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POWA ŻNA ROZRY WK A

KSIĄ żki
filMY GRY
mu

ZYka
Bezpłatny dodatek do miesięcznika Młody Technik

NA ROZGRZEWKĘ

W tym miesiącu... Stajemy do pojedynku z Messim / Słuchamy nowych płyt
/ Idziemy do kina na piękny film / Sprawdzamy kilka ciekawych życiorysów

STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ FILMU!

O tym, jak filmy w 3D w ciągu jednego dnia stały się dla nas czymś godnym określenia passe…

Z

pewnością obił wam się o uszy termin kina 4D/5D –
filmowej rozrywki, która oprócz dostarczania bodźców
wzrokowo-słuchowych, oferuje również efekty angażujące wszystkie zmysły widzów.
W celu przetestowania możliwości tego nowatorskiego rozwiązania, postanowiliśmy wybrać się do warszawskiej Arkadii
na „Jeźdźca znikąd”, gdzie w tamtejszym kinie Cinema City od
niedawna zaczęła działać sala, oferująca możliwość oglądania
produkcji przygotowanych z myślą o technologii 4DX.
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W dniu, w którym wygospodarowaliśmy trochę wolnego
czasu na redakcyjny wypad do kina, poza najnowszym
„Wolverinem” była to jedyna pozycja z repertuaru wyświetlanego w 4DX, a z racji tego, że dawno nie widzieliśmy jakiegoś
westernu, wybór filmu był dla nas oczywisty. Pierwsze co
rzuciło nam się w oczy po wejściu do sali, to pogrupowane
w 4-elementowe moduły fotele o dość masywnym kształcie,
wyposażone dodatkowo w podpórki na stopy. Po usadowieniu się w nich, naszą uwagę zwróciły również tajemniczo
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GRY

wyglądające boczne oparcia i zagłówki. Z początku domyślaliśmy się tylko, co kryje się za taką
konstrukcją foteli, jednak już w chwilę po rozpoczęciu seansu, na własnej skórze (dosłownie)
przekonaliśmy się o ich możliwościach i roli, jaką
spełniają one w trakcie oglądania filmu 4DX.
Ich pierwsza i zarazem najbardziej odczuwalna dla widza cecha to fakt, że poruszają się one
(konkretniej wychylają na różne strony) w miarę
dynamicznych zmian filmowych ujęć. Każdy
z foteli wyposażony jest także w system wibra-

GENERATORY ZAPACHÓW
PODNOSZĄ POZIOM DOZNAŃ EMITUJĄC NP. WOŃ
SPALENIZNY PO POŻARZE
cji, reagujący np. na pojawiające się na ekranie
wybuchy czy inne dynamiczne sceny. Same fotele
to jednak nie wszystko. Na widzów czekają także
przyjemne powiewy powietrza (chociażby w trakcie sceny konnej gonitwy), a nawet dymu, tworzonego przez sprytnie ukryte dmuchawy. Całości dopełniają efekty świetlne, za które odpowiedzialny jest zestaw umieszczonych po bokach sali
reflektorów oraz – uwaga – generatory zapachów.
Te ostatnie dodatkowo podnoszą poziom doznań
widzów, emitując np. woń spalenizny po pożarze.
Jedynym minusem tego typu rozrywki jest
jej koszt. Ceny biletów na filmy 4DX są niemal
dwukrotnie wyższe niż w przypadku „normalnych” produkcji, co przy rodzinnym wypadzie
może solidnie dać po kieszeni. Nie zmienia to
jednak w niczym faktu, że każdy powinien choć
raz udać się do kina na taki film, bo przekonanie
się o możliwościach tej technologii w naszym
mniemaniu jest rzeczą bezcenną. A propos –
wyobrażacie sobie, co działoby się na finale Ligi
Mistrzów pokazywanym w 4DX?
www.cinema-city.pl

FIFA 14

Poza śmiercią i podatkami jedna rzecz jest w życiu pewna
– jesienna premiera kolejnej edycji tasiemca od EA Sports...

