkim kamyku do buzi. Zobaczymy, ile czasu 

potrzeba na taki kaliber i później spróbujemy z czymś większym.
– Chłopcy, chodźcie! Za chwilę wchodzi nasza wycieczka! – zawołała nas z wydmy ciocia Marysia, 

mama Arnolda.
Na klifie przy plaży stało nowoczesne muzeum morskie. Ponieważ było specjalnie klimatyzowane 

i interaktywne wystawy uruchamiały się czasowo, należało do niego wchodzić w dziesięcioosobowych 
grupach.

Przeszliśmy przez salę poświęconą ekologii morskiej, historii rybołówstwa i właśnie zwiedzaliśmy 
strefę stworzeń morskich. Szliśmy na końcu grupy, uważnie oglądając wszystkie wystawy. Wycieczka 
zniknęła w kolejnej sali i zostaliśmy sami z młodszym od nas chłopcem.

– Perły powstają na skutek dostania się do organizmu mięczaka ciała obcego – najczęściej ziarn-
ka piasku. Małża lub ślimak obudowuje obcą substancję węglanem wapnia i w ten sposób tworzy się 
piękna perła… – poinformował nas głos płynący z telewizora na ścianie.

– Chciałbym tak potrafić! Zrobiłbym dla mamy cały sznur pereł! – krzyknął chłopiec, podzi-
wiając błyskotki wyświetlane na ekranie.

Arnold spojrzał na mnie i znacząco mrugnął. Po chwili nachylił się do chłopca.
– Przecież potrafisz! To znaczy… nie od razu. Na początku trzeba dużo ćwiczyć 

i nauczyć się robić zwykłe kamienie. Dopiero po jakimś czasie wychodzą perły.
Malec spojrzał na niego pełnym zdziwienia wzrokiem.
– Ale… jak to? Kłamiesz! 
– Ja? Nigdy! - oburzył się na niby Arnold. – Zobacz!
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Podszedł do wystawy przedstawiającej roślinność klifową. Poślinił palec i zanurzył go 
w piasku, po czym delikatnie otrzepał, zostawiając na nim tylko kilka ziarenek.

– Patrz teraz! – zawołał i wpakował sobie palec do ust. 
Kręcił chwilę buzią, przewracając oczami i wydymając policzki. Po chwili otworzył usta, 

wysunął język i pokazał leżący na nim swój słodki kamień.
Maluch aż otworzył buzię ze zdumienia. 
– No, nie jest to zbyt duży kamień, ale dopiero od niedawna ćwiczę. Ty też możesz zacząć! Im 

więcej piasku weźmiesz, tym łatwiej zrobić pierwszy kamyk – dodał Arnold i poklepał chłopca po 
ramieniu. – Powodzenia!

Ruszyliśmy we dwóch do następnej sali. W progu minęliśmy się z panią w kolorowej sukience, 
która najwyraźniej szukała naszego nowego kolegi.

– Maurycy? Gdzie jesteś? Maurycy?... DLACZEGO, NA MIŁOŚĆ BOSKĄ, JESZ PIASEK?!
Rzuciliśmy się do przodu, dławiąc się i kwicząc ze śmiechu. Co za głupi dzieciak! Nie sądziliśmy, 

że się nabierze!
Resztę dnia spędziliśmy na wygrzewaniu się na plaży i pływaniu w morzu. Na szczęście zabrałem 

dmuchanego krokodyla, więc mogliśmy surfować na nim po falach.
Kamienie nie rozpuściły się. Widocznie potrzebują więcej czasu.
Jutro spróbujemy je najpierw namoczyć.
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KRZYSIEK I SIKORKA

Cyrus Pym

Krzysiek był w swym żywiole. I to jeszcze jak! Folgował sobie raźno na nieco uleśnionej wysepce. 
To stał z zadartą głową przy rozłożystym drzewie, to mknął ścieżką jak dokazujący piesek. Lekki 
i zwinny, choć przecież obarczony dobrym, solidnym sprzętem. U szyi fikały mu lornetka oraz aparat 
fotograficzny. Raz przykładał do ciekawskich oczu tę pierwszą – i skanował swym zamplifikowanym 
wzrokiem odległe konary, to znów sięgał raczej po drugie z narzędzi, by spetryfikować w jego pamięci 
obraz szczególnie atrakcyjnego stworzenia. 

Spośród mieszkańców rozległego królestwa zwierząt wybitnie upodobał sobie te najlotniejsze, czyli 
ptaki. To ich obyczaje, upierzenie i budowę – właściwie morfologię – studiował od przeszło ośmiu lat. 
W domu rodzinnym uchodził za prawdziwego znawcę dziedziny. Podobnie było w dość szczupłym 
gronie przyjaciół i znajomych, niektórzy wręcz mówili na niego „ornitolog”…

… Lecz spójrzmy, oto nadstawił uszu. Właściwie cały stał się jednym wielkim, ultraczułym uchem. 
Dla kogoś przypadkowego zebrane dźwięki byłyby zaledwie bliżej nieokreślonym ćwierkotem. Lecz 
nie dla niego, oj nie, nie dla tego, który „w terenie” spędził długie letnie i nieco krótsze zimowe dni. 
Ujawniło mu się stadko urokliwych raniuszków. Przyleciały ot tak – jak gdyby znęcone magicznym 
zaklęciem. Odwrócił się zwinnie One już były nieopodal, coraz bliżej! O, tam – na przydrożnym buku, 
pośród jego zieleniących się gałęzi! Kompletnie nic sobie nie robiły z obecności człowieka przystawia-
jącego do oczu zagadkową aparaturę. Robił im zdjęcia, jak w jakimś transie! – jedno, drugie, potem 
jeszcze kilka. Wykazywał się cierpliwością godną stoika, bo one jakby poruszane samym tylko pra-
gnieniem ruchu co sekundę zmieniały swoje pozycje.

„Moi krnąbrni modele” – myślał o nich z czułością. Wytrwałość przyniosła owoce, z dwóch przy-
najmniej zdjęć był lepiej niż umiarkowanie zadowolony. No, choćby to: są na nim dwa okazy, jeden 
głowę ma bielszą niż śnieg, u drugiego dla urozmaicenia nad okiem przechodzi szeroki czarny pas, 
jakoby ciemna brewka. No proszę, brawo, Krzyśku! Pomieściłeś dwa podgatunki Aegithalos caudatus 
na jednym obrazku. Wrzucisz go wkrótce na fanpejdż „Impresje awifaunistyczne naszego miasta”, 
który nie bez drobnych sukcesów prowadzisz i, jak przeczuwasz, sypną się popularne „polubienia”; 
głównie od kobiet – wyjaśnijmy dla porządku – tak bardzo bezradnych, zupełnie rozbrojonych wobec 
piękna i uroku niewinnych istot. Instynkt macierzyński się kłania.

Ale i nasz Krzysiek nie pozostawał całkiem niewzruszony. Urodziwe są ptaki – uznawał wprawdzie 
– ale jako przyrodnik nie faworyzował, nie stawiał jednego gatunku ponad inne. Choć, uzupełnijmy, 
nie posiadał metodycznie uzyskanego, więc formalnego wykształcenia, to do sprawy zabierał się, jak 
przystało na wroga wszelkiego dyletantyzmu, z iście naukowym zacięciem.

Dla niego bowiem i wróbel, i nawet gawron były bytami doskonałymi, wartymi obserwacji. Nie 
dałby żadnego skrzywdzić! I również nie uznawał czegoś takiego jak korona stworzenia. Taki był 
nasz poczciwy Krzysiek.

Pogoda natomiast, o której – może i z natłoku wzruszeń – nie zająknąłem się dotąd ni sło-
wem była bajeczna; wprost wymarzona, by z zadowalającym efektem uprawiać birdwatching, 
czyli bardziej po naszemu „ptakooglądactwo”. Słońce jaśniało uroczyście, jak przy ja-
kimś święcie pogańskim. Jego panowaniu nie wchodziła w paradę ani najmniejsza 
z chmurek. Miły wietrzyk niósł ze sobą zapach ziół i lekkie ożywienie. Ptaki 
były tym aktywniejsze, że dzień ten poprzedzała mroźnawa noc.

Rozprostowywały więc skostniałe dotąd kończyny lotne i oddawały się 
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zabawie. Zabawa to ruch, ruch to ciepło, ciepło to życie. Rachunek był więc prosty i przej-
rzysty nawet jak na „ptasi móżdżek”. Krzysiek z poczucia obowiązku pewnie by zaopono-
wał, że o żadnej zabawie, przynajmniej w naszym rozumieniu tego słowa, nie mogło być 
mowy. „To, co nam się wydaje zabawą” – wywodziłby uczenie i trochę monotonnie – „dla 
ptaków, sensownych wszak i celowych istot, jest kolejną czynnością służącą w dłuższym ter-
minie podtrzymaniu przy życiu ich populacji czy, w ogólniejszym wymiarze, całego gatunku”.

Ptasiarz spędził na zielonej wyspie kilka krzepiących godzin. Słońce wychyliło się na ekstremalny 
punkt swych możliwości. To ono wraz z obfitością skrzydlatych stworzeń wywołało w naszym boha-
terze błogostan. „Czego to chcieć więcej?” – pomyślał niezobowiązująco. „No, pożywnego posiłku” 
– dopowiedział sobie poważnie. Istotnie, tak było, odczuwał w żołądku zdrową czczość. Zbliżała się 
nieuchronnie pora obiadowa. W związku z tym nieco tylko zwlekając pożegnał się ze swymi pierza-
stymi przyjaciółmi – i wcale nieważne, że one prawdopodobnie nie odwzajemniały jego uczuć. Samą 
tylko swą obecnością oddawały mu za jego sentyment w dwójnasób.

Regularnym krokiem skierował się ku ulubionej jadłodajni. Nie była to daleka podróż, ale by jeszcze 
skrócić ten czas, to przeglądał zdjęcia, to dumał nad tym, co nabierze na talerz. Ani się obejrzał, już 
przestępował próg knajpki samoobsługowej. Przywitał się z pracownicą. („O, jest i pan Krzyś. Pewnie 
głodny jak wilk!”. „Przypuszczenie pani ma wiele cech prawdopodobieństwa!”.) I bez zbędnej zwłoki 
już stał z nosem przy rozpromienionych gablotach. „No, no” – komplementował to, co widział łasym 
okiem. Wreszcie zdecydował się na miskę ziemniaków i pokaźną porcję kurczaka, okrasił to cienkimi 
paskami, właściwie wiórkami warzyw, przy wyjątkowo dobrej wierze mogących uchodzić za surówkę.

Zasiadł uroczyście do stołu, wyprostowany, z łokciami ściśle przylegającymi do korpusu. Obierał 
z lubością kość udową z bielutkiego mięsa, niezwykle sprawnie i precyzyjnie, zuch nad zuchy. Już-już 
miał zanurzyć kły w delikatnym przysmaku – gdy za oknem zafurczało coś nader błękitnego. Tak, nie 
omylił się, to była sikora modra, modraszka! Zaglądała z wdziękiem przez oszklone drzwi. Co też ją 
tu przywabiło? Znieruchomiał z widelcem przy ustach – jakżeż roztkliwiony jej widokiem.
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ZŁOTY DESZCZ

Jastek Telica

Tycjan najpierw ziewnął, a później przetarł oczy.
Brało go na sen, a to stąd, że wciąż nie przywykł do całkiem odwróconej hierarchii pór dobowych. 

Niby czasu było dość, a wykonywana robota właśnie z tych, że nocą się pracuje. Jednak… Natury nie 
oszukasz!

Za to zaraz później wgapił się w szereg wyliczeń.
– Nie może być! – prychnął.
Po sprawdzeniu okazało się, że nie tylko może, ale i jest. Natychmiast chwycił za telefon.
Niekrótkie oczekiwanie.
– Co tam? – padło wreszcie w słuchawce. Wyraźnie zaspany głos. Szef umiał kimać.
– Artur, lepiej tu przyjdź.
– Pali się?
Tycjan przełknął ślinę.
– Tak jakby.

***
Seba warował pod spożywczo-przemysłowym, w nadziei, że trafi się dobra dusza. Pojawiła się 

wreszcie jakaś. Mniej więcej oczekiwana, bo w postaci Zygi. Ale kumpel miewał humory.
– Poratujesz, brachu? – zagadnął nieco płaczliwie podsklepowy wyjadacz.
– A ty znowu co?
– Grosik, druhu.
To Zyga sięgnął do kieszeni i po cierpliwych poszukiwaniach wygrzebał wzmiankowany bilon 

najniższej wartości.
– Proszę! – Wręczył monetę z szampańską miną.
Seba westchnął.
– Tak bardziej symbolicznie miałem nadzieję.
– Ty do roboty byś się lepiej wziął! – nadął się ofiarodawca.
– Niby jakiej?
– Zarobkowej.
– Przecież wiesz, że ten oszust skończony, Wirek Bolesław, psubrat rodowodowy, żeby tak zdechł 

kanalia, oszwabił mnie dokumentnie. Robiłem jak dureń, od rana do nocy. Flaki z siebie wypruwałem, 
a on wypiął się. I nie ma jak go ścigać, cwela, bo zakumplowany z szyszkami. Ogólnie panuje niespra-
wiedliwość na świecie, a prosty człowiek nieodmiennie pozostaje poniżany i wykorzystywany. Niebo 
biednym niełaskawe.

– Zawsze jednym przypadkiem będziesz się tłumaczył? Prawda taka, że od urodzenia miałeś 
dwie lewe ręce do roboty.

– Żeby się jakaś popłatna fucha trafiła.
– Od sterczenia pod sklepem na pewno nie. Ty byś chciał, by ci forsa z nieba spadła. 

Nie?
– Nie miałbym nic przeciwko temu, w gruncie rzeczy.
– Marz dalej! Z nieba to ptasie gówno najprędzej. Uchyl gąbki, na pewno 

smaczne.
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Ale Seba się nie skwasił jako zwykle.
– Meteory też – odparł.
– Że co?
– Nie obiło się ci o uszy? Taki jeden pędzi w naszą stronę. Zapierdala jak mały samo-

chodzik. Wkrótce znajdzie się niedaleko. Podobno kurs kolizyjny, a co najmniej bliski. Jak 
dupnie…

– To z twoim pragnieniem skończy raz na zawsze. Będzie jakaś korzyść.
– A tymczasem uschnę. Poratuj…
– Żebrak!
– Nie każdy kima na wyrku ze złota – filozoficznie zakończył Seba.

***
W obserwatorium astronomicznym Tycjan przysiadł z kawą. Ostatnio nocami spać chciał bardziej. 

I pozwalał sobie. W sumie czemu nie. Co zostało do stracenia? Artur spojrzał na podwładnego. Źle 
wyglądał. Jak wszyscy.

– To pewne? – zagadnął Tycjan.
– Raczej tak.
– Prawdziwa góra złota.
– W istocie. Takie ilości, że w całym systemie mniej i to co najmniej kilkakrotnie.
– To mamy szczęście – gorzko zaśmiał się młody stażem badacz. – Da się to zatrzymać?
– Sam robiłeś obliczenia.
– Może coś mi źle wyszło?
– Wątpię.

***
Seba tradycyjnie szukał sponsorów. We krwi za mało prądu, po prostu potrzebował się napruć po 

same uszy.
A tu nawinął się Zyga.
– Ty nie pracujesz? – Seba zagadnął kumpla. – Stale tu się na ciebie natykam.
– No, kuź… – Zyga urwał. – Kto jak kto, ale ty, śmierdzący leniu, pouczasz mnie, kiedy mam do 

sklepu zachodzić?
– Bo z ciebie znana mrówka.
– Poczekaj, świerszczyku, zobaczysz, jak ci dam zeta.
Podsklepowy bywalec wzruszył ramionami.
– I tak byś nie dał. Tylko gadasz. Lubisz się wywyższać. Znam cię. Choć twemu obecnemu skąp-

stwu bardzo się dziwię, niedługo wszyscy utoniemy w powodzi złota. Wrodzone skąpstwo przez ciebie 
przemawia, a obecnie ono co najmniej głupie.

– Niby czemu?
– To nie słyszałeś o tym wielgachnym meteorycie? Na jakiej planecie żyjesz?
– A, o to ci idzie…
Odkryto właśnie nieznacznych rozmiarów ciało niebieskie. Jak na warunki kosmiczne. Mniej niż 

dwadzieścia kilometrów. W skali astronomicznej – źdźbło. Ale całe ze szlachetnych metali. Niejed-
nemu w głowie się przewróciło. Szczególnie naukowcom i wojskowym. Szaleli na różnych forach. 
I czegoś tam chyba próbowali z naprowadzaniem i zatrzymywaniem. Ale wyraźnie bez powodzenia. 
Okazja widać przeszła koło nosa, to się wkurwiali.

– Mamy szczęście, dwa pulsary zderzyły się, wyprodukowały kupę bo-
gactw, a część w postaci takiej planetoidki akurat popierdala w naszym 

kierunku. Fart zajebisty! Złota to jak dwie Czomolungmy, a platyny jak 
Gubałówka – rozmarzył się spragniony żebraczyna.

– I co ci po tym?



25

– Szlachetnych metali jak lodu.
– To z miejsca stracą na wartości.
– Nie marudź. Teraz każdy swoją działkę dostanie.
– A jak się po nią wybierzesz? Masz rakietę? – złośliwie zaśmiał się Zyga. To był taki 

typek, co rad drugiemu odbierał żywione nadzieje. – Zresztą jeśli złoto stanie się powszech-
ne, to zaraz przestanie być cenne. Za pół kilo to może piwko dostaniesz, więc się nie ciesz. Rusz 
pomyślunkiem, kpie.

– Ty zawsze szukasz dziury w całym. Wcale cię nie słucham! Wreszcie będzie po równo, a nie tak, 
jak zawsze, że jacyś cwaniacy równiejsi.

***
Ogromny meteor śmiało wszedł w atmosferę.
Ona wprost od tego zawyła.
A jak świecił. Cudownie! Słonko w południe nie piękniej, a nawet mniej oślepiająco.
Zaś później spadł złoty deszcz, którym wszyscy zostali równo pokryci.
Choć oczywiście niektórzy równiej.
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DWA KSIĘŻYCE

Ginny Nawrocka

Wieczorem E otworzyła drzwi do ogrodu i wszystkie okna w płonnej nadziei, że razem ze świergo-
tem świerszczy wpuści do domu chłodniejsze powietrze. To było też oczywiście przygotowanie, żeby 
nie widzieć drugiego księżyca, tego, w który nikt oprócz niej nie wierzył; który było widać tylko w po-
dwójnej szybie albo kiedy zamknęło się na chwilę oczy, by nie widzieć pierwszego i znów otworzyło, 
patrząc trochę obok, mając nadzieję, że on po prostu zniknie. Noc znów była za gorąca, rozmrugana 
nazbyt jasnymi gwiazdami kłującymi boleśnie oczy, nawet jeśli bezksiężycowa.

Kąpiel pełna lodu dodanego do ciepławej od nagrzanych rur wody przyniosła chwilową ulgę, a cy-
kanie świerszczy zmieszane z szumiącym cicho radiem pomagało ukoić rozedrgane nerwy. Było jej 
przez tę chwilę bardzo, bardzo dobrze. Senność wkradała się w myśli, kleiła oczy, ale E nie mogła 
przecież spać w wannie. To nie byłoby… logiczne. Poza wanną nawet myśl o śnie była bolesna.

Przeciągała przyjemność kąpieli, marząc o dawno stopniałych lodowcach. Pod przymkniętymi po-
wiekami pływały powidoki konstelacji, które nic dla E nie znaczyły. Letnie niebo zawsze było tak 
odległe, niezrozumiałe, gwiazdy zbyt szybko je przebiegały, pędząc ku następnemu dniowi i tracąc 
w pośpiechu całą grację. Otworzyła gwałtownie oczy, gdy woda wlała się jej do nosa drobną falką; 
podniosła się do pierwotnej pozycji.

– Nie śpij – szepnęła poirytowana, potarła mokre, zmęczone oczy.
Świerszcze nadal świergotały, ale w radiu coś przeskoczyło i szum urwał się nagle, ustąpił nieprzy-

jemnej ciszy, zmuszając do wyjścia z wanny i próby odnalezienia innej stacji. Wciągnęła niezgrabnie 
jedwabny, błękitnawy szlafrok należący kiedyś do Julii. Wciąż jeszcze pachniał jej perfumami i zaklę-
ciem chłodzącym, które dawno przestało działać.

Julia lubiła letnie niebo – jego krótkie noce i letnie horoskopy. E pamiętała tylko ten jeden, listo-
padowy, pachnący śniegiem, który mówił o siedemnastu kosach i rudziku. Ale choć czekała, one nie 
przylatywały, by zniknąć o świcie i zabrać jej… Wciąż jeszcze w letnie wieczory parzyła herbatę 
z magicznej mięty rosnącej w ich ogrodzie i śpiewała cicho po islandzku albo gaelicku, albo w jednym 
z języków elfów ulubione kołysanki Julii. Starała się nie myśleć o tym, co Julia jej obiecała, a czego 
już nie mogła spełnić.

Pokręciła pokrętłem, ale trafiała tylko na szum, a jej ciało w tym gorącu znów zaczynała oblepiać 
nieprzyjemna warstewka potu.

– Może to już koniec świata – mruknęła cicho w puste mieszkanie, wsłuchując się w piski i trzaski 
niedużego nadajnika. – Może to już koniec świata – powtórzyła ledwie słyszalnie z odrobiną ulgi.

*
Pierwszej zimy po, E śni same dobre sny o Julii. Tej pierwszej zimy sny zaskakują E tym jak wiele 

dobrych chwil między nimi było. Nawet później, bliżej końca. Tak wiele dobrych snów. Przebu-
dzenia są dla E tej zimy bardzo trudne.

Nie wierzyła, że będzie jakiekolwiek po, że Julii może zabraknąć. Przez te kilkanaście lat 
zbyt przywykła do jej obecności, by potrafiła naprawdę uwierzyć w chorobę którejkol-
wiek z nich. Julia miała magię – powinna być odporna. Miała swoje lekarstwa i… 
Było już przecież dobrze.

Po, E woli noce od dni.
*
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– Siedemnaście kosów i jeden rudzik pojawią się o zmierzchu. Przepędź rudzika – kosy 
zaproś do domu. Zaparz miętową herbatę i śpiewaj im w obcym języku. Znikną o świcie, 
zabiorą twoje lęki – mówi nieznajoma zaglądając w jej dłoń, a E śmieje się rozbawiona. 
Przecież nie boi się niczego.

Radio szumi cicho jakąś gaelicką kołysankę, a przez otwarte szeroko okno zaglądają oba 
księżyce, kiedy druga dziewczyna spogląda poważnie w oczy E.

– Naprawdę – mówi, wciąż trzymając w swoich ciepłych dłoniach jej dłoń, a chociaż się uśmiecha, 
E rozumie, że to nie zabawa, a magia, i coś ją ściska w sercu, kiedy mówi, że wolałaby nie wracać do 
domu w taki ziąb.

– Mam na imię Julia – słyszy zamiast odpowiedzi i myśli z ulgą, że być może właśnie zaczął się 
świat.

*
Księżyc tej nocy nie wzeszedł, choć – o ile E się nie pomyliła, o ile nie zgubiła gdzieś kilku dób – 

powinien był. Nie pojawił się żaden z nich. Świerszcze zamilkły tuż przed ranem na krótką chwilę i na 
chwilę radio złapało urywki jakiejś walijskiej stacji, by zaraz je zgubić, rozpuścić w upale przedświtu. 
Po księżycu wciąż nie było śladu.

Julia mawiała, że czasami on pojawia się za dnia, ale E nigdy nie wierzyła, że ten dzienny jest 
prawdziwy. Księżyc, odpowiadała, z głową na jej ramieniu, słuchając jak Julia mruczy nowe zaklęcia, 
wplata je w osnowę rzeczy, za której zaczarowanie jej zapłacono, pojawia się tylko w nocy. I zawsze 
jest go dwa, dodawała w myślach. Nawet, gdy jednego z nich nie widać. Wiedziała doskonale, że Julia 
uśmiechała się wtedy, nie wypowiadając na głos swojego zdania.

Świerszcze podjęły świergot witając nowy dzień i wkrótce na horyzoncie rozlała się czerwona łuna 
wschodzącego słońca. E zrezygnowała z szukania stacji. Wstała z kucek, poszła po lód na nową kąpiel. 
Może, pomyślała, próbując przypomnieć sobie jak brzmiał śpiew ptaków, świat skończył się dawno 
temu.
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ZESZYT W CZERWONEJ OPRAWIE

Anita Kurowska

Wreszcie na miejscu – westchnął Marcin i z zadowoleniem wciągnął głęboko do płuc powietrze 
przesycone zapachem sosnowego igliwia. Przeciągnął się jeszcze, spoglądając na lekko pomarszczoną 
taflę jeziora, i wyciągnął z bagażnika dwie wypchane do granic możliwości torby podróżne.

Aśka musiała skończyć projekt, nad którym pracowała od pół roku, dzieciakom został jeszcze ty-
dzień nauki, więc Marcin postanowił, że przyjedzie tutaj sam i wszystko przygotuje.

Miejsce wydawało się niemalże bajkowe i idealne na rodzinny wypoczynek. Wymarzony letni dom 
nad jeziorem, który kupili po okazyjnej cenie. Poprzednia właścicielka podobno utonęła podczas noc-
nej kąpieli, ale dom był tak ładny i przytulny, że nic nie było w stanie ich zniechęcić do jego kupna. 
Wystarczyło tylko zrobić tu porządek, usunąć stare rupiecie i nieco odświeżyć.

Popołudnie spędził upychając do foliowych worków niepotrzebne drobiazgi i wyszczerbione naczy-
nia. Pozbył się starych obrazów, na których jelenie dumnie prezentowały swe poroża na tle zachodzą-
cego słońca. Zwinął przeżarte przez mole dywany i porąbał na kawałki rozlatujące się krzesła.

