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Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze
l¹skiego Klubu Fantastyki
Dnia 1 marca (niedziela) o godzinie 11.00 w sali nr 227 Instytutu Matematyki Uniwersytetu
l¹skiego (ulica Bankowa 14, wejscie od strony Pizza Hutt) odbêdzie siê Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze l¹skiego Klubu Fantastyki. W tym roku mija trzyletnia kadencja
w³adz Klubu, wiêc Walne Zebranie wy³oni nowy zarz¹d, s¹d organizacyjny i komisjê rewizyjn¹.
Przypominamy, ¿e obecnoæ na Walnym Zebraniu jest obowi¹zkiem ka¿dego cz³onka Klubu.

Porz¹dek Walnego Zebrania
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodnicz¹cego obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwa³
i wniosków.
4. Stwierdzenia wa¿noci Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie porz¹dku obrad.
6. Sprawozdania
 finanse  skarbnik Arkadiusz Sroka
 dzia³alnoæ Klubu  prezes El¿bieta
Gepfert
 sekretariat  sekretarz Dariusz Donat
 biblioteka  bibliotekarka Justyna ciga³a
 kontakty zagraniczne  wiceprezes Piotr
W. Cholewa
 redakcja Miesiêcznika  Piotr W. Cholewa

 sekcja tolkienowska  szef sekcji Andrzej
Kowalski
 sekcja Role Playing Games  Marcin
Pawe³czyk (Nagul I)
 S¹d Organizacyjny  przewodnicz¹cy
Tadeusz Olszañski
 Komisja Rewizyjna  przewodnicz¹cy
Andrzej Kowalski
7. G³osowanie nad udzieleniem absolutorium
ustêpuj¹cemu zarz¹dowi.
8. Wybór nowego zarz¹du.
9. Wybór komisji rewizyjnej.
10. Wybór s¹du organizacyjnego.
11. Wolne wnioski.
12. Zamkniêcie obrad.

Zazd Cz³onków Korespondentów KF
Dnia 28 lutego odbêdzie siê kolejny Zjazd Cz³onków Korespondentów KF. Tym razem
korespondentów bêd¹ gocili u siebie El¿bieta Gepfert i Piotr W. Cholewa. Uprzedzamy o
koniecznoci zabrania ze sob¹ niezbêdnych przyborów do spania (karimata/piwór), oraz
sk³adkowej kwoty (5 do 6 z³otych).
Prosimy o pisemne lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w Zjedzie. Telefon (032)
206 35 09
Adres: Katowice, ul. Szafirowa 1/24.
Dojazd: z dworca PKP autobusy 13 i 48 (lub 657 z ulicy Sokolskiej), wysiadaæ na ulicy
Kruczej przy przystanku Panewniki-Spó³dzielnia (oko³o 25 min. jazdy).
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Wieci
1. Miesi¹c temu informowalimy o nominacji Andrzeja Sapkowskiego do Paszportu Polityki. Ju¿ tydzieñ póniej okaza³o
siê, ¿e twórca wiedmina Geralta
nagrodê ow¹ otrzyma³. Gratulujemy.
2. wi¹teczne wideo (sporód fimów sf) na amerykañskim rynku zdominowa³ Kontakt  wyprzedzaj¹c zdecydowanego faworyta, Facetów w czerni. Na dalszych miejscach
znalaz³ siê Spawn, Pi¹ty ¿ywio³ i Zaginiony wiat.
3. 4 stycznia wywietlono w USA pierwszy odcinek pi¹tego sezonu serialu Babylon 5. Badania wykaza³y, ¿e obejAndrzej Sapkowski podczas katowickiego
seminarium demonstruje zdobyt¹ w³anie
rza³o go prawie 11 milionów widzów. Oceniono go na 4,1
nagrodê Cylindra van Troffa (04.06.94)
w piêciopunktowej skali. Równoczenie TNT powtarza
wszystkie poprzednie sezony. Pokazano równie¿ przerobiony pilot serialu.
W Polsce w TVN dobiega koñca trzecsezon Babilonu 5. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e telewizja
zakupi równie¿ pozosta³e odcinki i bêdziemy mogli obejrzeæ wszystko do koñca.
4. Naomi Mitchinson, szkocka pisarka sf, autorka os³awionych (w 1962
roku skandalizuj¹cych i szokuj¹cych obyczajowo) Memoirs of the Space Woman, w listopadzie zesz³ego roku obchodzi³a setne urodziny. Fantastyka
przed³u¿a ¿ycie.
5. John Clute, autor (wraz z Peterem Nichollsem) Encyklopedii SF oraz
(ju¿ samodzielnie) Encyklopedii fantasy, wypo¿yczy³ wszystkie swoje liczne
nagrody (Hugo, Nagrody Locusa itd) pewnej wytwórni filmowej, która mia³a
wykorzystaæ je jako rekwizyty. Niestety, wszystkie zaginê³y (skradzione albo
zgubione). Firma ubezpieczeniowa stara siê wyceniæ stratê  ale pieni¹dze nie
pociesz¹ chyba ofiary po stracie Hugo.

Stuletnia Naomi
Mitchinson

6. Autostopem przez Galaktykê Douglasa Adamsa trafi na du¿y ekran.
Powieæ odnios³a ogromny sukces jako ksi¹¿ka, gra komputerowa, s³uchowisko radiowe i realizacja telewizyjna. Autor marzy³ jednak o filmie i napisa³ nawet dwie wersje scenariusza (jedn¹
z Ivanem Reitmanem, drug¹ z Mikem Neismithem). Tym razem scenariusz powstanie we wspó³pracy z przysz³ym re¿yserem filmu, Jayem Roachem (Autsin Powers). Premiera zapowiadana
jest na lato roku 2000.
7. Na pocz¹tku stycznia wybitny twórca sf Arthur C. Clarke
otrzyma³ tytu³ szlachecki. Choroba nie pozwoli³a mu zjawiæ siê
w Londynie, by osobicie podziêkowaæ królowej za ten zaszczyt.
Tytu³ odbierze z r¹k ksiêcia Karola, podczas jego wizyty w Sri
Lance z okazji 50 rocznicy uzyskanie niepodleg³oci.
Najbardziej znanym z prawie 1000 osób nobilitowanych
przez El¿bietê II by³ piosenkarz Elton John. Ze wiata literatury
wyró¿nienia otrzymali scenarzysta Ruth Prawer Jhabvala i
sir Arthur Charles Clarke
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powieciopisarz David Lodge, mianowani Komandorami Imperium Brytyjskiego (Clarke otrzyma³
ten tytu³ ju¿ wczeniej).
8. Firma Ingram Book Company ma zamiar od przysz³ego roku podj¹æ dzia³alnoæ druku na
¿yczenie: kto zechce, bêdzie móg³ dla siebie zamówiæ druk pojedynczego egzemplarza ksi¹¿ki.
Firma korzystaæ bêdzie z cyfrowej biblioteki zawieraj¹cej niedostêpne ju¿ ksi¹¿ki, które wydawcy
dostarcz¹ w formie cyfrowej. Technologia  jak stwierdzi³ dyrektor  pozwala wydrukowaæ i
oprawiæ 400-stronicow¹ ksi¹¿kê w ci¹gu kilkudziesiêcu sekund.
9. Nieznana u nas pisarka Elizabeth Haydon sprzeda³a (za siedmiocyfrow¹ kwotê plud procent
od zysków) prawa filmowe do swojej trylogii Rhapsody. Ciekawostk¹ jest, ¿e trylogia nie ukaza³a
siê jeszcze, ani nawet nie trafi³a do wydawcy. Producent i re¿yser Jamal Swinton twierdzi, ¿e
Rhapsody dorówna dzie³u Tolkiena. Haydon jest podobno pisark¹ i redaktork¹ od 16 lat i napisaa
28 ksi¹¿ek pod innymi nazwiskami. Fachowcy zastanawiaj¹ siê teraz, kim Elizabeth Hayden
jest naprawdê.
10. Ze smutkiem informujemy, ¿e z dniem 1 stycznia 1998 samorozwi¹zaniu uleg³ Elitarny
Klub Mi³oników Fantastyki i Gier Fabularnych LORDOWSKA IZBA GWIADZISTA
DAGOBAH w £odzi.
PWC