S

kąd ta wyczuwalna nutka znudzenia?
To proste – wraz z nadejściem następnej generacji konsol, można być niemal
pewnym, że w kwestii wersji na current geny nie
doświadczymy zbytniej rewolucji w stosunku
do poprzedniej odsłony najpopularniejszego
na świecie cyklu gier piłkarskich. W żadnym
wypadku nie zmienia to jednak tego, że FIFA 14
będzie najbardziej dopracowaną kopanką EA.
Producent zapowiada szereg zmian w trybie
FIFA Ultimate Team, standardowe modyfikacje i ulepszenia w zakresie systemu rozgrywki
(np. nowe możliwości związane z dryblingiem
i sposobem poruszania się graczy, usprawnione

algorytmy gry obronnej itd.) oraz kilka innych
dodatków, na czele z możliwością rozegrania
sezonu drużyną z ligi brazylijskiej, na którą
wyłączność do tego roku posiadało Konami
z konkurencyjnym dla FIFY PES-em. Zupełnie
inaczej ma się sprawa wersji na next-geny, która
to działać ma w oparciu o zupełnie nowy silnik
graficzny o nazwie Ignite. O jego możliwościach
przekonają się jednak wyłącznie posiadacze PS4
oraz Xboxa One – pecety oraz obecne na rynku
konsole otrzymają wariant z lekko zmienioną
oprawą w stosunku do tej obecnej w zeszłorocznej odsłonie FIFY.
PS3, X360, PC, PS2, PSP, VITA, WII U, PS4, X1 (ELECTRONIC ARTS)

{ WA R T E U WAG I}

FIFA 14 to ostatnia gra z serii wydana na PlayStation 2.
Wersja przeznaczona na next-geny już na starcie będzie
zaś przykładem przyszłych potyczek między Microsoftem
a Sony – ekskluzywną zawartość do trybu FUT otrzyma
bowiem wyłącznie Xbox One.
{MNIEJ ZNACZ Y WIĘCEJ}

Cztery gry, które przykują was do ekranu...

Deadpool: The Video Game

NHL 14

The Smurfs 2

Hunter’s Trophy 2: Europe

PS3, X360, PC

PS3, X360

PS3, X360, NDS, WII, WII U

PS3, X360, PC

CD PROJEKT

ELECTRONIC ARTS

UBISOFT

IQ PUBLISHING

Kolejny superbohater doczekał
się swojej gry. Tym razem padło
na Deadpoola, który poza sporą finezją w sprawianiu manta
oprychom, może pochwalić
się lekko sarkastycznym
poczuciem humoru.

Najnowsza odsłona gry traktującej
o jednym z najbardziej męskich
sportów drużynowych. Strzelenie
większej liczby goli nie jest najważniejsze – grunt to zrzucić kask
i w honorowy sposób sklepać
maskę jednemu z przeciwników!

Klasyczne postacie z naszego
dzieciństwa powracają w dwuwymiarowej grze platformowej. Cel zabawy jest prosty
– uwolnić Smerfetkę. Nie
zgrywajcie Ważniaka i dajcie
zagrać swoim pociechom.

By zostać myśliwym w naszym
pięknym kraju trzeba wyrobić
masę uprawnień i oczywiście
być posiadaczem pozwolenia
na pukawkę. Zamiast ciągać
się po urzędach, chwyć pada
w ręce i ustrzel sobie jelenia!
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APLIKACJE

{IOS}

Porcja ciekawostek z App Store...
Goal Tube
IOS

Wyniki i najlepsze akcje z meczów niemal
wszystkich światowych lig piłkarskich.
W obliczu nowego sezonu, pozycja ta powinna się znaleźć w iPhonie każdego kibica.
CENA: 0,89 EUR

Star Wars: Knights Of The Old Republic
IOS, ANDROID

Jedna z najlepszych gier RPG w historii
(świetna fabuła i system walki), od
teraz dostępna jest również na platformy przenośne.
CENA: DARMOWA

Camera Noir
IOS

Zestaw monochromatycznych filtrów
z opcjami łatwej zmiany ekspozycji
i ostrości pozwoli ci na uzyskanie bardzo klimatycznych efektów.
CENA: 0,89 EUR

