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Majową Fiszkę postanowiliśmy poświęcić
gatunkowi, który dotąd gościł u nas jedynie
okazjonalnie. W tym numerze BKR podzieli się
swoimi ulubionymi cyklami fantasy (zauważyliście,
że fantasy obfituje w tasiemce? Wygląda na to, że
nader ciężko jest pomieścić wszystkie smoki i
zaklęcia w jednym tomie), poznawanymi od
pacholęcych lat („pacholęcych” w przypadku BKR =
licealnych). Na naszym literackim bankiecie każdy
powinien znaleźć dla siebie coś smakowitego,
oczekujcie więc prawdziwej fantas(t)ycznej uczty. O
niektórych tytułach być może słyszeliście i je
znacie, niektóre mogą stanowć pewną nowość. A
zatem, panie kelner, fantasy raz!

BKR ODSŁONA DWUNASTA



Raz kryminalnie – Mike Carey, „Mój własny
diabeł” i dalsze tomy.

Osoby zorientowane w
temacie, zapytane o twór
zwany kryminałem
paranormalnym (bądź
magicznym) na jednym z
pierwszych miejsc wymienią
Akta Harry’ego Dresdena,
skądinąd bardzo dobrą,
czysto rozrywkową fantasy
autorstwa Jima Butchera
(hej, Jim, czekamy tu na 

kolejny tom, więc wiesz, do brzegu stary, do
brzegu…). Nie tę serię jednak chcielibyśmy polecić
miłośnikom mariażu eFki z kryminałem. Wybór
BKR padł na Mike`a Careya. Pan Carey jest
znaczącą personą w świecie komiksowym, ma na
koncie m.in. Lucyfera czy kontynuację Sandmana.
Popełnił w swym życiu również cykl powieściowy z
Feliksem Castorem, egzorcystą do wynajęcia i
prywatnym detektywem w jendym, a cykl ten 



dobitnie dowodzi, że autor umie w pisanie, umie w
fabuły i umie w klimat. 
Feliksa „Fiksa” Castora poznajemy, gdy otrzymuje
zlecenie pozbycia się ducha nawiedzającego
londyńskie archiwum. Jak się rychło okazuje,
sprawa ma drugie dno, a Felix uwikłał się w
nielichą kabałę. Cykl jest utrzymany w o wiele
poważniejszym tonie, niż u Butchera, jest
mroczniej, a świat budowany jest w sposób – jak
się wydaje – bardziej pogłębiony. Wszystkie tomy
czyta się z niekłamaną przyjemnością (BKR
najlepiej wspomina tom 4 i sprawę na blokowisku
w południowym Londynie… ciaaaaryyyy!) i
pozostaje żal, że powstało tylko pięć części.
Chciałoby się więcej.



Ach, Scott Lynch. Jeden z tych, który na kolejne
książki każe czekać… i czekać… i czekać. BKR jest
beznadziejnym fanem cyklu Niecni Dżentelmeni.
Jeśli ktoś lubi tzw. heist movies (czyli filmy o
złodziejach/oszustach planujących skok i/lub
przekręt), to tą serią będziecie zachwyceni. Niecni
Dżentelmeni to bowiem grupa złodziejska, crème
de la crème półświatka, szkoleni od najmłodszych
lat na wirtuozów fachu złodziejskiego i traktujący
siebie nawzajem jak rodzinę. Rzecz jasna jakieś
pospolite kradzieże nie są w ich stylu. Uważają 

 

Raz brawurowo – Scott Lynch, „Kłamstwa
Locke`a Lamory” i dalsze tomy.

