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Samych sukcesów,
wietnych ksi¹¿ek,
rewelacyjnych konwentów
i wszelkiego dobra
¿yczy czytelnikom Miesiêcznika
i wszystkim fanom
Redakcja

Wieci

1. Stanis³aw Lem otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Nareszcie.
Szkoda, ¿e uhonorowanie twórcy nie nast¹pi³o wczeniej, kiedy zajmowa³ siê jeszcze twórczoci¹ fantastyczn¹. Gratulujemy.
2. W wieku 76 kat zmar³ Jan Wilkowski, autor, aktor i lalkarz. Starsi
telewidzowie powinni pamiêtaæ serial telewizyjny jego autorstwa,
ewidentnie fantastyczne Przygody skrzata Dziêcielinka.
3. Jak co roku, redakcja tygodnika Polityka przyzna presti¿owe nagrody
Paszport Polityki. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e po raz pierwszy wród
nominowanych w dziedzinie literatury znalaz³ siê Andrzej Sapkowski, twórca opowiadañ i powieci o wiedminie Geralcie i Ciri. Gratulujemy.
4. Znana g³ównie z gier komputerowych firma SIERRA ON -LINE wyda³a niedawno multimedialny przewodnik po Babilonie 5 na CD-ROMie
(w podwójnym formacie PC/Mac). U¿ytkownicy maj¹
okazjê zapoznaæ siê z postaciami, polityk¹ i histori¹
wiata serialu. Dysk zawiera równie¿ pewne sekwencje z pi¹tego sezonu serialu,
który dopiero teraz wchodzi na ekrany w USA.
5. Znane z CD-ROMowych edyscji wydawnictwo S IMON & SCHUSTER
przygotowa³o prezent dla wszystkich mi³oników Star Treka. Jest to dysk Star
Trek: Captains Chair (PC/Mac), który umo¿liwia wirtualn¹ wyprawê na mostki
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piêciu s³ynnych okrêtów Federacji: oryginalnego Enterprise NCC 1701, Enterprise NCC 1701D,
Enterprise NCC 1701E, Defianta i Voyagera. U¿ytkownicy mog¹ badaæ poszczególne stanowiska
na mostkach i ogl¹daæ ca³oæ z dowolnego punktu.
6. Równie¿ dla Trekkies przeznaczone jest dzie³o Ricka Sternbacha, jednego
z grafików i projektantów serialu Star Trek. Zebra³ on 13 arkuszy, przedstawiaj¹cych plany wszystkich czterdziestu dwóch pok³adów USS Enterprise NCC
1701D. Oprócz opisów przeznaczenia pomieszczeñ, zaznaczono te¿ kweatery
ca³ej podstawowej za³ogi (np Worf, Data i LaForge na Pok³adzie 2, Riker Troi
i Picard na 8). Pomys³ wydaje siê ciekawy, ale tylko dla najbardziej zagorza³ych
Trekkies. Dla przeciêtnego widza to jednak lekka przesada.
7. H.R. Giger, szwajcarski grafik i twórca postaci obcego
ze znanej trylogii (ostatnio ju¿ tetralogii) filmowej (Obcy  8
pasa¿er Nostromo, Obcy  Decyduj¹ce starcie, Obcy 3 i Obcy 
Przebudzenie) otrzyma³ Oskara za swoje prace przy pierwszym
filmie. 13 listopada wys³a³ list otwarty do wytwórni 20TH CENTURY FOX , skar¿¹c siê, ¿e jego nazwiko nie pojawi³o siê w napisach po ostatnim filmie, choæ tylko on jest twórc¹ postaci
gronego obcego. Twierdzi równie¿, ¿e straci³ szansê na Oskara
za Alien 3, poniewa¿ wyst¹pi³ w napisach jako autor oryginalnej
postaci obcego, a nie autor postaci obcego z filmu Obcy 3.
Swój list Giger zakoñczy³ ¿yczeniem, by tym, którzy go
skrzywdzili, obcy wyklu³ siê w klatce piersiowej.
PWC

Dla poprawienia humoru prezentujemy grafikê Anny Szady.
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Antiquitates astronauticae
Tytu³ powy¿szy, mam nadziejê ¿e w poprawnej ³acinie, znaczy Staro¿ytnoci astronautyczne.
Nie chodzi jednak o tzw. paleoastronautykê, lecz o jedn¹ z pierwszych
polskich powieci sf (czy, jak wówczas pisywano  Sci-Fi), dzi przedstawiaj¹c¹ g³ównie wartoæ zabytku. Trzytomowy Porwany w przestrzeñ
Andrzeja Janickiego ukaza³ siê bowiem w Londynie w latach 1959  1961,
za dalsze czêci cyklu, Precz z ksiê¿ycem i Wenus w opa³ach  kilka lat
póniej. Wydaje siê jednak, ¿e ca³y cykl powsta³ pod koniec lat piêædziesi¹tych  wskazuje na to fascynacja lataj¹cymi talerzami i brak nawet
ladów wiedzy o pocz¹tkowej fazie tzw. podboju kosmosu. Zreszt¹ kwestie
naukowe czy techniczne niewiele autora obchodz¹  on opowiada piêkn¹
bajkê. Tyle, ¿e dziej¹c¹ siê nie dawno, dawno temu, ale gdzie obok.
S¹ to ksi¹¿eczki cokolwiek grafomañskie, jak zreszt¹ wiêkszoæ tomów,
sk³adaj¹cych siê na Bibliotekê Gazety Niedzielnej. Sprzeda¿ za musia³a mocno kuleæ, skoro
du¿a (bodaj id¹ca w setki) liczba egzemplarzy Precz z Ksiê¿ycem i Wenus w opa³ach pozosta³a
na sk³adzie g³ównym londyñskiego Veritasu do lat dziewiêædziesi¹tych i dzi powolutku rozchodzi
siê na rozmaitych soldach w kraju (podobnie zreszt¹ jak mnóstwo innych publikacji tej firmy,
wydanych w najwidoczniej nadmiernych nak³adach). A nie mog³y byæ to wielkie nak³ady 
Porwany... wyszed³ w 2 tys.
Porwanemu w przestrzeñ przydarzy³a siê jednak zastanawiaj¹ca przygoda. Kogo z polskiego
fandomu zainteresowa³a ona do tego stopnia, ¿e wyda³ klubowy xeroreprint tego raczej obszernego dzie³ka (prawie 800 stron). Swoj¹ drog¹  mo¿e wydawca tego reprintu napisa³ parê
s³ów o okolicznociach tej edycji i motywacjach, jakie mu przywieca³y.
Interesuj¹ce by³oby zw³aszcza to, czemu nie wyda³ dalszych czêci cyklu,
znacznie krótszych  i lepszych literacko. Mo¿e ich nie zna³?
Opowieæ A. Janickiego jest banalnie prosta, choæ pod wzglêdem przygodowej faktury bardzo skomplikowana. Jej akcja rozgrywa siê na Ziemi,
Wenus, Ksiê¿ycu i Marsie (a znaczna czêæ w¹tku wenusjañskiego jest kalk¹
popularnych opowieci z mórz po³udniowych). G³ówny bohater, polski emigrant, podczas wycieczki jachtem po Antylach przypadkowo trafia do kryjówki obcych i zostaje przez nich uprowadzony na Wenus, oczywicie na
pok³adzie lataj¹cego talerzyka. Nie jest pierwszym ani ostatnim 
Wenuzjanie (takiej formy u¿ywa autor) sprowadzaj¹ doæ licznie ludzi,
których znikniêcia w powojennym zamêcie nikt nie zauwa¿y. Oczywicie s¹ to g³ównie Polacy
i Niemcy  i chyba nie muszê t³umaczyæ, który naród bêdzie tu czyni³ dobro, który za  z³o.
Wenuzjanie za (a tak¿e Marsjanie, bo i Mars jest zamieszka³y) od tego samego Adama i Ewy
pochodz¹, co my, bêd¹c potomkami Atlantydów. Bohater, ze wzglêdu na sw¹ akowsk¹ przesz³oæ
zostaje wci¹gniêty do czego w rodzaju tajnych s³u¿b... Chyba wystarczy. Po przygodach, przy
których bledn¹ najg³upsze Bondy, Andrzej zostanie w koñcu odstawiony z powrotem na Ziemiê,
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oczywicie z zatart¹ pamiêci¹; powodem tej deportacji jest zreszt¹ to, ¿e
upar³ ¿eniæ siê z Wenuzjank¹, i to siostrzenic¹ gubernatora planety.
Ale prawem sequelu Wenuzjanie znów wyci¹gaj¹ po niego rêkê i znów
przychodzi mu odegraæ istotn¹ rolê w walce o panowanie nad uk³adem
s³onecznym (jednym z jej elementów jest projekt oderwania Ksiê¿yca od
Ziemi  st¹d tytu³ drugiej czêci cyklu). W miêdzyczasie odzyskuje pamiêæ,
a w finale ostatecznie opuszcza Ziemiê na pok³adzie lataj¹cego talerzyka,
przy boku ukochanej (ale nie tej samej, Bo¿e uchowaj  nasz bohater,
aczkolwiek cnotliwy do miesznoci, jest te¿ nader zmienny w uczuciach).
Historyjka, jak historyjka  g³upsze ju¿ czyta³em. Ale rzadko bywa³y one
tak rozczulaj¹ce. Oto Wenuzjanie s¹ szlachetnymi filantropami (no, chyba,
¿e ci okropni hitlerowcy co im podszepn¹...), a bohatera niezw³ocznie po uprowadzeniu poddaj¹
ulepszaj¹cej operacji, pozbawiaj¹cej go nie tylko 25 funtów zbêdnego t³uszczyku, ale i blizn
wojennych, prostuj¹c krzywe (po przodkach) nogi i uzupe³niaj¹c uzêbienie. Ich cywilizacja opiera
siê na najró¿norodniejszych energiach psychicznych (chwilami autor wydaje siê prekursorem
wspó³czesnej Psi-Fi) i promienistych, bêd¹c chwilami wrêcz ekoutopi¹. Praktycznie ¿adna z broni
wenuzjañskich nie s³u¿y do zabijania, a tylko  do czasowego obezw³adniania. Itd., itp.
Za sam bohater, weteran Powstania Warszawskiego (dziwnym trafem Andrzej, tak jak autor)
raptem kilka lat po wojnie nie têskni za Polsk¹, ani te¿  podobnie jak inni wystêpuj¹cy w ksi¹¿ce
Polacy  nie odczuwa psychicznego ciê¿aru prze¿yæ wojennych. To chyba interesuj¹cy przyczynek
do psychologii emigracji...
Mimo wszystko, nie ¿a³ujê czasu, strawionego na lekturze powieci Janickiego. Ich czystoæ
moralna, choæ bardzo naiwna, dzia³a jak odwie¿aj¹cy prysznic, bawi, rozczula, pozwala na
chwilê odzyskaæ pogodê ducha, w czym wspó³czesna fantastyka zdecydowanie nie celuje. I kto
wie, czy  po daleko id¹cym uwspó³czenieniu  te staro¿ytnoci austronautyczne nie mog³yby
siê staæ kanw¹ scenariusza fantastycznego serialu dla dzieci? Przygody tu w bród, a przemocy 
zdecydowanie mniej, ni¿ w takich Przygodach Pana Kleksa...
Tadeusz A. Olszañski
Andrzej Janicki: Porwany w przestrzeñ. Wyd. VERITAS , Biblioteka Gazety Niedzielnej, t. IIII, Londyn 19591961;
reprint krajowy bez danych wydawniczych, lata osiemdziesi¹te (?)
Precz z Ksiê¿ycem, wyd. VERITAS, Biblioteka Gazety Niedzielnej, Londyn 1967;
Wenus w opa³ach, wyd. VERITAS , Biblioteka Gazety Niedzielnej, Londyn bez roku (prawdopodobnie 1967).