Nagrody
Og³oszono niminacje do nagrody Philipa K. Dicka za rok 1997
(nagroda przyznawana jest corocznie najlepszej ksi¹¿ce sf wydanej
w paperbacku w USA). Nominacje otrzymali:
William Barton, Acts of Conscience
Stepan Chapman, The Troika
Susan R. Matthews, An Exchange of Hostages
Richard Paul Russo, Carluccis Heart
Denise Vitola, Opalite Moon
Catherine Wells, Mother Grimm
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e praktycznie ¿aden z wyró¿nionych autorów nie jest znany w Polsce.
Zwyciêzca odbierze nagrodê 10 kwietnia podczas Norwesconu w Seattle.
Twórcy kanadyjscy i publikuj¹cy w Kanadzie mog¹ liczyæ na nagrodê Aurora. Kraj jest
dwujêzyczny, wiêc i Aurory przyznawane s¹ w dwóch kategoriach:
forma d³uga w jêz. angielskim: Starplex, Robert J. Sawyer;
forma d³uga w jêz. francuskim: La rose du désert, Yves Meynard;
forma krótka w jêz. angielskim: Peking Man, Robert J. Sawyer;
forma krótka w jêz, francuskim: Lamente-toi, Sagesse!, Jean-Louis Trudel;
inne dokonanie w jêz. angielskim: On Spec (magazyn SF);
inne dokonanie w jêz. francuskim: Solaris (magazyn SF), wyd. Joel Champetier;
dokonanie artystyczne: Jean-Pierre Normand;
dzia³alnoæ w fandomie (fanzin): SOL Rising, wyd. Theresa Wojtasiewicz;
dzia³alnoæ w fandomie (organizacyjna): Yvonne Penney za Soboty z SF;
dzia³alnoæ w fandomie (inna): Lloyd Penney za teksty.
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Domkniêcie trylogii Ci¹gu
Mona Liza Turbo jest trzeci¹ i ostatni¹ powieci¹ w cyklu Sprawl, po
Neuromancerze i Grafie Zero. Jej akcja dzieje siê siedem lat po akcji
Grafa i czternacie po akcji Neuromancera. Kumiko, córka szefa Yakuzy
zostaje wys³ana do Londynu. Poznana w Grafie Angie Mitchell jest ju¿
pierwsz¹ gwiazd¹ symstymu, ale zosta³a wci¹gniêta w grony na³óg za
którym stoi spisek nieznanych si³. Mona, szesnastoletnia prostytutka, ma
szansê wyjechaæ ze znienawidzonej Florydy, bo jej ch³opakowi i alfonsowi
Eddiemu w koñcu przytrafi³a siê okazja, na któr¹ czeka³ ca³e ¿ycie Dobi³
interesu, który mia³ go ustawiæ na drodze do s³awy i bogactwa. Gentry
w opuszczonej fabryce na gigantycznym wysypisku mieci poszukuje
kszta³tu cyberprzestrzeni. Pewnego dnia jego wspó³lokator Henry musi
sp³aciæ d³ug wdziêcznoci: dostaje na przechowanie i pod opiekê tajemniczego cz³owieka pod³¹czonego do systemów podtrzymywania ¿ycia... i czego jeszcze.
Gibson zastosowa³ w Monie Lizie tê samê technikê co w Grafie Zero  prowadzi równolegle
kilka w¹tków (tym razem cztery), które do pewnego momentu s¹ niemal zupe³nie od siebie
niezale¿ne i sp³ataj¹ siê wszystkie dopiero pod koniec. Fabu³a jest jak zwykle doæ zagmatwana
i trzeba uwa¿nie czytaæ, ¿eby siê nie pogubiæ. Styl pisania tez mniej wiêcej taki jak w Grafie,
dialogi bezb³êdne, opisy obrazowe, po prostu Gibson w najlepszym wydaniu.
Uwa¿a³em Mona Lisê za nieco (ale naprawdê nieznacznie) gorsz¹ od Grafa, a Neuromancera
za najlepszego z nich wszystkich. Jednak mia³em takie skromne przypuszczenie, ¿e Neuromancer
zrobi³ na mnie takie wra¿enie dlatego ¿e by³ pierwsza rzecz¹ Gibsona jak¹ przeczyta³em (kiedy
kupowa³em pierwsz¹ edycjê, zaraz po tym, jak siê ukaza³a, to nie mog³em uwierzyæ swojemu
szczêciu - ju¿ wtedy by³a to dla mnie ksi¹¿ka kultowa), a tak¿e dlatego, ¿e przeczyta³em go
dawno. Ostatnio przeczyta³em znowu i  prawdê mówi¹c  wydaje mi siê teraz zdecydowanie
gorszy od Grafa Zero i Mony Lizy Turbo.
Wszystkie jednak pozostaj¹ kanonicznymi przyk³adami cyberpunku. To wizja szybkich czasów,
nat³oku informacji, kalejdoskopu wiecznie zmiennych obrazów. Wydaje mi
siê, ¿e by³ to cel w³anie takiego pisania - zalaæ czytelnika potokiem informacji, zagubiæ go w niej. Jednak mo¿na siê w to wczuæ i czytaæ w miarê
szybko, ze wzglêdnym zrozumieniem. Co prawda gdy akcja przyspiesza,
mo¿na pogubiæ siê znowu (kilka razy czyta³em tê scenê w Grafie Zero, gdzie
Angie Mitchell l¹duje i Turner zabiera ja do samolotu). Pytanie, o co chodzi,
to faktycznie problem.
Akcja wszystkich tych powieci toczy siê na tle potê¿nych zakulisowych
intryg, w których czeæ graczy to sztuczne inteligencje, z za³o¿enia dzia³aj¹ce
wed³ug motywów niezrozumia³ych dla ludzi. Swoj¹ drog¹, Gibson osi¹gn¹³
tutaj bardzo trudn¹ rzecz - wiarygodnie przedstawi³ inteligencje tak obce
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i skomplikowane, ¿e s¹ nie do pojêcia. Poradzi³ sobie z odwiecznym problemem: jak mo¿na w
ksi¹¿ce wprowadziæ postaæ bardziej inteligentn¹ od autora.
Warto zwróciæ uwagê na niezwykle malarskie, wizualne przedstawienie Ci¹gu  Osi
Metropolitalna Boston Atlanta (OMBA). Jest to najwiêksza aglomeracja miejska obejmuj¹ca
znaczna czêæ wschodniego wybrze¿a Ameryki Pó³nocnej. Charakterystyczna i powtarzaj¹ca siê
wizja to szereg kopu³ Fullera rozpostartych nad czêci¹ miasta (vide Johnny Mnemonic).
Andrzej Jarz¹bek
William Gibson: Mona Liza Turbo. Prze³. Piotr W. Cholewa. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznañ 1997.