Było już dość późno, kiedy wreszcie udało mu się zaprowadzić jako taki porządek. Rozejrzał się 
krytycznie i doszedł do wniosku, że bez malowania ścian, okiennic i futryn się nie obejdzie. Farby, 
wałki, pędzle, gładź szpachlowa… – wyliczał i doszedł do wniosku, że musi to wszystko spisać, a jur-
to skoczyć do pobliskiego miasteczka na zakupy. Rozejrzał się w poszukiwaniu jakiejś kartki i jego 
wzrok padł na niewielkie kartonowe pudło wypełnione książkami i papierami, które przygotował do 
wyrzucenia. Uwagę Marcina przykuł, leżący na wierzchu, oprawiony w czerwoną skórę gruby zeszyt. 
Zabrał go i rozsiał się w wiklinowym fotelu na werandzie, rozkoszując się ostatnimi promieniami za-
chodzącego słońca.

Kartki zeszytu zapełnione były mrożącymi krew w żyłach historiami, z których każdą napisano 
innym charakterem pisma. Marcin z zaciekawieniem studiował mroczne opowieści o demonach, upio-
rach, tajemniczych zgonach i morderstwach, które od zawsze tak go fascynowały. Nagle jakaś niepo-
hamowana siła sprawiła, że sięgnął po długopis i również zaczął pisać…

Ciszę dusznego czerwcowego wieczora przerwał szum liści, poruszonych nagłym podmuchem wia-
tru. Chłodny powiew przyjemnie muskał spocone ciało…

Marcin przerwał pisanie i otarł mokre czoło.
Czarne kłębiaste chmury pojawiły się niespodziewanie i zasnuły niebo, pogrążając świat w ciem-

ności…
Latarką w telefonie oświetlił sobie kartkę i pisał dalej.
Wiatr wiał z coraz większą siłą, targając koronami drzew. O wzburzone wody jeziora uderzyły 

pierwsze krople deszczu. Po chwili rozległ się grzmot i pierwsza błyskawica przecięła niebo. Deszcz 
uderzył ze zdwojoną mocą, tłukąc bezlitośnie o szyby i dach domu nad jeziorem. Huk towarzyszą-
cy kolejnym uderzeniom piorunów tłumił odgłos kroków zbliżającej się od strony lasu postaci. 
W blasku błyskawicy przez chwilę majaczyła ciemna sylwetka mężczyzny w czarnym ka-
peluszu z szerokim rondem, zasłaniającym twarz, który powoli lecz zdecydowanie zmierzał 
w stronę domu.

Drewniane schodki prowadzące na werandę cicho zaskrzypiały, kiedy postawił 
na nich pierwszy krok. Końce cienkiej linki owinął ciaśniej wokół dłoni. Jeszcze 
raz sprawdził wytrzymałość sznura, naprężając go mocno, po czym zarzucił 
na szyję siedzącego na ganku mężczyzny.
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Marcin skończył pisać i z zadowoleniem przestudiował jeszcze raz cały tekst. Siedział 
teraz skulony pod daszkiem nad werandą i obserwował szalejącą wokół niego nawałnicę. 
Nagle usłyszał skrzypienie drewnianych schodków i czyjeś kroki. Nie zdążył się nawet 
odwrócić gdy poczuł, że zaczyna się dusić. Bezskutecznie próbował pozbyć się pętli, która 
zaciskała się coraz mocniej na jego szyi, sprawiając że z trudem łapał oddech. Ostatnią rzeczą, 
którą zobaczył przed śmiercią, był wpis w zeszycie poprzedzający jego własną opowieść, a koń-
czący się słowami:

Noc była jasna, ciepła i cicha. Stojąca na brzegu kobieta zrzuciła ubranie i powoli zanurzyła się 
w jeziorze. Płynęła spokojnie, próbując dotrzeć do miejsca, gdzie odbijał się księżyc. Nagle poczuła, 
że coś łapie ją za nogę i zaczyna wciągać pod wodę; coraz głębiej, aż do samego dna...

***
– Mamo, zobacz jaki fajny zeszyt!
– Dajcie mi święty spokój. Jak skończę myć te okna, to pójdziemy popływać, a teraz znajdźcie sobie 

jakieś zajęcie.
– No to pobawimy się w szkołę. Nauczę Olę pisać…
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CZTERNASTY RAZ

Małgorzata Radtke

Stał za jej plecami. Nie jak cień, lecz jak anioł stróż. A może diabeł? Najchętniej podskoczyłby z ra-
dości. W końcu miał ją tylko dla siebie! Wdychał zapach jej szamponu, migdałów z domieszką kokosu. 
Słuchał jej oddechu, miarowego i spokojnego. Dotykał jej skóry, aksamitnej i niemalże przezroczystej.

Mógł ją przytulać, całować, głaskać.
Przesunął się w prawo, dokładnie o pięćdziesiąt centymetrów. Teraz widział ją z profilu, obserwo-

wał skupienie wyrysowane na szczupłej twarzy i zadarty nos, który marszczyła z każdym ruchem 
pędzelka na pieczeni.

Ważyła zaledwie pięćdziesiąt dwa kilogramy przy wzroście metr sześćdziesiąt cztery. Dobry wy-
nik. Zmieściłaby się w walizce, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Najbardziej podniecały go jej włosy. Rude. Naturalne. I piegi na twarzy. Uwielbiał kobiety o takim 
typie urody. A może ich nienawidził?

Sięgnął do tylnej kieszeni spodni. Wyjął lateksowe rękawiczki. Kiedy je zakładał nawet nie za-
szczyciła go spojrzeniem. Tak mu ufała.

Przylgnął do jej pleców, w odpowiedzi tylko się zaśmiała. Miała niezwykły śmiech, wręcz perlisty 
chichot, który obiecał sobie zapamiętać przez najbliższy tydzień.

– Dziękuję, że mnie zaprosiłaś. – Pocałował ją w kark.
Kolejny raz się zaśmiała. Szkoda, że tak bardzo polubił ten śmiech.
Sięgnął do kieszeni po scyzoryk. Nigdy się z nim nie rozstawał. Otworzył go. Przysunął w pobliże 

jej włosów i…
Ręka mu zadrżała. Pierwszy raz od dwunastu razy, nie licząc tego karygodnego pierwszego, za-

drżała mu ręka. Niech to jasna cholera!
– Pomożesz mi włożyć pieczeń do piekarnika? – spytała.
Miał ostatnią szansę by działać. Zaraz spostrzeże, co się dzieje.
Przecież nie po to zmarnował miesiąc, aby teraz się wycofać. Obserwował ją, przypadkowo na nią 

wpadał i udawał czasami, że jej nie widzi, aby grać zaskoczonego. Przychodził do jej domu, kiedy była 
w pracy i sprawdzał, czy podłoga nie skrzypi. Skrzypiała, więc opracował dla siebie drogę ucieczki, 
tak by sąsiedzi nie słyszeli jego kroków. Niby na dole mieszkała półgłucha babcia, a sąsiedzi z naprze-
ciwka wyjechali, ale mimo wszystko wolał dmuchać na zimne, ukryć się nawet przed duchami.

Pieprzony rudy babsztyl.
Myślał, że to trzynasty raz będzie najtrudniejszy, bo liczba trzynaście przynosiła pecha. A tu czter-

nastka płatała mu figle!
Wciągnął powietrze. Poczuł migdały i kokos. Jedna sekunda i koniec. Jej oczy otwierały się coraz 

szerzej. Usta układały się w niemym jeszcze krzyku.
Niech to szlag! Trafił w brodę, ostrze weszło bez oporu. Rozciął język, stłumił jej wrzask. 

Widział krew spływającą do rękawów jego bluzy. Nie spodobało mu się to, bo lubił tę bluzę. 
Teraz będzie zmuszony ją spalić.

Po wszystkim potrzebował trzydziestu minut na uspokojenie. Pierwszy raz zmienił 
swój sposób działania. Jak on to sobie wybaczy?

Tydzień później dowiedział się u lekarza, że drżenie rąk spowodowane jest 
cukrzycą. Na szczęście czternasty raz nie był pechowy.





Rymowisko
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GŁOSY

Alicja Wlazło

Głosy
nikną w łunie świata złamanego

Krzyki
milkną urwane w połowie
rozbryzgane krwią na murach zburzonych
do połowy

Szepty
cichną
zbyt słabe by siłę przebicia nabyć

Przebicia
Bicia
Zabicia

Łzy
unoszą się ku niebu
uciekają

a dusza
gna za nimi

oderwana od cielesnej męki nieskończonej





7 pytań do... 
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„7 PYTAŃ DO...” CZYLI GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM SZORTAL POŚLE-

BARTOSZ ORLEWSKI

Pytanie pierwsze: Znany jesteś głównie z opowia-
dań w różnych antologiach. Ciężko się było przesta-
wić z krótkich form na długą? Jak to u Ciebie wy-
glądało?

Bartosz Orlewski: Moim ulubionym gatunkiem 
literackim jest opowiadanie. Powieść darzę zdecydo-
wanie mniejszą sympatią. Przekłada się to na moje 
czytelnicze preferencje. Większość moich lektur z paru 
ostatnich lat to antologie opowiadań. Pierwsza wersja 
„Armadillo” liczyła sobie pięć tysięcy znaków. Została 
zresztą opublikowana w Szortalu. Kolejna była opowia-
daniem, odpowiadającym objętością i treścią „Prologo-
wi”, „Ucieczce” i „Epilogowi” z powieści. Następne 
rozdziały powstało jako opowiadania, które ostatecznie 
połączyłem w powieść pod tym samym tytułem.

Pytanie drugie: „Armadillo” – skąd tytuł? Czym się inspirowałeś?
Bartosz Orlewski: Tak nazywa się miasteczko z gry Red Dead Redemption. Jest to moja ulubiona 

gra na PS3. Przeszedłem ją kilka razy. Po raz pierwszy wykorzystałem nazwę „Armadillo” w opowia-
daniu „Za garść zbawienia” opublikowanym dawno temu w Nowej Fantastyce, po raz drugi w opowia-
daniu „Bezprawie”, które ukazało się w jednym z numerów magazynu Qfant, i wreszcie w omawianej 
opowieści. To mój mały hołd dla wspomnianej gry i jej twórców.

Pytanie trzecie: W opiniach o Twojej książce znalazłem stwierdzenie, że jest to próba stwo-
rzenia polskiej wersji „Mrocznej wieży” Kinga. Że nawet okładka jest podobna. Jak odniósł byś 
się do tego stwierdzenia?

Bartosz Orlewski: Powiedziałbym, że jest fałszywe. Pisząc opowiadania, które złożyły się na „Ar-
madillo”, nie znałem żadnej powieści z cyklu „Mroczna wieża”, toteż nie mogłem się nimi inspirować. 
Po pierwszy tom sięgnąłem później. Inspirowałem się natomiast twórczością Toma Piccirilli’ego, Nor-
mana Partridge’a, Lairda Barrona oraz Joego Lansdale’a, którego opowiadanie pt. „On the Far Side 
of the Cadillac Desert with Dead Folks” jest Świętym Graalem mojego literackiego gustu. Nie mogę 
też nie wspomnieć o Julio Cortazarze, którego twórczości, a konkretnie opowiadaniu „Zajęty dom”, 
zawdzięczam pomysł na jednego z drugoplanowych bohaterów – łowcę nagród o imieniu Louis.

Pytanie czwarte: Armadillo to naprawdę solidny miks chyba wszelkich możliwych 
gatunków fantastyki. Nie bałeś się igrać z taką ilością motywów i odniesień?

Bartosz Orlewski: Nie. To było dla mnie zupełnie naturalne. Uwielbiam weird 
westerny, weird fiction, bizarro fiction, sword & sorcery, noir i hardboiled, lite-
raturę pulpową. Chciałem dać temu wyraz w debiutanckiej powieści. Przejścia 
pomiędzy wymienionymi odmianami gatunkowymi nie stanowiły dla mnie, 
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jako pisarza, żadnego problemu oraz były znakomitą okazją do złożenia hołdu 
moim ulubionym twórcom. Dlatego czytelnicy znajdą w „Armadillo” między in-

nymi upiornego maga-rewolwerowca, wiedźmy, mafiozów, gadający miecz, miasteczko 
rabujące inne miasteczka, Jerry’ego Lee Lewisa oraz pewien samoświadomy i samo-interpretujący 

się tekst literacki, który zarabia na życie jako łowca nagród. Moją ambicją było napisanie pulpowej 
powieści z galopującą akcją i z grubsza zarysowanym światem, który z uwagi na swą specyfikę nie 
będzie kolidował z szalonymi przygodami głównego bohatera. I chyba mi się to udało.

Pytanie piąte: Jaka literaturę preferujesz jako czytelnik? Ulubieni autorzy, ulubione książki?
Bartosz Orlewski: Częściowo już odpowiedziałem na to pytanie. Do listy ulubionych autorów 

dorzucę jeszcze Claude Lalumiere’a, Roberta E. Howarda, Karla E. Wagnera, Daniela Polansky’ego, 
Catherynne M. Valente, Iana R. MacLeoda, Iana McDonalda, China Mieville’a, Nnendi Okorafor, A. 
C. Wise, Caitlin R. Kiernan, Johna Langana i Laviego Tidhara. Lubię zwariowane historie, czerpiące 
z różnych odmian gatunkowych. Mój literacki gust dość dobrze ilustrują opowiadania Laviego Tidhara 
o Gorelu z Goliris, które podpadają zarówno pod sword & sorcery, jak i weird western.

Pytanie szóste: Jak rodzina odnosi się do Twojej pisarskiej pasji? Wspierają, pomagają, czy 
raczej nie wtrącają się?

Bartosz Orlewski: Są dumni, że wydałem powieść. Ale nie gustują w tego typu literaturze.

Pytanie siódme: Na czym planujesz skupić się w najbliższym czasie? Jest szansa na kolejna 
powieść?

Bartosz Orlewski: Piszę drugą powieść. Ale nie wiem, czy z mojej obecnej pisaniny wyjdzie coś, 
co warto będzie opublikować. Jeśli nie, to trudno. Jak już powiedziałem, wolę opowiadania. Ostatnie, 
jakie napisałem, trafiło do antologii „City 4”, która ukaże się jeszcze w tym roku nakładem wydawnic-
twa Forma. Opowiadanie nosi tytuł „B” i traktuje o perypetiach pewnego bydgoskiego maga i łobuza 
związanych z pochopnie rzuconą klątwą.

Pytania: Karol Mitka

Bartosz Orlewski
Miłośnik weird fiction, heavy metalu, mocnej kawy i gier planszowych. Publikował w „Nowej 
Fantastyce”, „Grabarzu Polskim”, „Niedobrych Literkach”, „Szortalu”, „Kawernie”, „Qfancie” 
i „Horror Masakrze”, a także w antologiach „Po drugiej stronie”, „Bizarro Bazar”, „Zombiefilia” 
i „City 3”.
Z zawodu prawnik
Źródło biogramu: https://geniuscreations.pl/ksiazki/armadillo-bartosz-orlewski/

https://geniuscreations.pl/ksiazki/armadillo-bartosz-orlewski/
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„7 PYTAŃ DO...” CZYLI GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM SZORTAL POŚLE-

MARIA ZDYBSKA

Pytanie pierwsze: Zacznijmy może od ha-
sła: Wattpad. Czy rejestrując się na tym por-
talu miałaś konkretne oczekiwania? Spełniły 
się?

Maria Zdybska: Zarejestrowałam się ze zwy-
kłej ciekawości i w tym sensie oczywiście trud-
no mówić o spełnieniu konkretnych oczekiwań. 
Fascynuje mnie dynamiczny rozwój tego portalu, 
jego globalny charakter i wpływ jaki wywiera na 
sposób w jaki młodzi ludzie postrzegają literatu-
rę. Polski Wattpad nadal jest jeszcze stosunkowo 
młody, chociaż niezwykle szybko wzrasta liczba 
zarejestrowanych użytkowników. Z pewnością 
jest to obecnie jeden z najprężniej rozwijających 
się działów językowych. Z tym ekspresowym 
wzrostem wiążą się też niestety wszelkie przypa-
dłości wieku dziecięcego, wraz z upływem czasu 
na pewno charakter portalu nieco ewoluuje.

Pytanie drugie: Nie tylko publikujesz na Wattpadzie, ale pełnisz również funkcję ambasado-
ra. Na czym ona polega? Z jakimi problemami stykasz się najczęściej?

Maria Zdybska: Obecnie moja obecność na Wattpadzie dotyczy niemal wyłącznie obowiązków 
Ambasadora. Ambasadorzy to międzynarodowa grupa specjalnie przeszkolonych wolontariuszy, któ-
rzy wspierają administrację serwisu w rozmaitych zadaniach. W naszej pracy skupiamy się przede 
wszystkim na zapewnianiu dobrej atmosfery i dbaniu o przestrzeganie określonych regulaminem za-
sad postępowania. Moją domeną są prawa autorskie, dbanie o odpowiednie kategoryzowanie treści 
oraz przeciwdziałanie przypadkom tzw. cyber-bullingu. Staramy się, aby Wattpad był przede wszyst-
kim bezpieczną i przyjazną przestrzenią, zarówno dla piszących jak i dla czytelników.

Pytanie trzecie: W maju poprzedniego roku na półkach księgarskich zagościł Twój debiut 
„Wyspa Mgieł”, pierwsza część cyklu fantasy „Krucze serce”. W jakim stopniu publikacja na 
Wattpadzie wpłynęła na wydanie powieści? Czy konieczność usunięcia rozdziałów z platformy 
wyszła od wydawcy czy była to Twoja inicjatywa?

Maria Zdybska: Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że publikacja na Wattpadzie, dodajmy, je-
dynie części surowego tekstu, nie miała żadnego znaczenia dla wydania Wyspy. Zapewne należa-
łoby zresztą to pytanie skierować do mojego wydawcy. Pracę nad powieścią zakończyłam zanim 
zdecydowałam się na opublikowanie pierwszych rozdziałów online. Bardzo zależało mi 
na sprawdzeniu jak tekst zostanie przyjęty i właściwie dopiero po kilku miesiącach 
takich eksperymentów pomyślałam, że być może powinnam spróbować coś z tym 
tekstem zrobić. Jeszcze przed podpisaniem umowy wydawniczej, uzgodniliśmy 
z wydawcą, że usunę z portalu opublikowane fragmenty.
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Pytanie czwarte: Na co dzień mieszkasz w Krakowie, jednak o Twojej 
książce piszą, że czuć od niej morską sól i sama deklarujesz miłość do morza. 

Pozwól, że spytam: skąd się to wszystko wzięło?
Maria Zdybska: Wielokrotnie sama się nad tym zastanawiałam i obawiam się, że nie potrafię dać 

satysfakcjonującej odpowiedzi. Prawdopodobnie to wina moich rodziców, którzy od dziecka wpajali mi 
miłość do morza. Wszystkie moje najszczęśliwsze wspomnienia i obrazy z dzieciństwa wiążą się z wy-
brzeżem. Podobno gdy tylko nauczyłam się chodzić, brnęłam uparcie prosto w fale. Potem już z własnej 
inicjatywy zakochałam się w windsurfingu. Myślę, że ta fascynacja to w dużej mierze po prostu kwestia 
charakteru. Mam dość niespokojną naturę, a morze zawsze mnie uspokaja, wycisza, pozwala mi spojrzeć 
na wszystko z pewnej perspektywy.

Pytanie piąte: Na Twoim profilu można podejrzeć okładkę zapowiadanego przez Royal Ha-
waiian Press anglojęzycznego wydania książki. Czy miałaś okazję zajrzeć do środka? Widziałaś 
już tłumaczenie?

Maria Zdybska: Niestety nie i nie mogę się doczekać, kiedy będę miała taką możliwość! Wśród 
moich polskich czytelników okładka angielskojęzycznego wydania Wyspy zrobiła prawdziwą furorę, 
ja natomiast bardzo stresuję się przede wszystkim jakością tłumaczenia. Przekład literacki to rzecz 
niezwykle skomplikowana, więc bardzo mocno trzymam za moją Isle of Mysts kciuki.

Pytanie szóste: W międzyczasie przeglądam portale książkowe i przyglądam się reakcjom 
czytelników na Twoją książkę. Zdecydowanie pojawia się więcej pozytywnych, jednak gdzieś 
pomiędzy nimi przemykają neutralne i negatywne. Jak na nie reagujesz?

Maria Zdybska: Wyspa jest moim literackim debiutem, więc powiedzmy, że reaguję dość żywioło-
wo zarówno na pozytywne jak i negatywne oceny. Przyznaję, że zaraz po premierze siedziałam przed 
komputerem jak na szpilkach,codziennie wyszukując pojawiające się oceny i recenzje. Po pewnym 
czasie nauczyłam się jednak patrzeć na obydwa końce skali ocen z pewnym dystansem; pochwały 
przyjmować z wdzięcznością, a wymierzone razy z pokorą. Najważniejsze, to uczyć się na własnych 
błędach i nie przestawać się rozwijać. Moim zdaniem autor musi zaakceptować fakt, że od momentu 
upublicznienia swojego tekstu nie ma już kontroli nad jego odbiorem. Dla debiutanta to trudna, ale nie-
zwykle pouczająca lekcja. Dzieło żyje własnym życiem poddając się interpretacji czytelników i myślę, 
że to jest w pewnym sensie kwintesencją aktu twórczego - wymyślone postacie i fabuła zyskują własną 
tożsamość, zupełnie niezależną od ich twórcy.

Pytanie siódme: Już wkrótce minie rok, odkąd „Wyspa mgieł” pojawiła się na księgarskich 
półkach, a czytelnicy wyczekują kolejnej części cyklu. Czego mogą spodziewać się po tomie dru-
gim oraz kiedy pojawi się on na księgarskich półkach?

Maria Zdybska: Drugi tom ma z pewnością nieco mroczniejszy 
charakter. Baśniowy świat, w który wprowadziła nas Lirr nabiera 
coraz ciemniejszych barw, a sama bohaterka będzie musiała wydo-
rośleć i zmierzyć się z trudnymi wyborami. “Jezioro Cieni” znacznie 
więcej uwagi poświęca działaniu magii oraz jej wpływowi na tych, 
którzy się nią posługują. Dowiemy się również więcej o przeszłości 
Raidena i poznamy kilka niezwykle interesujących osób zwią-
zanych z pirackim życiem Lirr. Tekst jest obecnie w trakcie 
redakcji, ale data premiery nie została jeszcze przez wydawcę 
ustalona. Mam nadzieję, że czytelnicy “Wyspy” trzymają za 
mnie kciuki!

Dziękuję za rozmowę

Pytania: Małgorzata Gwara

Maria Zdybska
W jej żyłach zamiast krwi 
płynie morska woda. Pa-
sjonuje się windsurfingiem, 
muzyką alternatywną, łucz-
nictwem i filmowaniem. Od 
zawsze fascynują ją mitolo-
gie i zaginione cywilizacje, 
a znajomość innych kultur 
i języków obcych wykorzy-
stuje w swojej pracy. Mieszka 
w Krakowie, dużo podróżu-
je, zawsze tęskni za morzem.





Subiektywnie
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RYSOWANIE KONTURÓW

Marcin Knyszyński

W pierwszym tomie nowej edycji przygód Hellboy’a mogliśmy przeczytać 
dwie dłuższe opowieści, które fabularnie były dość wyraźnie powiązane ze 
sobą. Tajne plany rosyjskiego czarownika Rasputina, w których nasz czer-
wony przybysz z piekła ma odegrać niebagatelną rolę, stanowiły oś wyda-
rzeń. Drugi tom jest skonstruowany zupełnie inaczej. Otóż tym razem do-
stajemy zbiór piętnastu opowiadań, pulpowych opowieści niesamowitych, 
połączonych tylko poprzez postać głównego bohatera. Najważniejszy wą-
tek serii, czyli przeznaczenie Hellboy’a i tajemnica jego pochodzenia, jest 
tu zepchnięty zdecydowanie na dalszy plan (choć nie całkowicie), podobnie 
zresztą jak całe Biuro Badań Paranormalnych i Obrony.

Wszystkie historie z drugiego tomu „Hellboy’a” powstały jeszcze przed 2001 rokiem, kiedy to świa-
tło dzienne ujrzała kolejna długa „powieść” o piekielnym chłopcu – „Czerw zdobywca”. Niektóre 
z nich, te dość wczesne, zebrane zostały kiedyś w „Spętanej trumnie”; inne, późniejsze, złożyły się na 
„Prawą rękę zniszczenia”. Scott Allie w przedmowie nazywa ostatnie lata dwudziestego wieku „środ-
kowym okresem Mike’a”, kiedy to autor „Hellboy’a” tworzył przede wszystkim krótkie formy, czyli 
to, co lubi najbardziej. Zupełnie jak w serialu „Z archiwum X” mamy do czynienia zarówno z opo-
wiadaniami bezpośrednio budującymi mitologię świata Mignoli, jaki i z epizodami pojedynczymi, 
oderwanymi od głównego wątku. Najczęściej jest tak, że Mike Mignola bierze na tapetę jakieś stare 
ludowe podanie (głównie staroangielskie lub irlandzkie) i czyni jego założenia realnymi w świecie ko-
miksu. Następnie wysyła czerwonego diabła w sam środek piekielnej zadymy, aby ten zrobił porządek 
z nadnaturalnym zagrożeniem.

W kilku wczesnych opowiadaniach nie da się nie zauważyć pewnej wtórności i trudno pozbyć się 
uczucia, że czytamy ciągle to samo. Takie opowieści jak: „Żelazne buty” ( szort o goblinie czyhającym 
w ruinach na przechodniów); „Wilki ze świętego Augusta” (historia o klątwie rzuconej przez zakonni-
ka na rodzinę czcicieli antychrysta), „Baba Jaga” (wiadomo, o Babie Jadze) czy wreszcie „Gwiazdka 
w zaświatach” (zgrabne przetwarzanie toposu wampira i całej związanej z nim symboliki) nie wy-
łamują się z pewnego schematu. Jest zło, które coraz śmielej sobie poczyna, nagle wpada Hellboy, 
rach-ciach i pojawia się Big Boss do pokonania. Hellboy spuszcza manto potworowi i przechodzi 
do kolejnej historii. Piszę to trochę prowokacyjnie, bo przecież uwielbiam te historie – w przypadku 
„Hellboya” wzorcowo wręcz sprawdza się prawo inżyniera Mamonia. Najbardziej podoba się nam to, 
co już znamy.