Alternatywy 2001
Przez kilka lat na ³amach Dziennika £ódzkiego ukazywa³y siê (ukazuj¹?) humoreski Tomasza Bieszczada pod wspólnym tytu³em 2001
£odyseja Komiczna. Teraz ukaza³y siê one  wg autora gruntownie przerobione  w formie ksi¹¿kowej. Lepiej by³oby jednak, gdyby te felietoniki
pozosta³y w rocznikach prasy, a autor zamiast je podrasowywaæ napisa³
na ich podstawie powieæ, której zarys daje siê z 2001 Rzeczywistoci
alternatywnej odczytaæ. Ksi¹¿kê wyda³a firma o zaskakuj¹cej nazwie Wydawnictwo von borowiecky, specjalizuj¹ca siê w literaturze politycznej
(Michalkiewicz, K¹kolewski etc.), zapewne w niewielkim nak³adzie, bo
w ksiêgarniach pró¿no jej szukaæ.
Jest to kolejne dzie³ko fantastyki neoprawicowej, wieszcz¹cej tragiczne
skutki demoliberalizmu i wejcia Polski do Unii Europejskiej. W 2001 r. odbywaj¹ siê u nas
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konkursy na Miss Aborcji, piêcioletnie dzieci mog¹ oskar¿aæ przed s¹dem swych rodziców (takie
prawo zosta³o uchwalone w roku... 1998), dzia³a ruch pokojowy Mafia Ze Spo³eczeñstwem,
inspekcja podatkowa egzekwuje zaleg³oci w naturze, tj. w krwi, ukazuje siê pismo Clitoris 
Organ Europejskich Intelektualistek, Trybuna³ Haski zakaza³ wywietlania Ptaków Hitchcocka
i Szczêk Spielberga za akcenty anty-ptasistowskie i anty-rekinistyczne, naruszaj¹ce dobre imiê
zwierz¹t (...) i godz¹ce w odwieczn¹ przyjañ miêdzy ludmi a rekinami, Polska jest tak pociêta
eksterytorialnymi autostradami, ¿e pañstwa ocienne wycofuj¹ z niej swych ambasadorów (nb.
gdzie indziej mowa jest nie o Polsce, ale o Euroregionie Centrlanym), udziela siê lubów (i rozwodów!) fetyszystom z ich ukochanymi czêciami garderoby, wychowanie seksualne zaczyna
siê ju¿ w ¿³obkach, starzy ludzie podlegaj¹ obowi¹zkowej eutanazji, a mi³onicy poezji spotykaj¹
siê konspiracyjnie, jak za okupacji hitlerowskiej...
Jest to nienajlepiej wymieszany gulasz pomys³ów niekoniecznie pierwszej wie¿oci, choæ
czasem znakomitych. Wszystkie ujête s¹ zbyt felietonowo, przerysowane (chyba wiadomie) do
nieprawdopodobieñstwa... Przypomina to cokolwiek (pod wzglêdem metody) seriale filmowe
niezapomnianego S. Barei, te by³y jednak znacznie lepiej skonstruowane. Literacko jest to kompletna pora¿ka.
Pod koniec ksi¹¿ki pojawia siê  w kilku tekstach, niew¹tpliwie ju¿ tylko do niej napisanych
 pointa, przewrotnie optymistyczne zakoñczenie, sprawiaj¹ce, ¿e ten zbiór historyjek staje siê
opowieci¹. Nieoczekiwanie przybywaj¹ Bracia w Rozumie, oferuj¹cy wszystkim raj na planecie
Astarte. Jak siê wydaje  nie maj¹ oni wobec ludzi najlepszych zamiarów. Tak czy owak, zostaj¹
tylko ci, których nie by³o staæ na op³acenie ewakuacji poniewa¿ nie mieli z³otych zêbów, kosztownoci, ani nawet zdrowych organów (..) a tak¿e zwykli mieszkañcy, którym nie chcia³o siê
nigdzie wyje¿d¿aæ, poniewa¿ wiedzieli, ¿e gdziekolwiek pojad¹, i tak wszêdzie bêdzie tak samo....
To oni, w samo Bo¿e Narodzenie 1991 r. zaczn¹ budowaæ nowy, lepszy (jak s¹dzi autor) wiat.
Zamiast Ery Wodnika rozpoczyna siê.. Era Wodnika i Szuwarka. Choæ, jak s¹dzê, nie bêdzie
komu obs³ugiwaæ telewizji, wiêc ta dobranocka szybko pójdzie w zapomnienie.
Autor zakoñczy³ ksi¹¿kê S³owniczkiem trudniejszych pojêæ  pseudoencyklopedyczn¹ kpin¹
z osobliwoci naszej kultury, od astrologii przez Michaela Jacksona po yogê. Tym razem s¹ to
wersje felietonów radiowych, krytykuj¹cych je niekiedy trafnie, niekiedy b³êdnie (astrologia np.
zdecydowanie nie jest jedn¹ z odmian marksistowskiego determinizmu; wczeniej autor wykaza³ siê te¿ kompletnym niezrozumieniem, na czym polega dewiacja, zwana fetyszyzmem).
Ubawi³ mnie natomiast setnie wywód, ¿e M. Jackson pragnie upodobniæ siê do... kosmity. Argument pierwszy brzmi: Jackson nie chce (lub ju¿ nie mo¿e!) oddychaæ atmosfer¹ ziemsk¹ i dlatego
pi w namiocie tlenowym. Co w tym jest...
Mog³a byæ z tego niez³a powieæ. Ale autorowi nie chcia³o siê popracowaæ. Szkoda.
Tadeusz A. Olszañski
Tomasz Bieszczad: 2001 Rzeczywistoæ alternatywna. Wydawnictwo von borowiecky. Warszawa 1997

