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UBEZPIECZENIE??
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KTO CHCIA£BY
KUPOWAÆ
UBEZPIECZENIE
OD CIEBIE?!?

Wieci

1. Znany autor fantasy, Terry Brooks (cykl Shannary, Magiczne królestwo na sprzeda¿) zosta³ wybrany
przez wydawnictwo Del Rey do stworzenia nowelizacji pierwszego prequela Gwiezdnych Wojen. Podobno
ksi¹¿ka ma byæ lepsza od typowych
nowelizacji filmowych. George Lucas
wspó³pracowa³ z Del Rey i  jak siê wyrazi³  jest zachwycony, ¿e powieæ napisze autor kalibru Brooksa.

2. Twórcy gier komputerowych, firma Activision, zakupi³a od White
Wolf prawa do znanego systemu RPG Vampire, w sk³ad którego wchodz¹ Vampire: The Masquerade, Vampire: The Dark Ages i Kindred of the East. Vampire wszed³
na rynek w roku 1991, natomiast jego wersja komputerowa zapowiadana jest na jesieñ 1999.
3. Joely Fisher i Matthew Broderick maj¹ zagraæ w Disneyowskim filmie The Real Inspector
Gadget. Film  mo¿na siê domyliæ  opiera siê na kreskówce Inspektor Gadget, gdzie tytu³owy
bohater dysponuje arsena³em technicznych udoskonaleñ, jak np. wysuwane nogi, rêce, mig³o
w kapeluszu itp. Czarnym charakterem ma zostaæ Rupert Everett.
4. Amerykañski Instytut Filmu opublikowa³ listê 100 Najwiêkszych Filmów Amerykañskich
Wszechczasów. Z fantastyki (i pochodnych) do setki trafi³o 10 filmów (w tym Gwiezdne Wojny
i 2001: Odyseja kosmiczna). Dok³adniej: Czarnoksiê¿nik z Krainy Oz (ten z Judy Garland) na miejscu 6, Gwiezdne wojny na 15, 2001: Odyseja kosmiczna na 22, E.T. na 25, Dr. Strangelove na 26,
King Kong na 43, Mechaniczna Pomarañcza na 46, Poszukiwacze zaginionej arki na 60, Bliskie
spotkania trzeciego stopnia na 64 i Frankenstein na 87.
Na pierwszym miejscu znalaz³ siê Obywatel Kane Orsona Wellesa (który
napisa³ scenariusz, re¿yserowa³, by³ producentem i zagra³ g³ówn¹ rolê w tym
filmie w wieku 25 lat).
5. Robin Williams (ostatnio Good Will Hunting) wyst¹pi w filmie opartym na znanym opowiadaniu Asimova Dwustuletni cz³owiek, mówi¹cym o robocie, który pragnie zostaæ cz³owiekiem.
6. Firma LEGO podpisa³a umowê z Georgeem Lucasem. Umowa gwarantuje im prawo do wprowadzenia na rynek klocków zwi¹zanych tematycznie z Gwiezdnymi Wojnami (zarówno klasycznymi, jak i prequelami). Pierwsze zestawy maj¹ siê pojawiæ na rynku na pocz¹tku przysz³ego roku.

Zawiadamiamy wszystkich, ze kolejny numer Miesiêcznika bêdzie
numerem wakacyjnym. W miesi¹cu sierpniu zwyczajowo, zawieszamy
dzia³alnoæ sekretariatu Klubu.
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Nagrody
W dniu 19 czerwca 1998, podczas tradycyjnego katowickiego Seminarium Literackiego, wrêczono nagrody L¥KFY i Z³otego Meteora. Otrzymali je:
Twórca Roku 1997: Ewa Bia³o³êcka;
Wydawca Roku 1997: Andrzej Miszkurka (MAG);
Fan Roku 1997: Zbigniew ¯ygad³o (Wroc³aw).
Z³oty Meteor trafi³ do Wydawnictwa Zysk i S-ka, za wydanie nowego,
fatalnego t³umaczenia klasycznej i kultowej powieci SF Diuna Franka Herberta.
Og³oszono listê tegorocznych nominowanych do Theodore Sturgeon Memorial Award za najlepsze opowiadanie roku. Oto oni:
Echoes, Alan Brennert; House of Dreams, Michael F. Flynn; Itsy Bitsy Spider, James Patrick
Kelly; Universal Grammar, Mary Soon Lee; Loose Ends, Paul Levinson; Get a Grip, Paul Park;
The 43 Antarean Dynasties, Mike Resnick; The Undiscovered, William Sanders; One Good Juror, James Sarafin i Mary Rosenblum; Coming to Grips With the Great Plague, Brian Stableford; Where Angels Fear to Tread, Allen Steele; Lethe, Walter Jon Williams.
Zwyciêzcê wy³oni jury, w sk³ad którego wchodz¹ m.in. James Gunn i Frederik Pohl.
Nagrodê Arthura C. Clarkea (za najlepsz¹ powieæ opublikowan¹ w po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w roku 1998) zdoby³a Mary Doria Russell za powieæ The Sparrow. Nagrodê wrêcza³a córka Clarkea, Angie Edwards, podczas ceremonii w londyñskim Muzeum Nauki.