Miêdzy ¿yciem a gr¹ (i literatur¹)
Dziewczyna Mistrza Gry nie jest ksi¹¿k¹ fantastyczn¹, lecz powieci¹
obyczajow¹ dla m³odszej m³odzie¿y, czy raczej  dla starszych dzieci. Jej
autorka, Krystyna Siesicka, wziêta swego czasu autorka tego rodzaju
literatury, wziê³a jednak na warsztat temat RPG  i jest to dobry powód,
by siê tej ksi¹¿ce przyjrzeæ bli¿ej na ³amach Miesiêcznika.
Rzecz dzieje siê w Warszawie, wród m³odzie¿y licealnej, z zapa³em
oddaj¹cej siê Warhammerowi. Ciekawe jednak, ¿e jeden z g³ównych
bohaterów, Kamil, nie tylko nie wci¹ga do gry swej dziewczyny, ale nawet
w najogólniejszych zarysach nie wyjania jej, na czym polega rolplej. Jest
to autorce potrzebne dla zawi¹zania intrygi, lecz te¿ od razu czyni j¹
psychologicznie nieprawdopodobn¹.
Intryga ta, w najogólniejszym zarysie, przedstawia siê nastêpuj¹co. Wroc³awska plastyczka
(narratorka) zatrzymuje siê w warszawskim mieszkaniu swej przyjació³ki, z którego korzysta te¿
syn innej przyjació³ki, wspomniany ju¿ Kamil, tytu³owy mistrz gry, organizuj¹cy w jednym z pokoi sesje. Jego dziewczyna, Mariana, jest zazdrosna o bior¹c¹ udzia³ w grze Piê Gizelê, z któr¹
Kamil wydaje siê jako zwi¹zany. Jak siê oka¿e, jest to jego postaæ z gry, a zarazem  projekcja
marzeñ o dzielnej i przebojowej dziewczynie (...) której nie ³ami¹ problemy, bo to ona je ³amie,
wiêc o kim najzupe³niej innym, ni¿ Mariana. W mieszkaniu dzieje siê wiele dziwnych rzeczy,
których sprawc¹ jest po czêci kot, po czêci za  nielegalny posiadacz kluczy, jeden z graczy,
Pawe³/Tanburix, wyranie wspó³zawodnicz¹cy z mistrzem, a w³aciwie  z Kamilem. Pawe³
zacz¹³ w ¿yciu graæ Tanburixem i próbuje sk³óciæ Marianê z Kamilem, stwarzaj¹c pozory, ¿e
Pia Gizela istnieje naprawdê. Trochê trwa, nim wszystko siê wyjania.
Ksi¹¿ka ta, mimo szczup³ych rozmiarów wielow¹tkowa, sprawnie napisana, zawiera wiele
ciekawych obserwacji obyczajowych i psychologicznych; bardziej jednak przekonuje tam, gdzie
autorka pisze o starszym pokoleniu. Najlepiej wypada narratorka (niewatpliwy autoportret autorki),
nieco szalona i chyba mocno przes¹dna artystka starszego ju¿ pokolenia, która nie wie, co siê
wokó³ niej dzieje i usi³uje odnaleæ siê w nowej, zaskakuj¹cej dla niej sytuacji. Mo¿e nawet
zal¹¿kiem ksi¹¿ki by³a rzeczywista sytuacja...
Niestety, autorce zabrak³o dobrego konsultanta od Warhammera i w ogóle rolpleju. O najpowa¿niejszym potkniêciu wspomnia³em na wstêpie; jest ich wiêcej, ³¹cznie z b³êdami technicznymi, jak to, ¿e tabele nag³ej mierci s¹ tu przypisane do poszczególnych postaci. W¹tpliwoci
budzi jeden z g³ównych wêz³ów fabu³y  fakt, ¿e mistrz gry prowadzi jednoczenie w³asn¹ postaæ
(jak wynika  nie bêd¹c¹ NPCem; autorka chyba nie zna tego ostatniego pojêcia), choæ  jak siê
dowiadujê  takie sytuacje siê zdarzaj¹.
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Na ok³adce K. Siesicka pisze, ¿e ksi¹¿ka ta dla niej równie¿ sta³a siê gr¹ (...) Zagra³am
sama ze zob¹, bo dotknê³am spraw, które zawsze by³y mi obce i od których wiadomie
odchodzi³am. Istotnie, dotychczasowi bohaterowie Siesickiej mieli problemy z dojrzewaniem,
ale nie  z to¿samoci¹. Tu za najwa¿niejszym w¹tkiem jest w³anie przenikanie siê gry i ¿ycia,
zacieranie granic miêdzy nimi w stopniu  nie ma co udawaæ  granicz¹cym z zaburzeniami
psychicznymi. Sygnalizuje te¿ autorka zagadnienie odpowiedzialnoci mistrza za graczy: Pawe³
jest prowadzony przez Kamila nie tylko jako Tanburix, co wiedzie do tego, ¿e osi¹gn¹³ chyba
maksymalny poziom mocy, skoro by³ bliski zniszczenia swego Mistrza, jak to ujmuje Kamil.
Niestety te w¹tki wypadaj¹ w Dziewczynie Mistrza Gry najs³abiej. Autorka za ma³o
rozumie, mo¿e te¿  za ma³o wie o psychologii gry. Ale  jak mówi przys³owie ludowe, m¹droæ
narodów  pierwsze liwki  robaczywki. Nale¿y oddaæ Siesickiej, ¿e wprowadzi³a ten temat
do naszej literatury. I czekaæ na nastêpne ksi¹¿ki, nastêpnych autorów, które ujm¹ go g³êbiej. Bo
temat jest, a zawirowania na styku gra¿ycie mog¹ dostarczyæ wielu ciekawych pomys³ów
fabularnych.
Tadeusz A. Olszañski
Krystyna Siesicka  Dziewczyna Mistrza Gry, wyd. Siedmioróg, Wroc³aw 1997