Anime & Manga strike again!
Jeszcze w lipcu natkn¹³em siê na sierpniowy (sic!) numer Animegaido. Magazyn Komunikacji
Obrazkowej  pierwszego (ale nie ostatniego  patrz artyku³ PWC w 94 numerze Miesiêcznika)
pisemka powiêconego japoñskiej animacji, czyli anime. Bardzo dostêpna cena  1,90, wiêc
kupi³em. Kolorowe pisemko, miesiêcznik w za³o¿eniu (w za³o¿eniu, bo na trzeci numer czeka³em
dwa miesi¹ce), podzielone jest na dzia³y, choæ nie wszystkie dotycz¹ anime:
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 Nowoci ze wiata anime i mangi  w Polsce i Japonii, znajduje
siê tu równie¿ notka o grze karcianej AniMayhem.
 Przegl¹d rynku kaset wideo zawiera miêdzy innymi artyku³
o wiatowej ju¿ s³awie cyberpunkowym filmie Ghost in the
Shell (film polecam jak najbardziej).
 Seriale telewizyjne  mo¿na siê by³o tego spodziewaæ, czyli
Sailor Moon vel Czarodziejka z Ksiê¿yca; streszczonko, charakterystyki, skromniutkie w porównaniu z Kawaii.
 Walcz¹ce dziewczyny, raczej dla dzieci, opis serialu shojo-anime (anime dla dziewczyn, ogólnie dla ma³olatów).
 K¹cik kultowy, a w nim ca³kiem fajny artyku³ o cyberpunku
w anime, oparty o filmy Ghost in the Shell, Akira, Armitage
III itp; kto czytuje Secret Service, wie o co chodzi, kto widzia³
 gratulujê!
 K¹cik gumowych potworków  to ju¿ nie anime, to Godzilla! Przygaræ informacji
o trzech filmach z Godzill¹ w roli g³ównej, plus filmografia.
 Na zakoñczenie Gry na konsole i pc, miêdzy innymi, z czytelnikami pisma ¿egna siê
Sailor Moon i Mega Man (sam serial ogl¹da³em bodaj¿e na RTL2 niemal wy³¹cznie
dla muzyki z czo³ówki).
Oczywicie w ca³ym Animegaido widnieje mnóstwo obrazków. Mo¿na siê natkn¹æ tak¿e na
tekty o twórcach danego anime b¹d o kolejnej wersji serialu czy filmu. Zamieszczono te¿ dwa
artykuliki z ciekawostkami o Japonii (np. czy wiecie, ¿e mangi stanowi¹ tam 40% rynku ksiêgarskiego?) oraz o otaku  zagorza³ych fanach mangi i anime. W pisemku znajduje siê dodatkowo
dwustronny plakat (znowu Sailorki?!; Bo¿e, za co?)
Ogólnie rzecz bior¹c jest to pismo dla nastolatków, zwolennicy dozwolonego od lat 18
zawiod¹ siê  stra¿ moralnoci czuwa! ¯ale i westchnienia nad chrzecijañsk¹ moralnoci¹ i wynikaj¹c¹ z tego cenzur¹, akcentowane oblenym ch³e, ch³e, wyra¿ali autorzy ju¿ w Kawaii.
A propos Kawaii i pytañ Pieroñsko Wielkiego Cthulhu  jest to miesiêcznik (i to rzetelny), sk³ad
tekstów od numeru drugiego da siê lubiæ, a dzia³ Listy Kawaii wskazuje na wzrastaj¹ce
zainteresowanie czytelników mang¹ i anime.
Rafa³ Hyla
Animegaido nr 1, sierpieñ 1997, 32 s., A4 kolor. Cena 1,90 z³. Wyd. Proscript sp. z o.o. Warszawa.

Du¿o trupów, niewiele wiêcej
Rzadko mi siê zdarza, bym z przeczytanej ksi¹¿ki raptem po paru
tygodniach nie pamiêta³ nic, ponad ogólne wra¿enie. A tak siê w³anie
zdarzy³o z Twierdz¹ Nienawici Tadeusza Oszubskiego, po którym wiele
siê spodziewa³em, pamiêtaj¹c znakomit¹ Sforê. Prawdê mówi¹c g³ównie
dlatego kupi³em tê ksi¹¿kê. Niestety, tym razem nic z tych rzeczy. Pierwszy
tom trylogii Cienie Hatta, to rozbudowany scenariusz tandetnego rolpleju
typu zabili-go-i-uciek³-ale-w-koñcu-i-tak-go-zabili. Nie powiem, sprawnie
napisany, ale co z tego. Tak¹ fantasy liczy siê na kopy i kwintale. Trochê
usprawiedliwia autora fakt, ¿e rzecz powsta³a dwanacie lat temu... ale po
co publikowaæ juvenilia, tak wyranie odbiegaj¹ce in minus od póniejszych dokonañ (Sfora, Interregnum z antologii Czarna Msza)?
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Mamy tu odleg³¹ w czasie i przestrzeni planetê (alternatywn¹ Ziemiê?), zamieszka³¹ przez
ludzi wyjêtych ¿ywcem z kiepskiej fantasy. A tak¿e - kosmonautów z dwu ró¿nych ras (w tym
naszej Ziemi), sekretnie wykorzystuj¹cych tubylców do w³asnych celów. Wszystko to ju¿ by³o,
nie raz i nie piêæ. Podobnie zmasowane okrucieñstwo, epatowanie nienawici¹, postrzeganie
wiata jako królestwa z³a i tylko z³a.
Jedynym, co mnie zastanowi³o po zakoñczeniu lektury by³o to, z czego te¿ autor wysmerfuje
(wysmerfowa³?) dalsze czêci trylogii (a wydawca zapowiada: Demony tudzie¿ Bia³a bestia),
skoro umierci³ g³ównego bohatera i wiêkszoæ pobocznych... Zresetuje grê?
Tadeusz Oszubski - Twierdza nienawici wyd. SR, Warszawa 1997

Tadeusz A. Olszañski

Internet czy Neuromancer
Film Hackers obejrza³em w³aciwie bardziej z obowi¹zku zawodowego, ni¿ z chêci prze¿ycia artystycznego, przy okazji Polconu.
Opinie mam dwie, i synteza nie jest ³atwa.
Zacz¹æ nale¿y od tego, ¿e tytu³ jest nie najszczêliwiej wybrany,
ale za to tak, aby przyci¹gn¹æ m³odzie¿ fascynuj¹c¹ siê modnym ostatnio tematem Internetu. Bowiem s³owo hacker (haker) oznacza (za
Nowym S³ownikiem Hakerskim, wersja 4.0.0):
hacker: rzeczownik. (pocz¹tkowo kto kto wyciosuje
meble siekier¹):
1. Osoba zafascynowana badaniem mo¿liwoci programowalnych systemów i wykorzystywaniem tych mo¿liwoci do maksimum (w przeciwieñstwie do u¿ytkowników poznaj¹cych tylko absolutne konieczne minimum).
2. Kto entuzjastycznie (do obsesji w³¹cznie) programuje, lub kto kto woli programowaæ zamiast teoretyzowaæ o programowaniu.
3. Osoba zdolna do docenienia wartoci hackowej (patrz).
4. Osoba dobra w programowaniu na szybko.
5. Ekspert w dziedzinie programu/systemu, kto kto wykonuje za jego pomoc¹ wiêkszoæ swojej pracy (np. haker Unixa).
6. Ekspert/entuzjasta w dowolnej dziedzinie (np haker astronomii).
7. Osoba znajduj¹ca intelektualne wyzwanie w twórczym pokonywaniu ograniczeñ
8. (uznawane za b³êdne) Osobnik staraj¹cy siê zdobyæ/wykorzystaæ istotne informacje w sposób bezprawny i/lub naruszaj¹cy zasady etyki hakerskiej(patrz).
(bywa tak¿e nazywany hakerem Ciemnej Strony, crackerem,lub po polsku
chakerem  przyp. Alex).
[...]

Tyle S³ownik. W kulturze masowej s³owo haker funkcjonuje najczêciej w znaczeniu nr 8, uto¿samionym z w³amywaczem komputerowym. W takim te¿ sensie jest on wykorzystany w tytule filmu (z pewnym zastrze¿eniem).
G³ównym bohaterem filmu jest nastolatek który w wieku
jedenastu lat sparali¿owa³ system komputerowy Wall Street.
Jest to wyrane odwo³anie do rtm (Roberta Tappana Morrisa
jr), autora programu The Internet Worm który w 1988
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zablokowa³ spor¹ czêæ ówczesnego Internetu. Wysz³o ono
niestety doæ groteskowo  jedenastolatek jako geniusz
programowania to trochê przegiêcie. Jedn¹ z jego kar by³
zakaz u¿ywania komputera do osi¹gniêcie pe³noletnioci.
Zakaz ten oczywicie zostanie z³amany.
Na pocz¹tku filmu bohater przeprowadza siê do nowego
miasta, ¿eby go nie kusi³o. Jest standardowym osamotnionym amerykañskim nastolatkiem, rozwiedzeni rodzice itd. Którego dnia na próbê w³amuje siê do stacji telewizyjnej, ale okazuje siê ¿e wszed³ na
cudzy teren. Jak widaæ akcja zawi¹zana jest standardowo. Standardowo rozwi¹zane s¹ te¿
wizjesieci komputerowej  tzn. s¹ to liczne kolorowe cuda, nijak maj¹ce siê do wspó³czesnoci
akcji filmu (najbardziej rozbawi³ mnie ekran na pó³ ciany pokazuj¹cy wpisane has³o nadzorcy
sieci). Sztampowe jest zakoñczenie. Bezsensowne s¹ mo¿liwoci bohaterów w sieci  s¹ tam oni
nieomal wszechmocni. Sztampowy jest w¹tek sensacyjny.
Co jest w takim razie sensowne ? Jest bowiem kilka rzeczy które nie pozwalaj¹ mi od rêki
wyrzuciæ tego filmu do kosza z napisem m³odzie¿owa sztampa klasy C.
Najpierw ma³y szczegó³  scena kiedy g³ówny bohater wpada w ci¹g hakerski, w kilkanacie
godzin rozpracowuj¹c nieznany program. Jest to przyk³ad hackingu w jak najbardziej pozytywnym
sensie, podany w sposób bliski rzeczywistoci. Dalej przedstawienie subkultury w³amywaczy,
te¿ jest bliskie rzeczywistoci. Pseudonimy (szkoda ¿e nie przet³umaczone), zachowania, cytaty
z w³amywaczowych gazet (Phrack), slang, s¹ o ile wiem ca³kiem realistyczne. Niestety realizm
koñczy siê w momencie wejcia w sieæ, która to wizja pasowa³aby bardziej do Neuromancera.
Podobnie, nie s³ysza³em o crackerach p³ci ¿eñskiej.
W sumie powiedzieæ mo¿na ¿e jest to ca³kiem mi³y film z nie zrealizowanymi ambicjami,
pokazuj¹cy ma³o znany wycinek ¿ycia generacji trzeciej fali.
Janusz A. Alex Urbanowicz
Hakersi (Hackers). Re¿ Iain Softley. Obs. Jonny Lee Miller, Angelina Jolie, Jesse Bradford, Matthew Lillard,
Laurence Mason, Renoly Santiago. Czas proj. 104 min. USA 1995.