Justyna ciga³a
i

Tomasz Fruñ

maj¹ przyjemnoæ zawiadomiæ o swoim lubie,
który odbêdzie siê 25 lipca 1998 roku o godzinie 13.30
w bazylice w. Ludwika
w Katowicach-Panewnikach.
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List z gwiazd. Dwa ujêcia
Czytaj¹c Kontakt Carla Sagana zastanawia³em siê, czy autor zna³ G³os Pana Stanis³awa Lema. Póniej za przypomnia³em sobie o powieci, która by³a zapewne ród³em wyjciowego
pomys³u obu autorów  A for Andromeda Freda Hoylea (Lem j¹ czyta³  patrz Fantastyka i Futurologia t.II, Sagan te¿ zapewne zna³ dzie³o innego wybitnego fizyka). Ksi¹¿ka Hoylea nigdy
nie zosta³a prze³o¿ona na polski (s³usznie, bo nie warto)  czyta³em j¹ ongi w przek³adzie rosyjskim. A to w niej po raz pierwszy chyba sformu³owany zosta³ pomys³ listu z gwiazd  sygna³u,
zawieraj¹cego nie po prostu wiadomoæ, ale instrukcjê budowy artefaktu. Pomys³, z którym Lem
niew¹tpliwie polemizowa³, za Sagan podj¹³, by rozwin¹æ, nieporównanie udatniej od Hoylea.
Ciekawe, czy znaj¹c polemiczne ujêcie Lema (bo móg³ znaæ G³os Pana).
Sagan, id¹c za Hoylem, przedstawia list, jako niew¹tpliwe przes³anie do rodzaju ludzkiego, maj¹ce autora, zdolnego do mylenia ludzkimi kategoriami, i zawieraj¹ce przekaz, daj¹cy siê odczytaæ w sposób nie dopuszczaj¹cy ¿adnych w¹tpliwoci. Bo nie sposób przypadkiem odczytaæ szczegó³owych planów budowy urz¹dzenia technicznego (i dziesi¹tków technologii, niezbêdnych do jego wykonania), które w dodatku bêdzie dzia³aæ.
U Lema inaczej  jego bohaterowie maj¹ do czynienia z sygna³em, jaka
czêæ którego okazuje siê przepisem na okrelone zjawisko biochemiczne
(jak jednak go odczytano  tego siê nie dowiadujemy i nie jest to przypadek). Ale czy jest to poprawne odczytanie treci listu? Nie ma pewnoci.
Czy by³ on skierowany do ludzi? Raczej nie. Czy ma autora? Nawet to jest
sporne  byæ mo¿e w ogóle nie jest to przes³anie, lecz zjawisko naturalne...
¯abi Skrzek/W³adca Much (nieprzypadkowa nazwa  jest to t³umaczenie imienia Belzebub)
byæ mo¿e jest szcz¹tkowym, ale trafnym odczytaniem listu, ale równie dobrze mo¿e byæ czym
w rodzaju sylwetki rycerza na korze drzewa, czy mapy, odczytywanej przez dziecko ze s³ojów
drewna na blacie sto³u (gdzie¿ s¹ jeszcze takie sto³y...). Nie mamy ¿adnej pewnoci  wiat po
odkryciu G³osu Pana jest jeszcze bardziej niezrozumia³y, ni¿ by³, a ludzie (a przynajmniej uczeni) maj¹ jeszcze mniej nadziei na odnalezienie w nim ³adu.
Lemowi w G³osie Pana chodzi³o przede wszystkim o odpowiedzialnoæ nauki: w dyskusjach, dotycz¹cych Trexu nietrudno odczytaæ echo dyskusji, zwi¹zanych z rozwojem broni j¹drowej, wci¹¿ ¿ywych w czasie powstania ksi¹¿ki (1967 r.). A miar¹ pesymizmu Lema jest to, ¿e
jedynym, co mo¿e pohamowaæ w³aciw¹ cz³owiekowi ¿¹dzê zniszczenia, pêd ku zag³adzie s¹
ograniczenia, wbudowane w fizyczn¹ naturê wiata.
Inaczej Sagan, po amerykañsku optymistyczny: prowadz¹c nas krok za krokiem przez proces
interpretacji Wiadomoci, a potem  rozci¹gniêty na lata proces praktycznej realizacji zawartej
w nim instrukcji, daje on wyraz wiary w potêgê rozumu oraz w jednoæ i racjonalnoæ zasad,
rz¹dz¹cych wiatem, w to, ¿e rz¹dzi nim ³ad, nie za  ¿e panuje w nim chaos, jak zdaje siê
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s¹dziæ Lem. Podobnie ludzkoæ w obliczu nowego wyzwania okazuje siê lepsza, ni¿ mo¿na siê by³o obawiaæ
(i optymizm ten nie wydaje mi siê bardziej przesadny,
ni¿ pesymizm Lema).
Powieæ Lema, bardziej zwarta narracyjnie, jest te¿
g³êbsza intelektualnie, powieæ Sagana jest natomiast
ciekawsza, nie ograniczaj¹c siê do samej dyskusji naukowej, lecz pokazuj¹c  ciekawie i realistycznie  kontekst funkcjonowania nauki w wiecie wspó³czesnym.
Choæ trudno czytaæ dzi bez umiechu to, co zaledwie trzynacie lat temu pisa³ on o Zwi¹zku
Sowieckim... Có¿, lepsi od niego znawcy polityki wiatowej byli wówczas (i znacznie pónej)
przekonani, ¿e w nowe millenium wejdziemy w ramach poja³tañskiego ³adu politycznego...
Najciekawsze czeka nas jednak na koñcu: ostatecznym owocem kontaktu okazuje siê wskazówka, pozwalaj¹ca na odkrycie S³owa. S³owa, znik¹d nie emitowanego, lecz wpisanego w najg³êbsz¹, matematyczn¹ strukturê wszechwiata, ukrytego w niewyobra¿alnej g³êbi liczby π. I nie
przypadkiem S³owo to zostaje odkryte u zarania Trzeciego Millenium, w przejciowym roku
dwutysiêcznym. Bo jest to S³owo Boga, innego, ni¿ ten, w którego wierzê (a wraz ze mn¹ 
religijna czêæ rodzaju ludzkiego), a jednak tego samego  Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ostatecznie wiêc powieæ Carla Sagana koñczy siê
nadziej¹, która dla Stanis³awa Lema jest wrêcz nie do pomylenia.
Tadeusz A. Olszañski
Stanis³aw Lem: G³os Pana, Wyd. Literackie, Kraków 1968 (i wiele wznowieñ)
Carl Sagan: Kontakt, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznañ 1997