Office Mobile
IOS

Możliwość edycji plików Worda, Excela,
PowerPointa przez SkyDrive to rzecz niemal bezcenna, ale koszt subskrypcji
(100 EUR) może zjeżyć włos na głowie.
CENA: DARMOWA (WYMAGA SUBSKRYPCJI)

{A PLIK AC JA MIESI ĄCA}

DEUS EX: THE FALL

Traktor DJ for iPhone

Cyberpunkowy skradankowy klasyk przebojem wdziera
się na ekrany mobilnych gadżetów.

N

owoczesne technologie, hakowanie
komputerów, zabawa w chowanego
w biurowych pomieszczeniach – nie da
się ukryć, że uniwersum Deus Ex idealnie trafia
w nasze gusta. Wydany w 2011 Bunt ludzkości,
przywrócił temu pecetowemu klasykowi drugą
młodość, a jego najnowsza odsłona trafiła właśnie
na urządzenia mobilne.
„Nie jest to żaden port, czy jakkolwiek produkcja będąca odcinaniem kuponów od marki.”
– mówi producent James Wright. „The Fall to
kolejna pełnoprawna gra z cyklu Deus Ex. Ludzie
odpowiedzialni za Bunt ludzkości współpracowali z nami przy The Fall, by uczynić tę odsłonę

naprawdę wyjątkową pozycją.” To właśnie dzięki
ich talentowi i wskazówkom, programiści ze
studia N-Fusion stworzyli produkcję, która także
na przenośnym sprzęcie pozwoli obcować z niepowtarzalnym klimatem marki Deus Ex.
Wirtualne gałki na ekranie smartfona/tabletu
zdają egzamin przy standardowych dla cyklu
czynnościach – skradaniu się, strzelaniu czy
przeciąganiu ciał – pozwalając na precyzyjną
kontrolę nad postacią głównego bohatera. The
Fall to bezsprzecznie jedna z najlepszych gier tego
roku i zarazem obowiązkowy zakup – nie tylko
dla fanów serii.
CENA: 5,99 EUR (IOS)

IOS

3-pasmowy korektor graficzny, zestaw
filtrów i bezpośredni dostęp do biblioteki
iTunes czynią z tego programu idealne narzędzie do tworzenia miksów w podróży.
CENA: 4,49 EUR

Lego Batman: DC Super Heroes
IOS, ANDROID

Mroczny Rycerz oraz jego kumple z komiksowego uniwersum DC nie przepuszczą
żadnemu złoczyńcy. To pierwsza pozycja
z całej serii Lego posiadająca dubbing.
CENA: 4,49 EUR (IOS), DARMOWA (ANDROID)

Yahoo! Weather
IOS, ANDROID

Podaje prognozy pogody w czasie
rzeczywistym, oferując jednocześnie
dostęp do zdjęć z Flickr, przedstawiających zjawiska pogodowe.
CENA: DARMOWA

CamMe
IOS

Wyjątkowo przydatna aplikacja, która pozwoli ci na samodzielne zrobienie własnego zdjęcia z odległości nawet do 3 m. Fotki
„pstrykasz” wykonując ręką prosty gest.

{IMAGA ZINE POLECA}

Gry planszowe na iOS? Chętnie! Czas
sprawdzić kto się więcej w życiu naczytał...
Wyrazy
IOS

Kto z nas nie grał w Scrabble. To jedna
z tych gier, które idealnie nadają się
do konwersji na wersję iPadową czy
też iPhonową i dość szybko taką otrzymała. Niestety oryginalnych Scrabble
w polskiej wersji językowej nadal nie
ma w AppStore. Lukę chce wypełnić
program polskiego dewelopera pod
swojską nazwą Wyrazy. Zasady są
praktycznie identyczne jak w oryginale. Musimy układać wyrazy z po-

siadanych liter tak, aby zebrać jak
największą liczbę punków. Rozgrywkę toczymy zawsze przez sieć i możemy grać bądź to z losowym przeciwnikiem bądź znajomym, którego
zaprosimy do gry. Grafika jak to
w takiej grze jest dość prosta i pomaga w rozgrywce i skoncentrowaniu
się na układaniu słów. Dużą zmianą
w stosunku do oryginału jest możliwość zabawy z kilkoma graczami
jednocześnie. W tej chwili mam
kilkanaście otwartych gier i ciągle