Gwiezdne Wojny inaczej
By³o jasne, ¿e nowa wersja Gwiezdnych Wojen przyniesie now¹
falê gier dziej¹cych siê w wiecie filmu. I by³o jasne, ¿e L UCASA RT
E NTERTAINMENT nie przegapi okazji dodatkowych zysków. Miêdzy innymi zaprezentowa³ niezbyt u nas znan¹ grê przygodow¹ Yoda Stories.
Zaczyna siê ³atwo: Luke Skywalker l¹duje swoim X-Wingiem na Dagobah i otrzymuje od Yody zadanie. Potem akcja przenosi siê na inn¹
planetê, gdzie Luke walczy z si³ami Imperium, ucieka przed drapie¿nymi
okazami miejscowej fauny i rozwi¹zuje liczne zagadki, które w koñcu
powinny doprowadziæ go do celu. Oficjalnie s¹ to misje æwiczebne,
jednak zadania s¹ wa¿ne: ratowane agentów Rebelii, niszczenie imperialnych wytwórni czy obrona bazy.
Gracz widzi akcjê z góry i steruje Lukiem przy pomocy myszy. To doæ typowe. Natomiast
mniej typowa jest grafika, odbiegaj¹ca od epickego wymiary sagi. Maleñki Luke strzela do
maleñkich szturmowców, wskakuje do maleñkiego skoczka czy spotyka maleñkiego Dartha
Vadera. Akccja przygód rozgrywaæ siê mo¿e na trzech typach planet: nie¿nej, pustynnej i poroniêtej d¿ungl¹.
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Yoda Stories zaplanowane zosta³y jako gra lekka  ka¿d¹ z przygód mo¿na zakoñczyæ
w ci¹gu godziny. Zagadki polegaj¹ zwykle na odnalezieniu jakiego obiektu,
choæ czasem trzeba trochê pomyle. Jak zwykle pomaga znajomoæ wiat Gwiezdnych Wojen.
Innego typu rozwrywkê gwarantuje gra Shadows of the Empire 
przeznaczonej na konsole Nintendo 64. Akcja gry dzieje siê w czasie pomiêdzy
filmami Imperium kontratakuje oraz Powrót Jedi. Postaci¹ negatywn¹ jest Czarny
Ksi¹¿ê Xizor, szef przestêpczego syndykatu, którego ambicj¹ jest zast¹pienie
Dartha Vadera u boku Imperatora. Przedtem jednak musi usun¹æ z drogi Lukea
Skywalkera.
Gracz obejmuje rolê Dasha Rendara, najemnika
maj¹cego chroniæ Lukea. W pierwszej scenie (na planecie Hoth) Dash
pilotuje snowspeeder, walcz¹c z rozmaitymi maszynami Imperium, od
sond po ATT  machiny krocz¹ce. Na wy¿szych poziomach mo¿na
pilotowaæ statek Dasha, Outrider, i walczyæ z Tie czy te¿ sun¹æ na
piechotê przez nieprzyjemne terytoria. Po drodze czeka Dasha walka
z legendarnym ³owc¹ nagród, Bob¹ Fettem.
Gera wykorzystuje mo¿liwoci konsoli w generowaniu grafiki 3D,
wiêc gra siê przyjemnie. Tym bardziej, ¿e wmamy do wyboru kilka
wariacji: strzelankê, symulator itp. Przy okazji starzy PC-owi wyjadacze mog¹ nauczyæ siê
obs³ugiwaæ nie tak prosty kontroler Nintendo.
Piotr W. Cholewa
Yoda Stories, LucasArts Entertainment. Win95, 8MB HD, 2X CD-ROM.
Star Wars: Shadows of the Empire. LucasArts Entertainment. Nintendo 64.