Nieudany kostner
Nie tak dawno by³em na pokazie organizowanym przez Now¹
Fantastykê. Uczciwie trzeba przyznaæ: zosta³em ostrze¿ony. NF napisa³a, ¿e jest to z³y film i faktycznie. Trwa prawie 3 godziny i mo¿na
powiedzieæ, ¿e godziny te równie dobrze mo¿na by spêdziæ pod
sto³em w stanie upojenia alkoholowego i niestety nie ze szczêcia.
Mo¿na by gdyby nie OLBRZYMIA (Uwaga: krzyczê) dawka humoru sytuacyjnego. Niestety nie by³ on chyba zamierzony a szkoda. Gdybym mia³ chocia¿ cieñ nadziei, ¿e kostner (wiadomie z malej
litery) mia³ zamiar zrobiæ komediê, uzna³bym Postmana  Wys³annika z przysz³oci za film roku.
Fabu³a jest z podobno oparta na powieci Brina Listonosz. Nie
zauwa¿y³em wprawdzie wiêkszego wp³ywu ksi¹¿ki na film (podobnie jak W³adcy Piercieni na Wodza Ringo, osobnika którego znamy i kochamy). W skrócie:
dobry walczy ze z³ym, dobry zwyciê¿a, niektórzy przyjaciele dobrego gin¹, niektórzy przyjaciele
z³ego gin¹, niektórzy neutralni gin¹, jeden najpierw zdradza dobrego, potem z³ego, i od nowa,
jeden zdradza tylko raz ale skutecznie, w filmie wystêpuje kobieta, nie wystêpuje pies, ale jest
najpierw mu³ potem koñ. Nie bêdê siê wypowiada³ czy autorzy mieli prawo do takiej interpretacji ksi¹¿ki. Zap³acili za prawa, to pewnie im wolno.
Mylê ¿e wiele kawa³ków z filmu kostnera (ma³ymi literami) powinno wejæ do kanonu ¿artów, np. Run Postman, run, jaki on m¹dry, pomnik oraz PS (wyjanienie w filmie lub
osobicie, zale¿nie od stopnia determinacji czytelnika).
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I na zakoñczenie parê uwag:
1. Zawsze myla³em, ¿e najgorszym filmem, jaki widzia³em,
jest adaptacja Alei potêpienia Zelaznego, ale siê myli³em. Niestety, nie mia³em okazji obejrzeæ ¿adnego z filmów wymienionych w materiale Cz³owiek który lubi³ z³e filmy z majowej NF,
wiec mo¿e jest jeszcze po co ¿yæ.
2. Kilka miesiêcy temu pojawi³a siê w NF teza, ¿e dobre
filmy sf wchodz¹ na ekrany kinowe, a z³e na wideo. Niestety,
wystarczy, aby film zrobi³ kostner (jak wy¿ej), a dystrybutor
wemie wszystko. I gdyby jeszcze puszcza³ to sobie w domowym kinie, a nie nara¿a³ na szwank biednych ogl¹daczy (je¿eli
mylnie interpretuje wypowied pisma, to serdecznie przepraszam).
3. Wyczyta³em ¿e film zebra³ bogata kolekcje Malin (antyoskary). Z wiêkszoci¹ zgadzam
siê w ca³ej pe³ni Jednak dlaczego Postman dosta³ Malinê za najgorsza piosenkê? W filmie piewano chyba tylko 2 piosenki i wyda³y mi siê standardowym country. Konsultowa³em siê ze znajomymi i wspólnie nie przypomnielimy sobie innych. Czy Malinami rz¹dzi prawo serii. podobnie jak Oskarami?
4. Ciekawi mnie równie¿ wasza opinia: czy Postman jest rzeczywicie taka kalka z Tañcz¹cego z wilkami, jak mi siê wydaje, czy ju¿ mi odbija z nadmiaru szczêcia.
5. Czy pomog³oby filmowi skrócenie do jakich 90 minut, czy to ju¿ przypadek beznadziejny.
Bartosz Iwanowski
Wys³annik z przysz³oci (The Postman). Re¿.: Kevin Kostner; scen. na podst. powieci Davida Brina: Eric
Roth i Brian Helgeland; wyst. Kevin Kostner, Will Patton, Larenz Tate, Olivia Williams. USA 1997; 177 min.

Cieñ zag³ady
Wybra³em siê ostatnio na film do kina. Chcia³em
prze¿yæ zapowiadany od d³u¿szego czasu Dzieñ zag³ady.
Niezbyt co prawda urzeka³a mnie ogromna kometa uderzaj¹ca w Ziemiê, jednak chcia³em zobaczyæ wykonanie. Film zaczyna siê tajemniczo, wrêcz pasuje do serialu Z Archiwum X: grupka m³odzie¿y z kó³ka astronomicznego wraz z nauczycielem obserwuje nocne niebo. Dwoje z nich, Leo Beiderman i Sarah
Hotcher, obserwuj¹ te¿ siebie nawzajem. Nauczyciel zauwa¿a to i zaczyna pytaæ o wyniki obserwacji. Odpowiadaj¹ oboje, lecz wynika sprzeczka o nazwê jednej z gwiazd. Dla wyjanienia Leo
robi fotografiê i wysy³a do pobliskiego obserwatorium. Tam dr Wolf stwierdza, ¿e ma do czynienia z komet¹. Spokojnie oblicza jej trajektoriê i... wybiega w popiechu na zewn¹trz, wsiada do
jeepa i podczas szaleñczej jazdy próbuje siê gdzie dodzwoniæ. Dziêki temu, a tak¿e butelczynie whisky, któr¹ raczy³ siê kierowca ciê¿arówki nadje¿dzaj¹cej z przeciwka, dr Wolf ginie. Po
takim wstêpie naprawdê spodziewa³em siê zobaczyæ napisy w rolach g³ównych David Duchovny i Gillian Anderson. Nie jest jednak tak dobrze (lub le dla nielubi¹cych X-Files). Zamiast
tego widzimy m³od¹ dziennikarkê, Jenny Lerner, przekonan¹, ¿e jest na tropie kochanki jednego
z senatorów (podobno o imieniu Ellie). Ma nadziejê wyjaniæ, dlaczego senator z³o¿y³ rezygnacjê. Momentalnie reaguj¹ s³u¿by specjalne ( tu niejasne skojarzenia z Facetami w czerni i filmami gangsterskimi) i sam Prezydent, nic o tym nie wiedz¹c, wyprowadza j¹ z b³êdu. E. L. E. to
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skrót od syndromu zag³ady, czyli katastrofalnego zdarzenia
niezale¿nego, powoduj¹cego wyginiêcie gatunku. Kilka dni
pó¿niej wiat dowiaduje siê o tym od prezydenta USA, poznaje te¿ plan dzia³ania: ogromna kometa Wolfa-Beidermana, która na obecnym kursie zderzy siê z Ziemi¹ na terenie
Stanów Zjednoczonych, zostanie rozsadzona w kosmosie
³adunkami nuklearnymi dostarczonymi tam przez piêcioosobow¹ za³ogê misji ratunkowej. Asekuracyjnie, ka¿dy kraj
na Ziemi buduje na swym terytorium system bunkrów, do których zst¹pi na dwa lata elita naukowa oraz wylosowani obywatele. USA trzyma w pogotowiu specjalny system rakietowy, który
w razie koniecznoci spowolni kometê na tyle, by odbi³a siê od atmosfery ziemskiej jak pi³ka.
Nie jestem z fizyk¹ za pan brat, ale moim skromnym zdaniem obecna nauka pozwala w takiej
sytuacji dok³adnie obliczyæ moc i rozmieszczenie ³adunków tak, aby wielka, kamienna bry³a
zosta³a rozbita w proch; znaj¹c amerykañsk¹ sk³onnoæ do przesady, wojskowi zalecaliby trzy
razy tyle.
Tutaj przypomina mi siê komentarz Tadeusza Olszañskiego do jednej z koñcowych scen
Gwiezdnych Wrót, kiedy to mali pobratymcy Egipcjan na innej planecie salutuj¹ na odchodne
¿o³nierzom US Army. Komentarz ten brzmia³ mniej wiecej: Ach ci Amerykanie!. S³owa te
ocieka³y sarkazmem, co jasne jest dla ka¿dego, kto zna Tadeusza. Zaraz! - powie kto, kto ju¿
wybra³ siê do kina - przecie¿ w tym filmie nie ma mylenia amerykañskiego, przecie¿ w misji
leci Rosjanin, dodadkowo misja niezbyt siê udaje (od komety oddziela siê ma³y kawa³ek i nie
zmienia ona kursu, zawodzi te¿ system rakietowy), wiêc czemu sarkazm. A ja powtarzam : film
jest przesycony amerykanizmem tak, jak wspomniane Gwiezdne Wrota (które mimo tego nie
by³y najgorsze), czy chocia¿by Dzieñ Niepodleg³oci. Ameryka buduje w tajemnicy przed wiatem spory statek kosmiczny Mesjasz, przygotowuje za³ogê, dr¹¿y bunkry w skale. Nie wiedz¹
o tym nawet obywatele USA, bo zatrudnieni przy budowie ludzie to typowi Amerykanie - nieprzekupni, dochowuj¹cy tajemnic nawet przed ¿on¹, itp. Tak samo za³o¿enie scenariusza, ¿e
ka¿dy kraj buduje podobne zabezpieczenia, jest mieszne - kraje po³o¿one ni¿ej, i/lub nie posiadaj¹ce w obrêbie swego terytorium odpowiednich gór, (jak Kuba, Hawaje, czêæ Afryki i Europy), by³yby z góry skazane na zag³adê w przypadku uderzenia mniejszej czêci komety w Atlantyk; reszta mia³aby wielkie problemy finansowe z takim przedsiêwziêciem.
Doæ jednak tych dywagacji, wróæmy do tematu. Od strony technicznej nie mam prawie zasterze¿eñ. Obsada niez³a, choæ m³oda, i dziêki temu nie ma jak oceniæ ich na tle poprzednich dokonañ. Tutaj zagrali dobrze, choæ nie rewelacyjnie. Morgan Freeman, weteran, (i jeden z moich
ulubionych aktorów), na wysokim poziomie, choæ nie by³a to g³ówna
rola. Nie wiem natomiast co powiedzieæ o efektach specjalnych. Wygl¹da, jakby re¿yser postawi³ na wra¿enie uderzenia komety i zalewania Stanów, g³ównie miast, przez ocean, bo chyba odpuci³ sobie porz¹dne zrobienie reszty efektów. Dziêki temu lot Mesjasza i akcja na powierzchni komety wygl¹da jak wyjêta z gier komputerowych koñca lat osiemdziesi¹tych.
Podsumowuj¹c : Dzieñ zag³ady (te¿ nie wiem czemu, bo chocia¿ Deep Impact to w t³umaczeniu G³êbokie Uderzenie i pewnie sie komu brzydko kojarzy³o, to
mog³o przecie¿ byæ Mocne Uderzenie), to film o ludzkich losach i zachowaniach. Je¿eli spodziewacie siê b³yskotliwego i odkrywczego scenariusza czy olniewaj¹cych efektów komputerowych, to lepiej powspominajcie P³on¹cy wie¿owiec lub Twistera. A jeli po prostu nie macie co
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zrobiæ z czasem, to warto pomyleæ o wybraniu siê do kina w Dniu zag³ady.
Aha! Jeszcze jedno. Z w³asnego dowiadczenia wiem, ¿e zapraszaj¹c damê swego serca lub
wra¿liw¹ przyjació³kê, warto siê te¿ zaopatrzyæ w chusteczki do otarcia ewentualnych ³ez.
Piotr Gbyliczek
Dzieñ zag³ady (Deep Impact). Re¿. Mimi Leder; scen. Bruce Joel Rubin i Michael Tolkin; wyst. Robert Duvall,
Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Morgan Freeman. USA 1998; 120 min.