Ale mamy też historie zupełnie nieszablonowe. To „Wisielec” – przezabawna, błyskotliwa 
i zaskakująca opowiastka o pewnym szczególnym truposzu, podróżującym na plecach Hel-
lboya (jedna z najlepszych, jakie Mike Mignola napisał); „Spętana trumna”, odcinek 
przywołujący klasztor East Bromwich i moment przybycia piekielnego chłopca; 
i w końcu moje ulubione – „Prawie kolos”, opowiadanie w duchu Mary Shelley, 
kontynuujące pewien ważny wątek z pierwszego tomu. Mignola zaczyna zno-
wu zwracać uwagę na przeszłość naszego bohatera, sugerując, że jego prze-
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znaczenie jest bardziej zagadkowe, niż myślimy. Obserwujemy powstawanie ko-
lejnych elementów mitologii Hellboy’a, rysują się powoli kontury większej całości.

Późniejsze opowiadania, te publikowane już na przełomie wieków, są trochę bardziej 
różnorodne. Mamy tu osiem kolejnych krótkich form z kilku okresów życia Hellboy’a, przy czym 

akcja tylko jednej z nich osadzona jest w czasach jego dzieciństwa. Nie sposób się nie uśmiechnąć, 
czytając „Placuszki”. Cała reszta to dalsze, pojedyncze epizody z kariery bohatera. Mike Mignola po-
nownie nawiązuje do ludowych podań – jest smok ze staroangielskiej legendy o Leonardzie z Hermit, 
norweski Król Vold i jego Dziki Gon, latające głowy z japońskiego folkloru czy rumuński warchołak. 
Nie zabrakło też motywów z Lovecrafta – w „Żegnaj, panie Tod” pojawia się medium, którego ekto-
plazmatyczne ekscesy wymykają się spod kontroli.

Wszystkie stwory, którym Hellboy spuszcza lanie, zdają się walczyć przede wszystkim o swój 
byt, zapewniany im przez naszą pamięć. Krwawa łaźnia odbywa się ot tak, przy okazji, jako skutek 
uboczny tej walki. Ludowe legendy po prostu przemijają, nie wytrzymują konfrontacji z napierającą 
nowoczesnością. Bardzo mocno widać to w „Wisielcu”, gdzie irlandzkie, mityczne istoty zaczynają 
zwyczajnie odchodzić z naszego świata, podobnie jak Inni z „Małe, Duże” Johna Crowleya. Nie po-
trzebujemy ich, mamy już nowoczesne odpowiedniki – karty kredytowe, samochody, smartfony, fejsy 
i skajpy.

Ostatnie, najdłuższe opowiadanie w zbiorze, „Szkatułka pełna zła”, jest już bardzo mocno powiąza-
ne z głównym wątkiem całego cyklu. Hellboy walczy z demonem, ale też z samym sobą. Uświadamia 
sobie, że skrywana i niechciana prawda o jego istocie prędzej czy później uderzy z niego z niewyobra-
żalną siłą. On jeszcze nigdy się z nią nie zmierzył, a robota, którą wykonuje, pcha go bardzo mocno 
w kierunku tej konfrontacji. Drugi tom „Hellboy’a” to cały czas strojenie instrumentów i brzdąkanie 
przygotowujące do wielkiej symfonii. Po niesamowitej uwerturze, jaką był tom pierwszy, Mignola 
uspokaja publiczność i zapowiada dalsze emocje. Dostajemy coś, co spodoba się przede wszystkim od-
biorcom doskonale rozumiejącym konwencję przyjętą przez autora i jego sposób na komiks. Widzimy, 
jak kreśli szkic wielkiej konstrukcji. Nie wiemy, czym będzie, wiemy natomiast, że już niedługo cały 
obraz zapełni się szczegółami.

Tytuł: Hellboy Tom 2. Spętana trumna. Prawa ręka zniszczenia.
Seria: Hellboy
Tom: 2
Scenariusz: Mike Mignola
Rysunki: Mike Mignola
Tłumaczenie: Miłosz Brzeziński, Maciej Drewnowski
Tytuł oryginału: Hellboy: The Chained Coffin and Others; Hellboy: The Right Hand of Doom
Wydawnictwo: Egmont
Wydawca oryginału: Dark Horse Comics
Data wydania: luty 2018
Liczba stron: 328
Oprawa: twarda
Papier: kredowy
Format: 175 x 265
Wydanie: I
ISBN: 9788328127982
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ZDRAJCA

Jagoda Wochlik

Zanim w moje ręce wpadła pierwsza książka z cyklu „Akta Harry’ego Dres-
dena”, byłam świeżo po obejrzeniu serialu. Spodobał mi się, więc kiedy na 
polskim rynku wydawniczym, nakładem Maga, pojawił się pierwszy tom, 
postanowiłam się z nim zapoznać. I tak ta nasza znajomość trwa od jakichś 
siedmiu lat. Razem przebrnęliśmy przez jego jedenaście przygód. Z czasem 
czytanie o Dresdenie stało się dla mnie pewnego rodzaju wstydliwą przy-
jemnością, niby wiedziałam, że to już nie to samo, co na początku, a jednak 
sięgałam po kolejne tomy, chyba tylko z sentymentu do bohaterów.

Na progu sutereny Harry’ego pojawia się Morgan. Magowie od zawsze mieli ze sobą na pieńku. 
Nie darzyli się sympatią, a Morgan nigdy nie ukrywał, iż nie ufa Dresdenowi i najchętniej skróciłby 
go o głowę. Tym razem jednak odwiedza go, by prosić o pomoc. Wplątano go w zabójstwo członka 
Białej Rady. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, zostanie osądzony i stracony. Dresden postanawia 
pomóc swojemu dawnemu przeciwnikowi.

W zasadzie jedenasty tom przygód Harry’ego Dresdena nie wyróżnia się na tle swoich poprzedni-
ków. Owszem, może jest ciut lepiej napisany, może ma nieco lepszą intrygę. Mimo wszystko Butcher 
od lat kopiuje w kolejnych książkach ciągle i ciągle ten sam schemat. Na początku powieści bohatera 
zawsze atakują nieznane siły. Potem próbuje odkryć, kto stoi za całym wielkim „spiskiem”. Na koniec 
jest ogromna rozwałka, niczym z filmu superbohaterskiego, której nasz mag nie ma szans przeżyć… 
a tu psikus, za każdym razem pokona Tego Złego i wyjdzie cało z opresji.

Fakt, jest to nudne. Ale serię ratują bohaterowie. Harry’ego, z jego niewyparzoną gębą i durnymi 
pomysłami, nie da się nie lubić. Karrin Murphy, jego przyjaciółka, policjantka o wyglądzie dobrej 
ciotki i wykopie Bruce’a Lee, też zapewne ma niejednego fana. No i któż nie czeka, aż ci dwoje, po 
tylu latach, wreszcie się zejdą. Choć w „Zdrajcy” pod tym względem nieco drgnęło, wciąż wydaje się, 
że ciągle nie jesteśmy na kursie kolizyjnym tych dwóch postaci.

Poza tym wydaje mi się, że jeśli spędzasz z kimś czas od tak dawna, to nawet jeśli ten ktoś 
jest bohaterem literackim, powoli zaczynasz go traktować jak dobrego znajomego lub członka 
rodziny. Wiesz, że ma wady, wiesz, że czasem (lub częściej) podejmuje nieprzemyślane decyzje, 
bardzo często masz ochotę pobić go kapciem, bo jest tak strasznie, strasznie głupi, ale trwasz 
przy nim. Głównie po to, by nie przegapić końca, by towarzyszyć twojemu bohaterowi, gdy 
wreszcie dostanie swoje szczęśliwe zakończenie. Bo każdy zasługuje na szczęśliwe zakoń-
czenie, prawda?

Jeszcze kilka słów o samym wydaniu. Jak zawsze tajemnicza okładka (choć, 
jak już wspominałam przy którejś z poprzednich książek – nie jestem fanką 
różowych liter, nie pasują do tej opowieści), współgrająca z resztą cyklu. Jeśli 
chodzi o kwestie korektorskie, to książka nie odbiega od poprzednich „Dres-
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denów”. Im dalej w las, tym więcej literówek, ale znów nie tyle, by nie westchnąć sobie 
jedynie i przymknąć oko na całą sprawę.

Generalnie historie o Harrym Dresdenie nie są wybitne. Zaczęły się robić powtarzalne, 
wpadły w schemat, pachną sztampą. Ale z drugiej strony zadziałał tu efekt każdej serii: „Kur-
de, spędziłam z tym facetem tyle czasu, chciałabym wiedzieć, jak to się skończy!”. Tak że, choć 
zdaję sobie sprawę z wad cyklu, to pewne, że dociągnę go do końca. Na chwilę obecną to dobra lektura 
do pociągu. Nic wybitnego, ale przeczytać można. Od czasu do czasu człowiek się nawet zaśmieje.

Autor: Jim Butcher
Tytuł: Zdrajca
Tłumaczenie: Anna Reszka
Wydawnictwo: Mag
Tytuł oryginału: Turn Coat
Data wydania: lipiec 2017
ISBN: 9788374808293
Liczba stron: 636
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ZEMSTA WCALE NIE SMAKUJE

Marcin Knyszyński

„100 naboi” to jeden z moich ulubionych komiksów. Piętnaście lat temu za-
czytywałem się egzemplarzami pożyczonymi od kumpla. Przerabiałem to 
po kilka razy, zachwycony rysunkami i fabułą. Teraz, gdy Egmont wydał 
pierwszy tom zbiorczej edycji, przyszedł czas na weryfikację. I po przeczy-
taniu tej ponad 450-stronicowej cegły nadal uznaję „100 naboi” za rzecz ge-
nialną. To czysta esencja tego, czym komiks jest i powinien być, wzorcowy 
przykład tego medium.

Wyobraź sobie, że spotkała cię w życiu wielka krzywda i niesprawiedliwość. Lądujesz niesłusznie 
w więzieniu, ktoś zabija ci bliską, ukochaną osobę, twoje życie zostaje zniszczone. Musisz je budować 
na nowo, musisz żyć, choć nie widzisz już celu. I wtedy spotykasz pewnego starszego jegomościa z ta-
jemniczym neseserem. Facet mówi ci, że w tej walizce są dowody obciążające winnego twojej tragedii, 
pistolet i sto naboi. Możesz sam wymierzyć sprawiedliwość. Pociski są nie do namierzenia. Policja, 
nawet jeśli przyłapie cię na gorącym uczynku, otrzyma dziwny telefon i błyskawicznie wyjdziesz na 
wolność. Ślady twojego aresztowania zostaną nieodwracalnie usunięte.

Tak mniej więcej rysuje się fabuła każdego odcinka „100 naboi”. Wszystkie części połączone są jed-
nym, na razie bardzo niejasnym, wątkiem – tajemniczy agent Graves rozdający walizki z bronią, bliżej 
nieokreślona organizacja nazywana Firmą, a w tle krystalizuje się powoli tak zwany „większy obraz”. 
Autorzy zabierają nas do podejrzanych dzielnic amerykańskich metropolii, do środowiska nizin spo-
łecznych, gdzie na co dzień mamy przemoc policji, porachunki gangów a wieczorem można dostać 
kosę pod żebro. „100 naboi” przypomina mi nieco serialowe arcydzieło, jakim było „Prawo ulicy”, 
choć pozbawione jest oczywiście tego gigantycznego ciężaru problematyki społeczno-obyczajowej. 
Świat komiksu to odrapane osiedlowe boiska do koszykówki; ciemne zaułki spowite zapachem mari-
huany; przepełnione place zabaw, gdzie dzieci wychowują dzieci; obskurne knajpy, z których z hukiem 
wylatuje co kilka minut jakiś pijak; bary ze striptizem, pełne nieszczęśliwych ludzi, uciekających od 
codzienności; posterunki policji, w których nie ma już miejsc w areszcie; rogi ulic pełne prostytutek, 
drobnych oszustów, hazardzistów, handlarzy narkotyków i skorumpowanych glin. To w końcu tanie 
mieszkania, w których nie znajdziemy szuflady bez spluwy w środku.

W tych sceneriach spotykamy ludzi próbujących wiązać koniec z końcem. Niektórzy tyrają na trzy 
zmiany, inni piją lub ćpają, żeby zapomnieć o przeszłości i teraźniejszości. Inni stają się przestęp-
cami. Są to ludzie bardzo młodzi, zazwyczaj przed dwudziestką, którzy z racji tego, że starsze 
pokolenie w większości siedzi za kratami, mogą wybić się w przestępczym światku swojej dziel-
nicy. Mało która osiemnastoletnia dziewczyna nie ma dziecka, mało która potrafi zadbać 
o jego wychowanie. Ojcowie tych maluchów o nich zapomnieli albo zobaczą się 
z nimi za kilkanaście lat, po wyjściu z paki. Albo już nigdy, bo leżą sześć stóp pod 
ziemią. Te wszystkie pojedyncze historie poharatanych przez życie bohaterów 
już w pierwszym tomie zaczynają się ładnie zazębiać i uzupełniać, choć jeszcze 
bardzo nieśmiało.
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Agent Graves niczego nie nakazuje, do niczego nie zmusza. Pokazuje prawdę i daje 
możliwość wyboru, której wcześniej nikt nie miał. Nagle pojawia się szansa na zaspoko-
jenie pragnienia zemsty, odpłacenia tym, którzy wyrządzili zło. Mogłoby się wydawać, że 
oferta Gravesa to wielki dar. Tylko czy aby na pewno? A może to przekleństwo? Czym oka-
zuje się pragnienie zemsty, jeśli uda się je zlikwidować odpowiednią sumą pieniędzy? Fałszem? 
Skoro zemsta nie smakuje ani na ciepło, ani na zimno, to jaki jest jej sens, jaka wartość? Dzieło Briana 
Azzarella i Eduarda Rissa nie jest prostym komiksem o szukaniu zemsty. Tu chodzi przede wszystkim 
o odpowiedź na pytanie: jak daleko jesteśmy się w stanie posunąć, żeby naprawić w coś swoim życiu. 
Coś, co zżera nas żywcem. I czy będąc niemal wszechwładnym, ze swoją własną, skrzywioną bólem 
wizją moralności, skorzystamy z boskiej mocy. Prawda i sprawiedliwość w świecie Azzarella są cał-
kowicie subiektywne. Dodatkowo nie mają nic wspólnego z amerykańskim stylem życia, bowiem jego 
podstawy stoją na zupełnie innych fundamentach.

Treść, którą Brian Azzarello zawarł w komiksie, to jedno. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na niesa-
mowitą pracę Eduarda Rissa. Są to kadry doskonale rozplanowane, mocno filmowe w swojej struktu-
rze, o bardzo charakterystycznym sposobie przedstawiania postaci. Risso stosuje często jeden zabieg, 
który szczególnie przypadł mi do gustu. Otóż, mamy dialog rozciągnięty na jedną lub dwie strony. 
Jednak w pewnym momencie tracimy z oczu rozmawiających (ale nadal czytamy, o czym mówią) 
i obserwujemy to, co dzieje się obok – na ulicy, w innym pomieszczeniu, kilka metrów dalej. Dwa razy 
złapałem się na tym, że straciłem wątek, bo to, co widziałem na rysunkach, zainteresowało mnie bar-
dziej niż treść rozmowy. Trzeba było czytać jeszcze raz. A rysunki Rissa są perfekcyjne, można długo 
zatrzymywać się na każdej stronie tylko dla podziwiania jego pracy. Wiele z nich to małe arcydzieła.

Seria „100 naboi” to sto odcinków. W tomie numer jeden znajdziemy dziewiętnaście pierwszych. 
Przed nami jeszcze cztery grube cegły. Jeśli ktoś zastanawia się, w jaki komiks zainwestować w tym 
roku, to ten będzie zdecydowanie jednym z najlepszych wyborów.

Tytuł: 100 naboi Tom 1
Seria: 100 naboi
Tom: 1
Scenariusz: Brian Azzarello
Rysunki: Eduardo Risso
Tłumaczenie: Krzysztof Uliszewski
Tytuł oryginału: 100 Bullets Book One (październik 2014)
Wydawnictwo: Egmont
Wydawca oryginału: DC Vertigo
Data wydania: luty 2018
Liczba stron: 456
Oprawa: twarda
Papier: kredowy
Format: 175 x 265
Wydanie: I
ISBN: 9788328126503
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EWOLUCJA POTWORA

Marcin Knyszyński

Dwanaście lat temu „Wieki światła” Iana R. MacLeoda otworzyły najlep-
szą jak na razie fantastyczną serię wydawniczą w Polsce. „Uczta wyobraź-
ni” zwolniła obecnie tempo, ale jakość pozostaje wysoka. Ostatnio znów 
pojawił się w niej MacLeod. „Czerwony śnieg” to jego najnowsza powieść, 
literacka podróż przez ostatnie wieki ludzkiej cywilizacji i ponowne prze-
twarzanie toposu wampira. Trzeba jednak wyraźnie zwrócić uwagę na jed-
ną rzecz – użycie figury krwiopijcy nie jest tutaj celem samym w sobie, lecz 
drogą do niego. Autorskim narzędziem do rzeźbienia wielce frapującej idei.

Trzy życia, trzy pragnienia i trzy tragedie. Troje bohaterów naznaczonych pierwotnym złem, uoso-
bieniem idei antydobra obecnego w każdej kulturze od zarania dziejów. Trzy nici połączone ze sobą 
powstającymi i upadającymi ideologiami, splątane wiatrem historii i obciążone brzemieniem straszli-
wej klątwy wywiedzionej prosto z mitów.

Karl Haupmann, kapitan–medyk w wojskach Północy podczas Wojny Secesyjnej. Podczas jednej, 
najmroczniejszej nocy w życiu, spotyka przerażającą poczwarę żywiącą się krwią na zasłanym trupa-
mi polu bitwy. Karl jest od tej pory wieczny, potężny, nieustannie cierpiący, nieludzki i potwornie sa-
motny. Ezekiel Morel, francuski osiemnastowieczny artysta malarz, restaurator dzieł sztuki. Pewnego 
dnia, w przededniu koszmaru epoki gilotyn, odwiedza go przepiękna Sybilla, zdająca się wymykać 
erozji upływającego czasu. Zlecenie namalowania serii portretów tajemniczej damy zmienia wszystko 
– Ezekiel skazany zostaje na ciągłą mękę i ból duszy. I w końcu Harriet „Harry” Mackenna, nowojor-
ska rewolucjonistka i komunistka, pragnąca wypalić żywym ogniem zarazę rozhulanej Ameryki lat 
dwudziestych XX wieku. Gdy podczas próby podpalenia teoretycznie pustego zakładu krawieckiego 
ginie człowiek, Harry wpada w sidła szantażysty o bardzo demonicznej osobowości. Wyrusza w po-
dróż, która pozwoli jej poznać samą siebie i zrozumieć własną historię, choć za bilet musiała zapłacić 
niewyobrażalnie wysoką cenę.

„Czerwony śnieg” to historie ludzi pragnących zmienić coś w otaczającym ich świecie. Karl chce 
leczyć, nieść pomoc rannym i chorym. Ezekiel chce tworzyć, ubogacać ducha. Harry chce wyzwolić 
biednych i uciśnionych. Jednak ciągle coś staje im na drodze, coś przeszkadza w realizacji ich szczyt-
nych przecież celów. Bratobójcza wojna, rewolucja „teraz k… my”, naiwne nadzieje i opacznie rozu-
miane czerwone obietnice. Bo przecież to nie wampiry są tu największymi potworami, lecz idee. 
A dokładnie ludzka realizacja założeń tychże.

Autor wspaniale kreśli upływający czas, bardzo sugestywnie rysuje zmiany zachodzące 
na świecie przez stulecia. Widzimy starożytne lasy, gdzie celtycki druid ścina sierpem 
magiczne zioła; średniowieczne polskie zamczysko; Paryż śmierdzący rozkładem, 
rozpasaniem i krwią z gilotyn; lazarety pełne cierpiących żołnierzy Północy 
lub Południa; ulice Stambułu w dniu rozpoczęcia I wojny światowej i w końcu 
Nowy Jork w czasach, gdy zburzono hotel Waldorf Astoria, aby na jego gru-
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zach powstał Empire State Building. Świat pędzi do przodu, wszystko ewoluuje, 
ludzie wyglądają inaczej niż kiedyś. Triumfuje nauka, a racjonalizm zdecydowanie 

wygrywa z zabobonami i mistyką.

Ale przecież tak naprawdę nic się nie zmienia. Ludzie pozostają tacy sami. Cały czas wierzą w siłę 
ideologii, w wielkiego wodza, który wie od nich lepiej, co jest dobre, a co złe. Wierzą w to, że nieza-
leżnie od skali problemu, można go usunąć, trzymając się sztywno mrzonek o utopii. Wolą w owczym 
pędzie pluć na skazanego niż na gilotynę. Wolą wrzeszczeć w zapamiętaniu. Zapominają, że czasem 
trzeba wyjść na spacer, pośmiać się z przyjaciółmi, pobawić z dzieckiem, spojrzeć w niebo, napić 
piwa, poczytać, potańczyć, zrobić jakieś głupoty, coś zupełnie nieistotnego i żyć po prostu, zamiast 
myśleć o nieziszczalnych fantasmagoriach. O potworach, których powinniśmy się nadal bać.

Bo co z tego, że jesteśmy coraz bardziej wykształceni, świadomi i nowocześni? Czy nauka wygrała 
tak naprawdę z mistyką? Co z tego, że stare legendy, ludowe podania i potwory zostają opowiedziane 
na nowo, w duchu racjonalizmu? Stwory z legend są tam, skąd ucieka nasz wzrok, gdy odwracamy 
spojrzenie. Żyją w tym krótkim wyrywku czasu potrzebnym na mrugnięcie okiem. Od zawsze. Tylko 
że teraz zamieniamy je na idee, które są o wiele bardziej przerażające. Teoretycznie, naukowo rzecz 
biorąc, nie ma się czego bać. Ani socjalizmu, ani kapitalizmu, ani liberalizmu. Tym bardziej wolności, 
równości i braterstwa. Teoretycznie. Dopóki nie pojawią się ludzie z przerażającą pewnością swoich 
przekonań w pustych łbach.

„Czerwony śnieg” to również historia o poszukiwaniu własnej tożsamości, o próbach dopasowania 
się do czasów, w których zupełnie się nie odnajdujemy. Wampir MacLeoda to oczywiście – standardo-
wo – abominacja, wyrzutek, odszczepieniec i cierpiętnik. Ale to trochę inny obrazek niż ten wyśmie-
wany w trzecim tomie „Kaznodziei”, to nie oderwany od rzeczywistości, zapłakany, wieczny poeta 
z powieści Anne Rice. To właśnie brutalna rzeczywistość i jej właściwości najlepiej definiują cechy 
potwora i warunkują jego ewolucję.

Tytuł: Czerwony śnieg
Tytuł oryginalny: Red Snow
Autor: Ian R. MacLeod
Tłumaczenie: Wojciech M. Próchniewicz
Wydawca: Mag
Data wydania: luty 2018
Rok wydania oryginału: 2017
Liczba stron: 272
ISBN: 9788374809016
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KSIĘGA (NIEU)RODZAJU

Marek Adamkiewicz

Jason Aaron nie jest scenarzystą żyjącym samą superbohaterszczyzną. Choć 
w nurcie trykociarskim tworzy naprawdę sporo, to potrafi też pisać opowieści 
brutalne i wstrząsające, takie, które powinny odpychać, jednak w przedziw-
ny sposób hipnotyzują. Tak było w przypadku „Ludzi Gniewu”, podobnie 
rzecz miała się ze „Skalpem”. Ten drugi tytuł Aaron stworzył zresztą wspól-
nie z R. M. Guérą, serbskim rysownikiem, a efekty ich pracy były wręcz 
zachwycające. Teraz, kiedy obaj artyści ponownie połączyli siły, mieliśmy 
solidne podstawy, by oczekiwać prawdziwych fajerwerków.

Ponad półtora tysiąca lat minęło, odkąd Adam i Ewa opuścili Raj. Doszło do tego za sprawą Kaina, 
który dopuścił się strasznego czynu – zabił własnego brata. Od tego czasu życie na Ziemi zmieniło 
się w piekło, przyroda z biegiem czasu coraz bardziej obumierała, aż stała się własną, skarłowaciałą 
karykaturą, zaś ludzkość uległa przerażającej degeneracji. Dobro ukryło się bardzo głęboko. Dominu-
ją ci, dla których niegodziwość i okrucieństwo jest sposobem na życie. Taki świat przemierza Kain, 
dotknięty rzuconą przez Boga klątwą – nie może umrzeć, musi oglądać, do czego doprowadził jego 
niecny postępek.

Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że nowe dzieło Aarona obraża czyjeś tzw. „uczucia 
religijne”. Mamy tu wszak do czynienia z alternatywną historią, w której Bóg nie jest dobrotliwym 
staruszkiem z siwą brodą, lecz okrutnym demiurgiem, a tytułowy przeklęty – Kain – wydaje się kimś 
w rodzaju bohatera pozytywnego. Na szczęście komiks wciąż jest w Polsce medium na tyle niszowym, 
że nie spodziewam się, by jakiś nadgorliwy poseł wytoczył w tym przypadku ciężkie działa. Inna spra-
wa, że wcale nie mamy do czynienia z pustą kontrowersją, jak nie przymierzając incydenty z udziałem 
łaknącego sławy Nergala. „Przeklęty”, mimo wszechobecnej na każdej karcie degrengolady, znajduje 
miejsce dla wątłego promyka nadziei.