Baby za burtê
W listopadowym numerze NF przedstawi³a Psychonautkê  debiutancki utwór Wojciecha
Szydy. Redaktor od razu (w notce) uprzedza o nadinstrumentalizacji gatunkowych rodków w prozie m³odego autora. Autor faktycznie jest m³ody (76 rocznik), ale zd¹¿y³ ju¿ napisaæ kilka równie
bezsensownych opowiadañ, drukowanych w fanzinie Semtex, który to fanzin chyba w³anie w tym
celu osobicie za³o¿y³. Myla³am, ¿e skoro tekst ukazuje siê w NF, to utwór jest na lepszym
poziomie. Niestety. Poprawi³ siê nieco jedynie styl (mo¿e to redakcja?). Tekst rozbawi³ mnie ju¿
pierwszym akapitem, gdzie mowa o plutonie egzekucyjnym, z³o¿onym ze snajperek. Czy¿by
celem rozwa³ki by³y postacie tak wychudzone, ¿e trzeba zawodowych snajperek, by do nich z
bliska trafiæ?
Pisze MP w notce o autorze, ¿e mamy tu szczere przekonanie i podobny gor¹cy apel o ocalenie cz³owieczeñstwa. Tak, mo¿e autor w³anie tak myla³, ale w kategorii cz³owieczeñstwo
umieszcza jedynie mê¿czyzn. Kobiety ju¿ siê w niej nie mieszcz¹. Psychonautka jest smêtnym
produktem fanatycznego chrzecijanina i mizoginisty, a przy tym cz³owieka zupe³nie niedowiadczonego. Zaplanowa³ sobie autor wiat opanowany przez wredne, bezbo¿ne i lesbijskie
kobiety, ale wyt³umaczenie, dlaczego tak siê sta³o, jest tak zabawne, ¿e od razu staje siê jasne, po
co opowiadanie w ogóle zosta³o napisane. W³aciwie szkoda by³o miejsca w NF. Zamiast d³ugiego
utworu wystarczy³o wydrukowaæ du¿ymi literami (tak centymetrowej wysokoci): BABY S¥
WREDNE. ABORCJA JEST Z£A. Efekt by³by ten sam. A tak mamy wiat wed³ug Szydy 
wiat, który sami sobie stworzylimy, bo gdyby nie by³o zbiorników sieci prokreacyjnej tylko
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wszyscy poczynaliby siê po bo¿emu, to nie by³oby mo¿liwe zara¿enie tych zbiorników wirusem HIV. Zdumiewaj¹cy jest rezultat tego zara¿enia wiat opanowuj¹ kobiety. A dlaczego¿ to?
Jeli, wed³ug autora, zara¿onych zosta³o 13 milionów facetów,
to po miesi¹cu by³oby niemal tyle samo zara¿onych kobiet.
A mo¿e te 13 milionów to byli sami homoseksualici, zarazili
jedynie innych facetów i wszyscy pomarli jak muchy? Ideologia
niestety przes³ania autorowi zdrowy rozsadek.
No, ale mamy ju¿ ten babski wiat I co siê okazuje? Istnieje
chrzecijañskie podziemie, do którego baby pa³aj¹ niezrozumia³¹
dla mnie nienawici¹. Ta Jedynie S³uszna religia skupia w swych
bohaterskich szeregach  uwaga!  g³ównie m³odych ch³opców,
co to lataj¹ po miecie i wypisuj¹ na murach chwytaj¹ce za serce
has³a (czy¿by autor nie móg³ siê pogodziæ z faktem, ¿e ominê³y
go bohaterskie czasy pisania solidaryc¹ na murach?). Oczywicie ch³opcy nosz¹ wznios³e imiona
(nieco tylko przekszta³cone: Eliasz, Jeremiasz i Szymon). Sk¹d siê wziêli w tym mizoginistycznym
wiecie, gdzie wokó³ wredne baby? Sadze, ¿e rozmna¿ali siê w podziemiach jak pieczarki (przez
grzybnie) albo przez p¹czkowanie. Wprawdzie jest wspomniane, ¿e s¹ tam jakie kobiety, ale
okazuje siê, ¿e dwie opisane przez autora to agentki. Reszta jest jak widaæ niewa¿na Tak wiêc
bohaterskie pacholêta wyruszaj¹ na akcje malowania murów i o ma³o nie gin¹ pod kulami bab.
Kobiety s¹ tu okrutne i bezbo¿ne, wiec jako takie nie szanuj¹ ludzkiego ¿ycia (mówi¹ o rannym
cierwo). Fanatyzm autora nie dopuszcza bowiem myli, ¿e mo¿e istnieæ jakakolwiek moralnoæ
prócz chrzecijañskiej, nie dopuszcza nawet mo¿liwoci, ¿e innowiercy lub ateici mog¹ kierowaæ
siê w ¿yciu jak¹kolwiek etyk¹. Wed³ug autora, kto, kto nie jest chrzecijaninem, musi byæ morderc¹ i/lub zboczeñcem Tak przynajmniej wynika z tego utworu. Jedyny niewierz¹cy facet
w tej opowieci (wszyscy inni s¹ chrzecijanami) jest  uwaga!  hermafrodyt¹ i kawalerem.
A czemu nie pann¹? Jedyna baba, której autor nie zmiesza³ z b³otem (prócz ubitej na samym
pocz¹tku przez snajperki), staje siê matk¹ w cudowny sposób, sugeruj¹cy niepokalane poczêcie.
Lecz dla wiêkszego dramatyzmu tytu³owa psychonautka od razu zachodzi w trzymiesiêczn¹ ci¹¿ê.
Spytacie po co? ¯eby by³o wiadomo jakiej p³ci jest dziecko, oczywicie. Bo, naturalnie, jest
jedynie s³usznej p³ci. I jeszcze dlatego, by wykazaæ ohydê aborcji, której na tak du¿ym p³odzie
dokonuj¹ wredne baby w Agencji Aborcyjnej. Autorowi wszystko jedno, co to za agencja, gdy¿
mimo nazwy aborcyjna s¹ tam te¿ przechowywane plemniki, oczywicie tylko te bez chromosomu Y. Proponujê ma³¹ poprawkê do tekstu. Niech bohaterka ma od razu ci¹¿ê omio-, a nawet
dziewiêciomiesiêczn¹. Efekt aborcji by³by znacznie bardziej dramatyczny. Jak ¿adna logika ju¿
nie obowi¹zuje, to mo¿na poszaleæ.
Mizoginizm W. Szydy objawia siê te¿ takimi bezsensami jak piêtno na ramieniu agentki,
Racheli. T³umaczy ona, ¿e tak znakowano kobiety w domach nierz¹du. Nierz¹d w wiecie kobiet???
Zupe³nie te¿ nie rozumiem po co autorowi by³a wyra¿ona na pimie sugestia tego, co sta³o siê
miedzy Rachel¹, a sobowtórem Maksymiliana. Przecie¿ agentka mog³a go wczeniej zadziabaæ
tym sztyletem, nie musia³a czekaæ a¿ do koñca intymnego zbli¿enia. Kuriozum stanowi list
po¿egnalny tego¿ sobowtóra: Jak Zbawiciel zginê z rêki kobiety, jak On zostanê zg³adzony
sztyletem zbrodni. Albo w tym antychrzecijanskim wiecie nikt ju¿ nie pamiêta jak to naprawdê
by³o, albo Judasz te¿ by³a kobiet¹. Nie mo¿e tu przecie¿ chodziæ o powtórne przyjcie Zbawiciela
- nie mogê uwierzyæ, by autor s¹dzi³, ¿e skrobanek dokonuje siê sztyletem.
Szczytem kretynizmu jest tu pomys³, który wiadczy jedynie o niedojrza³oci psychicznej
autora i zerowej znajomoci kobiecej psychiki  chodzi o modna bi¿uteriê, zwana prenataln¹
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(laminowany pó³toramiesiêczny embrion). Proponuje wykorzystanie autorowi innego pomys³u
 bi¿uterii w tym stylu dla panów. Do chrzecijañskich prawiczków z tej bzdurnej opowieci
idealnie pasowa³yby wianki z zasuszonych penisów (które w wyniku grzechu obcowania pozama³¿eñskiego, poodpada³y bezbo¿nym facetom). Tekst pasuje jak ula³ do wydawnictwa FULMEN,
nie do NF. Chyba, ¿e nasz ulubiony miesiêcznik zamierza nawi¹zaæ z ta firma sta³¹ wspó³pracê
Proponuje tomik z nowelkami Szydy i Solskiego. Oba teksty siêgaj¹ szczytów g³upoty.
Wojciech Szyda: Psychonautka. W: Nowa Fantastyka 11(182)/1997.

El¿bieta Gepfert
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JAJO GWAIHIRZÊCIA
CZYLI
PANOPTIKUM TOLKIENOWSKIE
Wiadomoæ dla smokolubów.

Dnia 11 grudnia w pamie dobranockowym Telewizja Polska
(program I) wyemitowa³a pierwszy odcinek animowanych Scen z ¿ycia Smoków na podstawie ksi¹¿ki Beaty Krupskiej pod tym samym
tytu³em. Jest to ju¿ kolejna adaptacja uroczej opowieci o Smokach
lubi¹cych zupê ogórkow¹. Inn¹ adaptacjê: spektakl w krakowskim
teatrze Groteska opisano w Miesiêczniku.
Nie mo¿na os¹dzaæ definitywnie ca³ego serialu animowanego po
tylko jednym odcinku, lecz jak na razie pomys³ plastyczny jest ciekawy i strawny dla oka, g³osy
aktorów dobrane trafnie, a scenariusz trzyma siê orygina³u... czyli same superlatywy. A w dodatku
w koñcowej scenie ¯aba zachêca do ogl¹dania nastêpnego odcinka. Czego nie omieszkam uczyniæ.
MARIGOLD

OD REDAKCJI

Niedrodzy Czytelnicy! Oto oddajemy w Wasze
£apska drugi numer naszego pisma. Mamy nadziejê,
¿e treæ pierwszego numeru nie przynios³a Wam zawodu (ani niestrawnoci czy zatwardzenia).
Niestety, z przykroci¹ musimy stwierdziæ, ¿e jakie
z³oliwe i najwyraniej zazdrosne elfy dokona³y
sabota¿u w naszym pimie i w rezultacie wysz³o podzielone na po³owy. Na szczêcie zaprzyjaniona
Smoczyca zajê³a siê ju¿ t¹ spraw¹ (i elfami te¿). ¯yczymy Wam niemi³ej lektury i niech Morgoth
bêdzie z Wami.
Mordcon97sprawozdanie naszego agenta ukaza³o siê ju¿ w Miesiêczniku.

Kupiê magiczne Piercienie

OG£OSZENIA DROBNE
Sauron Wielki

Zak³ad tkacki Szeloba spó³ka zb.o.o.(bardzo ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹) zatrudni
m³odych, soczystych orków. Darmowe zakwaterowanie i firmowe kokony robocze. Zainteresowanych prosimy o osobiste zg³oszenie siê na konsumpcjê kwalifikacyjn¹ pod adres: Jaskinia Szeloby,
prze³êcz Kirith Ungol.
Zaginê³y klucze od wie¿y Orthank. Uczciwego znalazcê prosimy o zwrot, bo jak nie, to i tak
prêdzej czy póniej ciê dopadnê, Grimo!
Saruman  Który Pra³ W Zwyk³ym Proszku
Zamieniê lokal o powierzchni 2 metry na metr na wiêkszy z dziur¹ klozetow¹. Pokryjê braki
w s³omie. Dop³ata w dziennych racjach ¿ywnociowych do uzgodnienia.
Wiêzieñ 3980542
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PROGNOZA POGODY

Zachmurzenie du¿e, bez opadów, w promieniu stu metrów od Wie¿y bezwietrznie, nad reszt¹
kraju wiatr umiarkowanie wschodni. W razie nadejcia niepomylnych wieci z Zachodu mo¿liwe
burze. Taka pogoda utrzyma siê przez tydzieñ czy dwa, a mo¿e i przez trzy lub cztery.
Prognozê pogody opracowa³ Instytut Mordorologii
i Gospodarki ciekowej
Redaktor wydania ten sam co zawsze.