 

siebie raczej za artystów.
Ale i oni mogą stać się
czyimś celem, a wówczas
w posadach zadrży całe
miasto Camorra
(wzorowana na Wenecji, co
trochę widać po grafice na
okładce obok). „Kłamstwa
Locke`a Lamory” to
powieść, w której wszystko 



pięknie ze sobą współgra. Od historii nie sposób
się oderwać. Bohaterów chciałoby się mieć po
swojej stronie w prawdziwym życiu (tak, kocham
Locke`a Lamorę i mogę to sobie rzucić na
koszulkę). Świat przedstawiony jest spójny, żywy,
oddychający i barwny. Pierwszy tom jest w
zasadzie pozbawiony wad, skrojony idealnie pod
gusta BKR. Sam Scott Lynch zaś należy do Wielkiej
Trójki najulubieńszych pisarzy fantasy.

Raz ze wschodu – Sergiej Łukjanienko,
„Nocny Patrol” i dalsze tomy.

 
Na papierze wszystko
wygląda schludnie, prosto i
klarownie. Wielki Traktat
podpisany pomiędzy siłami
Ciemności i Światła nie tylko
ustanowił rozejm, ale
powołał organa porządku –
Dzienny oraz Nocny Patrol,
mające pilnować równowagi. 

Nocny Patrol – złożony z przedstawicieli Światła –
dyscyplinował wampiry, złych magów i innych, 



Dzienny – złożony z przedstawicieli Ciemności –
pilnuje, by na świecie nie było za dużo dobra. Tyle
teorii. A w praktyce? Zimna wojna, wieczny
rachunek przewag, które muszą zostać
zniwelowane przez drugą stronę, działania w skali
szarości, trudne wybory, dylematy moralne i
gorzkie zwycięstwa. Anton Gorodecki, Jasny Mag
służący w Nocnym Patrolu, doświadczy na własnej
skórze, do jakich podłości zdolni są Jaśni… i ile
dobrego mogą przynieść działania Ciemnych. 
Seria o Patrolach Sergieja Łukjanienki to świetne
urban fantasy. Tomy skonstruowane z
powiązanych ze sobą opowiadań, stopniowo
wprowadzają czytelnika w świat moralnych
kompromisów, iście faustowskich targów dobra ze
złem i odwiecznych rozgrywek dwóch potężnych
sił. A pośrodku tego wszystkiego Anton Gorodecki,
któremu kibicujemy tak samo, jak pewnemu
wiedźminowi z innego świata, równie skąpanego w
szarościach. BKR wracało do kolejnych części – i za
każdym razem lektura dawała tyle samo
satysfakcji. Szczerze polecamy.



Raz lirycznie – Patrick Rothfuss, „Imię
wiatru” i kolejny tom.

A oto drugi z tych, który nie pisze… tzn. utrzymuje,
że pisze, ale zajmuje mu to niesamowicie dużo
czasu. Nie, nie mówimy o Martinie, lecz o Patricku
Rothfussie. Na trzeci tom Kronik Królobójcy
czekamy już 11 lat. Niemniej warto przeczytać dwa
poprzednie. Opowieść karczmarza Kote płynie jak
melodia, jak pieśń barda, kawałek po kawałku
ujawniając prawdziwą historię jego życia i
udzielając sprostowania wobec wszystkich legend
krążących na temat tego, kim kiedyś był (wiemy,
zawiłe zdanie, ale za wszelką cenę staramy się
uniknąć spoilerów). 
Bohater pragnący spokoju?
Uciekający od demonów
przeszłości? Wszystkiego się
nie dowiemy, ale aura
tajemnicy, która spowija
karczmarza i jego opowieść,
jest niemal hipnotyzująca.
Chcemy się dowiedzieć CO
właściwie zrobił i ILE potrafi,
bowiem wskazówki

 



dotyczące tego, że dysponuje talentem, dostajemy
praktycznie od samego początku. 
Patrick Rothfuss jest gawędziarzem. Narracja ma
swoist rytm i pobrzmiewają w niej echa elegii
karczmarza na utraconą chwałę… lub wyrzuty
sumienia. A najprawdopodobniej jedno i drugie.
„Imię wiatru” i jego kontynuacja „Strach mędrca” to
rasowe high fantasy, jednak nieobarczone
nadmiarem patosu czy „epickości”, jakie czasem
spotyka się u innych przedstawicieli gatunku. Jest
to opowieść, w której można się zanurzyć i odciąć
od całego świata. Trzeba również odnotować, że
Patrick Rothfuss należy do Wielkiej Trójki
najulubieńszych. Czy musimy dodawać, że
polecamy?