Sklepowy fanzin
W maju ukaza³ siê pierwszy numer biuletynu wydawanego przez
ksiêgarniê i sklep z akcesoriami RPG UNDERGROUND. Biuletyn, zatytu³owany pieszczotliwie Grandzik zawiera informacje zwyciêzcach licznych turniejów, trzy opowiadanie (w tym jedno ze wiata cyberpunku) oraz wiersz Pieñ Krasnoludów.
Nie bêdê siê czepiaæ s³abej strony graficznej pisma, bo wiem, ¿e
to pocz¹tki, a te, jak zwykle, bywaj¹ trudne. Mam jednak parê uwag:
1. Dlaczego na ok³adce pisma widnieje napis Kwiecieñ 98,
gdy w treci jest zamieszczone opowiadanie £eb wilka z dat¹
Maj98?
2. Jeli przedstawiony wiersz jest przek³adem Mima, to dlaczego
nie zosta³o to pod tekstem zaznaczone?
3. Dlaczego zabrak³o w Grandziku tego, co uwa¿am za najistotniejsze dla takiego biuletynu: informacji o planach turniejowych i nowociach na sklepowej pó³ce?
4. I sprawa ostatnia: gdzie do licha jakakolwiek stopka pisma? Nie ma s³owa na temat tego
kogo tekst czytam i kogo (ewentualnie) mo¿na zrugaæ za byki.
A tak w ogóle, to gratulujê pomys³u i mam nadziejê, ¿e biuletyn nie stanie siê li tylko efemeryd¹.
El¿bieta Gepfert
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Buckland

Przewodnik po ciekawych miejscach ródziemia
i nie tylko
Skalny ogród
Po zniszczeniach powsta³ych w trakcie
Wojny o Piercieñ Minas Tirith by³o odbudowywane przez doborowe grupy krasnoludów, elfów i ludzi. Wspó³praca przebiega³a
na ogó³ harmonijnie, chocia¿ krasnoludy
chcia³y ka¿dy metr kwadratowy powierzchni zape³niæ kamiennymi budowlami, elfy
wrêcz przeciwnie wo³a³y o jak najwiêcej
drzew, a ludzie chcieli po prostu wygodnie
mieszkaæ. Jednym z takich miejsc w którym
uda³o siê pogodziæ owe trzy tendencje jest
Ogród Skalny na stokach Mindollouiny.
Sercem ogrodu by³o miejsce na którym ros³o Bia³e Drzewo znalezione przez Aragorna.
Do niego wiod³a wspaniale odrestaurowana
historyczna cie¿ka zakoñczona tarasem widokowym. A st¹d bieg³y w dó³ inne cie¿ki poprzez kamienne tarasy, rampy i ci¹gi schodów wybudowane przez ekipy krasnoludów.
Zwiedzaj¹cy poruszali siê w g¹szczu rzeb ró¿norakich rolin ozdobnych wykonanych niew¹tpliwie z znacznym kunsztem a tak¿e jedynie mo¿liwych w tak surowych warunkach
klimatycznych. W miarê opuszczania siê na ni¿sze tarasy gocie mogli podziwiaæ specjalnie aklimatyzowane roliny sprowadzone z ca³ego obszaru ródziemia.
Niew¹tpliwie obu piêtrom ogrodów uroku dodawa³y przemylnie poprowadzone strumyki, fontanny, kaskady i oczka wodne. A tak¿e to i¿ u koñca szlaków ludzie postawili
ca³kiem wygodne i ca³kiem pojemne kafeterie oraz gospody, których gocie i mieszkañcy
miasta zwykli ochoczo korzystaæ.
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Konwenty
Bachanalia Fantastyczne
W tym roku wyj¹tkowo odbêd¹ siê w dniach 28-30 sierpnia.
Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra zaprasza na XIV Ogólnopolski Konwent Mi³oników Fantastyki czyli do gospody Pod Rozbrykanym Kucykiem. Tegoroczna impreza odbêdzie siê bowiem w konwencji tolkienowskiej. Mile widziane stosowne rekwizyty.
W programie: spotkania z autorami, warsztaty literackie, RPG, gra terenowa, filmy, galeria
grafiki, ksiêgarnia, piknik astronomiczny, turniej gier karcianych, konkursy i turnieje, bal przebierañców (konkurs na najlepsze przebranie), tolkienowski koncert zespo³u VEDYMINI i inne
atrakcje.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ Budowlanych, Zielona Góra, ul. Botaniczna 77
Op³aty: 20 z³ p³atne do 31 lipca (kobiety wstêp wolny - p³atne tylko neclegi)
Noclegi: 15 z³ za dobê.
Zg³oszenia i dowód wp³aty wysy³aæ na adres: Kazimierz Kielarski, ul. D¹brówki 30/10, 65-096
Zielona Góra.
Telefon: Piotr Paruzel (068) 326 91 10
Konto: ZKF Ad Astra II OM PKO Zielona Góra 97521-19914-132