Wiadomoci Bucklandu
...i nie tylko

nr
102

grudzieñ 1997 / styczeñ 1998

Grudzieñ to zima i wiêta. Na szczêcie wi¹teczna atmosfera jest raczej niezale¿na od pogody,
która akurat niezbyt dopisa³a. wiêta by³y za to wyj¹tkowo d³ugie, prawie dwutygodniowe. Tak
d³ugi czas b³ogiego lenistwa, odpoczynku od codziennych k³opotów i trosk to dobry czas na wyprawy
w krainê fantazji. Mam co prawda wra¿enie, ¿e przedwi¹teczna oferta ksiêgarska nie by³a tym
razem zbyt bogata, ale nie ma tego z³ego co by na dobre nie wysz³o - dziêki temu mo¿na by³o
nadrobiæ zaleg³oci oraz wróciæ do rzeczy starszych.
A w zwi¹zku z nastaniem nowego roku sk³adam niezimowo gor¹ce ¿yczenia wielu radoci
i wzruszeñ na szlakach wêdrówek po najwiêkszej z krain - Krainie Wyobrani.
jlEiE6
(Laisar)

Dom Mathom przedstawia
SZTUCZNE OGNIE
W³aciwie trudno powiedzieæ z jakiej okazji i jakimi
drogami do Domu Mathomów dotar³o pud³o z zestawem sztucznych ogni. Ju¿ samo pud³o jest niezwyk³e,
bo drewniane z okuciami z czarnego ¿elaza inkrustowanego srebrzystym metalem a na wieku ma intarsjowane
obrazki (mozaika z ró¿nych gatunków drewna). Wnêtrze
wy³o¿one czerwonym aksamitem posiada ró¿norakie
przegródki dostosowane do wielkoci i kszta³tu sztucznych ogni. Czego tu nie ma...!Obok typowych ogni jak
wiece czy gwiazdy s¹ Drzewa Valinoru, Nifredil,
Elanor, i mnóstwo przegródek z nazwami sugeruj¹cymi znacznie pospolitsze kwiaty jak ró¿a czy
stokrotka. Jednak¿e zdumienie i zaciekawienie zwiedzaj¹cych wywo³uj¹ przegródki z nazwami
typu Smoki Ogniste,  Krasnoludzki cios m³otem, Szar¿a Czarnych..., Umiech orka, czy
w koñcu Piercienie. Wyobra¿enie o tym jak owe cudeñka wygl¹da³y w pe³ni rozwiniête na niebie
daje do³¹czony do zestawu katalog z kolorowymi obrazkami. Szkoda jedynie tego, ¿e zachowa³o siê
tylko po jednym egzemplarzu z ka¿dego rodzaju naboju, bo opiekunowie Domu musz¹ ustawicznie
(szczególnie noc¹) udaremniaæ próby okolicznych hobbici¹t odpalenia którejkolwiek... A gdyby to
siê uda³o...!!! To by³by dopiero fajerwerk! Na trzy fajerki!
I JU¯ NA KONIEC:
Radosnych wi¹t i wszelkiej pomylnoci w Nowym Roku!
¯ycz¹ autorzy Panoptikum.
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Wyobrania!
Jest mo¿e ona nie jedynym, ale na pewno najwa¿niejszym i niezbêdnym instrumentem do grania w RPG.
Wiedza o wiecie w³asnej postaci jest wa¿na, lecz trzeba
mieæ choæ odrobinê wyobrani, by móc j¹ zastosowaæ.
Pos³u¿ê siê przyk³adami dla zobrazowania zagadnienia.
1) Próba upolowania wê¿a poprzez z³apanie go
w d³onie zakoñczy³a siê dla postaci sukcesem po³owicznym. Z³apaæ go oczywicie z³apa³a, by³a doæ zrêczna i szybka by nie zdo³a³ uciec, ale pochwycony j¹
uk¹si³ i w wyniku tego zmar³a.
Nie negujê tego typu zagrywek lecz dobrze by by³o, by gracz by³ wiadom prawdopodobnych
nastêpstw swoich czynów. Czyli je¿eli osoba ta wiedzia³a, ¿e tak siê to najpewniej skoñczy i ponadto mia³a pomys³ dlaczego jej postaæ to robi, to wszystko jest w porz¹dku. Bo przecie¿ mog³o byæ
tak, ¿e w wyniku notorycznego pecha popad³a w przygnêbienie i postanowi³a Dam losowi szansê,
zaryzykuje ³api¹c wê¿a; je¿eli prze¿yjê próbê, znajdê si³ê, aby dalej stawiaæ czo³o losowi, a je¿eli
za ugryzie mnie i oka¿e siê byæ jadowity to trudno, taki by³ wyrok losu. Ma³o racjonalne, ale
do przyjêcia.
Sytuacja wy¿ej opisana jest doæ jednoznaczna, wywo³uje umieszek u starych graczy i opowiada siê j¹ w formie anegdoty. Takie zachowania zdarzaj¹ siê w przyp³ywie zaæmy umys³owej,
zw³aszcza u pocz¹tkuj¹cych graczy.
Prawdziwy problem stanowi¹ mniej oczywiste sytuacje.
2) Czarna noc, pada deszcz, dwóch ludzi szamocze siê w zwarciu na ³¹ce. Towarzysze jednego
z nich chc¹ pomóc swemu kompanowi. Staj¹ nad walcz¹cymi i u¿ywaj¹c ciê¿kiej broni
zamachowej o nielichej bezw³adnoci staraj¹ siê ok³adaæ obcego im cz³owieka. W wyniku ich
radosnej dzia³alnoci ginie osoba bêd¹ca celem ataków, ale okazuje siê, i¿ towarzysz te¿ nie ¿yje
i nastêpuje konsternacja*).
Mo¿e jako MG mylnie oceni³em sytuacjê. Je¿eli tak jest, to chêtnie us³ysza³bym lub przeczyta³
rzeczowe argumenty neguj¹ce moje wnioski.
Ja widzia³em te sytuacje nastêpuj¹co. Dwóch silnych facetów walczy w zwarciu jak zapanicy.
Obaj s¹ wiadomi spadaj¹cych z góry ciosów. Jeden z nich zak³ada, ¿e jest to wsparcie dla przeciwnika i trzyma siê kurczowo swego wroga staraj¹c siê byæ jak najbardziej ruchliwy, tak by nie
daæ stoj¹cym nad sob¹ pewnego celu. Dodatkowo ciemnoci i deszcz zdaj¹ siê byæ jego sojusznikami  niewielka z nich pociecha, poniewa¿ ró¿ni siê gabarytami od swego nieprzyjaciela, ale
zawsze jaka. Wtedy  uogólniaj¹c atakuj¹cy z pe³n¹ si³¹ spuszczaj¹ broñ na walcz¹cych,
oczywicie chc¹c trafiæ tylko jednego z nich. Zupe³nie nie wiem sk¹d, ale ronie we mnie podejrzenie o mo¿liwoci trafienia tak¿e drugiego z walcz¹cych. Na pewnym etapie zdaje siê ono
zwiêkszaæ, gdy¿ le¿¹cy kamrat zaczyna udawaæ omdla³ego, w wyniku czego daje sob¹ manewrowaæ
jako zas³on¹ przed razami.
Tak wiêc mylcie, to nie boli (przypis przepisuj¹cego).
Marcin Pawe³czyk
Opis sytuacji nie jest do koñca wierny. Pozwoli³em sobie pomin¹æ elementy nieistotne dla
problemu jaki stara³em siê przedstawiæ.
*)
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KRAKON 98
Termin: 12  15 lutego 1998, od czwartku, godz.17.00 do niedzieli, godz. 12.00.
Miejsce: Szko³a Podstawowa nr 10, ul. Blachnickiego 1.
Dojazd: Z Dworca G³ównego proszê kierowaæ siê w stronê Hali Targowej. Mo¿na iæ piechota
(ok. 15 min), ale najlepiej jest wsi¹æ w tramwaj nr 7 i wysi¹æ na przystanku Hala Targowa.
Szko³a znajduje siê ok. 5 min. drogi za Hala.
Cena: Do 1 lutego 30- z³ (dla kobiet 25 z³) p³atne przekazem pocztowym na adres: Krakowski
Klub Mi³oników Fantastyki D¿abbersmok, skr. poczt. 656, 30-960 Kraków). Po 1 lutego
akredytacja p³atna na miejscu, koszt ok. 35 z³ (dla kobiet o 5 z³ mniej). Wejciówki jednodniowe: 15 z³ w pi¹tek i sobotê, oraz 8 z³ w czwartek i niedzielê.
Nocleg: Jak zwykle w szkole. Osoby zainteresowane zarezerwowaniem noclegu w hotelu prosimy
o kontakt, postaramy siê to za³atwiæ  chocia¿ najtañsze znane nam noclegi to i tak wydatek
oko³o 20  30 z³
Wy¿ywienie: Na miejscu znajduje siê bufet i ma³y sklepik. Niedaleko szko³y jest te¿ pizzeria,
chiñczyk oraz sto³ówka
PROGRAM
Przewidywane s¹ trzy bloki tematyczne:
Czwartek 17.00  Pi¹tek 17.00: Humor, Erotyka i Zabawa! Atrakcja dnia bêdzie MEGA-konkurs
w którym dru¿yny bêd¹ walczyæ o tytu³ Fana Wszechczasów.
Pi¹tek 17.00  Sobota 17.00: Bêdzie Krwawo i Upiornie, a przede wszystkim Wampirycznie.
Konklawe, czyli LARP w wiecie Wampira: Maskarady. Na sobotê przewidujemy natomiast
konkurs strojów horrorystycznych.
Sobota 17.00  Niedziela 12.00: Tematyka spokojniejsza: Nauka, SF oraz Powa¿ne Dyskusje
Atrakcja dnia (nocy?) bêdzie pokaz filmów amatorskich.Tradycyjnie odbêdzie siê równie¿
mro¿¹cy krew w ¿y³ach konkurs Omnibus.
Gocie: (nie ze wszystkimi zd¹¿ylimy siê jeszcze skontaktowaæ, wiêc mo¿liwe s¹ zmiany) M. Parowski, J. Grzedowicz, D. Zientalak Jr, J. Drewnowski, T. Ko³odziejczak, R. A. Ziemkiewicz,
M. Oramus, M. S. Huberath, M. Jab³oñski, J. Dukaj, E. Dêbski, R. Pawlak i inni
Gry: Zapewniamy sale oraz mistrzów gry (tych, którzy zg³osz¹ siê po przyjedzie oraz s³u¿bowych  cz³onków KKMF D¿abbersmok). Dla gier strategicznych przewidziana jest du¿a sala
gimnastyczna i sto³y do gry oraz sêdziowie (Warzone, WFB, Necromunda, Space Hulk itp.)
Odbêdzie siê kilka oficjalnych turniejów karcianych (DoomTrooper, Kult, Star Wars, prawdopodobnie Vampire: the Eternal Struggle i Magic: The Gathering). Dla innych gier (Guardians, X-files itp.) bêd¹ turnieje nieoficjalne, ale tak¿e atrakcyjne.
Kontakt:
Micha³ Madej: ul. Halczyna 18 Kraków, tel. (012) 637-69-65, madejm@infoserv.ii.uj.edu.pl
Stanis³aw Strelnik: tel. (012) 267-01-14 (po 22.00), strelnik@student.uci.agh.edu.pl
KKMF D¿abbersmok (012) 421-89-92 (roda  sobota w godz. 17.00  21.00).
Strona WWW http://www.krakon.org.pl wkrótce.
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Nordcon w Hawk Hill City