£ódzki Brainstorm
albo po¿egnanie Ligi Dagobah
Branistorm, jesieñ 97, kwartalnik mi³oników
fantastyki, prezentuje siê bardzo okazale: 106 stron A5,
zadrukowanych drobn¹ (za drobn¹!! oczy bol¹!!)
czcionk¹, doæ staranna edytorka, ³adna choæ miêkka
ok³adka. Na stronie redakcyjnej czytamy, ¿e wydawc¹
jest LIG-a Dagobah, natomiast w Postscriptum  ¿e Liga w³anie siê rozwi¹za³a, co nie oznacza
bynajmniej likwidacji pisma, a nawet wrêcz przeciwnie. Trochê to dziwnie brzmi, ale ¿yczmy
Dawidowi Brykalskiemu i jego wspó³pracownikom jak najlepiej.
Numer otwiera opowiadanie samego Roberta Silverberga By³a sobie stara kobieta..., nie
zaliczaj¹ce siê do najwy¿szych osi¹gniêæ tego autora, ale warte przeczytania. Nastêpnie mamy
znakomity Korytarz Jerzego Nowosada, który mo¿na uznaæ za horror, ale równie dobrze  za
prozê psychologiczn¹ bez elementu fantastycznego (jak tak w³anie odebra³em ten tekst  i zyska³
on na tym). Z kolei Lataj¹ce kompotierki, absurdalna parodia Gwiezdnych Wojen pióra Lady
Iluzji, Ewy Bia³o³êckiej, wiersze Tomka Ko³odziejczaka i raczej redni short T.A. Alexandra
(pseudonim autora krajowego) Jedcy. Po nich znajdujemy prawdziw¹ per³ê  nowelê Eluki bes
Shahar Dzieciê oceanu, a zaraz po niej  najd³u¿szy i najgorszy tekst zeszytu, warhammerowe
opowiadanie Macieja Wróblewskiego Syn Khornea. Rozumiem, ¿e fanziny s¹ po to, by drukowaæ
twórczoæ fanów, ale zderzenie tego niezdarzonego tekstu z Dzieciêciem oceanu by³o zabiegiem
mocno ryzykownym. Dalej jeszcze krótkie opowiadanie Soheja Spisek oraz dziwaczny utwór
Pieñ, zadedykowany przez anonimowego autora Panu Jackowi Inglotowi. Szkoda, ¿e autor
nie popracowa³ nad nim d³u¿ej, bo jest to materia³ na tekst znakomity. Na razie jednak  tylko
materia³.
Zeszyt uzupe³nia czêæ krytyczno-literacka  recenzje z ksi¹¿ek, filmów i p³yt, wywiad z Ew¹
Bia³o³êck¹, tekst R. Zelaznego O pisarza ¿yciu i wyj¹tkowoci, Abecad³o Drzewiñskiego, artyku³
o A.C. Clarkeu i parê jeszcze drobiazgów. W sumie  warto przeczytaæ, warto te¿ czekaæ na
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nastêpny numer, który ma przynieæ (jeli dobrze interpretujê zapis
na ostatniej stronie ok³adki) tekst Stevena Kinga o Batmanie, Koty
fantasy (?) oraz Najlepsze systemu RPG wszechczasów. Hmm... z tymi wszechczasami to chyba jednak przesada; w koñcu ludzie, urodzeni przed wymyleniem rolpleju, nie zd¹¿yli jeszcze do cna spierniczeæ. Ale to drobiazg.
Piszê ten tekst 1 stycznia 1998 r., wiêc w dniu, w którym LIGa
zakoñczy³a swe pielgrzymowanie po tym padole. Zatem PT pozosta³ociom  czymkolwiek siê oka¿¹  sk³adam najserdeczniejsze
¿yczenia wszystkiego fantastycznego.
Tadeusz A. Olszañski
Brainstorm jesieñ 97, wyd. LIG-a Dagobah, £ód 1997.

Dynio¿ar³y, kurzymisie i szwindlaki
Czy kto jeszcze nie zna Scen z ¿ycia smoków Beaty Krupskiej?
Jeli nie, to chyba stanowi wyj¹tek, bo ksi¹¿ka ta, podobnie jak
kiedy Bromba i inni, wesz³a ju¿ niemal do kanonu literatury i to
nie tylko dzieciêcej. Sceny... jako sztuka s¹ wystawiane w teatrze,
jest ju¿ dobranocka, a nied³ugo pewnie pe³nometra¿owy film (mo¿e
Disneya?).
Drug¹ tak zawrotn¹ karierê zrobi¹ pewnie Przygody rycerza
Darlana Tomka Ko³odziejczaka (jeli tylko dystrybucja dopisze).
Jest to bowiem opowieæ, w której ka¿dy znajdzie co zabawnego
dla siebie, zarówno dziecko, jak i ju¿ ca³kiem wyroniêty osobnik.
Piêknie wydana przez wydawnictwo EGMONT, w twardej oprawie,
zawiera cztery przygody b³êdnego rycerza, ozdobione uroczymi
(zarówno kreska, jak i kolorystyka) obrazkami Krzysztofa Kopecia.
Pierwsza opowieæ, Ro¿a dla Lucyndy, mia³a swój pierwodruk w roku 1994, w Informatorze
POLCONu w Lublinie. Kolejna, Bitwa w dolinie kurzymisiów, prowadzi wprost do uroczej wioski
pêkatych, poroniêtych futerkiem stworków, których Darlan broni przed paskudnymi szwindlakami
za pomoc¹ tajemniczej broni zwanej MiM. Mamy jeszcze Prawdziwy skarb, gdzie Darlan poszukuje ukrytego skarbu, oraz urocz¹ opowieæ Nie ma to jak tradycja, w której wystêpuje wspania³y dynio¿ar³.
Autor zaludni³ karty ksi¹¿ki przedziwnymi stworami takimi jak kar³upce, szwindlaki i tuptuludki, a niektóre, ju¿ nam znane, przedstawi³ zupe³nie w innym wietle. Przygoda zawsze
zawiera pewien mora³ i odrobinê tak ulubionego przez Tomka dydaktyzmu, co jednak w tego
typu utworze jest ca³kiem na miejscu. Czytaj¹c o wyczynach dzielnego i romantycznego rycerza,
raz po raz odnajdujemy celne i dowcipne odniesienia do naszej rzeczywistoci, które choæ
zrozumia³e dla m³odszego czytelnika, pe³ny swój urok ujawniaj¹ tym starszym. Ubawi³am siê
czytaj¹c o magicznym pergaminie, który u do³u by³ opatrzony okr¹g³¹ pieczêci¹ Dopuszczone
do ruchu, o monetach dumnego cesarza Podpoleona, o hale otwieraj¹cym tajemn¹ skrytkê
i o rozliczaniu z trzmielodniówki. Ka¿da z opowieci ma te¿ kilka rymowanych linijek; s¹ to
proste i bardzo sympatyczne wierszyki, a ca³oæ jest napisana barwnym jêzykiem, z werw¹ i w sposób trzymaj¹cy czytelnika w napiêciu. Mo¿e sam opis bitwy ze szwindlakami wyda³ mi siê zbyt
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Autor ksi¹¿ki demonstruje, jak du¿e s¹
szwindlaki