Główny bohater marzy tylko o tym, by w końcu umrzeć. Od tysiąca sześciuset lat krąży po ziemi, 
starając się znaleźć sposób na śmierć. Nic się go nie ima – odcięte kończyny odrastają, spalone ciało się 
regeneruje, a najmocniejsze ciosy nie przynoszą upragnionego spokoju. Kain jest sam sobie winien, bo 
sprowadził na siebie boską klątwę w momencie, gdy pozbawił życia brata. Jednak kara, jaką otrzymał, 
wydaje się naprawdę okrutna. Paradoksalnie to właśnie ten wielki grzesznik i wynalazca morderstwa 
jest tu jedyną postacią kierującą się jakimkolwiek kodeksem moralnym. Cała reszta to zdegenero-
wani pseudoludzie, których ambicją jest dominacja i gnębienie innych.

„Przeklęty” robi ogromne wrażenie zwłaszcza dzięki dojmującemu klimatowi beznadziei 
wylewającemu się z kolejnych scen. Świat, po którym wędruje Kain, Aaron przedsta-
wia jako krainę bezprawia, gdzie nie ma żadnych wartości ani nadziei na lepsze 
jutro. Wręcz atakuje czytelnika odrzucającymi, ale i fascynującymi scenami, 
które mogą pozostać w pamięci na bardzo długo. „Przeklęty” jest komiksem 
niezwykle brutalnym i wulgarnym. Nie wszystkim się to spodoba, ale ja 
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uważam, że ten zabieg doskonale pasuje do wykręconego i bestialskiego świata przed-
stawionego.

Całość na pewno nie byłaby tak przekonująca, gdyby za ilustracje odpowiadał ktoś inny. 
Tymczasem R. M. Guéra, jak ma w zwyczaju, prezentuje iście porażającą wizję. Początkowo 
jego rysunki mogą nieco odpychać i sprawiać wrażenie niestarannych (podobne wrażenie miałem 
podczas lektury „Skalpu”), jednak wraz z kolejnymi stronami rośnie zadowolenie odbiorcy. Serbski 
artysta doskonale oddaje degenerację ludzkości, a gdy wymaga tego konkretna scena, perfekcyjnie 
ilustruje brutalność zaludniających świat bohaterów.

Pierwszy tom „Przeklętego” spadł na mnie jak grom z jasnego nieba. Jasne, wiedziałem, że Jason 
Aaron jest twórcą wszechstronnym, potrafiącym zaprezentować nietuzinkową opowieść, jednak nie 
spodziewałem się, że siła rażenia historii o biblijnych korzeniach będzie aż tak duża. Tymczasem 
otrzymaliśmy komiks, który już teraz, na początku roku, wydaje się pewnym kandydatem w walce 
o miano tytułu roku. Od wydania ostatniego zeszytu tej serii minęło już prawie półtora roku, mam 
więc nadzieję, że twórcy jej nie porzucą, bo chyba nie będę zbyt daleki od prawdy, gdy stwierdzę, że 
na tę chwilę stanowi ona jeden z najjaśniejszych punktów w karierze tak Aarona, jak i Guéry.

Tytuł: Przed powodzią
Seria: Przeklęty
Tom: 1
Scenariusz: Jason Aaron
Rysunki: R. M. Guéra
Kolory: Giulia Brusco
Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz
Tytuł oryginału: The Goddamned Vol. 1: Before the Flood
Wydawnictwo: Mucha Comics
Wydawca oryginału: Image Comics
Data wydania: marzec 2018
Liczba stron: 152
Oprawa: twarda
Format: 180x275
Wydanie: I
ISBN: 978-83-65938-08-4
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Z CAŁKAMI PRZEZ GALAKTYKĘ 

Magdalena Makówka

Lubię czytać książki poświęcone astronomii, astrofizyce i wszystkiemu, 
co jest związane z kosmosem. Często pojawiają się w nich wzmianki o roli 
matematyki w odkrywaniu i opisywaniu kwestii dotyczących wszechświa-
ta. Dlatego też, kiedy zobaczyłam zapowiedź publikacji mającej pokazać, 
w jaki sposób matematykę wykorzystuje się w astronomii, wiedziałam, że 
muszę ją mieć. Jedyną rzeczą, jakiej się obawiałam, było to, że dla mnie – 
osoby, która traktuje liczby jako narzędzie do uprawiania czarnej magii – 
materia zawarta w książce może być mało zrozumiała. Czy Ianowi Stewar-
towi udało się odczarować nieco magię cyfr i przybliżyć ją laikowi?

Matematyka była obecna w astronomii od zawsze. Starożytni nie dysponowali nowoczesnymi urzą-
dzeniami, dzięki którym mogli obserwować niebo, wszystkie odkrycia musieli uzasadniać za pomo-
cą cyfr. Z czasem okazało się, że nawet najczulsze teleskopy nie wyeliminują badań prowadzonych 
przy użyciu matematyki. Istnienie niejednego ciała niebieskiego najpierw przewidziano dzięki skru-
pulatnym wyliczeniom, a dopiero później dostrzeżono je za pomocą teleskopów. Dzisiaj zaś, w dobie 
wielkich liczb i przetwarzania przez komputery ogromnej ilości danych, matematyka wciąż pozostaje 
niezastąpiona.

Przekonać o tym ludzi niezwiązanych zawodowo z omawianymi kwestiami postanowił emeryto-
wany profesor uniwersytetu w Warwick, Ian Stewart, jeden z najbardziej znanych popularyzatorów 
matematyki. W Polsce ukazało się ponad dwadzieścia książek, których jest autorem lub współautorem. 
Stara się w nich przybliżać laikom wiedzę o matematyce. Swym nazwiskiem gwarantuje wysoki po-
ziom merytoryczny.

Ian Stewart zaczyna swój wywód od podstaw, czyli od Newtona i grawitacji. To spotykane na co 
dzień zjawisko nie tylko jest kluczowe do zrozumienia funkcjonowania wszechświata, lecz wciąż kry-
je w sobie niejedną zagadkę. Poza tym „Obliczanie wszechświata” odkrywa przed czytelnikiem tajem-
nice związane z funkcjonowaniem układu słonecznego. Dowiadujemy się, dlaczego Księżyc „trzyma 
się” blisko Ziemi, a także skąd wzięły się księżyce innych planet. Nie brakuje również wiadomości 
o innych obiektach obecnych w naszym układzie słonecznym: planetoidach czy kometach. Stewart tłu-
maczy czytelnikom, w jaki sposób za pomocą matematyki można zdobyć informacje o szczegółowym 
składzie chemicznym gwiazd odległych o wiele tysięcy lat świetlnych. Poza tym w jego książce znaj-
duje się także rozdział poświęcony chociażby czarnym dziurom, ciemnej materii czy też teoriom, 
które mają tłumaczyć powstawanie wszechświata w sposób alternatywny do teorii wielkiego 
wybuchu.

Jak więc widać zakres tematyczny publikacji Stewarta jest bardzo szeroki. Każdy 
fragment książki rozpoczyna się od wprowadzenia historycznego przedstawiające-
go, w jaki sposób kształtowała się wiedza na dany temat. Dzięki temu czytelnik 
może z łatwością dostrzec, jak wiele w nauce zależy od zwykłego szczęścia, 
a często błędne hipotezy przypadkiem prowadzą do przełomowych odkryć. 
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To właśnie część dotycząca historycznego przedstawienia roli matematyki w odkrywaniu 
tajemnic wszechświata najbardziej przypadła mi do gustu. Jest ona jasno napisana, a nar-
racja wciąga czytelnika, który chce sprawdzić, jaki jest aktualny stan wiedzy i czy przy-
kładowy szwedzki astronom z XVIII wieku miał rację w swych przypuszczeniach, czy też 
nie. Zdarzają się co prawda drobne potknięcia, w stylu nazwania cesarza Rudolfa II Habsburga 
cesarzem niemieckim a nie rzymskim, ale nie mają one większego wpływu na ocenę całości. 
Nieco mniej wciągnęły mnie za to fragmenty, w których autor tłumaczy matematyczne zasady doty-
czące tego czy innego zjawiska. Widać jednak, że Stewart stara się, jak może, aby nawet najbardziej 
skomplikowane kwestie objaśnić każdemu. W tym celu odwołuje się chociażby do twórczości Terry-
’ego Pratchetta (zresztą jest współautorem książek z serii „Nauka świata dysku”). W tekście czytelnik 
nie znajdzie długich matematycznych wzorów lub skomplikowanych wyliczeń, ale często pojawiają 
się specjalistyczne zwroty czy nazwy. Część z nich jest wyjaśniona w słowniczku zamieszczonym 
na końcu, lecz nie wszystkie. Dlatego też niejednokrotnie musiałam przerwać lekturę, aby sprawdzić 
znaczenie jakiegoś słowa w internecie. W książce popularnonaukowej większość naukowych wyrażeń 
powinna być wyjaśniona chociażby w postaci przypisów. Wartością dodaną publikacji są za to liczne 
wykresy przybliżające opisywane kwestie. Plusem jest również wkładka z wysokiej jakości zdjęciami. 
Nie można zapomnieć też o licznych przypisach dolnych, które odwołują się do najnowszej literatury, 
dzięki czemu informacje zamieszczone w publikacji można łatwo zweryfikować.

„Obliczanie wszechświata” to pozycja, która daje czytelnikowi solidną dawkę wiedzy o wszech-
świecie i roli matematyki w jego odkrywaniu. Jednak będzie ona łatwiejsza w odbiorze dla osoby ma-
jącej więcej niż podstawową wiedzę z algebry czy geometrii. Dla mnie pewne fragmenty były trudne 
do zrozumienia, wymagały dłuższej analizy, a nawet sprawdzenia pewnych pojęć w Google. Mimo 
wszystko publikacja przybliżyła mi niejeden sekret matematyki i pokazała, że jest to dziedzina jak 
najbardziej przydatna w astronomii.

Tytuł: Obliczanie wszechświata. Jak matematyka odkrywa wszechświat
Autor: Ian Stewart
Tytuł oryginału: Calculating the cosmos. How mathematics unveils the universe
Tłumaczenie: Tomasz Krzysztoń
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka
Data wydania: 2018
Liczba stron: 408
ISBN: 978-83-8123-116-9
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NA OPAK

Maciej Rybicki

Już chyba wszyscy przyzwyczaili się do tego, że amerykańskie komiksowo 
eventami stoi. Rokrocznie, z zadziwiającą wręcz regularnością, karmieni 
jesteśmy miniseriami, które mają wstrząsnąć całym uniwersum, stanowić 
nowe rozdanie itp. Przede wszystkim mają jednak dostarczać czytelnikom 
okazji do opróżnienia zawartości swoich portfeli. Niestety, z poziomem tego 
typu eventów bywa różnie: często gorzej niż lepiej. „Grzech pierworodny” 
stanowił tu chlubny wyjątek. Następujący po nim „AXIS” plasuje się jed-
nak na przeciwnym krańcu skali.

Warto może zacząć od tego, że napisany przez Ricka Remendera event jest bezpośrednią kontynu-
acją wątków z „Uncanny Avengers” tego samego autora. Przed lekturą warto więc sięgnąć po piąty 
tom perypetii Drużyny Jedności, by uniknąć początkowej dezorientacji. Z drugiej strony, fabuły jako 
takiej – przynajmniej początkowo – nie ma tu za wiele. „AXIS” to bowiem przede wszystkim dużo, 
bardzo dużo klasycznego trykociarskiego mordobicia i dający do niego asumpt zasadniczy pomysł. 
I tak jak w przypadku „Grzechu pierworodnego” był on naprawdę świetny (śmierć Watchera i ujaw-
nienie wielu skrywanych latami tajemnic), w przypadku eventu pióra Remendera jest on po prostu 
banalny. Wskutek działań Red Skulla/Red Onslaughta na Genoshy, u przebywających tam bohaterów 
(i złoczyńców) dochodzi do zmiany charakterów. Scenarzysta, znany choćby z „X-Force” czy „Głębi”, 
skupia się w tym momencie na eksploatowaniu opozycji między ludźmi a mutantami i antagonizowa-
niu Avengers i X-Men. Jednocześnie, w roli obrońców ludzkości (na przykład przed powracającym 
Apocalypse’m) postawione zostają tak sympatyczne indywidua jak choćby Carnage, Dr Doom czy 
Mystique. I już pal sześć, że pomysł z odwróceniem ról herosów i złoczyńców wydaje się niezwykle 
już oklepany. Ciekawe jest to, że dosłownie kilka miesięcy przed wydaniem „AXIS”, DC Comics 
oparło swój sezonowy event pod tytułem „Wieczne zło” na niezwykle podobnym koncepcie. Choć nie 
podejrzewałbym Remendera o jawne „rżnięcie” z konkurencji (tym bardziej, że oba eventy zostały 
pewnie „klepnięte” przez właściwe redakcje znacznie wcześniej), to jednak wrażenie wzajemnego ko-
piowania pozostaje bardzo silne. Różnica polega jednak na tym, że event DC wypadł po prostu lepiej. 
„AXIS” to bowiem przede wszystkim mordobicie i wydumane dramaty. Kuleje tu zarówno logika jak 
i narracja. Często nie bardzo wiadomo dlaczego pewne rzeczy się dzieją, zaś metamorfozy bohaterów 
są mocno konturowe – włącznie z zupełnie niczym nieuzasadnionym zmienianiem kolorystyki ich 
trykotów (jak w przypadku np. Scarlet Witch czy Hulka/Kluha). Tym, co Remenderowi się akurat uda-
ło, jest wykorzystanie osobistych historii niektórych postaci – od stanowiących jeden z głównych 
wątków jego „Uncanny Avengers” relacji Havoca i WASP, przez trunkującego Tony’ego Starka, 
aż po nawet ciekawie poprowadzonego, sfrustrowanego Sama Wilsona. Tyle tylko, że tego na-
pięcia miedzy postaciami jest tu na tyle mało, że i tak mamy poczucie zdominowania całości 
przez prężenie muskułów.

Na plus można odnotować pracę, jaką przy tym evencie wykonali rysowni-
cy. Wszyscy czterej – Adam Kubert, Leinil Francis Yu, Terry Dodson i Jim 
Cheung – trzymali się swojego własnego, rozpoznawalnego stylu. To w sumie 
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ciekawy zabieg, gdyż każdy z tych artystów tworzy charakterystyczny sposób. Jeśli miał-
bym któregokolwiek z nich wyróżnić, byłby to niewątpliwie Yu. Filipińczyk swoją gęstą, 
choć delikatną kreską pokazuje, jak można typowo amerykański styl rysunków potrakto-
wać w kreatywny sposób. Koniec końców „AXIS” jako całość wygląda dobrze, nawet jeśli 
niekoniecznie spójnie.

Obawiam się jednak, że relatywnie udana warstwa graficzna to nieco za mało, by podchodzić do 
napisanego przez Remendera eventu z entuzjazmem. Oklepany i niezbyt ciekawie poprowadzony za-
sadniczy wątek fabuły, mnóstwo mordobicia i kuriozalna wizja nadchodzącej zagłady – wszystko to 
raczej nie zachęca do lektury. Tym bardziej, że bardzo trudno ocenić, jak duży wpływ wydarzenia 
„AXIS” będą mieć na szersze uniwersum Marvela. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to co najwyżej 
lektura typu „przeczytać i zapomnieć”.

Tytuł: Avengers i X-Men. AXIS
Scenariusz: Rick Remender
Rysunki: Adam Kubert, Leinil Francis Yu, Terry Dodson, Jim Cheung
Tłumaczenie: Jacek Drewnowski
Tytuł oryginału: Avengers & X-Men: AXIS (AXIS #1-9)
Wydawnictwo: Egmont
Wydawca oryginału: Marvel Comics
Data wydania: luty 2018
Liczba stron: 252
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Papier: kredowy
Format: 167 x 255
Wydanie: I
ISBN: 978-83-281-2792-0
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WSZYSTKIE ŚWIATY ODYNA

Anna Szumacher

Ostatnio jest mi po drodze z Odynem. Po co nie sięgnę, pojawiają się tam 
wątki rodem z mitologii skandynawskiej. W takich momentach trzeba po-
słuchać świata i wrócić do źródeł. A jeśli mówimy o tej akurat mitologii, to 
nawet do korzeni, bo w końcu wszystko zaczyna się od drzewa…

„Mity skandynawskie” zebrane przez Rogera Lancelyna Greena to kolejna odsłona znanych historii 
opartych na staroskandynawskich poematach i opowieściach. Jak sam autor wspomina: „W ramy Volu-
spy (…), pieśni Eddy Starszej, wpasowałem mity zawarte w (…) staroskandynawskich pieśniach i opo-
wiadania zebrane przez Snorriego w dwóch tomach powszechnie znanych jako Edda prozaiczna”. Luki 
w tych tekstach Green wypełnił fragmentami sag – chodzi tu przede wszystkim o sagę Wolsungów. 
W przypadku tekstów spisanych przez Saksona Gramatyka przywrócił je do stanu mitologicznego, ze 
względu na brak wcześniejszych źródeł.

W porównaniu z mitologią słowiańską tych źródeł jest i tak wiele. Wystarczająco, by móc opo-
wiedzieć całą historię świata: od ziejącej otchłani zwanej Ginnungagap, po Ragnarök – kres świata. 
A nawet odrobinę dalej, bo koniec bywa początkiem. Autor zamieścił również króciutki leksykon, 
przybliżający kto jest kim w mitach skandynawskich. Można tam też sprawdzić ważniejsze dla fabuły 
miejsca.

Książka składa się z piętnastu mniej lub bardziej popularnych opowieści. Dowiadujemy się, skąd 
Odyn czerpie swą mądrość, w jaki sposób Thor został właścicielem młota oraz jak Loki pojawił się 
w Asgardzie. Jest tu też dosyć szczegółowo opisana historia, która rozsławiła Wolsungów i doprowa-
dziła do spotkania Sigurda i Brunhildy. Ktoś już słyszy pierwsze takty Wagnera? A nie, to tylko mój 
dzwonek telefonu. Poza tym – przysięgam – z nabytą nową lub odświeżoną wiedzą zupełnie inaczej 
ogląda się marvelowskich „Avengersów” i „Thora” oraz „Amerykańskich Bogów” Gaimana. A to tyl-
ko początek nawiązań, zapożyczeń i skojarzeń.

„Mity skandynawskie” zebrane przez Greena są prawdziwą kopalnią wiedzy dla fanów Tolkiena. 
Przykłady? Cóż, mamy mieszkające pod ziemią i w jaskiniach karły, które wyrabiają niezwykłe 
przedmioty ze złota, żelaza i drogich kamieni, a ich władcą jest Durin. Z tego samego rodu 
karłów pochodzi mądry Dwalin. Pojawiają się też czarne elfy i las zwany Myrkvid. Niezbyt 
daleko do tolkienowskiego Mirkwood. Jest też miecz, który musi zostać przekuty na 
nowo, by móc służyć pewnemu królowi…

Co poza tym? Norny: Urd, Werdandi i Skuld to bohaterki dosyć starego ani-
me pod tytułem „Oh! My Goddess!”. Poza tym w roli trzech wróżek występu-
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ją w bajce o Śpiącej Królewnie. Tyle że w mitologii jej zamek otoczony jest płomieniami, 
nie byle bluszczem. A wrzeciono, które spowodowało sen to – tutaj – mitologiczny cierń. 
Skandynawska Śpiąca Królewna, czyli Brunhilda, ma jednak pecha, bo trafia na przeklęty 
pierścień, który zniszczy każdego swojego właściciela. Pierścienia pilnuje śpiący na górze 
złota smok. No tak, Tolkien…

Podsumowując? „Mity skandynawskie” to fantastyczna, bardzo pouczająca lektura. Opowieści ze-
brane przez Rogera Lancelyna Greena spisane są prostym językiem, więc każdą kolejną czyta się 
dosyć płynnie. Chyba że człowiek zajęty jest akurat waleniem głową w ścianę i powtarzaniem: „Tol-
kien, ty mały złodziejaszku!”. Wydawca, Zysk i s-ka, postawił na twardą oprawę obłożoną dodatkowo 
obwolutą. Ilustracje w środku to zasługa Alana Langforda, jednak głośne oklaski należą się Jędrzejowi 
Chełmińskiemu, który popełnił grafikę na okładce. Mnie powaliła na kolana jak – nie przymierzając – 
celnie rzucony Mjollnir. Całość? Miodzio. Przeczytać, postawić na półce i często wracać.

Tytuł: Mity skandynawskie
Tytuł oryginalny: Myths of the Norsemen
Autor: Roger Lancelyn Green
Tłumaczenie: Zbigniew A. Królicki
Wydawca: Zysk i S-ka
Data wydania: 27 listopada 2017
Liczba stron: 272
ISBN: 9788371810541
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JA JUŻ BĘDĘ DOBRY, OBIECUJĘ

Maciej Rybicki 

Od jakiegoś czasu Egmont stara się, by polskie edycje dużych eventów 
Marvela doczekały się na naszym rynku jak najszerszej prezentacji. Nie 
inaczej jest w przypadku „AXIS”. Oprócz tomu zbierającego zasadniczą 
serię, i powiązanego z nią kolejnego tomu „Deadpoola”, największy rodzi-
my wydawca komiksowy sięgnął po kombinowane wydanie dwóch trzyczę-
ściowych miniserii, poświęconych odmienionym superłotrom: Carnage’owi 
i Hobgoblinowi. Pytanie tylko, czy takie poboczne historie są w stanie w ja-
kiś sposób poprawić wizerunek jednego z najsłabszych eventów Marvela 
w ostatnich latach

Napisana przez Ricka Remendera historia okazała się niemałym rozczarowaniem. Naciągana 
opowieść o wywołanym przez zaklęcie Red Skulla odwróceniu charakterów herosów i złoczyńców 
kulała nie tylko na poziomie koncepcyjnym, ale i narracyjnym, okazując się zaledwie kolejnym głu-
pawym mordobiciem. Paradoksalnie, całkiem nieźle prezentował się powiązany album, poświęcony 
Najemnikowi z Nawijką, w którym scenarzyści znakomicie wykorzystali niejednoznaczną konsty-
tucję psychiczną bohatera. Dawało to wiec pewną nadzieję, że i połączone z „AXIS” miniserie, 
poświęcone klasycznym przeciwnikom Spider-Mana: Carnage’owi i Hobgoblinowi, będą mieć coś 
ciekawego do zaoferowania. W końcu motyw „nawrócenia” można rozegrać na bardzo wiele sposo-
bów. Zobaczmy zatem.

Pierwszą część omawianego albumu zajmuje trzyzeszytowy rzut oka na jeden z bardziej in-
trygujących występów w „AXIS”, czyli na przemienionego Carnage’a. Trzeba bowiem przyznać, 
że widok czyniącego dobro seryjnego zabójcy jest więcej niż osobliwy. Odpowiedzialny za sce-
nariusz Rick Spears niespecjalnie wgłębia się w przyczyny przemiany Cletusia Kasadyego. Nie-
wiele więcej miejsca poświęca zresztą tłumaczeniu złowieszczej natury tej postaci, redukując tę 
część do zaledwie kilku plansz retrospekcji. Zamiast tego dostajemy napisaną pół żartem,pół serio 
opowieść o nieporadnych próbach bycia dobrym… cokolwiek to znaczy w pokręconym umyśle 
Carnage’a. W tych próbach nosicielowi czerwonego symbionta towarzyszy żądna sensacji, wyra-
chowana dziennikarka, Alice Gleason. Pikanterii zaś dodaje dziejące się równolegle polowanie 
na dziennikarzy, które urządza powracająca inkarnacja Zjadacza Grzechów ( blisko związanego 
z początkami marvelowskich symbiontów). I to chyba ta postać wydaje się najciekawsza, pozo-
stałe wydają się bowiem niezwykle uproszczone. I o ile banalną Gleason można jeszcze jakoś 
przeżyć, wszak ma stanowić przewrotny kompas moralny dla odmienionego Kasady’ego, 
o tyle pokraczne próby „bycia dobrym” w przypadku Carnage’a wypadają po prostu kiep-
sko. W zasadzie nie wiadomo, czy autor chce by traktować tę przemianę na poważnie. 
Oprawa graficzna jest poprawna. Germán Peralta to artysta jakich wielu i trudno 
znaleźć w jego rysunkach coś, co je wyróżnia. Jeśli już na cokolwiek warto 
zwrócić uwagę, to na interesującą prace kolorysty. Rain Beredo nieźle radzi 
sobie z nadawaniem pracom Peralty brudnego, nieco analogowego sznytu, 
który dobrze współgra z postacią głównego (anty-?)bohatera.
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Druga część tego wydania zbiorczego to kolejna trzyczęściowa miniseria, poświęcona 
nawróconemu łotrowi… choć akurat w przypadku oryginalnego Hobgoblina słowo „na-
wrócenie” może wydać się nieco kontrowersyjne. Roderick Kingsley – biznesmen zarabia-
jący na „wynajmowaniu” tożsamości łotrów i herosów, jest bowiem postacią na tyle moralnie 
niejednoznaczną, że trudno tu mówić o jakichś radykalnych zmianach. Kevin Shinick wiąże fa-
bułę bezpośrednio ze znanym ze stron „The Superior Spider-Man” konfliktem Kingsleya i Phila Uricha 
– samozwańczego Króla Goblinów. Nawiązanie do jednej z najlepszych tytułów z linii „Marvel Now!” 
to jednak niejedyna zaleta tej miniserii. Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki scenarzysta podejmuje 
wątek zmiany charakteru, stanowiący motyw przewodni całego eventu. W przypadku Kingsleya nie-
istotne jest, po której stronie moralnego kompasu się on znajduje… przynajmniej tak długo, jak może 
zarabiać pieniądze. Muszę przyznać, że ten spin-off broni się nie najgorzej, także dzięki bardzo przej-
rzystym, prosto pokolorowanym rysunkom Javiera Rodrigueza, pasującym do nieco prześmiewczej 
konwencji.