Joannie Zieliñskiej dedykujê

Do Nordconu mam stosunek ambiwalentny. Z jednej strony jest to
zwykle ca³kiem fajna, typowo fanowa impreza, z drugiej  te kilometry,
zimno (PWC mia³ kiedy ró¿nicê temperatur w pokoju i na korytarzu
10oC. Na korzyæ korytarza) i pewna specyfika (o czym szerzej póniej).
Powodowa³o to, ze dosyæ d³ugo nie mog³em zdecydowaæ siê na wyjazd.
Kiedy siê zdecydowa³em, by³o ju¿ oczywicie za póno (GKF, chc¹c
robiæ dobre imprezy, ogranicza iloæ uczestników). Na szczêcie pojawi³a siê wtedy Asia Zieliñska. Dziêki jej rozlicznym kontaktom i znajomociom ju¿ we wtorek wiedzia³em, ¿e w czwartek pojadê do Jastrzêbiej Góry
Powinienem w³aciwie napisaæ do Hawk Hill City gdy¿ w tym
roku na Nordconie wszyscy (no prawie) bawili siê dzielnie w Indian
Ewa Bia³o³êcka
i kowbojów
jako zastêpca szeryfa
PRZERWA NA ANEGDOTKÊ: Kierowca PKS-u pyta dziewczyoraz Konrat T. Lewandowski
jako kat-domokr¹¿ca z firmy
ny doje¿d¿aj¹cej w pi¹tek: Pani wie co tam siê dzieje? Wszyscy jako
Ostatnie podrygi
dziwnie poubierani.
Tak zatem wyruszylimy z Krakowa por¹ nader barbarzyñsk¹, ¿eby po po³udniu znaleæ siê
w dobrze wszystkim znanym DW Hutnik. Tam po zameldowaniu w recepcji rzuci³em siê w wir
programu, tzn. rzuci³bym siê gdyby takowy by³. Organizatorzy widocznie jednak potraktowali
czwartek jako dzieñ dojazdowy gdy¿ przewidzieli jedynie otwarcie (nie zd¹¿y³em), spêd byd³a
(nie poczuwa³em siê), spotkanie z Przewodasem (nie poszed³em  nie przepadam za metafizyk¹)
i jeden tajemniczy pojedynek (ani s³owa w informatorze). Spotkanie ponoæ okaza³o siê ca³kiem
ciekawe, gdy¿ Konrad wynagrodzi³ przyby³ych nie mówi¹c o metafizyce (zupe³nie jak ten statkowy
trubadur). Na pojedynku za strzelali siê prezydenci; by³y  Lechu Olczak i obecny  Krzysztof
Papierkowski. Mimo wysi³ków Inglota i wzajemnych zarzutów o nicnierobienie na rzecz fandomu,
obesz³o siê bez krwi.
Pi¹tek powinien rozpocz¹æ siê spotkaniem z autorem nowej ksi¹¿ki fantastycznej Prawo
mierci, Jackiem D¹ba³¹. Niestety sam zainteresowany nie przyby³. Chorego autora dzielnie zast¹pi³a bardzo mi³a pani wydawca (wydawczyni?), co sprowadzi³o szybko temat rozmowy na narzekanie na rynek ksiegarsko-wydawniczy. W samo po³udnie na panelu spotkali siê Marek Oramus
(Nie jestem w³acicielem, ani udzia³owcem) z Jackiem Inglotem, ¿eby rozwa¿aæ sprawê fandomu. Oramus wspomina³ prapocz¹tki (Poznañ rok 1976)
a Inglot wró¿y³ fandomowi szybk¹ mieræ. Najprawdopodobniej na marskoæ w¹troby. Wkrótce potem Genio
Dêbski z dum¹ prezentowa³ swoje internetowe dziecko
 Fahrenheita.
Na drugi pojedynek (Maciek Parowski vs. Tomek
Ko³odziejczak) prowadz¹cy go Inglot odgrzeba³ star¹,
sprzed omiu lat k³ótniê  artyku³ Tomka & Co. (tj.
TRUST-u) pt. Maciej Parowski  brudnica czy pszczó³ka
i odpowied Maæka Ja, Honecker polskiej fantastyki albo
wszystkie twarze szatana. Licz¹cy na krwawe widowisko
Uczestnicy konkursu strojów.
Z lewej zwyciêzca
zawiedli siê jednak po raz kolejny. Adwersarze pogodzili
 szaman (Witold Siekierzyñski)
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siê, przeprosili i obiecali na przysz³oæ owocn¹ wspó³pracê. Nastêpnie ww. Inglot popêdzi³ na
spotkanie z samym sob¹, by po godzinie wróciæ na kolejny pojedynek. Te wydarzenia z powodu
nawi¹zania znajomoci z tzw. fandomem niestety umknê³y mej uwadze. A podobno ten pojedynek by³ najciekawszy. Genio star³ siê tam ca³kiem ostro z Jackiem Inglotem. Ponoæ posz³o im
o powód i o to, ¿e Inglot broni³ wa³ów przed wysadzeniem.
O 20.00 nast¹pi³ gwod programu czyli Czas Szamana (nie chodzi tutaj o Witka z warszawskiego Rassuna). Szaman ów opowiada³ niezwykle d³ugo
i ciekawie o Indianach, ich zwyczajach i kulturze. Spotkanie
to, z uwagi na swoj¹ atrakcyjnoæ, nieco siê przed³u¿y³o,
powoduj¹c automatycznie opónienie spotkania z Kaczorem
Superior czyli Tomaszem Ko³odziejczakiem. Ten opowiada³
równie d³ugo i równie ciekawie o komiksach, swojej nowej
ksi¹¿ce Przygody rycerza Darlana, o planach dotycz¹cych
Imperium Solarnego itp. Dzieñ zakoñczy³a zwyczajowa
nordconowska burleska. O niej póniej.
Ela Gepfert oraz autor niniejszego
W sobotê pierwsze spotkanie tradycyjnie siê nie odby³o
sprawozdania
 nie dojecha³ Jacek L. Komuda herbu Kociesza, znawca
pod kaktusem
sarmatyzmu. Tym razem wydawca go nie zast¹pi³. Odda³em
siê zatem sprawom prywatnym. Odpad³o mi co prawda spotkanie z Jackiem Pniewskim z ZYSK
i S-ka, ale naprawdê nie mia³em ochoty na seans nienawici (nawet wobec J. £oziñskiego).
Wyrobi³em siê natomiast na pojedynek Marka Oramusa i Macieja Parowskiego. Tradycyjnie
(ach ta si³a tradycji) interlokutorzy pogodzili siê zamiast strzelaæ. Jedyna k³ótnia (krótka) odby³a
siê o to, kto kogo wci¹gn¹³ do fandomu. Ten¿e sam Parowski potem wspólnie z Jaros³awem
Grzêdowiczem wypowiadali siê w samych superlatywach o rynku czasopism fantastycznych w Polsce. Wierz¹c im jest naprawdê niele. Na zakoñczenie odby³o siê jeszcze spotkanie z wydawnictwem NOWA, które szybko przerodzi³o siê w promocjê nowej ksi¹¿ki Ewy Bia³o³êckiej, któr¹
dopiero co przywióz³ szef wydawnictwa  Mirek Kowalski. Na koniec jeszcze konkurs strojów,
zakoñczenie po³¹czone z wrêczaniem nagród i 11 Nordcon dobieg³ koñca. Niedziela bowiem per
analogiam by³a dniem wyjazdowym  od rana autokary wywozi³y liczn¹, wymêczon¹ wieczornym
pid¿am-party, braæ kowbojsk¹ do Gdyni.
PRZERWA NA ANEGDOTKÊ: Wokó³ autobusu k³êbi siê t³um. Zdecydowana wiêkszoæ
jeszcze w strojach (kapelusze, p³aszcze, kamizelki itp.) Asia Zieliñska t³umaczy Catarzynie Manikowskiej: To jest bilet Micha³a Rokity. Taki ch³opak w kapeluszu.
Miejsce to wymaga ¿ebym wspomnia³ o konkursach i nagrodach. Otó¿ PWC </fanfary/>
otrzyma³ w uznaniu swej pisarskiej dzia³alnoci na licie dyskusyjnej pl.listserv.sf-f presti¿ow¹
nagrodê Srebrnego ledzia dla kochaj¹cych inaczej (chodzi oczywicie o kochanie GKF-u). Bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e wczeniej tak¹ sam¹ nagrodê otrzyma³a Ela, s¹ spore szanse na hodowlê i byæ
mo¿e ju¿ wkrótce ka¿dy cz³onek KF bêdzie dumnie paradowa³ z ma³ym srebrnym ledzikiem.
Jaki ten konwent by³? Jak pisa³em na pocz¹tku nader nierówny. Impreza zaiste by³a nad
wyraz fanowska i funowa, pozwalaj¹ca na bezporedni kontakt fanów ze sob¹. Np. ni¿ej podpisanemu uda³o siê z prawdziwym trudem wywin¹æ z rak niejakiego Tadeusza Dudy (wilku podmorski, szuwarowo-bagienny). Inna sprawa, ¿e by³o tam sporo osób, które z fandomem mia³y
bardzo ma³o wspólnego. Wystarczy wspomnieæ o tym, ¿e sale zbiorowe, nazwane przez organizatorów Slumsami w pe³ni na tê nazwê zas³u¿y³y. Drug¹ powa¿n¹ spraw¹ by³a zwyczajowa nordconowska burleska czyli striptease. Nie doæ, ¿e wypad³a kiepskawo, to jest ona znakiem, ¿e
GKF jest trudniej reformowalny ni¿ polska S³u¿ba Zdrowia.
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Program i jego natê¿enie (porównuj¹c choæby z Polconem) nie wypad³o najlepiej. Sporo
goci specjalnych nie dojecha³o, a i bez tego program by³ jaki taki rozlaz³y, z momentami d³u¿yzn
(D³u¿yzny panie, nic siê nie dzieje). Nie pomaga³ w tym bynajmniej program wydany jako kolejny
numer Czerwonego Kar³a. Skutek by³ taki, ze wysz³o organizatorom co na kszta³t winki morskiej
 ni to fanzin, ni to informator. Aczkolwiek, trzeba to przyznaæ organizatorom, mapki by³y bardzo
dobre.
Reasumuj¹c 11 Nordcon nieco mnie rozczarowa³. Nad kolejnym bêdê siê zastanawia³ znacznie
d³u¿ej. Choæ zacznê odpowiednio wczeniej.
Micha³ Rokita
P.S. Autor zaznacza, ze nie by³ i nie jest cz³onkiem l¹skiego Klubu Fantastyki.
P.P.S. Autor zaznacza, ze uogólnienia typu organizatorzy lub GKF zosta³y u¿yte wy³¹cznie w celu
wiêkszej wygody pisz¹cego i czytaj¹cych.
P.P.P.S. Na koniec chcia³bym podziêkowaæ bardzo serdecznie Bogdanowi Gwozdeckiemu. Bez jego dobrej
woli to sprawozdanie nie mia³o szans by powstaæ. Dziêkujê, Bogusiu.
Co: Nordcon 97
Gdzie: DW Hutnik, Jastrzêbia Góra
Kiedy: 47.12.1997