CENA: DARMOWA

klikam na
nowe. Coś
w rodzaju
wyrazowej symultany.
Program jest w dość wczesnej
wersji i posiada nadal kilka irytujących
wad. Jedną z najważniejszych jest brak
możliwości ustawiania czasu na ruch.
W tej chwil jest absurdalnie długi i nie
pozwala na przeprowadzenie szybkiej
rozgrywki. Po kilku poprawkach będzie
jednak idealnie.
CENA: DARMOWA

Status Board
IOS

Wszystkie ważne dla ciebie maile, tweety
oraz informacje o czasie i pogodzie skupione zostają w przejrzystym interfejsie przypominającym interaktywną infografikę.
CENA: 8,99 EUR

Impossible Road
IOS

Minimalistyczna w swej oprawie gra
„wyścigowa”, w której rozgrywka polega
na sterowaniu kulą zasuwającą po trasach pozbawionych jakichkolwiek band.
CENA: 1,79 EUR
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Społecznościowe

Gry

Newsy

IOS

OGGL

House Of The Dead Overkill: The Lost Reels Red Bull F1 Spy
ANDROID, IOS

BLACKBERRY, IOS, ANDROID

Głównym elementem OGGL są oczywiście efektowne filtry, przyporządkowane pięciu tematom fotograficznych ujęć: krajobrazom, jedzeniu, ludziom, nocnemu życiu oraz pogodzie. W obliczu
sporej liczby różnorakich ustawień, niesamowicie przydatna jest
funkcja podglądu efektu, jaki nałoży na zdjęcie dany filtr – dostępna jeszcze przed strzeleniem danej fotki. Efektami swojej
pracy możesz podzielić się dosłownie z całym światem, aplikacja
wspiera bowiem możliwość publikacji na takich portalach jak
Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, Tumblr czy Flickr.

Wszyscy kochamy strzelaniny z zombiakami - wszak nie ma to
jak wyżyć się po ciężkim dniu na zgrai pojękujących potworków,
prawda? House Of The Dead jest niemal klasyczną pozycją z repertuaru Segi. The Lost Reels to standardowy dla całego cyklu
arcade’owy shooter „na szynach”, w którym zadaniem gracza jest
jak najefektywniejsza eliminacja nacierających hord umarlaków.
Za finezyjne „oczyszczanie środowiska” (np. headshot) jesteśmy
nagradzani punktami, co dodatkowo motywuje do powtarzania
etapu w celu wykręcenia jak najlepszego wyniku.

Jeśli uważasz się za fana królowej sportów samochodowych,
a nie posiadasz jeszcze poświęconej jej aplikacji, to czym prędzej
pobierz Red Bull F1 Spy. Stanowi ona prawdziwą skarbnicę wiedzy o tym, co dzieje się na torach F1. Znajdziesz tu najnowsze
plotki dotyczące teamów, bieżące informacje z areny aktualnych
wyścigowych zmagań z komentarzem w czasie rzeczywistym,
ciekawe fakty, a nawet zakulisowe materiały zdjęciowe. Co najlepsze, aplikacja ta jest w stanie sama poszukiwać odpowiedzi
na zadane przez nas pytania o kwestie związane z F1.

CENA: DARMOWA

CENA: 19,69 PLN (ANDROID), 4,49 EUR (IOS)

CENA: DARMOWA

Duolingo

PhotoPro

ANDROID, IOS

ANDROID, IOS

BLACKBERRY

CENA: DARMOWA

CENA: DARMOWA

CENA: 12,5 PLN

Jiffy Time Tracker

Tripomatic City Guides & Maps
Wybierz cel podróży, określ najciekawsze
punkty do zwiedzania, a całość informacji
naniesiona zostanie na Mapy Google –
świetna sprawa dla miejskich turystów.