d³ugi, ale szybko mi uwiadomiono, ¿e jako kobieta nie
znam siê na batalistyce. Hmmm, co w tym jest.
Nie bêdê wam tu streszczaæ przygód Darlana, wiêc
radzê zanabyæ ksi¹¿eczkê, przeczytaæ, po¿yczyæ (tylko
po¿yczyæ!) rodzeñstwu lub dziecku. Za rekomendacjê
niech wam wystarcz¹ tytu³y przygód (czy kto nie wie,
na kim wzorowa³ Tomek swoje kurzymisie?) oraz ten
oto fragment wiersza:
Gdy ju¿ masz bambosze w ciapki
A dom otoczony murem
Pakuj, bracie, swe manatki
Zmykaj, hen, za siódm¹ górê
El¿bieta Gepfert

P.S. Spyta³am przez internet Tomka, dlaczego dynio¿ar³ mia³ przyczepione do ogona trzy
chor¹giewki. Nastêpnego dnia w poczcie znalaz³am odpowied: Jak to dlaczego, przecie¿
wszystkie dynio¿ar³y maj¹ chor¹giewki na ogonie.
Musia³am przyznaæ mu racjê. Absolutnie wszystkie dynio¿ar³y, o których czyta³am, mia³y
w³anie tak przystrojony ogon.
Tomasz Ko³odziejczak: Przygody rycerza Darlana. Wyd. EGMONT P OLAND, Warszawa 1997.

Nowe pismo czy efemeryda
Ju¿ w listopadzie wpad³ mi w rêce nowy numer magazynu
Talizman, który po krótkim ¿yciu skona³ dawno temu. Nowa redakcja postanowi³a przywróciæ tytu³. Redakcja  zgodnie ze stopk¹
 ma sk³ad niez³y. Naczelnym zosta³ Piotr Olesiñski, sekretarzem
redakcji Piotr Gociek (miejmy nadziejê, ¿e nie powtórzy swego
pechowego wystêpu w Z³otym smoku), który odpowiada te¿ za publicystykê, natomiast opracowaniem graficznym zaj¹³ siê znany
rysownik i komiksiarz Przemys³a Truciñski. Wród wspó³pracowników pojawi³ siê w dziale przek³adów Krzysztof Ob³ucki, by³y
(i mo¿e aktualny) pracownik wydawnictwa I SKRY.
Pierwsze wra¿enie magazyn robi dobre. Opracowany jest w stylu
trochê undergroundowym, ma niez³e ilustracje i niez³e teksty.
W pierwszym numerze zmieci³y siê opowiadania polskie i zagraniczne: Muzykanci Andrzeja Sapkowskiego (powtórka, ale ma³o
znana, gdy¿ nie o wiedminie) i dwa teksty (niez³e) Izy Szolc. Z przek³adów zaprezentowano
g³ównie Gibsona: Johnny Mnemonic, Kawa³ki holograficznej ró¿y (nowe t³umaczenia), fragment przygotowywanego do druku wiat³a wirtualnego i na os³odê wiersze Nicka Cavea. Poniewa¿ pismo ma trafiaæ do wszystkich, nie zapomniano te¿ o graczach: w numerze znalaz³y siê
trzy scenariusze RPG. Co jeszcze? W dziale publicystyki wywiady z trzema osobami, zwi¹zanymi
mniej lub bardziej luno z cyberpunkiem: z ni¿ej podpisanym jako ³umaczem Gibsona, z Rafa³em
A. Ziemkiewiczem jako autorem Pieprzonego losu kataryniarza (Rafa³  jak stwierdzi³  nie
piusze cyberpunku, a raczej cybermiddleclass), oraz z Lechem Budreckim, krytykiem.
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O filmie pisze w Talizmanie Dorota Djaczenko. W tym numerze pokrótce omówi³a Batmana
i Robina oraz filmowe premiery roku 1997. Co jeszcze? Oczywicie zmieci³ siê w pimie komiks
(nic dziwnego, skoro w redakcji dzia³a Przemys³aw Truciñski). Krótkich komiksów mamy wiêc
cztery, rozmaitych autorów (Madej, Kujawski, Ociesa)  na razie jeszcze szerzej nie znanych.
Poza tym tradycyjne i obowi¹zkowe recenzje z ksi¹¿ek i komiksów, oraz  co ciekawe  z p³yt
i koncertów (p³yty to trzykompaktowe wydanie muzyki z Gwiezdnych Wojen, natomiast koncerty
to majowy wystêp Nicka Cavea w warszawskiej Sali Kongresowej).
Co jeszcze mo¿na powiedzieæ? Talizman ma porêczny format A5, lakierowan¹ ok³adkê i szerokie plany. Publikuje go wydawnicwto o adekwatnej nazwie CRASHLANDING, wyranie bardzo
ambitne: do grudniowego numeru obiecuje do³¹czyæ gratis p³ytê CD. Dystrybucja mo¿e sprawiaæ
k³opoty: magazyn nie trafia do kiosków, mo¿na go kupiæ w wybranych sklepach (w Katowicach
jest to Ono). Niestety (mam nadziejê, ¿e to chwilowe k³opoty) nowy numer  grudniowy w³anie
 jeszcze siê nie pojawi³, choæ koñczy siê styczeñ. I jeszcze jedno: Talizman ma zaporow¹ cenê:
9,90 z³ (za 108 stron). Nawet po dodaniu CD, bêdzie to chyba zbyt du¿o. I le wró¿ê wydawcy,
jeli nie poprawi a) dystrybucji, b) punktualnoci, c) ceny.
Piotr W. Cholewa
Talizman. Fantastyka, RPG, komiks, muzyka. Listopad 1997.