Ci, którzy liczyli, iż zawarte w omawianym albumie miniserie pogłębią nieco historię opowie-
dzianą w zasadniczej części „AXIS”, mogą się nieco rozczarować. Autorzy obu części skupiają się 
na tytułowych postaciach, czyniąc event Remendera najwyżej punktem wyjścia dla własnych, zupeł-
nie odrębnych fabuł. Co ciekawe, zarówno Spears, jak i Shinick postanowili podejść do przemiany 
swych bohaterów (?!) z lekkim przymrużeniem oka. Wydaje się to jak najbardziej słuszne, szczególnie 
w świetle sztuczności bijącej z głównej historii „AXIS” i przedstawionych tam zmian charakterów 
herosów i łotrów. Tyle tylko, że jedynie w perypetiach Hobgoblina humor wydaje się strawny. Część 
poświęcona Carnage’owi to typowy tie-in z gatunku „przeczytać i zapomnieć”. Ostatecznie „AXIS: 
Carnage i Hobgoblin” wydaje się być pozycją adresowana przede wszystkim do tych, którzy skrupu-
latne śledzą wszystkie publikacje związane z pajęczą częścią uniwersum Marvela lub też po prostu 
chcą mieć na półce maksymalnie kompletny, wielowymiarowy obraz danego eventu. Pozostali mogą 
sobie odpuścić ten komiks bez większej straty.

Tytuł: AXIS: Carnage i Hobgoblin
Scenariusz: Rick Spears, Kevin Shinick
Rysunki: Germán Peralta, Javier Rodriguez
Tłumaczenie: Tomasz Kupczyk
Tytuł oryginału: AXIS: Carnage & Hobgoblin (AXIS: Carnage #1-3, AXIS: Hobgoblin #1-3)
Wydawnictwo: Egmont
Wydawca oryginału: Marvel Comics
Data wydania: luty 2018
Liczba stron: 132
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Papier: kredowy
Format: 167 x 255
Wydanie: I
ISBN: 978-83-281-2793-7
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POŻEGNANIE KAWALERÓW 
POSZUKIWACZY

Anna Szumacher

Wychowałam się na książkach przygodowo-podróżniczych. Juliusz Verne, 
„Tomki” Szklarskiego czy Winnetou towarzyszyli mi przez całe lata. Po-
tem miałam dosyć długą przerwę na dogłębne badanie innych gatunków, aż 
do ręki w 2016 roku przykleiła mi się powieść „Stół króla Salomona” Luisa 
Montero Manglano. To o tyle istotne, że właśnie dotarliśmy do końca podró-
ży opisanej w trylogii Poszukiwaczy. Czy była to podróż udana? Cóż, o tym 
za chwilę.

Głównym bohaterem całej trylogii jest Tirso Alfaro, gość taki jak ty czy ja. Nie ma specjalnie 
dobrych układów z rodzicami – jego ojciec pilot zginął w wypadku, a matka zdecydowanie więcej 
uwagi poświęca swojej karierze archeologa niż jedynemu synowi. Nie układa mu się w związkach, 
a i z pracą nie jest specjalnie dobrze. Z braku pomysłów na życie zatrudnia się w muzeum i właśnie 
przez to – a może dzięki temu – wpada do swoistej króliczej nory, w której zamiast gadających gąsienic 
i morderczej Królowej Kier trafia na tajemniczą organizację zrzeszającą Kawalerów Poszukiwaczy. 
Warto wyjaśnić, że Kawalerowie należą do Korpusu, a ten ostatni jest tajnym rządowym projektem 
Hiszpanii, którego celem jest odzyskiwanie zabytków zagrabionych przez inne państwa oraz osoby 
prywatne. Odzyskiwanie w dowolny możliwy sposób, zwykle niebezpieczny, nielegalny i łamiący 
prawa międzynarodowe, co tylko dodatkowo raduje członków Korpusu.

Tak wygląda zarys całej historii. Przez trzy tomy serii Tirso Alfaro wraz z przyjaciółmi z Korpusu 
będzie wykonywał swoje zadania zawodowe oraz coraz bardziej wplątywał się w kłopoty związane 
z zagadkowym i zabójczym Projektem Lilith. W trzecim tomie, czyli „Mieście Świętych Mężów”, 
dochodzi do rozwiązania tajemnic, domknięcia wątków, spotkania najgorszych wrogów i odnalezienia 
największego ze skarbów. Powiedzenie czegokolwiek więcej o fabule byłoby świętokradztwem zna-
nym jako spoiler.

Trylogia Poszukiwaczy jest ciekawym zjawiskiem na rynku i to z kilku względów. Luis, autor 
książki, w Hiszpanii jest tym mniej znanym, jeśli chodzi o osiągnięcia pisarskie, bratem Carli Mon-
tero. Ta ostatnia została u nas wydana, choć jej powieść, „Szmaragdową Tablicę”, spokojnie możecie 
sobie odpuścić. Jeśli zaś chodzi o Kawalerów Poszukiwaczy sprawa ma się zupełnie inaczej. To kawa-
łek naprawdę świetnej literatury przygodowo-podróżniczej. A co najważniejsze, każdy tom jest lep-
szy od poprzedniego. W przypadku „Stołu Króla Salomona”, pierwszego tomu serii i jednocześnie 
pierwszej powieści autora, można dostrzec typowe dla debiutu wady. Niektóre pomysły to kalki 
przygód Indiany Jonesa, a Montero prowadzi historię dosyć niepewnie – co nie zmienia faktu, 
że jest to wciągająca opowieść z grupą naprawdę sympatycznych i zróżnicowanych postaci. 
W drugim tomie, „Łańcuchu Proroka”, pisarz wyraźnie rozwija skrzydła, staje się pew-
niejszy w tworzeniu wątków, bardziej błyskotliwy w dialogach, wciąga czytelnika 
w literacką zabawę. W trzecim tomie, czyli w „Mieście Świętych Mężów” świa-
domie i z przymrużeniem oka wplata w fabułę elementy popkultury, nie tracąc 
nic z umiejętności opowiadania fascynujących historii.
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Jeśli tęsknicie za przygodą, intrygami, podróżami i może odrobiną niezobowiązującego 
romansu między czytelnikiem a książką, to Luis Montero Manglano jest autorem, którego 
możecie brać w ciemno. W jego trylogii znajdziecie wszystko: tajemnice (bo „tylko tajem-
nica trzyma nas przy życiu. Tylko tajemnica”), podwójnych agentów, złodziei, włamania, 
pościgi i ucieczki, ludzi z bronią, kartele narkotykowe, piratów, olbrzymie aligatory, śmiertel-
ne pułapki, historyczne zagadki, a przede wszystkim mnóstwo świetnej rozrywki.

Tytuł: Miasto Świętych Mężów
Tytuł oryginalny: La ciudad de los hombres santos
Autor: Luis Montero Manglano
Tłumaczenie: Katarzyna Okrasko, Agata Ostrowska
Wydawca: Rebis
Data wydania: 13 lutego 2018
Liczba stron: 640
ISBN: 9788380622166
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WIELKI TURNIEJ

Maciej Rybicki

Oglądaliście serialowego „Iron Fista” od Netflixa? Podobał wam się? No 
właśnie… Obok „Defenders” to chyba najsłabsza jak na razie marvelowska 
produkcja sieciowego potentata. Byłoby jednak szkoda, gdyby niezbyt udana 
ekranowa inkarnacja Danny’ego Randa miała zniechęcić do zawarcia bliż-
szej znajomości z jej komiksowym pierwowzorem. I to nie tylko dlatego, że 
historia Iron Fista jest długa i burzliwa. Mucha niedawno rozpoczęła wy-
dawanie w Polsce jednej z najbardziej poważanych serii z Żelazną Pięścią 
w roli głównej. „Nieśmiertelny Iron Fist” Eda Brubakera, Matta Fractiona 
i Davida Aji zaliczył zresztą całkiem udany debiut na naszym rynku. Mam 
jednak wrażenie, że drugi tom jest jeszcze lepszy.

„Opowieść ostatniego Iron Fista” była ciekawą, urozmaiconą interpretacją konwencji kung-fu. 
„Siedem stolic Nieba” sięga jednak do absolutnie klasycznego dla tej stylistyki motywu, a mianowi-
cie turnieju. Brubaker i Fraction oplatają scenariusz wokół konfrontacji między przedstawicielami 
poszczególnych niebiańskich stolic – w tym K’un-Lun reprezentowanego, a jakże, przez Danny’ego 
Randa. Wszystkie klisze znane z klasyki kina i komiksu „kopanego” znajdą więc tu swoje miejsce: 
od prezentacji poszczególnych pretendentów, przez zakulisowe rozgrywki i intrygi, aż po stanowiące 
serce i duszę tej historii porywające pojedynki. Efektem jest rozrywka na najwyższym poziomie: dy-
namiczna, efektowna, z licznymi zwrotami akcji. Niebagatelne znaczenie mają także pomysłowo wy-
kreowane postacie uczestników turnieju – nie są scharakteryzowane zbyt głęboko, ale na tyle różniące 
się od siebie i wyraziste, by przykuć uwagę czytelnika i podkreślić barwność niebiańskich zmagań.

Jak zaznaczyłem: turniej stanowi jedynie oś fabularną „Siedmiu stolic Nieba”, nie jest jednak je-
dynym przedstawionym tu wydarzeniem. Brubaker i Fraction równolegle opowiadają bowiem kilka 
innych historii: sięgają w przeszłość, pokazując wzajemne relacje Wendella Randa i Davosa, eksplorują 
napiętą sytuację polityczną w samym K’un-Lun, wreszcie przywołują zmagania Luke’a Cage’a, Coleen 
Wing i Misty Knight z Hydrą. Wszystko to zaś łączy się w misterną i wciągającą opowieść, od której 
trudno się oderwać.

Na znakomite wrażenie, jakie robi drugi tom „Nieśmiertelnego Iron Fista”, wpływ ma także stojąca 
na wysokim poziomie oprawa graficzna. Główny wątek historii narysowany został przez etatowego 
współpracownika duetu Brubaker&Fraction, czyli Davida Aję (kolorowanego przez niezastąpionego 
Matta Hollingswortha). Jego prace charakteryzujące się prostotą, znakomitym wykorzystaniem czerni 
i stonowaną paletą barw, stanowią ozdobę, a zarazem wizytówkę tej serii. Szkoda więc trochę, że to 
jedne z ostatnich występów Hiszpana na stronach „Nieśmiertelnego Iron Fista”. Jego drugi tom 
przynosi jednak znaczne urozmaicenie warstwy graficznej. Poszczególne retrospekcje czy też 
na przykład „Annual” wyszły bowiem spod rąk innych artystów, między innymi Roya Allana 
Martineza, Scotta Koblisha, Javiera Pulido, Toniego Zonjica, Howarda Chaykina czy 
Jeleny Kevic Djurdjevic. Muszę przyznać, że choć początkowo taka mieszanka 
może nieco przerażać i sugerować graficzny miszmasz, całość broni się jednak 
nieźle, a niektóre fragmenty (na przykład strony „Annuala” stworzone przez 
chorwacką rysowniczkę) wyglądają wręcz zachwycająco.
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„Nieśmiertelny Iron Fist” od Muchy miał u nas całkiem niezłe otwarcie. Drugi tom 
oceniam jednak o klasę wyżej. Autorom udało się nie tylko znakomicie zagrać konwencją 
i stworzyć pierwszorzędny komiks akcji, ale także pchnąć do przodu fabułę serii i pogłębić 
postać samego Danny’ego Randa. Musze przyznać, że w wymiarze czysto rozrywkowym 
jest to jeden z najlepszych komiksów, jaki wpadł mi w ręce w ostatnich miesiącach. Fani nie-
oczywistej superbohaterszczyzny z pewnością będą z lektury zadowoleni… no chyba że są też 
fanami konwencji kung-fu. Wtedy będą wręcz zachwyceni – jestem tego pewien.

Tytuł: Siedem stolic Nieba
Seria: Nieśmiertelny Iron Fist
Tom: 2
Scenariusz: Ed Brubaker, Matt Fraction
Rysunki: David Aja, Toni Zonjic, Clay Mann i inni
Tłumaczenie: Marek Starosta
Tytuł oryginału: Immortal Iron Fist #8-14, Immortal Iron Fist Annual #1
Wydawnictwo: Mucha Comics
Wydawca oryginału: Marvel
Data wydania: marzec 2018
Liczba stron: 216
Format: 180x275 mm
Oprawa: twarda
Papier: kredowy
Wydanie: I
ISBN: 978-83-65938-10-7
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PACYFISTYCZNE ALTER-EGO

Maciej Rybicki

Napisany przez Ricka Remendera „AXIS” jako event wypadł cokolwiek 
blado. Fabuła oparta na motywie zamiany ról okazała się kuriozalna, zaś 
sam komiks zdecydowanie ciążył w kierunku banalnego trykociarskiego 
mordobicia. Paradoksalnie jednak oparcie na tym pomyśle kolejnego z to-
mów poświęconych Najemnikowi z Nawijką brzmi już znacznie lepiej. Wpi-
suje się bowiem w pewne szaleństwo, jakie cechuje niemal wszystkie komik-
sy z Deadpoolem w roli głównej. Sięgnięcie po ósmy tom serii pisanej przez 
Briana Posehna i Gerry’ego Duggana pozwoli nam więc dowiedzieć się, kim 
jest ubrane na biało alter ego Deadpoola, co działo się z północnokoreań-
skimi sobowtórami X-Menów, jak wyglądają relacje naszego bohatera z Ki-
d-Apocalypse’m, a także jak obchodzi się Święto Dziękczynienia u rodziny Prestonów.

Muszę przyznać, że powiązane z akcją „AXIS” zeszyty „Deadpoola” są rzadkim przypadkiem 
spin-offów wypadających znacznie lepiej niż zasadnicza miniseria. Duetowi Posehn&Duggan udało 
się więc nie tylko zajrzeć za kulisy wydarzeń przedstawionych przez Remendera, ale też udanie wyko-
rzystać fabułę eventu do urozmaicenia własnej serii. W przypadku Wade’a oznacza to nie tylko rozwi-
nięcie dotychczasowych wątków: obecności koreańskich sobowtórów X-Menów, małżeństwa z Shiklą 
czy też jego relacji z córką, ale także stanowi doskonały pretekst do wykorzystania skomplikowanej 
(by nie rzec pokręconej) psychiki tej postaci. Gdy wszystko to okrasimy klasycznie Deadpoolowskim 
humorem i sowitą porcją akcji, dostaniemy jeden z bardziej udanych albumów w serii. Jej ósma od-
słona jest, jak do tej pory, jedną z najlepiej zbalansowanych. Jednocześnie to także kolejny dowód, iż 
najlepsze historie z Najemnikiem z Nawijką to te, w których pojawia się także nieco odważniejszy ton. 
Posehn z Dugganem zastanawiają się więc nad tym, co tak na dobrą sprawę definiuje charakter Wa-
de’a i jak wyglądałoby jego odwrócenie. Co więcej, znalazło się tu także nieco miejsca na rozważanie 
jak zmiana życiowej postawy wpłynęłaby na relacje naszego bohatera z otoczeniem: żoną, córką, przy-
jaciółmi itd. Muszę przyznać, że o ile w przypadku głównej linii fabularnej eventu zabieg ze zmianą 
charakterów wypadł sztucznie, o tyle tutaj sprawdza się bardzo dobrze – ma jakiś przewrotny sens, zaś 
samo wykonanie jest spójne ze znanym nam do tej pory pokręconym obrazem psychiki Deadpoola.

Oczywiście nie mogło zabraknąć obowiązkowego już zeszytu w czysto prześmiewczym klimacie. 
W przypadku „AXIS” album zamyka stylizowana na edukacyjną książeczkę dla dzieci historyjka 
o nowym wspaniałym źródle energii, promowanym (przy pomocy Deadpoola) przez powszechnie 
kochaną korporację Roxxon. Miłośnicy kolorowanek, krzyżówek, wykreślanek, znajdowania różnic 
czy też łączenia kropek znajdą więc coś dla siebie (serio!).

W warstwie graficznej bez większych zaskoczeń, co wychodzi komiksowi jak najbardziej 
na plus. Do stylu Mike’a Hawthorne’a zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Wydaje się zresztą, 
że jak pasuje on do przygód Wade’a. Plus za pomysłowość należy się za to Scottowi 
Koblishowi. Kalifornijczyk przyzwyczaił nas do rozmaitych retrostylizacji swoich 
rysunków. W tym przypadku dostaliśmy jednak przekonująco wykończoną ko-
lorowankę. To świetna koncepcja udanie wpisująca się w prześmiewczą kon-
cepcję tytułu.
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Choć Remenderowski „AXIS” jest jednym z mniej fortunnych eventów Ma-
rvela w ostatnich latach, powiązany z nim album dotyczący Deadpoola jest jak naj-

bardziej udany. Duet scenarzystów w przekonujący sposób powiązał fabułę swojej serii 
z zasadniczymi motywami eventu. W rezultacie zyskują obydwa tytuły. Przypadek Deadpoola to 

jedna z niewielu przemian bohaterów, która ma ręce i nogi – dzięki temu ratuje nieco samo „AXIS”. 
Myślę, że czytelnicy rozczarowani tytułem Remendera mogą być jego deadpoolowskim spin-offem 
pozytywnie zaskoczeni. Ci zaś, którzy śledzą jedynie serię Posehna i Duggana, dostaną do ręki jedną 
z lepszych jej odsłon.

Tytuł: AXIS
Seria: Deadpool
Tom: 8
Scenariusz: Brian Posehn, Gerry Duggan
Rysunki: Mike Hawthorne, Mirko Colak, Scott Koblish
Tłumaczenie: Paulina Braiter
Tytuł oryginału: Deadpool: AXIS (Deadpool #35-40)
Wydawnictwo: Egmont
Wydawca oryginału: Marvel Comics
Data wydania: luty 2018
Liczba stron: 132
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Papier: kredowy
Wydanie: I
ISBN: 978-83-281-2794-4



67

TEGO W „KSIĘDZE RODZAJU” 
NIE NAPISALI

Maciej Rybicki

Obserwując komiksowe premiery ostatnich kilku(nastu) miesięcy, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że ofensywa Jasona Aarona trwa w najlepsze. Po nad-
gonieniu „Bękartów z Południa”, zakończeniu „Skalpu” oraz „Wolverine-
’a i X-Men”, dostajemy kolejne eventy Marvela (ze znakomitym „Grzechem 
Pierworodnym” na czele”), autorską kolekcję „Wolverine’a”, kontynuacje 
„Thora” i „Star Wars”, a nawet „Hulka” z WKKM. Brakującym ogniwem 
wydawała się druga z serii pisanych przez niego dla Image Comics. Mucha 
nie dała nam jednak długo czekać i oto jest – pierwszy (i jak na razie jedyny) 
album „Przeklętego”.

Pochodzący z Alabamy scenarzysta zabiera nas w podróż w mityczną przeszłość, do czasów, które 
„Księga Rodzaju” traktuje wybitnie zdawkowo. Akcja bowiem toczy się w czasach poprzedzających 
potop, bohaterem historii jest zaś nikt inny jak pierwszy zabójca – Kain. Aaron podejmuje narrację 
znaną z Biblii i podkręca ją w swoim niepowtarzalnym i dosadnym stylu. Zwiastunem może być 
zresztą już pierwsza scena, przypominająca nieco początek „Bękartów z Południa” – tam mieliśmy 
wypróżniającego się psa, tu sikającego obdartego dzieciaka. O ile jednak Alabama ze wspomnianej 
serii była niekoniecznie przyjaznym miejscem, o tyle w porównaniu z przedpotopową scenografią 
„Przeklętego” jawi się wręcz sielankowo. Opisywany w „Księdze Rodzaju” upadek ludzkości i świata 
pokazano tu w pełnej krasie. Cywilizacja praktycznie nie istnieje, ludzie zbierają się w dzikie bandy, 
aby jakoś przetrwać, dzieci zaś sprowadzane są do roli siły roboczej… tudzież pożywienia. W środek 
tego wybitnie podłego miejsca wrzucony zaś jest Kain – zdrowy, silny, praktycznie nieśmiertelny, ale 
także znudzony światem i mający to i owo do zarzucenia Bogu. Zresztą w niewybrednych słowach. 
Nie jest to może wizja oszałamiająco oryginalna – wszak Kain jest bohaterem licznych tekstów kultu-
ry – ale bez wątpienia intrygująca, głównie dzięki swojej dosadności, a także przez to, że nie bardzo 
wiemy, o co właściwie mu chodzi. Ma to zresztą także drugą stronę – momentami można bowiem 
odnieść wrażenie, że i sam autor nie bardzo wie, o co Kainowi chodzi. Na razie to nie przeszkadza, 
myślę jednak, że jeśli seria będzie kontynuowana (dotąd ukazało się pięć zeszytów zebranych w oma-
wianym tomie) umotywowanie działań głównego bohatera może stać się dla scenarzysty pewnym 
wyzwaniem. Aaron definiuje protagonistę przez kontrasty ze światem przedstawionym. Spore zna-
czenie grają więc tu opozycje: czysty–brudny, zdrowy–chory, cywilizowany–dziki itd. Przeciwwagą 
dla Kaina jest jednak druga z biblijnych postaci goszczących na kartach tego komiksu, a mianowicie 
Noe. Amerykański scenarzysta daleko odszedł od nobliwego obrazu znanego z przekazu biblijnego 
czy choćby eksplorującej podobną tematykę komiksowej serii Darrena Aronofsky’ego i Ariego 
Handela. Patriarcha jest bowiem dokładnie taki, jak dzikie czasy, w których przyszło mu żyć – 
tyle że lepiej zorganizowany, lepiej uzbrojony i ogarnięty poczuciem misji. Muszę przyznać, 
że konfrontacja postaw tych postaci stanowi ozdobę „Przed powodzią”. Aaron stawia 
pytanie o to, czym jest moralność w zdegenerowanym świecie i o to, kto ponosi 
odpowiedzialność za jego stan. Odpowiedzi zaś, jakie zdaje się sugerować, nie 
napawają wielkim optymizmem.
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Świat sprzed potopu nabiera barw także dzięki znakomitej pracy, jaką wykonali r.m.Gu-
éra i Giulia Brusco. Serbski (choć mieszkający w Hiszpanii) rysownik znakomicie zna się 
z Aaronem ze wspólnej pracy nad „Skalpem”. Jego charakterystyczny styl – w równym 
stopniu surowy, co szczegółowy – zdaje się znakomicie pasować do niezbyt pięknej wizji 
biblijnego świata. Niebagatelne znaczenie odgrywa też stonowana paleta kolorów, zdomino-
wana przez brązy, szarości i granaty. Wszystko to tworzy mocny, przekonujący przekaz także 
w warstwie wizualnej.

W tym miejscu pojawia się więc pytanie, czy można postawić „Przeklętego” obok najlepszych do-
konań Jasona Aarona. Wydaje się bowiem, że seria ta ma wszystkie cechy, by zyskać poklask równie 
wielki jak „Skalp”, „Bękarty z Południa” czy „Thor”. Wydaje mi się jednak, że najlepszą odpowiedzią 
byłoby „obok tak, ale nie na równi”. „Przeklęty” ma swoje niewątpliwe zalety – mroczną konstruk-
cję świata i charakterystyczne dla scenarzysty pochodzącego z Alabamy przewrotność i dosadność. 
Wydaje mi się jednak, że brakuje tu nieco wyraźniej zarysowanego charakteru Kaina. Aaron wpada 
w pułapkę wzięcia na warsztat postaci przemaglowanych w kulturze na wszelkie możliwe sposoby. 
Seria płynie więc na potencjale samych bohaterów i niezłej kreacji świata przedstawionego, jednak 
nie ma tu czegoś ekstra. To tak, jakby do dania przygotowanego ze znakomicie dobranych składników 
najwyższej jakości zapomnieć dodać przypraw. Będzie smacznie i na poziomie, ale nie da się ukryć, że 
do ideału czegoś brakuje. Widać w „Przeklętym” spory potencjał i mam nadzieję, że Aaron rozwinie 
tę historię.. Na razie chyba sam nie bardzo wie, co z „The Goddamned” począć – ostatni (#5) zeszyt 
ukazał się bowiem w listopadzie 2016. Od tego czasu brak jakichkolwiek wieści o kolejnych częściach 
serii. Miejmy nadzieję, że tytuł ten nie okaże się przeklęty…

Tytuł: Przed powodzią
Seria: Przeklęty
Tom: 1
Scenariusz: Jason Aaron
Rysunki: r.m.Guéra
Kolory: Giulia Brusco
Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz
Tytuł oryginału: The Goddamned #1-5
Wydawnictwo: Mucha Comics
Wydawca oryginału: Image Comics
Data wydania: marzec 2018
Liczba stron: 152
Format: 180x275 mm
Oprawa: twarda
Papier: kredowy
Wydanie: I
ISBN: 978-83-65938-08-4
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CIĘŻKIE ŻYCIE 
KOSMICZNYCH MARVELITÓW

Maciej Rybicki

Niełatwy jest los mieszkańców marvelowskiego kosmosu. Serio. W kółko 
rozróby, awantury, wojny. A to Kree się tłuką ze Skrullami, a to ktoś pró-
buje zniszczyć imperium Shi’ar, innym razem wyjdzie na jaw kolejny ze 
spisków Thanosa… tylko po to, by do naszego (?) wszechświata wpadła ze 
Strefy Negatywnej Fala Anihilacji, siejąc zniszczenie i pożogę większą niż 
grupa dwulatków, której dano trzy pudełka plakatówek i piórkową mio-
tełkę. Krótko mówiąc, przechlapane. Najlepszym przykładem może być 
choćby „Anihilacja”, czyli event, w którym praktycznie na pył rozniesione 
zostały największe gwiezdne imperia. Najwyraźniej jednak odpowiadający 
za kosmiczną część uniwersum Domu Pomysłów panowie Dan Abnett, Andy Lanning i Keith 
Giffen to patentowani sadyści (przynajmniej wobec bohaterów swych komiksów). Kurz nie zdo-
łał bowiem porządnie opaść po tym, jak na herbatkę wpadł do nas ze swą armią Anihilus, a już 
dostajemy kolejny event o odpieraniu wszechgalaktycznego zagrożenia.