Przejrzysty i atrakcyjny dla oka interfejs
ułatwi wam naukę języków obcych. Do
wyboru mamy język angielski, francuski,
niemiecki, hiszpański lub portugalski.

Oferuje bogactwo narzędzi edycyjnych,
dzięki którym nadasz swym zdjęciom
zupełnie nowego blasku. Ponad 130
efektów i filtrów to nie w kij dmuchał.

Adobe Reader

TouristEye

ANDROID

WINDOWS PHONE

BLACKBERRY

CENA: DARMOWA

CENA: DARMOWA

CENA: DARMOWA

TUMBLR

Call Recorder Pro

Couch to 5K Pro

WINDOWS PHONE

BLACKBERRY

CENA: DARMOWA

CENA: 6,99 PLN

CENA: 6,25 PLN

Nightmares From The Deep

Instance

LIMBO Game

WINDOWS PHONE

IOS

CENA: DARMOWA

CENA: DARMOWA

CENA: 4,49 EUR

Trailerpop

Doom Shooter

Essential Anatomy 2

WINDOWS PHONE

IOS

CENA: DARMOWA

CENA: 26,99 EUR

Twój czas jest cenny, więc go nie marnuj.
Programik ten pomoże ci kontrolować
ilość czasu, jaką poświęcasz na wykonywanie określonych czynności.

WINDOWS PHONE 8

Aplikacja dla wielbicieli blogowania
doczekała się sporej optymalizacji, pozwalając teraz m.in. na łatwe przechodzenie między kokpitem a stroną.

BLACKBERRY, IOS, ANDROID

Wspaniale prezentująca się gra
przygodowa. Pomóż jej bohaterce
uwolnić córkę porwaną przez
wskrzeszonego z zaświatów pirata.

IOS, ANDROID

Aplikacja oferująca bogatą bazę najnowszych trailerów oraz zbiór na bieżąco aktualizowanych ciekawostek
z filmowego świata.
CENA: DARMOWA

Długo wyczekiwana, oficjalna aplikacja
Adobe do odczytu plików PDF zdaje
egzamin celująco. Pozwala np. oglądać/
zarządzać plikami chronionymi hasłem.

Nagrywaj swoje rozmowy telefoniczne
i zapisuj je w chmurze SkyDrive. Nawet
jeśli nie pracujesz w CBA, to i tak docenisz możliwości tego programu...

Alternatywa dla Instagrama, choć bez
możliwości podpięcia fotek do Facebooka.
Na plus zaliczyć trzeba atrakcyjny interfejs i sporo ciekawych filtrów.

Klasyka z lat 90. powraca w postaci
nakładki interfejsu tej kultowej
strzelaniny, którą możesz uczynić
elementem wykonywanych zdjęć.

Zdecyduj się na kierunek podróży, a aplikacja ta znajdzie za ciebie wszystkie warte uwagi atrakcje turystyczne. Ot, taki
mobilny pilot wycieczek.

Aplikacja, która pomoże ci wrócić do
formy. Wszystko dzięki specjalnie
przygotowanemu 9-tygodniowemu
programowi ćwiczeniowemu.

Znana z komputerów i konsol zręcznościowa platformówka, z monochromatyczną oprawą i wyjątkowo mrocznym klimatem.

Aplikacja, którą bez przeszkód można
określić mianem interaktywnego atlasu
anatomicznego. Wyjątkowo przydatna dla
osób rozpoczynających naukę medycyny.
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FILMY

Obejrzyj w...

www.cinema-city.pl

JOBS

Czy Ashton Kutcher sprosta zadaniu
i pokaże światu, jakim człowiekiem
był współzałożyciel Apple?