Totalny upadek (i raczej nie anio³ów)
Na pocz¹tku XXIV w. nad ziemiê nadlatuj¹ statki Obcych i niszcz¹ j¹
kompletnie. Tylko kilka statków wojennych i ewakuacyjnych zdo³a³o
przetrwaæ. Teraz ocaleni uciekaj¹ w g³¹b kosmosu, poza granice dostêpnych
map gwiezdnych, by w koñcu znaleæ co na kszta³t Ziemi II. Koniec (czêci
pierwszej).
Znacie?  znamy. A¿ za dobrze. I ¿eby¿ to jeszcze by³o ciekawie opowiedziane, gdyby nios³o jakie wartoci czy to literackie, czy intelektualne...
Nic z tych rzeczy. Upadek anio³ów Andrzeja T. Mazurkiewicza jest ponurym,
miertelnie nudnym gniotem, w ogóle nie pomylanym, le napisanym i wydanym bez elementarnej redakcji i korekty. Jedynym, co mo¿e w jakim
stopniu usprawiedliwiæ autora, to jego (jak przypuszczam) bardzo m³ody
wiek: uczniakowi czêæ fundamentalnych wad tej ksi¹¿ki mo¿na wybaczyæ.
Ale uczniem jest siê  podobno  po to, by czego siê nauczyæ. Np. tego, ¿e nie pisze siê
demiórg (s. 48) ani ¿ygaæ (s. 130), ¿e w przestrzeni kosmicznej nie ma podmuchu, a dzia³a
laserowe nie wyrzucaj¹ pocisków, ¿e brak uzêbienia nie jest cech¹ rolino¿erców (s. 207), a tak¿e, ¿e s³owa Kaifasza Lepiej jest, ¿e jeden cz³owiek umrze za lud odnosz¹ siê do Chrystusa,
nie do Jana Chrzciciela (s.90). Na katechimie te¿ siê nie uwa¿a³o... wstyd.
Ca³a ta opowieæ przypomina cokolwiek serial Kosmos 1999, gdzie wytr¹cona z orbity baza
ksiê¿ycowa co tydzieñ napotyka jak¹ now¹ planetê. Tu w odleg³oci raptem tysiêcy milionów
kilometrów za Plutonem rozpociera siê IV Galaktyka, a za nimi  Przestrzenie Niczyje.
Kr¹¿owniki kosmiczne przemierzaj¹ te obszary w ci¹gu kilku tygodni, orientuj¹c siê wg map, na
których s¹ zaznaczone planety, ale nie  gwiazdy. W dodatku nie mog¹ one porozumiewaæ siê
przez radio inaczej, ni¿ z niewielkiej odleg³oci (kontaktu wzrokowego), a na poszczególnych
planetach ¿yj¹ plemiona barbarzyñców maj¹cych statki kosmiczne... Wypisz, wymaluj serial
o kapitanie Cooku czy film o piratach mórz po³udniowych. Tyle, ¿e ocean jest kosmiczny.

9

Ale to nie wszystko. Nie na darmo wydawc¹ tego gniota jest Oficyna Wydawnicza Fulmen,
ta sama, która w zesz³ym roku poczêstowa³a nad B³êkitn¹ kurtyn¹ R. Bertowskiego. Tak¿e tu nie
mog³o wiêc zabrakn¹æ apologii polskoci i krytyki zgni³ej Europy. Ale gdy w ksi¹¿ce Bertowskiego pe³ni¹ one zasadnicz¹ rolê, tu s¹ przydatkiem bez znaczenia, zbêdnie obci¹¿aj¹cym tekst.
Jest w tym tylko jeden interesuj¹cy pomys³: odkrywane przez ludzi rasy rozumne okazuj¹ siê
tak¿e chrzecijañskie  dramat Wcielenia dokona³ siê na ka¿dej z nich z osobna. Ma³o chrzecijañski to pomys³, prawdê mówi¹c (kto nie wierzy, niech sprawdzi u ród³a: Ludzie jak bogowie
G.H. Wellsa)  i zupe³nie przez autora niewykorzystany.
Poza tym ów w¹tek Upadku anio³ów jest pora¿aj¹co wprost g³upi: oto w po³owie XXIII w.
po strasznej wojnie atomowej w Europie Wschodniej, z której Polska wysz³a zwyciêska, a Rosja
 ostatecznie zdruzgotana, powstaje Zjednoczone Królestwo Polskie, kwitn¹ce, przoduj¹ce w wiecie pañstwo. Pogorzeliska atomowe, którym jest ono us³ane, jako zupe³nie w tym nie przeszkadzaj¹... Autor pisze w tym miejscu (s. 38) dos³ownie: Ale przysz³a wojna  wojna, na któr¹ mój
naród ruszy³ tak jak rusza siê na piêkn¹ zabawê. Polacy zawsze lubi¹ wojnê, lubi¹ walczyæ
i lubi¹ umieraæ. Bez komentarza.
To w³aciwie mog³oby byæ wszystko. Trzeba tylko usprawiedliwiæ siê z drugiej czêci tytu³u
recenzji. Otó¿ mimo pewnego wysi³ku intelektualnego nie uda³o mi siê zrozumieæ, kto mia³by
byæ tytu³owymi anio³ami (bo przecie¿ nie bezwzglêdni ¿o³dacy, bêd¹cy bohaterami ksi¹¿ki) ani
te¿  dlaczego autor uznaje opisan¹ zag³adê Ziemi za spe³nienie siê Apokalipsy w. Jana.
Niestety, bêdzie ci¹g dalszy. Pod tytu³em Anio³y mierci. W zapowiedzi czytamy: Na jednej
z planet po³o¿onej w Przestrzeniach Niczyich kilkuset ziemskich ¿o³nierzy wiadczy us³ugi
barbarzyñskim plemionom. Dziêkujê, postojê.
Tadeusz A. Olszañski
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz: Upadek anio³ów; wyd. Oficyna Wydawnicza Fulmen, Jaros³aw 1997

Przedstawiamy kolejn¹ grafikê Anny Szady:
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Buckland
Ciekawe miejsca Shireu
i nie tylko