Polcon
Przypominamy, ze ju¿ 10 wrzenia tego roku rozpocznie siê kolejny Ogólnopolski Konwent
Mi³oników Fantastyki POLCON98
Gospodarzem konwentu bêdzie Podlaskie Towarzystwo Mi³oników Fantastyki.
A oto bli¿sze informacje:
Termin: 1013 wrzenia br.
Gocie:
Goæ Honorowy: Terry Pratchett
Gocie Specjalni:
Krzysztof Boruñ
Eugeniusz Dêbski
Dorota Malinowska
Jaros³aw Kotarski
Program: spotkania literackie, spotkania z redakcjami, autorami gier, krytykami i t³umaczami,
filmy, promocje i pokazy gier RPG i komputerowych, Mistrzostwa Polski w Doom Trooper,
konkursy, LARP, wystawy, turnieje, maskarada.
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Zakwaterowanie: domy akademickie
Koszty: akredytacja do 30.06  40 z³
do 31.08  45 z³
póniej (i u wejcia)  50 z³.
Noclegi: 15 z³ za dobê przy wp³acie do 31.08. Potem dop³ata w wysokoci 20%.
Zg³oszenia wysy³aæ na adres: Podlaskie Towarzystwo Mi³oników Fantastyki, DK Zachêta
15-207 Bia³ystok, ul. Piastowska 11 A.
Wp³aty (z adnotacj¹ POLCON98) kierowaæ na konto PBK IO/Bia³ystok
11101154-3085-2700-1-30.
Informacje w internecie pod adresem http://www.polcon.rsi.com.pl; e-mail: polcon@rsi.com.pl
Przypominamy wszystkim klubowiczom o koniecznoci wp³aty za trzy noclegi (kwota 45 z³)

NORDCON98
XII Konwent Polskich Klubów Fantastyki pod has³em Imperium Kontratakuje odbêdzie
siê w dniach 3-6 grudnia w OW Hutnik w Jastrzêbiej Górze.
Koszty:
Akredytacja  30 z³ do 31.07 (cz³onkowie GKF 20 z³)
 40 z³ do 31.10 (cz³onkowie GKF 35 z³)
 50 z³ w listopadzie i grudniu (cz³. GKF 45 z³)
Noclegi  20 z³ za noc w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Od 1 listopada koszt noclegów
wzrasta o 20 %.
Posi³ki  niadanie 6 z³, obiad 14 z³, kolacja 6 z³. Posi³ki w czwartek (3.12) op³aca siê na
konto GKF. Pozosta³e wykupuje siê na miejscu.
Rezygnacja z uczestnictwa.
Przy rezygnacji do 15.10 bêd¹ zwracane wszystkie wp³aty (z potr¹ceniem kosztów przekazu). Od 16.10 do 15.11 nie zwracamy akredytacji. Po 15.11 nic nie zwracamy.
Warunki uczestnictwa.
W Nordconie mog¹ uczestniczyæ: cz³onkowie Klubów Fantastyki; osoby niezrzeszone, rekomendowane przez prezesów Klubów Fantastyki; osoby niezrzeszone, rekomendowane przez
GKF.
Osoba spe³niaj¹ca jeden z powy¿szych warunków, zostanie wpisana na listê uczestników po
wp³acie kosztów akredytacji i przys³aniu zg³oszenia.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo odmowy akredytacji bez wyjanieñ.
Adres: Gdañski Klub Fantastyki, P.O.Box 76, 80-325 Gdañsk 37
Konto bankowe: PKO BP I/O Gdynia 10201853-237451-270-1
Informacje: tel (058) 553 10 73
Wszystkie karty zg³oszeñ na konwenty mo¿na otrzymaæ w sekretariacie Klubu. Na ¿yczenie przelemy je tak¿e zainteresowanym klubowiczom - korespondentom..
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Piaty Festiwal Fantastyki,
,

:

czyli
,
cos pan, tu nie Peenemunde.

Tegoroczny Poligon odby³ siê w Nidzickim Orodku Kultury, w góruj¹cym nad miastem za-