C

To już jest koniec

Kick-Ass 2

Przeszłość

Riddick

KINO

KINO

KINO

KINO

Vin Diesel po raz trzeci wciela
się w rolę Riddicka. Tym
razem musi on stawić czoła
bandzie polujących na niego
łowców nagród oraz o wiele
groźniejszym przedstawicielom kosmicznej fauny.

hoć filmy biograficzne cieszą się w ostatnich latach wyjątkowym szacunkiem
zarówno wśród aktorów, jak i krytyków, to
jednak żaden z nich nie wzbudzał w nas tyle emocji, co produkcja mająca przedstawić życie jednej
z najbardziej rozpoznawalnych postaci technologicznej branży. Nawet jeżeli nie jest się entuzjastą
filozofii prezentowanej przez firmę z Cupertino, to
nie można przejść obojętnie obok sylwetki gościa,
który bądź co bądź zrewolucjonizował rynek elektronicznych gadżetów, z jakich w mniejszym czy
większym stopniu wszyscy na co dzień korzystamy.
Do roli Steve’a Jobsa przymierzano wielu aktorów
– twórcy filmu zdecydowali o obsadzeniu w niej
Ashtona Kutchera, który oprócz dwóch Złotych
Malin ma w swym dorobku również parę świetnych kreacji, chociażby w kultowym w niektórych
kręgach „Efekcie Motyla”. Już po pierwszych trailerach było widać, że wybór ten okazał się wyjątkowo udanym posunięciem. Jobs Kutchera nie jest
sztuczny - to pełna ekscentryzmu i wizjonerskiej
ekspresji postać, która w mgnieniu oka przekonuje widza do swej wyjątkowości. Zagranie faceta,
który rzucił studia na rzecz składania w garażu
komputerów, stanął na czele światowego technologicznego potentata, by na końcu polec w walce
z rakiem, wymaga naprawdę sporego talentu. Postać
Steve’a była na swój sposób bliska Kutcherowi, który
nie ukrywał tego w wielu wywiadach. By bardziej
wcielić się w rolę Jobsa, aktor przeszedł nawet na
dietę, której on używał - skończyło się to jednak dla
niego wizytą w szpitalu. Tego typu historie jeszcze
bardziej podkręcają ciśnienie przed premierą filmu,
mającego w naszym mniemaniu sporą szansę na
zgarnięcie kilku branżowych nagród. O tym, czy
będą ku temu przesłanki, przekonamy się już pod
koniec sierpnia.

PREMIERA: 13 WRZEŚNIA

PREMIERA: 23 SIERPNIA

PREMIERA: JUŻ JEST!

PREMIERA: 6 WRZEŚNIA

PREMIERA 30 SIERPNIA

KRÓLOWIE LATA

W życiu każdego człowieka przychodzi moment, kiedy
z nostalgią marzy o powrocie swych młodzieńczych lat...

T

ytułowi „Królowie lata” to trójka nastolatków, którym nie po drodze
z nakazami rodziców. Ucieczka z domu, a następnie zamieszkanie
w leśnej chacie to oczywisty przejaw buntu, ale jednocześnie ich
pierwszy krok na drodze ku niecierpliwie wyczekiwanej dorosłości. Podczas wakacji „na gigancie” nie tylko zmuszeni są do radzenia sobie w trudnych warunkach – w pewnym momencie ich koleżeńskie więzy zostaną
wystawione na ciężką próbę, a winny temu będzie nie kto inny jak… piękna
dziewczyna. Czy dorastający męski kolektyw przetrwa w obliczu pojawienia
się przedstawicielki płci odmiennej? Warto przekonać się, jak potoczą się
losy nastoletnich bohaterów, bo przecież niemalże każdy z nas znalazł się
kiedyś w sytuacji, kiedy hasło „solidarność plemników” zaczynało w pewnym momencie tracić na swym znaczeniu. Ciepłe i zabawne kino, stanowiące idealną odskocznię od natłoku wysokobudżetowych blockbusterów.

{ WA R T E U WAG I}

„Królowie lata”
udowadniają,
że dobre kino
nie musi wcale
bazować na
drogich i bajeranckich efektach specjalnych…

PREMIERA 30 SIERPNIA

{MNIEJ ZNACZ Y WIĘCEJ}

Cztery filmy na dokładkę...