SIEDZIBY TROLLI

Niew¹tpliwie ciekawym miejscem na obrze¿ach Shiru jest rezerwat
Siedziby Trolli. Rezerwat ów za³o¿ony w roku 123 IV ery obejmuje
jaskinie trolli z przedpolem oraz oryginalny zestaw kamiennych rzeb.
W jednej z jaskiñ z interesuj¹cymi formacjami naciekowymi i
obfitymi znaleziskami kultury materialnej trolli urz¹dzono co
na kszta³t skansenu z ¿ywymi obrazami i martwymi naturami
... czyli ogólnie rzecz bior¹c widowiskiem wiat³o i dwiêk .
Natomiast lapidarium stanowi¹ kamienne figury trolli w
ró¿nych (czasami doæ nieoczekiwanych ) pozach , s¹ to
oczywicie okoliczne trolle zamieszkuj¹ce ten teren pod koniec
III ery zaskoczone wiat³em poranka i obrócone w kamieñ .
Po utworzeniu rezerwatu figury odszukano i umieszczono w
lapidarium .
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Krakowskie dni komiksu
Oprócz ³ódzkich obrad komiksiarzy, coraz bardziej intensywnie
dzia³a na niwie komiksu Kraków. Kilka lat temu odby³a siê niezbyt
udana (organizacyjnie) Sesja Komiksu, potem powsta³ Krakowski
Klub Komiksu (KKK). Dzia³a doæ aktywnie, wydaje pismo,
nawi¹zuje kontakty. Owocem prac organizacyjnych by³y w listopadzie 1997 r. w³anie Krakowskie Dni Komiksu. Otworzy³a
niezwykle reprezentacyjna pani prezes KKK, Anna Justyna Mi³orz¹b.
Gwiazd¹ imprezy (chwa³a klubowi, ¿e zdo³a³ go sprowadziæ) by³
Zbigniew Kasprzak, autor przygów Yansa (w oryginale Hansa). Na
wystawie mo¿na by³o obejrzeæ plansze nie wydanych jeszcze czêci
Yansa oraz ca³kiem w Polsce nieznanego komiksu Les Voyageyrs.
Pokazano te¿ dorobek m³odego grafika szwajcarskiego, Andreasa
Gefe, przebywaj¹cego w Krakowie.
Oczywicie, na takiej imprezie nie mog³o zabrakn¹æ tak popularnej ostatnio Mangi. Wyst¹pi³ K. Korzeniewski, wydawca i w³aciciel firmu MANGA PLANET
oraz Shin Yasuda, rysownik japoñski. Przedstawiciele TM SEMIC tak¿e poinformowali o swoich
planach. Wojciech Birek mówi³ o Thorgalu, a ni¿ej podpisany o Garfieldzie.
G³ównym punktem programu by³o wrêczenie nagród Krakowskiego Komiksu (siedem
kategorii: wydawnictwo, tytu³ cykliczny, komiks, ok³adka, scenarzysta, rysownik, postaæ roku).
Wiêkszoæ nagród przypad³a komiksowi Spawn, natomiast postaci¹ roku zosta³ Jerzy Szy³ak
(gratulujemy).
Impreza by³a udana i mam nadziejê, ¿e stanie siê cyklicznym spotkaniem mi³oników komiksu
nie tylko z Krakowa. Ja ¿a³ujê, ¿e nie mog³em posiedzieæ w Krakowie d³u¿ej.
Piotr W. Cholewa
Co: Krakowskie Dni Komiksu
Gdzie: Staromiejski Orodek Kultury, Stary Rynek, Kraków
Kiedy: 16-17 listopada 1997
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Ossorycon gwiazdkowy
Spotkania uczestników internetowej listy sf-f w krakowskiej Ossoryi sta³y siê tradycj¹. Przed
wiêtami Bo¿ego Narodzenia listowicze tak¿e zjechali siê z ca³ej Polski (no, prawie ca³ej), ¿eby
podzieliæ siê op³atkiem, a przy okazji pogratulowaæ Ewie Pawelec doktoratu i ogólnie pogadaæ.
Tak te¿ siê sta³o. Grono by³o liczne i doborowe. Wszystkich nie wymieniê, jednak¿e tradycyjnie
zjawi³ siê g³ówny organizator Romuald Pawlak, Marek S. Huberath z ¿on¹, oficjalny
sprawozdawca Ossoryconów, Micha³ Rokita, szczêliwa doktorantka z mê¿em, my... I jeszcze
sposo osób. Najwiêksz¹ odleg³oæ pokonali Piotr Staniewski i Marek Krukowski z Warszawy.
Nie ma co opowiadaæ. Program zosta³ wype³niony, op³atek podzielony, gratulacje z³o¿one. W
porze wieczornej przenielimy siê wszyscy do mieszkania Ewy i Marka Pawelców, ¿eby
wiêtowaæ dalej. Niestety, ostatni poci¹g z Krakowa do Katowic odje¿d¿a³ przed pó³noc¹, wiêc
nie dotrwalimy do koñca.
Zdjêcia prezentowane poni¿ej s¹ dzie³em Joanny Zieliñskiej, która korzysta³a z aparatu
cyfrowego dostarczonego przez Micha³a Rokitê.
Piotr W. Cholewa

Przybysz ze stolicy:
Piotr Staniewski

Ela Gepfert i Ewa Pawelec

Marek S. Huberath ciska d³oñ
PWC. Czêciowo widoczna
Ewa Huberathowa

Od lewej: Micha³ Rokita, Ewa Huberathowa
i Ela Gepfert

Co: Ossorycon Bo¿onarodzeniowy
Gdzie: Ossorya, Kraków
Kiedy: 20 grudnia 1997, od godz 16 do nocy.
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 Ach, rzeczywicie, przypominam
sobie. Mia³ pan kapelusz. Na pewno
jest w drugim pokoju...
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Premiery stycznia
Przez jaki czas nie publikowalimy listy nowych filmów kinowych i wideo, jakie wchodz¹ na ekrany w Polsce.
Od nowego roku wracamy do tego zwyczaju, aby fani wiedzieli, na jakie tytu³y powinni uwa¿aæ.

Kino
Doberman (Dobermann). Francja 1997.
Zaciêty pojedynek policjanta i przestêpcy w groteskowym, fantastycznym wiecie. Nastêpuje
odwrócenie ról: bandyta jest bohaterem pozytywnym, czarnym charakterem za staje siê gliniarz.
Obcy: Przebudzenie (Alien: Resurrection). USA
1997. 104 min.
200 lat po mierci, Ellen Ripley zostaje sklonowana. Niestety, odradza siê równie¿ obcy, który rozwin¹³ siê w jej piersi. Paskudne potwory b³yskawicznie siê rozprzestrzeniaj¹. Ripley po raz kolejny staje
do walki.
Anastazja (Anastasia). USA 1997. 94 min.
Wielki animowany fresk bazuj¹cy na wydarzeniach rzeczywistych. Czy dziewczyna cierpi¹ca na
zanik pamiêci jest córk¹ Miko³aja II, która cudem
uniknê³a mierci podczas rewolucji? Olniewaj¹ce
musicalowesceny, melodyjne piosenki i do tego Rasputin w roli demonicznego czarnoksiê¿nika.