mku krzy¿ackim. Nazwê zmieniono na V Festiwal Fantastyki, z uwagi na sponsorów, których
trudno by³oby przekonaæ do wy³o¿enia pieniêdzy na co o nazwie POLIGON V2. Rekordowa
liczba goci (ponad 100 osób) nocowa³a w orodku Leny Poranek w Zawadach, odleg³ych od
Nidzicy o 19 kilometrów. Autobusy kursowa³y wy³¹cznie rano i wieczorem, co uniemo¿liwia³o
niezmotoryzowanym odwiedziny w pokojach podczas dnia, skutecznie utrudniaj¹c im ¿ycie. Wojtek Sedeñko obiecuje jednak, ¿e za dwa lata remont zamkowego hotelu zostanie zakoñczony
i mo¿na bêdzie spaæ na miejscu.
Imprezie zaszkodzi³a równie¿ katastrofalna pogoda. (nieg pod koniec maja! Wichura zwalaj¹ca drzewa na szosê!) O tej porze w orodku nie by³o oczywicie ¿adnego ogrzewania, co
wielu uczestników przyp³aci³o przeziêbieniem.
Przejdmy jednak do janiejszych stron. Program zosta³
w przybli¿eniu zrealizowany, choæ niektóre punkty zosta³y przeniesione na inn¹ porê. Atrakcj¹ pierwszego dnia by³y: referat Marka Oramusa na temat mo¿liwoci terraformowania Marsa, inspirowany w znacznej mierze ksi¹¿kami Kima Stanleya Robinsona,
odczyt Rafa³a Ziemkiewicza (ten sam, który pojawi³ siê jako felieton w czerwcowym numerze Nowej Fantastyki), a tak¿e rewelacyjne, wyg³oszone z absolutnie kamienn¹ twarz wyst¹pienie Ewy Bia³o³êckiej na temat superherologii, nazwane Kreacja
superbohatera, czyli czy Conan by³ dzieckiem niekochanym?
(Obieca³a, ¿e jeszcze je gdzie wyg³osi lub nawet wydrukuje.)
Mo¿na siê by³o z niego na przyk³ad dowiedzieæ, ¿e superboGuy Kavriel Kay rozmawia
z Agnieszk¹ Sylwanowicz
haterów dzielimy na typ industrialny i typ ekologiczny, zale¿nie
od pokrycia wierzchniego. Przyk³adem pierwszego typu jest Batman, drugiego Conan. Wywód na temat tego ostatniego koñczy³y s³owa: Powiedzmy sobie
szczerze, Conan by³ nienormalny.
Oprócz doæ typowego zestawu filmów, jakie mo¿na by³o obejrzeæ w sali kinowej m. in
Marsjanie atakuj¹, Relikt i Duch w pancerzu, pokazano zestaw filmów Stanleya Kubricka.
W drugim dniu odby³o siê spotkanie z gociem honorowym, Guyem Gavrielem Kayem, prowadzone przez Agnieszkê Sylwanowicz. Choæ by³a dopiero dziesi¹ta rano, przysz³o wielu ludzi
(kto zaspa³, musia³ dra³owaæ 19 km na piechotê). Pad³o sporo pytañ, choæ niektóre z nich trudno
by³o zaliczyæ do kategorii inteligentnych.
Po po³udniu us³yszelimy Lecha Jêczmyka, który powtórzy³ swe znane tezy o Nowym redniowieczu, mówi¹c, ¿e wierzy w spiskow¹ teoriê dziejów, gdy¿ tylko idiota móg³by wierzyæ
w inn¹. Nowoci¹ by³a informacja, ¿e za rozpad Jugos³awii odpowiedzialna jest grupa brytyjskich psychologów. S³ysza³em o cyklistach, ale psycholodzy
Drugiego dnia wieczorem urz¹dzono ognisko nad jeziorem Zdrêczno, w którym uczestniczy³y jedynie osoby odporne na dotkliwe zimno. My zostalimy w orodku. Niestety nie pomog³o to Kayowi, który by³ zmuszony odjechaæ w sobotê z uwagi na narastaj¹ce przeziêbienie.
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Trzeciego dnia rano mielimy spotkanie z drugim
z goci zagranicznych, Kenem Slaterem, osiemdziesiêcioletnim brytyjskim ksiêgarzem i weteranem fandomu
(zna³ na przyk³ad Roberta Silverberga, nim ten jeszcze
cokolwiek opublikowa³!)
Odby³o siê równie¿ spotkanie z wydawcami, w którym uczestniczyli Tadeusz Zysk, Miros³aw Kowalski
z Supernowej, Jacek Rodek z MAGa i Andrzej Ros³an, reprezentuj¹cy Prószyñskiego. Mirek Kowalski
Wieczorne rozrywki
przedstawi³ now¹ pisarkê, Annê Brzeziñsk¹, której debiutancka powieæ zapowiedziana jest na jesieñ, a Tadek Zysk opowiada³ miêdzy innymi o perypetiach zwi¹zanych z konkursem na najlepsz¹ ksi¹¿kê, który urz¹dzi³ wspólnie z Bertelsmannem. Wspomina³ o tym, jak niektórzy z odrzuconych autorów, przekonani, ¿e jest on tylko redaktorem oceniaj¹cym teksty, pisali na niego donosy do niego samego.
Wieczorem odby³a siê biesiada redniowieczna w refektarzu zamku, stylizowana kulinarnie
i estetycznie na epokê, któr¹ mia³a w nazwie. Ci z uczestników, którzy nie przywieli w³asnych
kostiumów, otrzymali na tê okazjê specjalne habity z herbem zamku. Zdziwienie budzi³ krêc¹cy
siê po kru¿gankach rycerz z ka³asznikowem. Jeli obroñcy zamku dysponowali podobnym
sprzêtem, nic dziwnego, ¿e nigdy go nie zdobyto.
Podczas biesiady wrêczono SFINKSY. Nagrody otrzymali:
W kategorii zagraniczne opowiadanie roku:
Kiedy starzy bogowie umieraj¹  Mike Resnick
Polskie opowiadanie roku: Dzikus  Adam Winiewski-Snerg
Zagraniczna powieæ roku: Diamentowy wiek  Neal Stephenson
Polska powieæ roku: Wie¿a jaskó³ki  Andrzej Sapkowski
Ksi¹¿ka roku: Wie¿a jaskó³ki  Andrzej Sapkowski
Wyró¿nieñ w pozosta³ych kategoriach nie przyznano, z powodu zbyt ma³ej iloci oddanych
g³osów.
W niedzielê zd¹¿ylimy jeszcze wzi¹æ udzia³ w panelu t³umaczy, podczas którego poruszono
miêdzy innymi problem, czy t³umacz powinien poprawiaæ oczywiste pomy³ki autora (wszyscy
t³umacze zgodzili siê, ¿e powinien). Protesty zg³asza³ natomiast Tadeusz Zysk oraz jeden z nielicznych s³uchaczy.
Odby³y siê równie¿ liczne konkursy, z przyzwoitymi nagrodami (nie takimi, jak na Nordconie). Fundowa³a je ksiêgarnia wysy³kowa Wojtka Sedeñki i by³y to piêkne wydania powieci J. R. R. Tolkiena, Ursuli LeGuin i Kima Stanleya Robinsona. Zwyciêzcami miêdzy innymi byli: w konkursie znajomoci muzyki filmowej Micha³ Nazar z klubu Legion z Przemyla i ni¿ej podpisana, a w konkursie Krzy¿ówka Grzegorz
Andrzelczyk z Go³dapi i Joanna Zieliñska z Krakowa.
Odby³ siê tak¿e turniej strzelania z piêædziesiêciofuntowych
³uków, w którym zwyciê¿y³ Marek Michowski z GKFu, wyprzedzaj¹c zaledwie o kilka punktów doktora Lecha Olczaka,
Z ³uku strzela Jacek Rodek, strza³ê
zak³ada Robert Lipski
który po schowaniu nieod³¹cznej fajki celnie szy³ z krótkiego
³uku tatarskiego. W szranki tak¿e dzielnie wst¹pili Jacek Rodek oraz Robert Lipski.
Imprezê urozmaica³y wystêpy artystyczne, przede wszystkim widowisko celtyckie w wykonaniu grupy muzycznej Shannon i zespo³u tanecznego Elphin, a tak¿e Kwiczo³ piewaj¹cy
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Tolkiena oraz grupa szantowa £adny Kana³.
Impreza by³a zakrojona na znacznie wiêksz¹ skalê ni¿ dotychczas i mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
po usuniêciu niedogodnoci zwi¹zanych z noclegami stanie siê jeszcze atrakcyjniejsza.
Dorota ¯ywno
i Micha³ Jakuszewski