Zastanawialiście się kiedyś,
co by się stało, gdyby podczas dzikiej balangi rozpoczął
się koniec świata? Bohaterowie tej zwariowanej komedii
będą musieli pogodzić się
z faktem apokalipsy...

Zaliczyliście już „Wolverine’a”
i trzeciego „Iron Mana”? Jeśli
tak, to wbijajcie do kina na
drugą część komedii o superbohaterach amatorach, którzy
chronią mieszkańców
Nowego Jorku.
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Francusko-włoski dramat
obyczajowy, za którego scenariusz i reżyserię odpowiada
Asghar Farhadi, będący
jednym z najbardziej utalentowanych irańskich
filmowców.

Play

MUZYKA
GOGOL BORDELLO

The Big Dream
Gdy w 2011 roku David Lynch
wydawał swoją płytę, z wypiekami na twarzy czekałem by
poznać jego kolejny talent.
Sequelu „Crazy Clown Time”
nie wiązałem już z podobnymi
emocjami. I słusznie, bo zaskoczeń na nim nie ma - jest tak
samo „lynchowski” jak poprzednik. Bez zaskoczeń nie znaczy jednak kiepsko. Muzyka Lyncha to jedna z lepszych rzeczy, jakie w ostatnich latach zrobił, biorąc pod uwagę takie paści jak reklamówka
jego kawy czy klip Nine Inch Nails. Uwielbiany przeze mnie 67-letni
artysta kreśli na „The Big Dream” impresjonistyczne, bluesowo niedbałe melodie. Jednocześnie przedkłada atmosferę utworów nad
ich standardową strukturę, mimo adoracji klasycznych gatunków,
jak rockabilly, dub czy ragtime.

POSŁUCHAJ: MALANDRINO

POSŁUCHAJ: SUN CAN’T BE SEEN NO MORE

ORPHANED LAND

LOUD LIKE LOVE

Placebo wraca z dziesięcioma nowymi
piosenkami i świeżym albumem.

S

ymfoniczno-trip-hopowe „Hold On To
Me” czy błyskawicznie wpadające w ucho
„Rob The Bank”, to przystawki przed
dwiema ponad 6-minutowymi kompozycjami
zamykającymi krążek, przypominającymi najlepsze „smutki” z repertuaru Placebo. Choć Brian
Molko po 40-tce nie pisze już tekstów na miarę
tych z „Without You I’m Nothing”, przekreślanie
zespołu po odejściu Steve’a Hewitta mogło być
przedwczesne.
ITUNES: 7,99 EUR

{MNIEJ ZNACZ Y WIĘCEJ}

Nowe krążki pełne dźwięków...
ARCTIC MONKEYS

AM
Chłopaki z brytyjskiego Sheffield wracają
do korzeni przy okazji swojego piątego
albumu studyjnego. Prawdziwa perełka dla
fanów indie rocka.
ITUNES: 8,99 EUR

GOLDFRAPP

Tales Of Us
Oto jak powinna brzmieć muzyka
elektroniczna w subtelnym, nienachalnym
wydaniu. Szósty krążek Goldfrapp to nowe
spojrzenie na melodyjną melancholię.
ITUNES: 9,99 EUR

NINE INCH NAILS

Hesitation Marks
Trent Reznor wskrzesza Nine Inch Nails
i po dobrych kilku latach powraca z płytą,
która powinna znaleźć się na półce każdego miłośnika industrialnego rocka.
ITUNES: 7,99 EUR

FRANZ FERDINAND

Right Thoughts, Right Words,
Right Actions
Szkocka formacja atakuje z kolejną porcją
post punkowych brzmień. Wielbiciele gatunku nie powinni mieć powodów do narzekań.
ITUNES: 8,99 EUR