Raz po polsku – Robert M. Wegner,
„Opowieści z meekhańskiego pogranicza.
Północ – Południe” i dalsze tomy.

 
Gdyby ktoś spytał BKR,
kogo uważa obecnie za
najlepszego polskiego
pisarza fantasy, odparłoby
bez chwili namysłu, że
Roberta Wegnera.
Opowieści z
meekhańskiego pogranicza
były objawieniem. Co za
konstrukcja świata! Co za
skala i rozmach! Ale po 

kolei. Dwa pierwsze tomy opisują wydarzenia
rozgrywające się na rubieżach Imperium
Meekhańskiego – w czterech stronach świata, na
północy, południu, wschodzie i zachodzie. Ujęte w
formie powiązanych ze sobą opowiadań
(powiązane w obrębie danej strony świata)
przedstawiają kluczowych bohaterów, zarysowują
scenerię i kładą podwaliny pod akcję późniejszych
powieści. Przedsięwzięcie Roberta Wegnera jest



ogromne, a dodatkowo autor  w ostatnim tomie
postanowił wprowadzić pewien nowy element i
zastanawiamy się, jak on to wszystko udźwignie…
bo sam sobie poprzeczkę zawiesił naprawdę
wysoko. Cykl czyta się z rosnącym szacunkiem i
admiracją, bo całość jest epicka (i tu jakoś pasuje
to określenie i nie używamy go wcale w
pejoratywnym sensie). Robert Wegner jest
ostatnim z Wielkiej Trójki najulubieńszych, ale w
odróżnieniu od poprzedników, wydaje kolejne
tomy w dość regularnych odstępach czasu. Chwała
mu za to!

Raz z sentymentem – Carol Berg,
„Przeobrażenie” i dalsze tomy.

 O matko i córko, ta
okładka… Wczesne lata
dwutysięczne, okres
schyłkowy wydawnictwa ISA.
No cóż. To jedyne wydanie,
więc nie ma co się
rozwodzić, przejdźmy dalej.
BKR było na początku
studiów, gdy wsiąkło w
trylogię Rai-Kirah Carol 



Berg. Lojalnie uprzedzamy, że to polecajka
sentymentalna i nie sprawdzaliśmy, jak lektura
obroniłaby się teraz, po latach…
Seyonne nie ma wesoło w życiu. Jest niewolnikiem,
a jego lud został podbity i pozostaje bezbronny
wobec imperialnej opresji. Kiepska sprawa, bo to
właśnie Ezzarianie posiadają wiedzę i umiejętności
niezbędne, aby walczyć z demonami polującymi na
ludzkie dusze, aczkolwiek nikt nie bierze ich na
serio. Seyonne zostaje niewolnikiem samego
dziedzica imperium, księcia Aleksandra, i ku
swemu przerażeniu dostrzega w jego oczach
oznaki zainteresowania demona…
Perspektywa narratora-niewolnika zawsze
wydawała się BKR ciekawa (żeby wspomnieć
chociażby Wilbura Smitha i jego historyczny Cykl
Egipski, tam się to bardzo dobrze sprawdziło),
największą jednak siłą książki zdaje się być
nieprawdopodobna z pozoru przyjaźń, która
zaczyna się rodzić między Seyonne a księciem
Aleksandrem. Ten właśnie wątek chyba najbardziej
zapadł BKR w pamięć, ale tak jak zaznaczaliśmy na
początku – trzeba by przeczytać całość jeszcze raz,
żeby zweryfikować, czy sentyment przetrwał próbę
czasu :).