Porady Mistrza Gry
Sprostowanie

Nie wnikaj¹c jak do tego dosz³o, chcia³bym powiadomiæ wszystkich, ¿e zdanie z podsumowania mego ostatniego artyku³u mia³o
brzmieæ:
Wszystkim za nie ¿yczê...
Przyznajê, ¿e nie brzmi to zbyt po polsku, ale oddaje treæ
jak¹ chcia³em przekazaæ. Ewentualnie zasugerowaæ.
Nikomu nie ¿yczê spiskowania i podejrzliwoci w dru¿ynie,
ale znajdcie w przygodzie te¿ chwilê, by zaznaczyæ swój indywidualny (nie koniecznie odrêbny) charakter.

Rozwiniêcie myli. Czêæ I.

Po rozmowie z jednym z czytelników, postanowi³em bli¿ej przedstawiæ problemy, jakie ostatnio jedynie sygnalizowa³em. Ponadto spróbujê zasugerowaæ jakie mo¿na znaleæ na to lekarstwo.
Punkt pierwszy - jednoæ i skutecznoæ w dzia³aniu. Zacznê od plusów: i tak pozwala ona
zrozumieæ czemu to nam udaje siê wygraæ i osi¹gn¹æ powodzenie. W niektórych sytuacjach,
zw³aszcza bojowych (w szerokim tego s³owa znaczeniu), jednoæ jest jak najbardziej przydatna,
wrêcz konieczna. Fajnie te¿ jest, gdy d¹¿y siê, choæby tylko z grubsza, do wspólnego celu, a nie
próbuje realizowaæ takie, co nie maj¹ ze sob¹ nic wspólnego. W tej ostatniej sytuacji MG zajmuje siê graczami po kolei, a wtedy bezrobotni nudz¹ siê i modu³ najzwyczajniej w wiecie pada.
Minusem, i to ogromnym, takiego dzia³ania jest gdy staje siê ono zasad¹. Zabija to nastrój
i kreuje paranoiczny wiat. Ka¿de dzia³anie z zewn¹trz jest odbierane w kategoriach ile na tym
mo¿na straciæ, ile zarobiæ i czy to jest pu³apka. Jeli kogo to bawi, proszê bardzo, ale mnie co
takiego nie wystarcza.
Jak tego unikn¹æ?
Radzê, aby w ka¿dej, jeli tylko siê da, przygodzie by³ kawa³ek zwyk³ego ¿ycia, np. impreza,
na której brak orê¿a u obecnych nie jest wykorzystywany w celu ich zmasakrowania, ¿ebrak
czepiaj¹cy siê p³aszcza nie okrada jednoczenie postaci dos³ownie z wszystkiego, itp.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na przeciwników graczy. Nie zawsze s¹ to profesjonalici, a nawet
jeli, to tacy tak¿e pope³niaj¹ b³êdy. Poniewa¿ tacy bêd¹ gracze, jakich wychowa sobie MG.
Przedstawiaj¹c zwyk³e sytuacje, takie co mog¹ siê przydarzyæ codziennie ka¿demu, wzbogaca siê wiat. Nie wygl¹da on wtedy jak dekoracja ci¹gniêta specjalnie na okazjê przygody. T³o
ukazuje g³êbiê i barwnoæ rzeczywistoci, bo diabe³ siedzi w szczegó³ach. Ponadto, gdy NPC
zrobi imprezê lub kupi sobie ³adne ubranie, to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e postaæ zaszaleje i zrobi co
w tym stylu, a nie bêdzie chodziæ w ³achmanach, ciu³aj¹c ka¿dy grosz na supermegaheavy wyposa¿enie.
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Wrogowie, czy te¿ przeciwnoci, te¿ nie powinni zawsze, z ¿elazn¹ konsekwencj¹, d¹¿yæ do
zniszczenia dru¿yny. Pech, czy te¿ zwyk³e partactwo tak¿e im siê zdarzaæ powinno. Gracz, widz¹c ró¿norodnoæ wiata, wpasowuje sw¹ postaæ i znajduje dla niej miejsce w tym wiecie,
a nie przystosowuje siê na zasadzie albo tak, albo wcale. Jeli NPC zawsze siê mci, to gracz
nikomu nie daruje i ka¿dego dobije. Gdy NPCowi zdarzy siê odpuciæ, to mo¿e i gracz kiedy
tak zrobi.
Przegl¹daj¹c to, co napisa³em do tej pory, odnios³em wra¿enie, ¿e nawo³ujê do humanizacji
RPG i ³agodzenia obyczajów. Dlatego te¿ od razu zaznaczam: nie jest to celem tego wywodu. S¹
systemy (czy te¿ wiaty), gdzie naprawdê jest przer¹bane i gra siê w nie w³anie po to, by by³o
ciê¿ko. Jednak nawet tam postaæ nie powinna byæ wy³¹cznie maszyn¹ do zabijania. Zmierzam
w swym wywodzie (by tym razem byæ dobrze zrozumianym - uwaga do mojego krytyka) do
tego, by daæ postaci pewn¹ pulê swobody. Oczywicie je¿eli na widok wyg³odnia³ych kanibali
aptekarz si¹dzie i zacznie p³akaæ, to raczej go pojm¹ i w najbli¿szym czasie spróbuj¹ skonsumowaæ. Ale nie zabij¹ od razu, co by zrobili, gdyby zacz¹³ z nimi walczyæ, a to da mu trochê czasu
na ewentualny ratunek.
Dla równowagi przytoczê przyk³ad, gdy w niewielkiej spokojnej osadzie, licz¹cej szeæ gospodarstw rolniczych, piêciu uzbrojonych graczy kradnie konia. Miejscowi mog¹ spróbowaæ go
odzyskaæ, ale raczej bêd¹ obawiali siê ryzyka, a ju¿ na pewno (jeli s¹ normalni) nie rusz¹ ca³¹
grup¹, by zgin¹æ, byle tylko uprzykrzyæ graczom ¿ycie.
Opisane powy¿ej sytuacje s¹ doæ jasne i klarowne, ale czêsto w przygodzie maj¹ miejsce
momenty o wiele bardziej dwuznaczne. Dlatego te¿ sugerujê, by MG zastanowi³ siê (przynajmniej czasami) dlaczego NPC co robi i jak na jego postawê wp³ywaj¹ czynniki zewnêtrzne.
Je¿eli NPC jest zbiorem cyfr i umiejêtnoci s³u¿¹cych do szkodzenia graczom, to gracze staj¹ siê
takim samym zbiorem do przebijania siê przez przeszkody. Dlatego te¿ jeszcze raz powtarzam.
Gracze bêd¹ tacy, jakich sobie wychowacie. Gdy¿ s¹ oni z regu³y odbiciem, nierzadko krzywym,
rzeczywistoci, jak¹ im sprzedajecie.
Uwaga do graczy: pomagajcie swoim MG. Nie wykorzystujcie luk, tylko zwracajcie na nie
uwagê. I nie liczcie na to, ¿e MG bêdzie czyta³ w waszych mylach. Macie swoj¹ ideê RPG podzielcie siê ni¹ z grup¹ swoich znajomych. Bo choæby nie wiem ile pisaæ ambitnie na ten
temat, to przecie¿ chodzi tu o zabaw¹, i to jak najlepsz¹.
Marcin Pawe³czyk
P.S. Do czêci rad sam te¿ powinienem siê zastosowaæ.