W sumie już sam tytuł wydaje się nieco kuriozalny. O ile bowiem „Anihilacja” miała sens dla 
eventu o niszczeniu naszego wszechświata przez armię pod wodzą Anihilusa, o tyle w przypadku 
„Anihilacji. Podboju” użycie tego słowa wydaje się nieco dziwne. No chyba faktycznie istnieje ryzyko, 
że wszystko trafi szlag. Jest to też fabularna kontynuacja poprzedniego z gwiezdnych eventów. Według 
mnie uzasadnienie dla tytułu jest lekko naciągane, ale nie o tytuł przecież chodzi. Chodzi bowiem o ra-
towanie świata po raz kolejny. Przed kim to już mniej istotne, przynajmniej w tym momencie. Dość 
stwierdzić, że zagrożenie jest ze wszech miar realne i namacalne. Pierwszy tom „Podboju” strukturą 
przywodzi na myśl sposób, w jaki wydano u nas jego poprzednika. Zaczynamy od wprowadzającego 
w wydarzenia prologu, pióra panów Abnetta i Lanninga, po czym dostajemy dwie czteroczęściowe 
miniserie, poświęcone głównym bohaterom dramatu: Star-Lordowi i najnowszej inkarnacji Quasar. 
Całość uzupełnia pigułka z historii, czyli niebędący de facto komiksem zeszyt pt. „Anihilacja: Saga”, 
w którym przypominamy sobie dokładnie wydarzenia prowadzące do punktu, w którym opowieść 
znajduje się obecnie.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej samej zawartości. Prolog wydaje się dość klasyczny, nieco zbliżony 
w strukturze do tego, z jakim mieliśmy do czynienia w „Anihilacji”. Istotne jest więc wskazanie po-
staci głównych bohaterów i głównego antagonisty. W wielkim skrócie: jest to więc ni mniej, ni więcej 
jak tylko ciekawy obrazek ze świata Kree, w którym pionki zostają rozstawione i na szachownicy 
większej fabuły. Warto wspomnieć zupełnie niezłe rysunki Mike’a Perkinsa i (o dziwo!) nierażą-
ce kolorowanie GuruFX.

„Anihilacja: Star-Lord”, czyli pierwsza z zawartych w niniejszym tomie miniserii, jest 
jednocześnie jego najsilniejszym punktem. Przede wszystkim Keith Giffen świetnie 
rozgrywa motyw znany z „Parszywej dwunastki” (bynajmniej się z tym zresztą 
nie kryjąc). Powiela więc klasyczny schemat budowania oddziału straceńców 
i ich karkołomnej misji. Scenarzysta wykonał też dobrą robotę, zgrywając po-
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stacie w zespół. Co ciekawe, wizerunek niektórych z nich (jak Mantis czy gadającego peł-
nymi zdaniami Groota!) może zdziwić tych, którzy znają tych bohaterów jedynie z kinowego 
ekranu. Zwracają też uwagę ilustracje autorstwa Timothy’ego Greena II. Nie wiem, czy to 
zasługa samego artysty, czy bardzo oszczędnie operującego czernią inkera Victora Olazaby, 
ale efekt końcowy przykuwa wzrok i wybija się na tle amerykańskiej masówki.

Niczym szczególnym nie wyróżniają się za to rysunki w miniserii poświęconej Quasar… no, może 
poza tym, że kilka plansz Mike’a Lilly’ego ewidentnie nawiązuje do stylistyki lat 90. Nieco bardziej 
intryguje za to scenariusz pióra Christosa Gage’a, w którym obecna nosicielka kwantowych obrę-
czy stara się odnaleźć gwiezdnego zbawiciela. Trochę mistycyzmu, sporo akcji, mieszania konwencji, 
a także subtelny wątek miłosny między tytułowa bohaterką a Moondragon (czyli córką Draxa) – to 
niewątpliwie punkty warte wyróżnienia… choć raczej z kronikarskiego obowiązku. Ot, poprawna 
miniseria i tyle.

Jak wspomniałem, cztery zeszyty poświęcone Peterowi Quillowi to zdecydowanie najbardziej in-
teresująca część pierwszego tomu „Podboju”, klimatem przypominająca zarówno wspomniany już 
kultowy film wojenny, jak i najlepsze momenty współczesnej inkarnacji Strażników Galaktyki. Wraz 
z wprowadzającym w wydarzenia całego eventu Prologiem to najjaśniejsze punkty tego albumu. Jeśli 
jednak polska publikacja „Anihilacji” czegoś nas nauczyła, to niewątpliwie tego, że dopiero przeczyta-
nie wszystkich składających się na kosmiczny event miniserii pozwala uzyskać pełen obraz, zobaczyć 
jak poszczególne wątki się splatają, a tryby fabularnej maszyny zazębiają. Ostatecznie dzięki temu 
można docenić pracę scenarzystów. Tyle tylko, że aby to zrobić, trzeba jeszcze nieco poczekać.„Ani-
hilacja: Podbój” zdradza pewien potencjał, ale jednocześnie nieco nuży, jedynie momentami wybijając 
się ponad przeciętność. I jedyne, czego żal, to zapracowanych bohaterów, którzy po raz kolejny muszą 
ratować kosmiczne uniwersum Marvela. Na miejscu niektórych z nich rozważyłbym chyba przeniesie-
nie się do DC albo jeszcze lepiej jakiegoś Archie Comics. Tam chyba jest spokojniej…

Tytuł: Anihilacja. Podbój
Tom: 1
Scenariusz: Dan Abnett, Andy Lanning, Keith Giffen, Christos Gage
Rysunki: Mike Perkins, Timothy Green II, Mike Lilly
Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz
Tytuł oryginału: Annihilation: Conquest Book One (Annihilation: Conquest Prologue, Annihilation: 
Conquest – Ster-Lord #1-4, Annihilation: Conquest – Quasar #1-4, Annihilation Saga) 
Seria: Klasyka Marvela
Wydawnictwo: Egmont
Wydawca oryginału: Marvel Comics
Data wydania: luty 2018
Liczba stron: 276
Oprawa: twarda
Papier: kredowy
Wydanie: I
ISBN: 978-83-281-2786-9
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CZAS RELAKSU

Marek Adamkiewicz

Pierwsze cztery tomy „Chłopaków” udowodniły, że Garth Ennis wciąż ma 
„to coś”, dzięki czemu potrafi dać czytelnikom maksymalnie angażującą 
serię. W przypadku tego konkretnego tytułu receptą na sukces okazało się 
przedstawienie superbohaterów w innym świetle niż zazwyczaj, podlanie 
całości bardzo wulgarnym seksualnym sosem i łamanie kolejnych tematów 
tabu. Trudno jednak konsekwentnie trzymając się podobnej receptury, nig-
dy nie wpaść w lekki twórczy dołek. Dla Gartha Ennisa piąty tom omawia-
nej serii jest właśnie taką delikatną obniżką formy.

W mniemaniu opinii publicznej superbohaterowie są zawsze niezwykle zapracowanymi personami. 
Nie dość, że wciąż mierzą się z zagrożeniem ze strony superzłoczyńców, to od czasu do czasu groza 
nadciąga z kosmosu, a wtedy cała Ziemia znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Podobnie 
dzieje się teraz, gdy grupa herosów musi zjednoczyć siły, by pokonać morderczych przybyszów z inne-
go wszechświata. Taka jest przynajmniej wersja dla mediów, tymczasem w rzeczywistości wszystkie 
„supki” przygotowują się do corocznej imprezy, tak zwanego „Herospazmu”, podczas której planują 
oddawać się niczym nieskrępowanej rozpuście. Na tej edycji będą jednak także tytułowe Chłopaki, co 
oznacza jedno – nie dla wszystkich zabawa skończy się dobrze.

Przy okazji recenzji poprzednich tomów cyklu nieco narzekałem na fakt, że Garth Ennis za mało 
uwagi poświęca historii kolejnych członków grupy Rzeźnika. Tym razem zarzut ma jeszcze mocniejsze 
podstawy, ponieważ Chłopaki znajdują się ewidentnie na dalszym planie całej intrygi. Autor skupił się 
w znacznej mierze na ukazaniu wydarzeń rozgrywających się na orgiastycznej bibce herosów, naszych 
bohaterów stawiając w głębokim cieniu. Nie jest to wybór do końca udany, ponieważ całość została 
w znacznej mierze oparta na kolejnych scenach wyuzdanego seksu, co po pewnym czasie zaczyna 
nieco nużyć, tym bardziej, że twórcom ten element wcześniej wychodził lepiej i bardziej szokująco.

„Chłopaki” to jednak, poza elementem obrazoburczym, także większa całość i Ennis dokłada do 
niej kolejną cegiełkę. Co prawda nowych elementów świata przedstawionego nie ma znowu tak wiele, 
ale dowiadujemy się kilku interesujących rzeczy o zakulisowych poczynaniach polityków oraz kor-
poracji Aero-American, która pociąga za sznurki w sprawach dotyczących superbohaterów. Polityka 
i pieniądze zawsze były mocno ze sobą związane, a w tej konkretnej serii jest to jeden z motywów 
przewodnich i motor wydarzeń. To także pokazanie naszego świata w krzywym zwierciadle, a spo-
strzeżenia scenarzysty są bardzo często niepokojąco wręcz realistyczne.

W piątej odsłonie cyklu zmienił się człowiek odpowiadający za warstwę wizualną. Daricka 
Robertsona zastąpił (na szczęście nie na stałe) John McCrea. I chociaż Irlandczyk z Północy 
stara się wejść w buty swojego poprzednika, nie zawsze mu to wychodzi. Bohaterowie 
są rysowani mniej starannie niż poprzednio, widać też pewną niedbałość w kresce 
twórcy, który nie przedstawia zbyt dobrze twarzy postaci, przez co wyglądają 
one zwyczajnie słabo. Całość jest też dosyć jasna i kolorowa, co może i spraw-
dza się w scenach przedstawiających orgię, ale na dłuższą metę nieco męczy. 



72

Oczywiście McCrea jest zbyt doświadczonym artystą, by zejść poniżej określonego po-
ziomu, jednak jego ilustracje są zauważalnie gorszej jakości niż te, których autorem był 
Robertson.

„Herospazm” jest tą odsłoną „Chłopaków”, która nie olśniewa tak, jak poprzednie części. 
Wciąż jest to co prawda opowieść na wysokim poziomie, jednak całościowo robi mniejsze wraże-
nie od tomów od pierwszego do czwartego. W każdej dłuższej serii musi nadejść taki moment, kiedy 
poziom lekko spadnie, ważne jednak, by nawet w takim momencie nie obniżyć lotów zanadto. Gar-
thowi Ennisowi ta sztuka się udała, bo w dalszym ciągu potrafi dać czytelnikom tytuł, który czyta się 
bardzo dobrze i jest w znacznej mierze angażujący. Oby wszyscy twórcy mieli takie dołki jak Ennis.

Tytuł: Herospazm
Seria: Chłopaki
Tom: 5
Scenariusz: Garth Ennis
Rysunki: John McCrea, Keith Burns
Kolory: Tony Avina
Tłumaczenie: Arkadiusz Czerwiński
Tytuł oryginału: The Boys, vol. 5 – Herogasm
Wydawnictwo: Planeta Komiksów
Wydawca oryginału: Dynamite Entertainment
Data wydania: wrzesień 2017
Liczba stron: 144
Oprawa: miękka
Papier: kredowy
Format: 170x260
Wydanie: I
ISBN: 978-83-947355-1-7
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STUKANIE W MONOLIT

Marcin Knyszyński

„Upadłe anioły” to powieść w kilku aspektach podobna do „Modyfikowa-
nego węgla”. Obie są brutalnymi, spływającymi posoką, nieprzebierającymi 
w subtelnościach, trochę pulpowymi przedstawicielami science fiction, nie-
aspirującymi do miana literackiego objawienia. Richard Morgan zmienił 
jednak nieco środki wyrazu i sam pomysł na użycie fantastycznych akceso-
riów. Druga powieść o Takeshim Kovacsu to już nie jest rasowy, gibsonowy 
cyberpunk w noirowych barwach. Tym razem dostajemy militarne SF, space 
operę z dynamiczną fabułą, nieoczekiwanymi zwrotami akcji, elementami 
grozy oraz gore.

Kovacs nie jest już detektywem do wynajęcia, lecz po prostu awanturnikiem i wojennym najemni-
kiem. Jedna jego cecha pozostaje niezmieniona – to twardziel zbudowany z metaforycznego diamentu 
– autor uczynił go wręcz nadczłowiekiem, który, tracąc krew z dziesięciu ran, potrafi jednocześnie 
otwierać piwo kością z otwartego złamania. Napędza go pragnienie śmierci i nieusuwalna trauma 
z przeszłości. Jako były Emisariusz musi żyć na tzw. pełnej petardzie, ponieważ jeśli tylko pozwoli 
sobie na chwilę zadumy, w jego głowie zwizualizują się potworne sceny masowych mordów, miliony 
spadających łusek po nabojach oraz widoki płonących miast. Kovacs każdego poranka czuje zapach 
dwudziestosześciowiecznego odpowiednika napalmu. Ten swąd przyprawia go o mdłości.

Na początku powieści zastajemy go liżącego swe rany w szpitalu Protektoratu na planecie Sanction 
IV. Właśnie wrócił z kolejnej bitwy z siłami rewolucjonisty, niejakiego Joshuy Kempa, który posta-
nowił obalić tamtejszy rząd. Kovacs, jako najemnik w szeregach oddziałów rządu, wiedzie egzysten-
cję przepełnioną nieustanną przemocą, licząc na jakąś odmianę sytuacji. I oto jest nadzieja. Dziwny, 
podejrzany typ o nazwisku Schneider namawia go na dezercję. Podobno na terenach największych 
walk, gdzieś przy Północnej Grani, leży zakopany w głęboko w ziemi potężny artefakt starożytnych 
Marsjan. Tak, Marsjan – nazwano ich tak dlatego, że to na czerwonej planecie odkryto pierwsze ślady 
ich cywilizacji przewyższającej technologicznie naszą o milenia. Trzeba tylko uwolnić słynną panią 
archeolog z obozu dla uchodźców. Tanya Wardami dołącza do dwóch straceńców, którzy, aby wykonać 
swoją mission impossible, muszą dokonać kilku niemożliwych rzeczy. Powinni przedostać się niezau-
ważeni na teren frontu. Należy też zdobyć jakichś sojuszników w megakorporacjach, którzy zaoferują 
potrzebną techniczną pomoc oraz znaleźć kupca na artefakt. Przede wszystkim jednak trzeba zrozu-
mieć czym ów artefakt jest i jak go użyć. I przeżyć to wszystko w jednym kawałku.

W najlepszym filmie science fiction w dziejach kina mamy pamiętną scenę, w której wokół 
czarnego monolitu o idealnie prostokątnym kształcie zbiera się zgraja naszych owłosionych 
przodków. Małpoludy próbują zrozumieć to, na co patrzą – nie mają jednak szans, przepaść 
cywilizacyjna jest zbyt wielka. Richard Morgan dosłownie w ten sam sposób rozstawia 
ludzi wokół ruin świata Marsjan. Ci nieobecni już obcy byli tytanami wiedzy i he-
gemonami kosmosu w czasach, gdy na Ziemi panowała jeszcze epoka lodow-
cowa. Biorąc do ręki dowolny przedmiot pochodzący od Marsjan, nie wiemy, 
czy patrzymy na dzieło sztuki, ozdobę garderoby, komputer, jakiś żywy orga-
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nizm, twór natury, a może skamieniałe odchody. Zbyt szybko odkryliśmy resztki tej zagi-
nionej cywilizacji. Nie zasługujemy na to, nie umiemy się posługiwać tym znaleziskiem, 
nie wiemy w ogóle, czym jest – a i tak będziemy gotowi dla tego przelewać krew niewin-
nych ludzi. Autor wyraźnie zaznacza, że groza przed nieznanym została w tym przypadku 
wyparta przez małpią ciekawość i ludzką chęć zysku. Jesteśmy tak stworzeni przez naturę, że 
nigdy nie oprzemy się możliwości stukania palcem w czarny monolit. I choć nigdy nie poznamy 
jego prawdziwej natury, zawsze będziemy wokół niego tańczyć.

Jak widać, świat przyszłości wykreowany w „Upadłych aniołach” to przeklęte miejsce. Znany 
z „Modyfikowanego węgla” wynalazek stosu korowego, czyli twardego dysku do zapisu ludzkiej oso-
bowości i wspomnień, również i tu odgrywa niebagatelną rolę. Jego powszechność i instrumentalne 
traktowanie deprecjonuje wartość ludzkiej istoty. Trwa wojna, gdzie ofiary liczy się w milionach. 
Bomba jądrowa, która w jednej chwili zamienia w parę setki tysięcy osób, nie jest niczym niecodzien-
nym. Nie wszystkie wyjęte z kręgosłupa stosy opłaca się upowłokowić. Wiele z nich tworzy wysokie 
hałdy, przerzucane po prostu łopatami. Tak wygląda moralność czasów wojny, w których toczy się 
akcja „Upadłych aniołów”. O życiu człowieka decyduje tylko rachunek zysków i strat. Jeśli na drodze 
korporacji do bogactwa stoją tysiące nieświadomych tego faktu ludzi, rozwiązanie jest tylko jedno – 
anihilacja.

Takeshi Kovacs to człowiek ukształtowany przez najbardziej ekstremalne warunki świata przyszło-
ści. Świata złego, w którym megakorporacje są chciwe i bezwzględne, rządy skorumpowane i fasa-
dowe, ludzie nieludzcy, okrucieństwo popłaca a dobro ukryte głęboko w sercu powinno tam pozostać 
i nie wychylać nosa ze swej kryjówki. W takim świecie Kovacs i jego ekipa, którą poznajemy w świet-
nie i oryginalnie napisanej ekspozycji, próbują, w atmosferze wzajemnego braku zaufania i w obliczu 
potencjalnej zdrady, zdobyć marsjański artefakt. Nie ma tu miejsca na szczytne hasła, zbożne cele i pa-
tetyczne okrzyki. Idziemy tam, gdzie latają kule, tylko dla zysku i adrenaliny. Po nic więcej. Takeshi 
Kovacs nie potrafi żyć inaczej.

Morgan napisał powieść, której akcja nie zatrzymuje się ani na chwilę. Narracja jest prosta, mocna 
i dosadna. Mamy twardziela, który jest silniejszy niż Batman i bardziej wygadany niż Joker. I ma 
potencję większą niż Rocco Siffredi. I tu trochę ponarzekam. Ja rozumiem, że „Upadłe anioły” to nie 
jest problemowa fantastyka naukowa, lecz, kłaniająca się nieco pulpie, podręcznikowa rozrywka. Ale 
nie potrafię pojąć, po co Morgan umieścił w powieści te wszystkie tandetne, długie na całe strony, 
nieco żenująco i dosadnie napisane sceny stosunków seksualnych jurnego Kovacsa z jedną bądź dru-
gą członkinią drużyny? To zupełnie nic nie wnosi do fabuły, a do tego osłabia całościowe wrażenie. 
Puszczenie bąka dla podkreślenia puenty dowcipu daje dokładnie taki sam efekt. Rubaszny śmiech 
zamienia się w pomruk politowania.

Ta łyżka dziegciu w beczce miodu nie psuje jednak smaku całości. „Upadłe anioły” czytają się 
praktycznie same. Czekamy na trzecią część!

Tytuł: Upadłe anioły
Tytuł oryginalny: Broken Angels
Autor: Richard Morgan

Tłumaczenie: Marek Pawelec
Wydawca: Mag

Data wydania: kwiecień 2018
Rok wydania oryginału: 2003
Liczba stron: 544
ISBN: 9788374809085
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PODSZEPTY ZŁA

Marek Adamkiewicz

Eda Brubakera nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten utalentowany scena-
rzysta pracował w swojej karierze dla obu największych wydawnictw zaj-
mujących się superbohaterszczyzną, więc każdy, kto choć odrobinę orientu-
je się w komiksie amerykańskim, na pewno się o jego twórczość otarł. Od 
jakiegoś czasu tworzy dla firm nieco mniejszych, oferujących swoim auto-
rom większą swobodę artystyczną. Takie podejście zaowocowało kilkoma 
błyskotliwymi seriami, a najnowszą spośród nich jest „Zabij albo zgiń”, ty-
tuł wciąż wydawany w USA. U nas ukazuje się właśnie drugi tom zbiorczy, 
który, po znakomitej pierwszej odsłonie, był jedną z największych nadziei 
pierwszego kwartału komiksowego roku 2018.

Dylan zawarł pakt z demonem. Musi co miesiąc zabić jedną osobę, by zaspokoić głód piekielnego 
bytu. Wybór ofiar nie jest przypadkowy – to osoby, których śmierci nikt nie będzie żałował, ludzie 
krzywdzący i niszczący innych. Pojawia się jednak pewien problem – Dylanowi coraz trudniej jest 
operować w mieście, ponieważ lokalna policja wie już o jego morderczej działalności. Co prawda służ-
by porządkowe wciąż nie mają nazwiska sprawcy, ale pętla się zaciska, a ulice patrolowane są przez 
coraz liczniejsze siły, staje się więc coraz ciaśniejszym miejscem dla kogoś, kto musi kontynuować 
zabójczą misję.

Już w poprzednim tomie nękający Dylana demon był postacią, co do której prawdziwości nie mie-
liśmy pewności. Tym razem wątpliwości zostają pogłębione. Brubaker pokazuje wysłannika piekieł 
tylko w określonych okolicznościach – spośród bohaterów widzi go tylko nasz zamaskowany zabójca, 
nigdy też nie pojawia się, gdy w pobliżu jest ktoś inny. Czy to diabeł wyimaginowany? Argumentem 
przemawiającym za taką teza może być fakt, że Dylan zażywa leki, które mogą mieć wpływ na jego 
postrzeganie rzeczywistości. Jak jednak jest w istocie? Czy autor opisuje autentyczną piekielną inter-
wencję, czy może jednak nasilającą się chorobę psychiczną? Tego nie można stwierdzić ze stuprocen-
tową pewnością.

Scenarzysta ponownie kładzie duży nacisk na warstwę obyczajową opowieści. Życie uczuciowe 
głównego bohatera odgrywa w całej historii niebagatelną rolę. Jego relacje z kobietami są skompli-
kowane, często przypadkowe, ale naznaczone dużą ilością emocji. Dylan nie do końca wie, czego 
chce i trochę się miota. Brak pewności na tym polu nadrabia jednak na innym. Coraz łatwiej przy-
chodzi mu bowiem mordowanie. Wyszukiwanie ofiar nie stanowi żadnego problemu, w dobie in-
ternetu łatwo jest kogoś prześwietlić w dostatecznym stopniu, ale uwagę zwraca coraz większa 
pewność siebie protagonisty i sprawniejsze planowanie poszczególnych etapów zbrodni – to 
już nie jest zdenerwowany studencik, ale ktoś, kto coraz lepiej odnajduje się w tym, co robi. 
Dobrym pomysłem okazało się też częściowe oddanie głosu innym postaciom – je-
den z wchodzących w skład tomu zeszytów opowiedziany jest z perspektywy 
Kiry, co dobrze uzupełnia całą historię i pozwala czytelnikowi spojrzeć na 
wydarzenia z innej strony.



76

Istotnym elementem „Zabij albo zgiń” jest także warstwa sensacyjna, która oparta 
została na wątku rosyjskiej mafii. Jakkolwiek tematyka nie grzeszy zbytnio oryginalno-
ścią, bo poruszana była w setkach tytułów popkultury, to Brubaker wyciąga z niej tyle, ile 
jest w stanie. Owszem, bywa odtwórczo, bo dostajemy tu na przykład motyw nieuchronnej 
mafijnej zemsty oraz archetypicznych, twardych bandziorów, jednak autor posiada tak duże 
doświadczenie, że nawet te, wydawałoby się ograne, wątki mają swój urok i nie psują dobrego 
wrażenia powstałego podczas lektury.

Same dobre słowa można za to skierować pod adresem artystów odpowiedzialnych za warstwę 
graficzną. Rysunki są dziełem znakomitego Seana Phillipsa i, podobnie jak w przypadku tomu numer 
jeden, robią niemal całą robotę. Ilustracje są realistyczne, ale jednocześnie nieco przytłumione, czasa-
mi trochę brudne, a momentami wyjątkowo sugestywne i niepokojące. Uwagę zwraca też różnorodne 
i zazwyczaj bezbłędnie dobrane kadrowanie. Nie mogę też nie wspomnieć o kolorystce. Elizabeth 
Breitweiser nadała dziełom Phillipsa doskonałą głębię, świetnie uwypuklając nie do końca określony 
charakter perypetii Dylana.

Drugi zbiorczy tom „Zabij albo zgiń” potwierdza, że jest to tytuł niezwykle intrygujący, stanowiący 
nie tylko jeden z najmocniejszych punktów w ofercie wydawnictwa Non Stop Comics, ale także aspi-
rujący do miana najciekawszego cyklu wydawanego obecnie w Polsce. To kolejna doskonała opowieść 
w karierze Eda Brubakera, który potwierdza tym samym, że jest twórcą nietuzinkowym, a jego ko-
miksy po prostu warto znać, bo stanowią kawał porządnej literatury. Na kontynuację tej historii będę 
czekał z dużą dozą niecierpliwości, bo chciałbym szybko dowiedzieć się, w jakim kierunku potoczą się 
dalsze losy Dylana, ale to oczekiwanie nacechowane będzie także spokojem, bo to, że Brubaker zadba 
o odpowiedni poziom tomu numer trzy, jest dla mnie więcej niż pewne.