/
NORDCON W PIGULCE
WROTA PIEKIE£: gdyñska knajpa, gdzie serwuj¹ dobre jedzenie, ale nie zapewniaj¹ intymnoci (ze wszystkich stron otacza nas kolejka g³odomorów, obserwuj¹ca ka¿dy kês).
PROGNOZJA:

Natalka, co to
jest burleska?

Nie wiem, ale mam
z³e przeczucia

BURLESKA: bezpruderyjna kobieta wynajmowana za garæ dolarów, zapewniaj¹ca
rekordow¹ frekwencjê samców.
KONKURS: punktowane odpytywanie goci, zaaran¿owane w celu wrêczenia nagrody g³ównej: paki gumy do ¿ucia (organizatorzy czytali niedawno Opowieci z dreszczykiem).
KATAKWIZYTOR: przedstawiciel firmy Ostatnie podrygi, której dewiz¹ jest dwa pierwsze wieszania w cenie jednego.
POJEDYNEK: bezkrwawy test na odpornoæ, przeprowadzany wród luminarzy sf (pary dobiera
siê na zasadzie kontrastu psychofizycznego).

18

FANDOM: organizacja, do której dniami i nocami têskni samotny kowboj M.O.
KOMPLEMENT:

Taka stara
czy taka piêkna?

Wygl¹da pani
jak Pola Negri

POWROT DO DOMU: obowi¹zkowy horror na dalekich trasach. Po wniesieniu ³ódki i wyrzuceniu z przedzia³u nadmiaru panów, moglimy zagraæ w cytaty. Pies te¿.
Joanna Zieliñska

NORDCON a gry
Zacznê od RPG. By³a sala do prowadzenia sesji, do której klucz mo¿na by³o wypo¿yczyæ.
Nie widzia³em, by j¹ zbyt czêsto wykorzystywano. Gospodarze konwnetu zorganizowali dwa
konkursy: na najlepszego Mistrza Gry i najlepszego Gracza. Do samych rozgrywek nie mam
¿adnych zastrze¿eñ; sta³y na porz¹dnym poziomie. Gracze oceniali je pozytywnie. Gra³o siê
w Jastrzêbiej Górze trochê inaczej  o wiele bardziej storytellingowo ni¿ u nas. Ta odmiennoæ
by³a dla mnie dodatkow¹ atrakcj¹. Niestety organizacja by³a fatalna. Czêæ gospodarzy nie wiedzia³a w ogóle czy wemie udzia³ w sesjach, rezygnowali i decydowali siê co chwilê, oraz notorycznie przesuwali terminy sesji.
Co do gier strategicznych, to gospodarze zadbali o pomieszczenia i sto³y przygotowane do
rozgrywek. Dla mnie, laika, tego typu rozgrywki wygl¹da³y bardzo ³adnie. Uczestnicy gier strategicznych nie zachwycali siê, ale te¿ i nie narzekali.
Karciane pojedynki rozgrywa³y siê bez wiêkszych zak³óceñ. Odnios³em te¿ wra¿enie, ¿e
organizatorzy tutaj o wiele powa¿niej do tego podeszli. Mo¿e dlatego, ¿e wystarcza³ tam w sumie
jeden cz³owiek jako sêdzia.
W RPG te¿ by³ jeden taki, Termos, i  moim zdaniem  gdyby nie jego zaanga¿owanie
i starania, nic by nie wysz³o z ¿adnego konkursu.
Z powa¿aniem
najlepszy Mistrz Gry Nordconu
(przynajmniej konkursowo)
Marcin Pawe³czyk
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`
`
Pietnascie
lat swietlnych
` redakcji F i NF
To ju¿ piêtnacie lat... Pierwszy numer
Fantastyki, zdobyty spod lady, by³ objawieniem,
teraz mo¿na go dostaæ bez problemu w ka¿dym
kiosku  tempora mutantur.
Redakcja hucznie obchodzi³a jubileusz 
oficjalnie i nieoficjalnie; pod koniec miesi¹ca spotka³o siê grono wielbicieli komiksu, ¿eby ponarzekaæ na
spadek ich popularnoci oraz k³opoty z dystrybucj¹.
Rozmawiano te¿ o s³ynnych nowociach filmowych (Pi¹ty element, Faceci w czerni),
przeprowadzono wiele konkursów. Wierni czytelnicy mogli spotkaæ siê z ludmi, którzy przeszli
do legendy sf (lub ich bliskimi  pani¹ Jadwig¹ Zajdel, Stanis³awem Winiewskim  bratem
Adama Winiewskiego-Snerga).
Tydzieñ póniej przyjaciele redakcji zebrali siê w Muzeum Etnograficznym. Przybyli niemal
wszyscy, niegdy i obecnie zwi¹zani z fantastyk¹. Po konferencji prasowej (spontanicznie
wspominano stare, dobre czasy), odby³ siê przedpremierowy pokaz filmu Kontakt. Poczêstunek
wspó³pracowników i konkurencji w podziemiach Sherwood Pubu zakoñczy³ ten mi³y wieczór.
Potem impreza stopniowo przenios³a siê na Mokotowsk¹, gdzie balowano do rana  wyje¿d¿aj¹cych goci osobicie ¿egna³ zmêczony, lecz ca³kowicie przytomny i twardo stoj¹cy na posterunku
Maciej Parowski.
Joanna Zieliñska

Co: Jubileusz 15-lecia Fantastyki i Nowej Fantastyki
Gdzie: siedziba redakcji, pub Sherwood, WOK i inne
Kiedy: 23, 24 i 29 padziernik 1997.
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