Wideo
Anakonda. Re¿. Luis Llosa; obs. Jennifer Lopez,
Ice Cube, Jon Voight, Eric Stolz.
Grupa naukowców zapuszcza siê w dzikie rejony
amazoñskiej d¿ungli z zamiarem nakrêcenia filmu
o tajemniczym plemieniu Indian. Spotykaj¹ pewnego
podejrzanego osobnika, który z kolei tropi legendarn¹, dwunastometrow¹ anakondê.
Ksiêgi Prospera. Re¿. Peter Greenaway; obs. John
Gielgud, Michael Clark, Michael Blanc, Isabelle
Pasco.

W latach 15991611 Prospero, ksi¹¿ê Mediolanu,
przebywa³ na pewnej wyspie na oceanie, zes³any tam
przez swego brata. Na wygnanie zabra³ ze sob¹ zbiór
ksi¹g. Zaczerpniêta z nich wiedza pozwala mu przekszta³ciæ wyspê w kwitn¹c¹ koloniê. Marzy jednak
o zemcie.
Rycerz króla Artura. Re¿. Jerry Zucker; obs. Sean
Connery, Richard Gere, Julia Ormond.
Bañ dla doros³ych nawi¹zuj¹ca do legendy o królu Arturze i Rycerzach Okr¹g³ego Sto³u. Do zamku,
gdzie rz¹dzi m¹dry w³adca, przybywa dzielny rycerz
Lancelot. Budzi on niepokój w sercu ma³¿onki
Artura, piêknej Ginewry.
Mê¿owie i ¿ona. Re¿. Harold Ramis; obs. Michael
Keaton, Andie McDowell.
Co ma zrobiæ zabiegany mê¿czyzna, chc¹c jednoczenie spêdzaæ du¿o czasy z ¿on¹ i byæ w pracy?
Powinien skorzystaæ ze zdobyczy techniki i siê sklonowaæ. Tylko który z klonów ma prawo do wype³niania obowi¹zków ma³¿eñskich?
Cud w Nowym Jorku. Re¿. Les Mayfield; obs.
Richard Attenborough, Dylan McDermott, Mara
Wilson.
Kolejny doskona³y film wi¹teczny dla ca³ej
rodziny. Tym razem jest to historia ma³ej dziewczynki, która wierzy w wiêtego Miko³aja. W Nowym
Jorku Miko³aja nie jest ³atwo spotkaæ, ale kto wierzy
w cuda, ten zostanie nagrodzony.

Notki o filmach
drukujemy dziêki uprzejmoci redakcji
miesiêcznika Cinema
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Notki o ksi¹¿kach
James Morrow: Pióro archanio³a. Prze³. Marcin
Wawrzyñczak. Wydawnictwo Prószyñski i S-ka,
Warszawa 1997, s. 357. Cena kat. 16,90 z³.
Niezwyk³a powieæ (przypowieæ?) o tym, jak
okazuje siê, ¿e Bóg umar³  zgodnie ze s³owami Fryderyka Nietzschego  a jego ogromne cia³o ko³ysze
siê na falach oceanu, oraz o tym, co wobec tego wydarzenia ma pocz¹æ Koció³ i zwykli ludzie...
Ksi¹¿ka nagrodzona World Fantasy Award.
Nebula 92. Wyboru dokona³ James Morrow.
T³um. ró¿ni. Wydawnictwo Prószyñski i S-ka,
Warszawa 1997, s. 456. Seria Nowej Fantastyki. Cena kat. 16,50 z³.
Antologia opowiadañ zg³oszonych do wysoko cenionej w wiatowym rodowisku mi³oników fantastyki nagrody NEBULA w 1992 r. Wyboru dokona³
amerykañski autor SF i fantasy, ktorego powieæ
omawiam powy¿ej.
Nowe legendy. Wyboru dokona³ Greg Bear przy
wspó³pracy Martina Greenberga. T³um. ró¿ni.
Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997,
s. 576. Seria Nowej Fantastyki. Cena kat. 21,50
z³.
Wiesz co, Marty?  rzek³ ponoæ Bear w odpowiedzi na propozycjê przygotowania zbioru opowiadañ
SF.  Pójdziemy na ca³oæ. Zrobimy antologiê nigdzie nie publikowanych tekstów, grub¹ i ciê¿k¹. Ka¿de opowiadanie musi byæ wietnie napisane, [...]
a przede wszystkim musi byæ stuprocentow¹ science
fiction. ¯adnych historii z pogranicza, ¿adnej
baniowej fantastyki...
Jeli dodam, ¿e poszli na ca³oæ, a w antologii
znalaz³y siê m.in. opowiadnia Ursuli K. Le Guin,
Roberta Sheckleya, Geoffreya A. Landisa, Gregoryego Benforda, Roberta Silverberga i Poula Andersona  to, przynajmniej dla mi³onika SF,
wszystko bêdzie jasne.

Mike Resnick: Prorokini. Prze³. Juliusz Wilczur
Garztecki. Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997, s. 300. Seria Nowej Fanatstyki. Cena kat. 11,90 z³.
Kolejna powieæ  po Wró¿biarce i Wyroku na
wyroczniê  której bohaterk¹ jest obdarzona darem
przewidywania ró¿nych wariantów przysz³oci Penelopa Bailey.
Robert Silverberg: Pr¹dy czasu. Prze³. Krzysztof
Soko³owski. Wydawnictwo Prószyñski i S-ka,
Warszawa 1997, s. 251. Seria Nowej Fantastyki. Cena kat. 14,50 z³.
Robert Silverberg: Zamkniêty wiat. Prze³. Jerzy
Che³miniak. Wydawnictwo Proszyñski i S-ka,
Warszawa 1997, s. 240. Seria Nowej Fantastyki. Cena kat. 14,90 z³.
Dwie powieci SF jednego z amerykañskich mistrzów gatunku. Dziej¹ce siê w niezbyt odleg³ej przysz³oci, ukazuj¹  czêsto w spoób ¿artobliwy  konsekwencje niepohamowanego rzorostu ludnoci Ziemi oraz niebezpieczeñstwa podró¿y w czasie.
Dan Simmons: Wydr¹¿ony cz³owiek. Prze³. Gra¿yna Grygiel, Piotr Staniewski. Wydawnictwo
Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997, s. 252. Cena
kat. 15,20 z³.
Powieæ fanatstycznonaukowa, której bohater,
obdarzony niezwyk³ymi zdolnociami telepatycznymi, staje siê wiadkiem zabójstwa i natrafia na trop
wielkiej tajemnicy ludzkiego istnienia.

Notki o ksi¹¿kach
autorstwa Marka Gumkowskiego
drukujemy dziêki uprzejmoci redakcji
Notesu Wydawniczego
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