Seria: Zabij albo zgiń
Tom: 2
Scenariusz: Ed Brubaker
Rysunki: Sean Phillips
Kolory: Elizabeth Breitweiser
Tłumaczenie: Paulina Braiter
Tytuł oryginału: Kill Or Be Killed Vol. 2
Wydawnictwo: Non Stop Comics
Wydawca oryginału: Image Comics
Data wydania: marzec 2018
Liczba stron: 176
Oprawa: miękka
Format: 170 x 260
Wydanie: I
ISBN: 978-83-8110-341-1
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ECHA DAWNYCH DNI

Jagoda Wochlik

Niewątpliwie gdyby nie twórczość takich pisarzy jak John Ronald Reu-
el Tolkien, C.S. Lewis, Marion Zimmer Bradley czy Robert Howard, 
nie mielibyśmy dziś całego gatunku literackiego, który dla wielu czy-
telników jest właśnie tym najbardziej ukochanym – pełnym dzielnych 
wojowników, pięknych czarodziejek, rozmiłowanych w kruszcach kra-
snoludów. A nawet jeśli fantastyka zaistniałaby, to nie w takim kształ-
cie, w jakim znamy ją obecnie.

Jednakże o ile o „Hobbicie” czy „Władcy Pierścieni”, czy to za sprawą samych książek, czy adapta-
cji Petera Jacksona, słyszały nawet osoby, które nie są fanami fantastyki, o tyle lekturą „Silmarillionu” 
może poszczycić się niewielu nawet spośród najbardziej wytrwałych miłośników gatunku. Bowiem 
jest on znany jako ta książka Tolkiena, w której tylko idą i idą, a poza tym niewiele się dzieje. Nigdy 
do tej pory nie zetknęłam się z tym dziełem twórcy Śródziemia. Jednakże gdy nakładem wydawnic-
twa Zysk i S-ka ukazało się wznowienie „Silmarillionu”, postanowiłam nadrobić to niedopatrzenie 
z dawnych lat.

Przyznaję się bez bicia, łatwo nie jest. Najpierw trzeba przebić się przez wstęp autorstwa syna Tol-
kiena, będącego redaktorem tomu, który wyjaśnia, dlaczego poszczególne części mogą się wydać dość 
nierówne i dlaczego zdecydował się na wybór właśnie tych, a nie innych opowieści, by utworzyły tom, 
nazwany przez niego „Silmarillionem”, wydany już po śmierci ojca. Potem trzeba przebrnąć przez list 
Tolkiena do jego wydawcy, w którym poniekąd streszcza fabułę „Silmarillionu” i „Władcy Pierścieni”, 
jednocześnie dając wykład o własnym poglądzie na sztukę. I wreszcie, po trzydziestu stronach, docie-
ramy do właściwej treści książki.

„Silmarillion” jest opowieścią o narodzinach bogów, stworzeniu Śródziemia. O tym, jak budziły się 
wszystkie rasy, o ich rozwoju i zasiedlaniu kolejnych krain. O tworzeniu sojuszy i upadaniu imperiów. 
Książkę wypełniaj historie o wielkich miłościach i pożądaniu władzy. Tolkien napisał „Silmarillion”, 
gdyż marzył o stworzeniu anglosaskiej mitologii, której posiadania zazdrościł Germanom i Skandyna-
wom. I to się czuje. „Silmarillion” jest mitem o powstaniu świata i spisem legend o czynach bohaterów 
dawnych dni, w których pobrzmiewają fascynacje oksfordzkiego profesora.

Książka to także niezwykła gratka dla miłośników „Władcy Pierścieni”. Dopiero poznając 
„Silmarillion”, można poskładać tę historię w całość – dowiedzieć się, kim był Sauron, dla-
czego Gandalf, Saruman i Radagast to jedynyni czarodzieje w Śródziemiu, z jakiego powodu 
dla Gondorczyków tak ważne było Białe Drzewo i skąd się właściwie wzięło, kim byli 
Obieżyświatowie i jak to naprawdę było z waśnią między krasnoludami spod Góry 
i elfami z Mrocznej Puszczy. Poza tym to też możliwość ponownego spotkania 
z bohaterami „Władcy Pierścieni”. Na kartach „Silmarillionu” pojawią się Ga-
ladriela i Elrond, Gandalf i Saruman, a nawet Szeloba.
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Przyznać trzeba szczerze i uczciwie, że nie jest to lektura łatwa, choć „Silmarillion” 
potrafi być momentami porywający. Wtedy ma się wrażenie, że nikt już tak dziś nie pisze. 
Z takim rozmachem, wiedzą i wyobraźnią. Momentami natomiast jest niemożliwie trudny 
w odbiorze. Kiedy kolejne szczepy elfów i ludzi przemieszczają się, a każdy z bohaterów 
otrzymuje na przestrzeni opowieści przynajmniej dwa (albo i trzy) imiona, bo przecież w hi-
storiach Tolkiena nie może być tak, że bohater nosi jedno i to samo imię od początku do końca, 
niełatwo połapać się, kto jest kim dla kogo. Na szczęście mapy, narysowane przez Tolkiena, a także 
drzewa genealogiczne, pomagają trochę uporządkować wszystkie informacje.

Książka jest ponadto niesamowicie starannie wydana. Ma twardą oprawę z obwolutą oraz zakład-
kę w formie niebieskiej tasiemki, wklejoną w grzbiet. Na dodatek zawiera ilustracje Teda Nasmitha. 
Osobiście nie jestem fanką ilustracji w książkach Tolkiena, gdyż uważam, że trącą myszką, ale tutaj 
jest ich naprawdę dużo i niektóre przykuwają uwagę. Niewątpliwie wzbogacają też lekturę. Ponadto 
wydanie zawiera drzewa genealogiczne bohaterów, spis postaci, który ma nie tylko wypisaną nume-
rację stron, ale także krótką charakterystykę (co bardzo pomaga, gdy już się człowiek pogubi, kto jest 
czyim krewniakiem, zagubionym dzieckiem, etc.), a także słownik tłumaczący elfickie wyrazy na 
język polski.

Niewątpliwie „Silmarillion” jest pozycją godną zauważenia. Dla fanów Tolkiena to lektura obo-
wiązkowa, choć chwilami niełatwa. Dla fanów fantastyki warta przeczytania, chociażby ze względu 
na przynależenie do kanonu gatunku. Dla pozostałych? Piękna wydawnicza ciekawostka.

Tytuł: Silmarillion
Tytuł oryginalny: The Silmarillion
Autor: J.R.R. Tolkien
Tłumaczenie: Maria Skibniewska
Wydawca: Zysk i S-ka
Data wydania: wrzesień 2017
Liczba stron: 482
ISBN 9788381160964
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SZTUKA DOBREJ KONTYNUACJI

Marek Adamkiewicz

Od samego początku „Chłopaki” trzymają równy, wysoki poziom. Jednak 
w poprzednim tomie można było zauważyć pewną powtarzalność wykorzy-
stywanych przez Ennisa motywów. Konfrontacje dowodzonej przez Billy-
’ego Rzeźnika grupy z zastępami superbohaterów zaczęły zmierzać powoli 
w stronę, która nie przynosi większych zaskoczeń. Jakkolwiek były to za-
ledwie lekkie symptomy stagnacji, bo całość „Herospazmu” nadal dawała 
masę dobrej zabawy, autorowi trzeba oddać, że dosyć szybko doszedł do 
podobnych wniosków, bowiem kolejny, szósty już tom serii, przyniósł nam 
kilka innowacji.

Działanie polującej na „supków” grupy powoli staje ością w gardle samym herosom i nadzorującej 
ich korporacji, która decyduje się postawić na jedyne logiczne rozwiązanie – przejście do zabójczego 
kontrataku. Zlecenie na głowy Hughie’go i reszty ekipy dostaje Odwet, drużyna, która bardzo chciała-
by być tak popularna, jak Siódemka. Drogą do celu może być właśnie nowe zadanie, więc dowodzeni 
przez Swaściaka, prawdziwego nazistę z supermocami, herosi zrobią wszystko, by dorwać przeciwni-
ków. Problem polega na tym, że Chłopaki nie zamierzają się poddawać, a co za tym idzie – nieuchron-
nie nadciągająca potyczka ma duże szanse na to, by stać się legendą.

Tym, co odróżnia szósty tom „Chłopaków” od poprzednich, jest z pewnością odwrócenie schema-
tu, w którym nasi bohaterowie polują na „supków”. Tym razem bowiem to Rzeźnik i spółka stali się 
obiektem brutalnego ataku i trzeba przyznać, że manewr wypadł naprawdę odświeżająco, ponieważ 
dobitnie pokazał, że akcja spotyka się jednak z reakcją. Dotychczas herosi prezentowani byli jako to-
talne dupki (bez obaw, nadal takowymi są), ale do tej pory nie za bardzo umieli odgryźć się tropiącej 
ich grupie, stanowiąc jedynie (mimo całego posiadanego arsenału supermocy!) zwierzynę łowną. Tym 
razem jest inaczej – widać, że Odwet naprawdę tego odwetu chce.

W „Instynkcie przetrwania” Ennis nie epatuje aż tak bardzo perwersyjną seksualnością, co, trze-
ba przyznać, pozytywnie zaskakuje po rozbuchanym w tej materii „Herospazmie”. Mimo tego autor 
wcale nie zamierza ugrzeczniać przekazu – co to, to nie! Nadal mamy do czynienia z komiksem wul-
garnym, niepoprawnym politycznie, pełnym spektakularnej i czasami aż zbyt przerysowanej prze-
mocy. Krew wciąż leje się strumieniami, a w powietrzu latają odcięte kończyny i odgryzione nosy. 
Poszczególne elementy są jednak tym razem zdecydowanie lepiej wyważone, bo ani razu nie pojawia 
się uczucie przesytu.

Przy okazji recenzji poprzednich tomów narzekałem nieco, że Garth Ennis unika pokazy-
wania przeszłości Chłopaków i Niewiasty. W szóstej części sytuacja w końcu ulega zmianie. 
Towarzysze, sprowokowani wahaniem Hughie’go, który zastanawia się nad sensem 
dalszego uczestnictwa w działaniach grupy, postanawiają podzielić się z nim 
swoimi historiami. Czy kolejne genezy będą satysfakcjonujące dla fanów serii 
– trudno orzec. Mnie nie każda z nich podobała się w równym stopniu, war-
to jednak docenić, że scenarzysta postanowił nadać bohaterom więcej głębi 
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i zaprezentować ich przeszłość. Najbardziej zaskakująca i nietypowa jest chyba opowieść 
Cycusia Glancusia – Ennis pokazał w niej bardziej sentymentalne oblicze bohatera, dobrze 
motywując jego obecne zachowanie. Z kolei w historii Francuzika mamy dużo przeryso-
wania i absurdu. Mnie ta konwencja zupełnie nie leży, ale jestem przekonany, że znajdzie 
swoich zwolenników. Z kolei origin Niewiasty to przyspieszona i brutalna wariacja na temat 
Wolverine’a.

Nie zmienia się wiele pod względem graficznym. Dobrze, że do serii powrócił Darick Robertson, 
bo to jego ilustracje od samego początku dodają „Chłopakom” niezaprzeczalnego uroku. Co prawda 
nie rysował on wszystkich składowych albumu, ale te kadry, w których maczał palce, wyróżniają się 
dużą dbałością o szczegóły i udanym rysowaniem twarzy. Rysownik nie zapomniał też o scenach 
akcji, które prezentują się po prostu efektownie. Reszta stawki nie odstaje za bardzo poziomem, styl 
pozostałych artystów jest zbliżony do tego, co zaprezentował Robertson, choć jak dla mnie ich prace, 
choć wciąż satysfakcjonujące, stoją jednak na ciut niższym poziomie.

Szósty tom „Chłopaków” podtrzymuje dobrą passę – seria wciąż potrafi zaangażować i zaprezen-
tować nieszablonowe spojrzenie na świat superbohaterów. O dziwo, temat nie nudzi, a co więcej, po 
minimalnym spadku formy w odsłonie numer pięć, cykl powraca na właściwe tory. Mimo twardego 
trzymania się obranej na początku konwencji, Garth Ennis potrafił wycisnąć z niej coś nowego, co po-
zwoliło utrzymać zainteresowanie odbiorcy tą historią o grupie walczącej z bezprawiem tych, którzy 
powinni o prawo najbardziej dbać.

Tytuł: Instynkt przetrwania
Seria: Chłopaki
Tom: 6
Scenariusz: Garth Ennis
Rysunki: Darick Robertson i inni
Kolory: Tony Avina
Tłumaczenie: Arkadiusz Dzierżawski
Tytuł oryginału: The Boys, vol. 6 – Self-Preservation Society
Wydawnictwo: Planeta Komiksów
Wydawca oryginału: Dynamite Entertainment
Data wydania: grudzień 2017
Liczba stron: 200
Oprawa: miękka
Papier: kredowy
Format: 170x260
Wydanie: I
ISBN: 978-83-947355-6-2
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WSZYSCY POWINNIŚMY BYĆ 
FEMINISTAMI

Jagoda Wochlik

Chimamanda Ngozi Adichie jest uznaną pisarką, której twórczość była 
wielokrotnie nagradzana. Na polskim rynku wydawniczym pojawiły się 
wcześniej inne pozycje jej autorstwa: „Fioletowy hibiskus”, „Ameryka-
ana”, „Połówka żółtego słońca”, „To coś na Twojej szyi”. Ostatnio, nakła-
dem oficyny Zysk, ukazał się też esej, który wygłosiła podczas konferencji 
w Nigerii, „Wszyscy powinniśmy być feministami”. Wydawnictwo opraco-
wało bardzo sensowną kampanię promocyjną. Dostałam esej razem z ma-
teriałową torbą imitującą okładkę książki, zatem głoszącą wszem i wobec, 
że wszyscy powinniśmy być feministami oraz uprzejmym listem, w którym 
wydawnictwo określa się wyraźnie jako popierające ruch feministyczny. Brawo, odważny ruch 
w obecnych czasach w Polsce. To prawie jakby powiedzieć, że się popiera Czarny Protest lub 
małżeństwa jednopłciowe.

Czy „Wszyscy powinniśmy być feministami” to książka odkrywcza? Dla kogoś, kto interesuje się 
tematem i po nią sięgnie, zupełnie nie. Bo znajdzie tam wszystko, co już wie. Kilka prostych wyja-
śnień, czym jest, a czym nie jest feminizm. Określenie, że tak, w XXI wieku kobiety wciąż jeszcze 
mają w życiu gorzej od mężczyzn i to w wielu aspektach. Zwrócenie uwagi na to, że wciąż się ich nie 
dostrzega. Ani w przestrzeni społecznej, ani kulturowej, ani zawodowej. Uświadomienie, że źle wy-
chowujemy nasze dzieci – zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Jak bardzo robimy im krzywdę, po-
wielając pewne niesprawdzające się już kulturowe wzorce. Zwrócenie uwagi na to, że mężczyźni sami 
z siebie nie pozbędą się ochoczo praw nabywanych przez wieki, że zmienić się to może tylko przez 
inne wychowywanie dzieci. Autorka opowiada o tym, że zachowania, które ujdą płazem mężczyźnie, 
dla kobiety będą niedopuszczalne, że dziewczynki wychowuje się na ciche i skromne, by z pokorą 
znosiły swój los, i że wciąż dręczy się kobiety kultem małżeństwa, jakby posiadanie męża podnosiło 
ich status w oczach innych ludzi. Bowiem jeśli kobieta jest niezamężna, to nikt jej nie chciał. Jeśli 
mężczyzna jest kawalerem, to po prostu tak wybrał. Zatem – dla osób zainteresowanych feminizmem, 
które już nieco na ten temat poczytały, to tekst jeden z wielu, bardzo ogólny i niewnoszący absolutnie 
nic nowego.

Natomiast dla osób nieuświadomionych, którym wydaje się, że feminizm = ten obrzydliwy gender 
= transwestytyzm, może być objawieniem. Aczkolwiek wydaje mi się, że albo nie zostałby zrozumia-
ny, albo i tak nic by nie pomógł.

Bardzo szanuję inicjatywę wydawnictwa, by zadbać o równość płci w Polsce i właściwe 
rozumienie terminu „płeć kulturowa”. Zwłaszcza, że książka, pierwotnie mająca postać wy-
kładu, napisana jest naprawdę przejrzystym, przystępnym i łatwym do zrozumienia 
językiem, dla przeciętnych czytaczy, którzy dawno już albo nigdy nie mieli do 
czynienia z rozprawami naukowymi. Owszem, łatwa do zrozumienia, ale by ją 
zrozumieć, trzeba jeszcze chcieć ją zrozumieć.
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A dla tych, którzy powiedzą: „Ta książka jest o sytuacji w Nigerii, u nas na 
pewno tak nie jest, tu jest Polska, my zachowujemy się inaczej, tutaj kobiety się 

szanuje”, pośpieszę z wyjaśnieniem. Nie ma różnicy między Nigerią, Polską czy świa-
tłą Anglią albo Stanami Zjednoczonymi, gdzie wolność człowieka jest bardziej wypracowana niż 

w naszym przypadku. Tu jest Polska. A fakty dotyczące między innymi naszego kraju są takie: ko-
biety o takich samych kwalifikacjach jak mężczyźni, zajmujące te same stanowiska, zarabiają mniej 
od sześciu do dwudziestu kilku procent, w zależności od branży. Spędzają w pracy średnio 22 minuty 
dziennie dłużej niż mężczyźni. Na awans czekają dłużej o około cztery lata. Stanowią zaledwie pięć 
procent dyrektorów, kierowników i zarządców. Kobieta musi obligatoryjnie wykorzystać 13 tygodni 
urlopu macierzyńskiego (inaczej oboje partnerzy tracą wszelkie inne świadczenia), mężczyzna za-
ledwie może, ale nie musi, wykorzystać dwutygodniowy urlop ojcowski. Kobiety w polskim Sejmie 
stanowią 23% ogółu posłów, gdy tymczasem teoria „masy krytycznej” mówi jasno, że jeśli pewna 
grupa nie stanowi przynajmniej 30% całości zgromadzenia nie ma szans, by wpływała na podejmo-
wane przez nie decyzje i mogła decydować o własnym losie. Takich przykładów dyskryminacji kobiet 
w Polsce znalazłoby się dużo więcej.

Wszyscy powinniśmy być feministami. Dlaczego? Ponieważ należy dążyć do równości i sprawie-
dliwości na świecie. Równości płci, obowiązków, płac. A „Wszyscy powinniśmy być feministami” 
powinno być lekturą obowiązkową dla ludzi o otwartych umysłach. Zwłaszcza mężczyzn.

Tytuł: Wszyscy powinniśmy być feministami
Tytuł oryginalny: We Should All Be Feminists
Autor: Chimamanda Ngozi Adichie
Tłumaczenie: Agnieszka Sylwanowicz
Wydawca: Zysk i S-ka
Data wydania: 13 listopada 2017
Liczba stron: 80
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W POSZUKIWANIU 
DRUGIEJ SZANSY

Marcin Knyszyński

Jesse, Tulip i Cassidy nadal szukają Boga. Chcą mu zadać serię niewygod-
nych pytań. Czwarty tom „Kaznodziei” przynosi wyraźne przyspieszenie 
akcji oraz powrót groteskowego Herr Starra, nowego Wszechojca tajnej or-
ganizacji Graal. Bierzemy udział w największej i najbardziej spektakular-
nej zadymie jak do tej pory. A do tego (co stało się już regułą) otrzymujemy 
aż trzy historie specjalne, przybliżające nam ważne drugoplanowe postacie. 
Powoli, lecz nieodwołalnie, szykujemy się na finał.

Odcinki specjalne, podobnie jak miało to miejsce w trzecim tomie, rysowane są przez nowych 
twórców. Historię dwóch zabójczo niebezpiecznych rednecków z luizjańskich bagien, których znamy 
z pierwszego tomu „Kaznodziei”, ilustruje znany grafik – Carlos Ezquerra. Opowieść zupełnie nic nie 
wnosi do głównego wątku, jednak nie wyobrażam sobie, aby mogło jej zabraknąć. Ennis w rozbraja-
jący sposób parodiuje kiczowate filmy akcji sprzed trzydziestu lat, robiąc z Jody’ego (prześladowcy 
rodziny małego Jessego) współczesnego Conana z blondyną owiniętą wokół uda.

Richard Case zabiera nas do pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych – czasów garażowych 
brzmień prosto z Seattle, flanelowych koszul w kratę i buntowniczych tekstów Kurta Cobaina. 
Dowiadujemy się w jaki sposób Gębodupa – którego zostawiliśmy w momencie, gdy zaczął robić 
karierę w showbiznesie – zasłużył sobie na swój przydomek. Przygnębiający odcinek, w któ-
rym nie ma tak naprawdę pozytywnych postaci: ojciec, ultrakonserwatywny oszalały wojskowy, 
żywcem wyjęty z filmu „American Beauty”; matka-alkoholiczka udająca, że nie widzi przemocy 
wobec swojego dziecka i w końcu syn, całkowicie oderwany od rzeczywistości egocentryk z ob-
sesją na punkcie własnej niedoli – kopia bohatera komiksu „Śmierć: Wysoka cena życia” Neila 
Gaimana.

I w końcu najlepszy i najbardziej istotny odcinek specjalny, narysowany przez Petera Snejbjerga. 
Poznajemy przeszłość Herr Starra, który w czwartym tomie staje się praktycznie bohaterem pierw-
szoplanowym. Starr to człowiek ciężko doświadczony w dzieciństwie, który postanawia zaprowadzić 
na świecie ład i porządek – taki na własną modłę. Nie jest ważne, ilu ofiar będzie to wymagało, ile 
przeleje się krwi i łez – zepsuty, skorumpowany i groteskowo obrzydliwy świat musi zostać ściśle 
zorganizowany według jego woli. I jak to już wiemy z poprzednich tomów, środkiem do osiągnięcia 
tego celu jest nikt inny jak Jesse Custer.

W odcinkach regularnej serii, niezmiennie rysowanych przez Steve’a Dillona, Herr Starr 
układa plan ostateczny. Organizuje zasadzkę na Jessego na pustyni Mojave, z udziałem 
oddziałów wojska Stanów Zjednoczonych. Na piasek pustkowia muszą spaść tony 
łusek po nabojach i hektolitry krwi – zwłaszcza, że pojawia się pewien nieznisz-
czalny, dobrze nam znany osobnik.
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„Kaznodzieja”, mimo iż tworzony przez Irlandczyka, jest na wskroś amerykańskim 
komiksem. W jednej, bardzo charakterystycznej scenie, Jesse z butelką whiskey w ręku 
wpatruje się w skały Monument Valley i mówi do Cassidy’ego: „Tu właśnie jest mój Empire 
State Building. To jest dla mnie Ameryka, Cass. Prosto z filmów”. Bohater wierzy w to, że 
jego kraj jest w stanie dać drugą szansę każdemu, komu wcześniej powinęła się noga. Trzeba 
tylko umieć wykorzystać ją właściwie. Bardzo romantyczna wizja – jak zresztą cała postać Jes-
sego, który zawsze kocha aż do końca świata i „jest jedyną stałą wartością w ciągle zmieniającym się 
świecie, na której Tulip może polegać”. Jesse szuka swojej drugiej szansy i drogą do jej zyskania jest 
zostanie spowiednikiem samego Boga.

Jednak Garth Ennis stopniowo i nieubłaganie demaskuje miraże Jessego. O wiele bardziej realne 
i praktyczne staje się podejście do życia, jakie ma Cassidy. On również szuka kolejnej szansy, po 
tym jak namieszał mocno w trzecim tomie. Chce zrobić dla ekipy coś, co wybieli go w oczach Tulip 
i uspokoi jego sumienie. Ale nadal wewnętrznie wątpi, bo ciągle jest zdania, że najlepiej brać co tylko 
można od życia i nie oglądać się na innych. Dwoistość jego natury jest tym, co w moich oczach czyni 
go najciekawszą, choć nie najsympatyczniejszą postacią „Kaznodziei”.

Wszyscy szukają swojej drugiej szansy. Groteskowy Gębodupa robi karierę, Herr Starr został naj-
potężniejszą osobą w najpotężniejszej organizacji na świecie. Ameryka! Tylko że u Ennisa Stany Zjed-
noczone to miejsce skorumpowane i fałszywe. Większość ludzi nie dostaje nawet pierwszej szansy, 
czego przykładem jest opowieść pewnego niedoszłego kosmonauty, którego Jesse poznaje na pustyni. 
„Prędzej czy później wszystko w życiu się spieprzy. Wtedy pozostaje tylko pokazać światu środkowy 
palec i być z tego dumnym”.

Amerykański sen przyprawia o bardzo gorzki posmak w ustach zaraz po przebudzeniu. Garth 
Ennis mówi to wszystko bardzo wyraźnie i bez ogródek. Ale nadal tworzy „Kaznodzieję” przepełnio-
nego akcją, komedią i szaloną, zwariowaną komiksową zabawą. Czwarty tom kończy się największym 
cliffhangerem jak do tej pory, pomimo treści wprost eksplodującej w rękach czytelnika.

Tytuł: Kaznodzieja Tom czwarty
Seria: Kaznodzieja
Tom: 4
Scenariusz: Garth Ennis
Rysunki: Steve Dillon, Carlos Ezquerra, Richard Case, Peter Snejbjerg
Tłumaczenie: Maciej Drewnowski
Tytuł oryginału: Preacher Book Four (Preacher Special: The Story of You-Know-Who; Preacher Spe-
cial: One Man’s War #1; Preacher Special: The Good Old Boys; Preacher #34-40)
Wydawnictwo: Egmont
Wydawca oryginału: DC Vertigo
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JEDNĄ NOGĄ W NIEBIE

Jagoda Wochlik

Izabella Frączyk rozpoczęła swoja karierę pisarską dziewięć lat temu, 
w 2009 roku. Od tamtej pory napisała już całkiem sporo książek – „Dziś 
jak kiedyś”, „Jak u siebie”, „Do trzech razy sztuka”. W 2017 roku, nakła-
dem wydawnictwa Prószyński i S-ka, ukazała się trylogia „Stajnia w Pień-
kach”, której ostatnim tomem jest „Jedną nogą w niebie”. Zresztą po jej 
zakończeniu autorka bardzo zgrabnie przeskoczyła w kolejnej książce znad 
morza w góry, gdzie bohaterom, zamiast stadniny, kazała prowadzić kurort 
narciarski. Jak odświeżająco. Jak odmiennie.