Od fantastyki do metafizyki
Poni¿ej drukujemy g³ówne tezy referatu Konrada T. Lewandowskiego, wyg³oszonego podczas
katowickiego seminarium, 20 czerwca br.

Jeli przep³yw poznawalnoci jest przep³ywem burzliwym, to liczba zdarzeñ historycznych
na danym obszarze powinna fluktuowaæ w sposób analogiczny do zmian prêdkoci dowolnego
³ynu przep³ywaj¹cego w sposób burzliwy.
Pojedynczy wir poznawalnoci powoduje chwilowy wzrost liczby zdarzeñ powy¿ej wartoci
redniej i nastêpuj¹cy zaraz potem spadek poni¿ej redniej. W przep³ywie burzliwym tworz¹ siê
ca³e kaskady i kompleksy wirów ró¿nej wielkoci. S¹ to uk³ady chaotyczne o strukturze multi-
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fraktalnej. Niniejsze zestawienie wskazuje, i¿ proces historyczny ma charakter przep³ywowy, co
jest zgodne z teori¹ przep³ywu poznawalnoci.
Uwaga: Wykresy i opis s¹ niezrozumia³e bez znajomoci opowiadania Pó³misek (NF 1/96
i tom Noteka) oraz Rydwan bogini Freyi (antologia Trzynacie kotów). Teksty te stanowi¹ niezbêdn¹ podstawê do dyskusji. Dodatkowo przydatny jest Zaginiony Instytut (M³ody Technik nr
2, 3, 4/98). O opiniê proszê przede wszystkim osoby zainteresowane filozofi¹.
Przewodas
PS. W wypowiedziach u¿ywajcie terminu inteligibilnoæ (has³o do wyszukiwania).

Wykres przedstawia zmiennoc zdarzeñ historycznych w Europie i basenie Morza ródziemnego od za³o¿enia Rzymu (r. 753) do podboju Finlandii przez Szwecjê (r. 1599). Poni¿ej,
dla porównania, wykres fluktuacji prêdkoci w przep³ywie burzliwym a) ustalonym i b) nieustalonym.
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Premiery maja
Kino

Mortal Kombat: Unicestwienie. USA 1997.
Nowe przygody bohaterów najs³ynniejszej
gry komputerowej. Potê¿na dawka ostrej muzyki i niesamowitych efektów specjalnych.

Wideo

Elfy z ogrodu czarów. Re¿. Charles Sturridge; obs.: Harvey Keitel, Peter OToole.
Oparta na prawdziwych zdarzeniach opowieæ o dziewczynkach, które podczas spaceru w parku spotka³y elfy. Aby udokumentowaæ
to zdarzenie, zrobi³y zdjêcia. Po pojawieniu siê
w gazetach, wywo³a³y one wielki skandal.
Sen nocy letniej. Re¿. Adrian Noble; obs.:
Alex Jennings, Barry Lynch, Lindsay Duncan.
Luna adaptacja dramatu Williama
Szekspira. M³ody ch³opak prze¿ywa we nie romantyczn¹ przygodê. Przenosi siê do magicznego, tajemniczego wiata.
Kull Zwyciêzca. Re¿. John Nicolella, obs.:
Kevin Sorbo, Tia Carrere.
Opowieæ i mitycznej krainie Acheronu, którego w³adc¹ zostaje heros o imieniu
Kull. Musi on jednak toczyæ ci¹g³e walki o zachowanie swej dominacji.
Bez twarzy. Re¿. John Woo; obs.: John
Travolta, Nicholas Cage, Joan Allen, Gina
Gershon.

Wszystkim czytelnikom
¿yczymy
udanych wakacji!
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Jeden z nich jest policjantem, drugi
przestêpc¹. Dziêki najnowszej technologii ich
twarze zostaj¹ zamienione. Policjant trafia do
wiêzienia i musi wydobyæ od brata gangstera
informacje o miejscu ukrycia bomby.
Sok z ¿uka. Re¿. Tim Burton; obs. Geena Davis, Alec Baldwin, Michael Keaton.
wie¿o polubieni ma³¿onkowie gin¹
w wypadku samochodowym. Nie przenosz¹ siê
jednak w zawiaty, lecz jako duchy powracaj¹
do wspólnego domu. Tam za wkrótce wprowadza siê nowa rodzina.
Pierwszy krok w kosmos. Re¿. Philip Kauffman; obs. Sam Shepard, Scott Glenn, Ed
Harris.
Oparta na prawdziwych wydarzeniach
historia podboju kosmosu. Film nakrêcono korzystaj¹c z pomocy amerykañskiej armii, dziêki czemu jest bardzo autentyczny.
Mad Max. Re¿. George Miller; obs. Mel
Gibson, Joanne Samuel.
Rozgrywaj¹ca siê w przysz³oci opowieæ o samotnym wojowniku. Kolejna wizja
wiata po apokalipsie. Ten film rozpocz¹³ karierê Mela Gibsona.

Notki o filmach
drukujemy dziêki uprzejmoci redakcji
miesiêcznika Cinema
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DOBRY WIECZÓR, PANIE I PANOWIE.
CHCÊ WAM PRZEDSTAWIÆ POOKYEGO,
AUTORA MOICH GAGÓW.

WITAJ W WIECIE
SHOW-BUSINESSU

TO BY£O
PRZEZNACZONE
DLA MNIE

Frances kocha³a swoich ma³ych
przyjació³ i codziennie przebiera³a ich
w ró¿ne stroje.
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