Gdy ponownie spotykamy Magdę, wszystko w jej życiu układa się jak należy. Na dobre pozbyła się 
byłego męża, jego kochanicy i roszczeniowej, na szczęście byłej już, teściowej. Stadnina może i nie 
generuje wielkich dochodów, ale też nie przynosi strat. Magda poukładała sobie życie z Adamem, 
właścicielem sąsiedniego hotelu, więc tylko czekać, kiedy połączą biznesy. Słońce, ach wzeszło słońce.

Nic bardziej mylnego. Autorka bezlitośnie wrzuca swoją bohaterkę z jednych problemów w dru-
gie. Jest wredny brat ukochanego, zapijaczeni stajenni i powódź, która wszystko niszczy. I kiedy się 
wydaje, że Magda stadninę sprzeda… ach, wychodzi słońce. Jak to dobrze, że ktoś zawsze może 
zachorować na nieuleczalnego raka i popełnić samobójstwo, prawda? A ktoś inny może znaleźć kupę 
pieniędzy, jakimś cudem ulokowaną wewnątrz porcelanowego spodka doniczki, wyrzuconej przez 
rzekę. Tak, a zakochany w Was właściciel hotelu zawsze będzie gotowy odkupić waszego chevroleta 
i podarować go wam w prezencie ślubnym. Bo przecież świat jest taki piękny i prosty. No ręce opadają.

Myślałam, że choć wątek Alicji uratuje tę powieść. Oto dziewczyna, która głupio ulokowała uczu-
cia. Ojciec dziecka, były więzień, szybko zwiał, a potem okazało się jeszcze, że już ma rodzinę i także 
na nią nie łoży. Alicja postanawia więc dziecko urodzić i oddać do adopcji. W świetle tego, co się dzie-
je z prawami kobiet w Polsce pomyślałam, że to doskonały, odważny i bardzo świadomy ruch ze strony 
pani Frączyk. Oto pokazanie dziewczyny, która ewidentnie mówi, że nie chce swojego dziecka. Ale 
gdzie tam. Magda wysyła kobietę na kurs hipoterapii, gdzie Alicja widzi różne „kaleki” (tak właśnie 
nasza autorka, pełna empatii, odnosi się do chorych dzieci) i doznaje olśnienia. Oto urodziła zdrowego, 
pięknego chłopczyka, więc dlaczego ma go nie kochać? I odbiera dziecko. Tym sposobem odważny 
wątek znika. Bo przecież absolutnie każda kobieta marzy tylko o tym, by odkryć w sobie matkę.

Poza tym w kontekście okładek z końmi (które kłamią) i tytułu serii (który też kłamie) należy 
sobie wbić do głowy raz na zawsze – te książki nie są o koniach. Ci, którzy jak ja na to liczyli 
(o świętą naiwności!) się rozczarują. Bohaterka dosiada konia dokładnie dwa razy. Cała reszta 
fabuły jest o strusiach, ujeżdżaniu krowy, zrywaniu podłóg i hodowaniu przepiórek. 
Ale nie o koniach.

Jeszcze słowo na temat języka. O rety, jak to jest infantylnie napisane, ję-
zykiem prostym jak konstrukcja cepa. Zdania pełne są wyrazów potocznych, 
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które nie powinny się znaleźć w narracji. A narracja? Czytamy, że Magda uświadamia so-
bie, że ma coś zrobić następnego dnia, a linijkę dalej, że właśnie to robi! Żadnej informacji, 
że minął dzień czy bohaterka zmieniła plany. Naprawdę , dezorientujące.

Mam świadomość, że nic nie da, kiedy stwierdzę, że te powieści są w zasadzie kiepskie 
i niezbyt dobrze napisane. I tak znajdą się liczne kobiety, które z chęcią je przeczytają i będą się 
zachwycać. No cóż, o gustach się nie dyskutuje…

Autor: Izabella Frączyk
Tytuł: „Jedną nogą w niebie”
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka
Data wydania: listopad 2017
Liczba stron: 296
ISBN: 9788381230575
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WIELKIE PŁASZCZE 
(PRÓBUJĄ URATOWAĆ ŚWIAT I NIE DAĆ SIĘ ZABIĆ… DO KOŃCA)

Anna Szumacher

Teoria pisania mówi: weź grupę bohaterów, wrzuć ich w sam środek pro-
blemu i patrz, jak próbują sobie z nim poradzić. Sebastien de Castell, autor 
serii książek o Wielkich Płaszczach, doskonale zna tę regułę. A jego bo-
haterowie: Falcio, Kest i Brasti w „Cieniu rycerza” mają tych problemów 
o wiele więcej (w porównaniu z pierwszym tomem swych przygód). I są to 
problemy o zdecydowanie większym kalibrze.

Krótkie wprowadzenie dla tych, którzy nie mieli w rękach „Ostrza zdrajcy”. Akcja tetralogii roz-
grywa się w świecie fantasy przypominającym średniowieczną, niemagiczną Europę. Wydarzenia 
mają miejsce w Tristii, kraju rządzonym przez kilku skorumpowanych, intryganckich książąt. Celem 
ich życia jest dobicie podwładnych podatkami i samostanowionymi prawami. A jeśli przy okazji doko-
pią też arystokratycznemu sąsiadowi… Po takim właśnie kraju wędrują niedobitki Wielkich Płaszczy, 
pozostałości oddziałów króla Paelisa – zabitego pięć lat wcześniej przez knujących możnowładców. 
Wielkie Płaszcze, w tym nasi trzej główni bohaterowie: Falcio val Mond, Pierwszy Kantor i błyskotli-
wy szermierz, Kest, obecnie Święty od Mieczy i Brasti Goodbow, łajdak z dwoma siejącymi śmierć 
łukami, nie mają łatwo. Wszyscy nienawidzą ich jako zdrajców, a lista osób, organizacji i grup, które 
życzą im śmierci i próbują to życzenie spełnić, jest naprawdę długa.

Drugi tom rozpoczyna się w momencie, gdy Falcio, przy pomocy przyjaciół, staruszki zwanej 
Krawcową i mniej lub bardziej podejrzanych indywiduów, próbuje obsadzić tron królewski potomkiem 
Paelisa. Można się domyślać, że to raczej nie jest proste zadanie. Szczególnie, że nikt nie chce owego 
potomka na tronie, a o „stołek” w Aramorze, stolicy Tristii, walczy również wiedźmia księżna Trin, 
która już w poprzednim tomie nieźle napsuła krwi naszym bohaterom. Poza tym, w międzyczasie, 
Falcio zajęty jest umieraniem, po Tristii krążą legendarni skrytobójcy, chłopi się buntują, a przy oka-
zji ktoś morduje książąt wraz z całymi rodzinami, co jest najprostszą i najbardziej krwawą drogą do 
rozpętania prawdziwej wojny domowej. Tak, to nie będzie najlepszy okres w życiu Wielkich Płaszczy, 
którzy zrobią wszystko, by uspokoić sytuację, rozwikłać zagadkę zabójstw i nie dać się zabić… do 
końca, bo praktycznie nikt nie wyjdzie z tego tomu bez szwanku.

Uwagi? Początek „Cienia rycerza” potwornie się dłuży. Niewiele się dzieje i to może zniechęcić 
do dalszego czytania, szczególnie, że jedna z postaci niemiłosiernie irytuje – co jednak oka-
zuje się po prostu fazą rozwoju jej charakteru i gdyby przeskoczyła od razu do bycia fajną 
(co szczęśliwie następuje), stałoby się to nierealne z fabularnego punktu widzenia. Mam też 
wrażenie, że pod koniec książki korekcie skończył się deadline, bo wyłapałam kilka błę-
dów (podwójne kropki, jakaś drobna niezgodność gramatyczna). Poza tymi dwoma 
szczegółami „Cień rycerza” jest godnym następcą świetnego „Ostrza zdrajcy”. 
Mam szczerą nadzieję, że wydawnictwo nie będzie mnie torturować zbyt dłu-
go i przetłumaczy trzeci tom w miarę sprawnie, bo to w ostatnich czasach 
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moja ulubiona seria. O ile pierwsza z książek była czystą rozrywką z gatunku płaszcza 
i szpady, w drugim tomie de Castell sięga po cięższe działa. Przyznaję, zdobył moje małe, 
dziewczęce serduszko i na ostatnich sześćdziesięciu stronach wycisnął ze mnie kilka łez. 
Nazywam się Anna i, choć nie jestem Wielkim Płaszczem, byłam tego dnia w Aramorze.

Tytuł: Cień rycerza
Tytuł oryginalny: Knight’s Shadow
Autor: Sebastien de Castell
Tłumaczenie: Paweł Podmiotko
Wydawca: Insignis
Data wydania: 4 kwietnia 2018
Liczba stron: 648
ISBN: 9788365743756
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BO TO ZŁA KSIĄŻKA BYŁA…

Hubert Przybylski

Na co dzień szczycę się tym, że potrafię wybrać sobie dobrą książkę do re-
cenzji. Widać to zresztą po wystawianych ocenach*. Ale że nieświeć to nie 
saper**, może się mylić, więc i mnie przytrafiają się pomyłki. No i właśnie 
jedna się zdarzyła. Trochę rozgrzesza mnie fakt, że gdy się jest anality-
kiem systemowym ze specjalnością polityka bezpieczeństwa informacyj-
nego łamane przez przestępczość komputerową – a przy tym wielkim mi-
łośnikiem historii wojskowości – i natrafia się na zapowiedź opracowania 
w rodzaju właśnie omawianej „Wojny przyszłości” autorstwa samego płk 
prof. dra hab. inż. Marka Wrzoska, wieloletniego wykładowcy Akademii 
Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej), to nie można 
przejść obok takiej pozycji obojętnie. Że to nie będzie recenzja pochlebna, już się pewnie domy-
śliliście. Kwestią otwarta pozostaje, jak wielka okazała się moja pomyłka. I choć kusi mnie, żeby 
to Wam wszystko opisać w „krótkich żołnierskich słowach”, to się powstrzymam.

Ale najpierw małe wprowadzenie do samej zawartości. Książka zaczyna się od mniej więcej stu-
stronicowego omówienia zmian koncepcji wojen i armii od starożytności po koniec Układu Warszaw-
skiego i otwarcie NATO na kraje byłego bloku wschodniego. Następna część to około siedemdziesiąt 
stron dotyczących broni przyszłości – między innymi laserów, broni mikrofalowej, geofizycznej, bio-
tyki, automatyzacji czy medycyny genetycznej. Ostatnia i najdłuższa, bo blisko dwustustronicowa 
część książki dotyczy wojny informacyjnej, cyberwojny, operacji sieciocentrycznych oraz wojny hy-
brydowej i psychologicznej.

Pierwszym „grzechem” „Wojen przyszłości” jest przesadnie naukowo-wojskowy język***. Tak 
bardzo naukowo-wojskowy, że osoba „oddelegowana” przez wydawnictwo do służby korekcyjno-re-
daktorskiej najprawdopodobniej zasnęła już po kilku stronach****, a po obudzeniu znalazła sobie 
lepsze zajęcie. Nie chodzi mi o liczbę „ortografów” czy problemy z interpunkcją, bo takowych nie ma 
– w dzisiejszych czasach edytor tekstu wystarcza, żeby się z błędami czy literówkami uporać*****. 
Problem tkwi w budowie zdań, którymi posługuje się Autor, sprawiającej, że żeby się domyślić, co ma 
na myśli******, niejednokrotnie dopiero co przeczytany tekst trzeba przez dłuższy czas analizować. 
Do tego miejscami dochodzi normalne zdrowe niechlujstwo stylistyczne, np. Autorowi zdarza się użyć 
tego samego zwrotu w kilku zdaniach pod rząd*******. Mam też niejakie wrażenie, że książka, przy-
najmniej w niektórych momentach, mogła być kompilowana z kilku innych prac Autora – świadczyć 
może o tym sporo redundancji informacji, objawiających się choćby kilkukrotnym wyjaśnianiem 
tych samych definicji czy terminów. Dotyczy to zwłaszcza części poświęconej wojnie informa-
cyjnej.

Ale strona techniczna książki to nie jedyny problem. Mam spore wątpliwości 
w kwestii wartości merytorycznej niektórych fragmentów tekstu. Choćby taka 
broń laserowa. Wbrew temu, co pisze Autor, broń ta nie jest tania, gdyż jest 
potwornie energo- i zasobożerna. Przy obecnym stanie wiedzy technicznej 
trzeba ją zasilać albo przy pomocy reaktorów nuklearnych, albo przy wyko-
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rzystaniu systemu generatorów i ogniw zdolnych do zmagazynowania i błyska-
wicznego „uwolnienia” ogromnych ilości energii (z angielskiego pulsed power sup-

ply). Jedyną, że się tak wyrażę w „slangu” wojskowych, działającą załogową platformę 
powietrzną do zwalczania rakiet balistycznych przy pomocy wiązki promieni laserowych, ALTB, 

Amerykanie zezłomowali już sześć lat temu właśnie ze względu na niewspółmierne do efektów kosz-
ty budowy i eksploatacji. Już nie wspominając o tym, że bez jakiegoś rewolucyjnego przełomu, dzięki 
któremu ludzkość uzyska dostęp do czegoś w stylu znanych z gier z serii „Fallout” ogniw wodorowych 
lub fuzyjnych, na pewno nie pojawią się ani zapowiadane przez Autora na „już niedługo” karabinki 
laserowe, ani systemy antyrakietowe. Poza tym, wbrew zawartej w książce wiedzy Autora, broni la-
serowej niespecjalnie można używać „zawsze i wszędzie”, a już na pewno nie „w deszczu, śniegu czy 
we mgle”, bo te mają ogromny wpływ choćby na zasięg skuteczny broni. To, a także brak jakiejkolwiek 
informacji na temat broni elektromagnetycznej (mającej te same problemy z zasilaniem, co lasery, 
dlatego pierwszy prototyp „railguna” Chińczycy zamontowali na okręcie wojennym), egzoszkiele-
tach i innych niespecjalnie już przecież nowych, a wciąż opracowywanych koncepcjach oraz jedynie 
wzmianka o badaniach nad personalnymi pancerzami może świadczyć o tym, że ta część książki po-
wstała przynajmniej dziesięć lat temu.

O ile jednak mogę przeboleć błędy w kwestii broni laserowej czy robotyki, o tyle nie daruję Auto-
rowi za część książki poświęconą wojnie informacyjnej. Przede wszystkim, stan wiedzy Autora zdaje 
się opóźniony nie o pięć czy dziesięć, ale o jakieś dwadzieścia lat względem realiów Już w czasie 
moich studiów w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nikt z wykładowców nie używał powstałego 
w 1982 roku (William Gibson, opowiadanie „Wypalić chrom”) terminu „cyberprzestrzeń”, ponieważ 
był przestarzały i zbyt ograniczający. Tymczasem w „Wojnach przyszłości” „cyberprzestrzeń” spotkać 
można wielokrotnie, podczas gdy termin „system informacyjny”, który najpełniej oddaje istotę zjawi-
ska, pojawia się dopiero na końcu tej części książki. Co gorsza, jak wspomina Autor, tym samym, po-
chodzącym z poprzedniej ery nazewnictwem posługują się ludzie z Biura Bezpieczeństwa Narodowe-
go przy opracowywaniu „Doktryny Cyberbezpieczeństwa RP”. Ale mniejsza o terminologię, bo Autor 
powołuje się na opracowania dotyczące koncepcji wojny informacyjnej napisane przez amerykańskich 
wojskowych w czasach, kiedy jeszcze mało kto mógł sobie na komputer pozwolić, a o telefonach ko-
mórkowych słyszało jeszcze mniej osób. A biorąc pod uwagę to, że rosyjscy hakerzy mogą sobie robić 
co chcą w systemach informacyjnych państw zachodnich, to z pewnością podobne „doktryny” mają 
również i inne kraje natowskie********.

W sumie to można by się jeszcze przyczepić do kilku kwestii, w tym do bardzo nieeleganckiego 
i będącego w złym tonie zwyczaju powoływania się w przypisach na inne własne opracowania albo 
do baboli w stylu „silnika wysokoprężnego o mocy 217 kilometrów” (str. 163), ale chyba w końcu czas 
byłoby za coś Autora pochwalić. A wypada pochwalić za rozdział o wojnie hybrydowej. To naprawdę 
solidnie opracowana dawka wiedzy, z uwzględnieniem chyba wszystkich możliwych zmiennych, które 
wpływały lub wpływają na ten konflikt. Autor przedstawia tu nam strategie obu stron konfliktu, rosyj-
skiej i ukraińskiej, skupiając się zwłaszcza na tym, jak Rosjanom udało się wypracować tak skuteczną 
koncepcję i wprowadzić ją w życie. To naprawdę wartościowe opracowanie i szkoda, że urywa się na 
stanie faktycznym sprzed kilku lat.

Moja ocena? 3/10. Mimo wszelkich wymienionych przeze mnie wad i słabej oceny ogólnej 
znajduję „Wojny przyszłości” choć częściowo przydatnymi. Przede wszystkim poza wspomnia-
ną powyżej i naprawdę wartą przeczytania częścią dotyczącą wojny hybrydowej, książka ma 
bardzo ważną, zdecydowanie niezamierzoną zaletę. Otwiera oczy na problemy, które 
doskwierają nam i naszym sojusznikom – nienadążanie za zmianami w infoświe-
cie i wybiórcze zachłyśnięcie się wojskowych niektórymi technologiami przy 
prawie całkowitym braku zrozumienia tematu, co momentami może wręcz 
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sprawiać wrażenie braku kontaktu z rzeczywistością. Z tego powodu polecam książkę 
tym, którzy mają aktualną wiedzę na te tematy i chcą się przekonać, czy osoby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo ich kraju również. I mam wielką nadzieję, że gdy wiedza za-
warta w książce zostanie zaktualizowana, a ona sama przejdzie fachową redakcję, to wtedy 
będę mógł ją polecić wszystkim.

Tytuł: Wojny przyszłości
Autor: Marek Wrzosek (płk prof. dr hab. inż.)
Wydawca: FRONDA
Data wydania: 19.01.2018
Liczba stron: 397 (w tym kilka pustych na notatki, przydają się)
ISBN: 978-83-8079-018-6

* I są to raczej bardzo dobre książki. Jakby nie było, średnia ocen oscyluje wokół 8/10.
** Albo operator pilotowej platformy do zbioru zboża Bizon Rekord Z058.
***  Słowo „dron” przeszło przez palce Autora góra trzy razy. Zamiast tego jesteśmy zasypani terminami w rodzaju 

„środki napadu powietrznego”, „bezzałogowa platforma powietrzna”. Co gorsza, części tych nazw nie znał nawet mój 
wykładający na Wojskowej Akademii Technicznej kolega, można więc ulec wrażeniu, że Autor, jak na poważnego 
wykładowcę przystało, postanowił zapisać się w historii polskiej myśli wojskowej jako twórca nowych terminów. 
Szczytem tego jest nadużywanie wspomnianego już słowa „platforma”, w przeróżnych kombinacjach, do opisywania 
sprzętu wojskowego. Są strony, gdzie pada ono nawet po kilka razy. Przy czym ani razu nie zostało użyte zgodnie 
z definicją zawartą w słowniku języka polskiego. Najgorsze jednak, że w pędzie ku używaniu jedynej właściwej 
i słusznej terminologii Autorowi zdarza się zagalopować o kilka mostów za daleko. „Satelity bez załóg” ze strony nr 
54 to najlepszy tego przykład.

****  Bez bicia przyznam, że do momentu podjęcia przez Autora tematyki wojny hybrydowej, tj. do strony nr 310, też 
miałem ten sam problem. Dlatego lektura trwała tak długo. O trzy tygodnie za długo.

*****  Choć czasami trzeba pamiętać o tym, że zawarty w edytorze tekstu słownik języka polskiego nie poprawi błędów, 
gdy używa się języków obcych. Jak przy „evry soldier” czy „Ukraina tooday”.

******  Przykłady? Proszę bardzo, strona 56: „W 1979 roku, zaniepokojony sytuacją wewnętrzną Afganistanu, ZSRS 
rozpoczął interwencję w sąsiednim państwie”. Albo taki potworek, mój ulubiony, ze str. 88: „Atak małego zasięgu 
(5-30 km) zakładał zwalczanie drugich rzutów pułków pierwszorzutowych, zwłaszcza batalionów czołgów w re-
jonach ześrodkowania, w czasie ich opuszczania, w marszu lub podczas wchodzenia do walki oraz drugie rzuty 
(odwody) dywizji pierwszorzutowych (w podobnych sytuacjach)”.

*******  Jednym z takich wyrażeń jest użyte w trzech zdaniach pod rząd „a zatem”. Albo w sześciu zdaniach pod rząd 
„koncepcja”, przy czym w trzech pierwszych w połączeniu z „rozszerzonego pola bitwy” (str. 78).

********  To jest bardzo zatrważająca mnie kwestia – wojskowi decydenci NATO wciąż tkwią mentalnie w okresie 
rozpadu ZSRS. Zamiast wywalić do kosza stare doktryny i opracować całkowicie nowe, bazując choćby na 
doświadczeniach sektora prywatnego, który z musu stawia na efektywność, rozgrzebują i próbują dostosować 
do teraźniejszości koncepcje z ubiegłego wieku, babrając się bez końca w wymyślaniu do nich nowych termi-
nologii. W dodatku są całkowicie przeświadczeni o tym, że tylko żołnierze korzystający z globalnego systemu 
informacyjnego opartego o Internet będą w stanie wygrać wojnę. W swym zaślepieniu nie zauważają kilku pro-
stych faktów. Nie widzą, że upośledzają swoich żołnierzy, uzależniając ich od ciągłego dostępu do wszelkich 

możliwych informacji. Owszem, taki żołnierz może walczyć całkiem skutecznie w starciu 
z afgańskim pasterzem kóz (znaczy tylko gdy afgańscy pasterze kóz zbiorą się do kupy 

i zajmą jakieś miasto albo postanowią obyć podróż w konwoju, i kiedy można w nich 
przywalić rakietą ze „środka napadu powietrznego”, bo kiedy działają w małych 
grupach, to żołnierzom koalicji antyislamistycznej idzie ździebko gorzej – czego 
mamy dowód choćby w postaci siedemnastu lat (z brakiem widoków na koniec) 
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wojny z ISIS na terenie Afganistanu), ale czy poradzi sobie, gdy trafi na przeciwnika dysponują-
cego bronią generującą niszczące elektronikę impulsy EMP, a Federacja Rosyjska (i nie tylko ona) 

wkłada naprawdę dużo wysiłków w prace nad taką bronią. Albo co jest wart żołnierz NATO, gdy się 
go pozbawi GPSu czy Galilei? Chińczycy już jakiś czas temu sprawdzili, że da się w może i prostacki, ale za to 
szybki i efektywny sposób wyczyścić orbitę z satelitów („niechcący wybuchli byli” jeden ze swoich satelitów, 
a powstałe po eksplozji i pędzące z prędkościami rzędu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę odłam-
ki uszkodziły lub zniszczyły poruszające się „w okolicy” inne satelity). W dodatku takie globalne systemy 
informacyjne, ze względu na swoją złożoność i słabe punkty (choćby czynnik ludzki) są nie do obrony przed 
żadnym bardziej skoordynowanym atakiem hakerskim. Skoro już od lat można przez sieć wyłączyć zasilanie 
w szpitalu, czy nawet w całym mieście, to dlaczego nie można by przesłać baterii artylerii fałszywych koordy-
nat, żeby ostrzelała własne wojska? Albo zmylić systemów odpowiadających za rozpoznanie swój-wróg (IFF). 
Albo zrobić jeszcze milion innych, równie miłych przeciwnikowi psikusów. Jedyny bezpieczny przed wła-
maniem system informacyjny to system zamknięty. Rosjanie to dobrze rozumieją i dlatego, zamiast bawić się 
w tworzenie „cyberżołnierzy przyszłości”, skupiają się na wykształceniu u swoich żołnierzy samodzielności, 
zdolności do adaptacji i przeżycia w skrajnych warunkach przy braku dostępu do bieżących informacji na temat 
sytuacji na polu walki. Nie tworzą takich otwartych systemów informacyjnych, bo potem trzeba by było wy-
walać ogromne pieniądze na niemożliwe, czyli próbę ich zabezpieczenia (co najśmieszniejsze, Amerykanie się 
odgrażają, że też mają swoje „wojska hakerskie” – tylko co będą one atakowały? Rosyjską kopię Facebooka?). 
Zamiast tego ich doktryna hakerskiej wojny informacyjnej jest bardzo podobna do tego, jak zachowywały się 
azjatyckie hordy stepowe w średniowieczu – niech ktoś inny marnuje czas na wymyślanie i budowanie, nam 
to nie jest potrzebne, a jeśli będzie potrzebne, w ten czy inny sposób to zdobędziemy. Liczy się jedynie zmaso-
wany atak, bo gdy będzie skuteczny, to przeciwnik nie da rady na niego odpowiedzieć. I mniejsza o większość, 
czy taka strategia byłaby skuteczna na lata (a w sumie to jest – w końcu strategię hordy zastosowali w II wojnie 
światowej i, jakby nie było, to oni okazali się jej największym zwycięzcą), skoro na pewno poskutkowałaby 
w pierwszym i zapewne ostatnim etapie ewentualnego konfliktu Federacji ze zgniłym kapitalistycznym Zacho-
dem. Aha, bardzo podobne do rosyjskiego podejście do kwestii wojny informacyjnej (skupienie się na syste-
mach zamkniętych i ataku) prezentują również Chińczycy, choć nie da się ukryć, że mają łatwiej niż Rosjanie, 
bo większość elektroniki używanej w natowskich systemach uzbrojenia powstaje właśnie w Chinach albo przy 
udziale chińskich specjalistów (co dziesiąty naukowiec Intela jest Chińczykiem z ChRL) i mają bezpośredni 
dostęp do wszystkich wynalazków z dziedziny elektroniki. Więc pewnego pięknego dnia całe NATO, jeśli się 
wcześniej samo nie obudzi, może się znaleźć w bardzo niewesołej sytuacji.
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