DAVID LYNCH

Pura Vida Conspiracy
Co słychać u Gogol Bordello?
„Pura vida”, czyli wszystko OK
i na swoim miejscu. Hütz
tematycznie nie odbiega od
dotychczasowej twórczości
swojego obwoźnego cyrku,
lecz jak zwykle rozszerza jego
stylistykę, na którą tym razem
w największej mierze wpłynęły flamenco i salsa, choć nie zabrakło
tu i reggae i country, a nawet szantów. Niestety nadal wielokrotnie
lepiej te piosenki brzmią na energetycznych koncertach niż z płyty,
a jeśli już, to wciąż muzyka przede wszystkim na zakrapianą biesiadę. I choć pomysły na kolejne utwory w końcu się wyczerpią, niespożyte pokłady energii, które nawet nie mają czasu drzemać w Gogol
Bordello, dalej będą wprawiać w zachwyt tych już przekonanych.
Tych „anty” nie zachęci nawet metalowy bonus track.

SUMMONING

All Is One
Gdy izraelski zespół śpiewa
w singlowym utworze: „nie
ma znaczenia czy jesteś muzułmaninem czy żydem” - to
wiedz, że w Polsce nie będzie
zbyt popularny. A szkoda, bo
Orphaned Land od lat nagrywa świetną mieszankę progresywnego metalu z tradycyjnymi folkowymi melodiami z środkowego wschodu, w jemeńskiej poetyce. Przejrzysta okładka szybko kojarząca się z „Believe” Disturbed, odzwierciedla odejście od
kombinatorstwa ostatniego krążka. Utwory są krótsze, growl jest
prawie nieobecny, a produkcja stała się zdecydowanie czystsza.
„All Is One” wpada w ucho już od pierwszego, tytułowego nagrania, w którym słyszymy 25-osobowy chór, i tak do samego końca,
pokazując, że i w nowym kierunku OL ma szanse na sukces.

Old Mornings Dawn
Jeśli zawsze chcieliście mieć
obywatelstwo Śródziemia,
a na telefonie jako dzwonek
macie ustawione odgłosy
wydawane przez Orków
- pewnie już posiadacie nowy
album Summoning. Nie trzeba
być jednak fanem Tolkiena, by
polubić „Old Mornings Dawn”. Hipnotyczne, black metalowe riffy,
podniosłe melodie wygrywane na keyboardzie i naprzemiennie
skrzeczące/wypowiadane liryki - przypadną do gustu tak fanom
Burzum, jak i chociażby Emperora. Ze względu na mroczne
brzmienie, fani takiego Rhapsody Of Fire raczej nie znajdą tu nic
dla siebie, choć chóry dodają całości odpowiedniego kolorytu.
Tradycyjnie braku perkusisty nie ma co komentować - fani
pierwszego „Warcrafta” pewnie będą zachwyceni.

POSŁUCHAJ: ALL IS ONE

POSŁUCHAJ: FLAMMIFER

CARCASS

THE ROLLING STONES

Surgical Steel
17 lat przyszło nam czekać na
nowy album Carcass, który na
szczęście nie jest „tylko” powrotem do starej formy, ale świeżym spojrzeniem na legendę
melodyjnego death metalu.
Głównymi narzędziami jakimi
posługuje się zespół na „Surgical
Steel” są wirtuozerskie, lecz wpadające w ucho riffy na dwie gitary
i utrzymane w średnim tempie, ciężkie tąpnięcia, które ugruntowały
styl Carcass. Nie jest to może najlepszy album zespołu, ale na pewno
najlepiej zrealizowany. Colin Richardson w roli producenta fantastycznie cementuje brzmienie płyty balansując między zniekształconymi dźwiękami a przejrzystością. Z otwartymi ramionami powitałem
także z powrotem growle, bez których obyłem się na ostatnich
dwóch płytach formacji.

Hyde Park Live
Jeśli na fali kolejnego powrotu
popularności The Rolling Stones
potrzebujecie ich koncertowego albumu... nie kupujcie tej
płyty. Zamiast tego zainteresujcie się z wszech miar genialnym „The Brussels Affair” lub
ewentualnie „Get Yer Ya-Ya’s
Out!”. Kto jednak chce usłyszeć jak jedna z najważniejszych kapel
w historii rocka brzmi przy średniej wieku muzyków oscylującej
w okolicach naszego nowego progu emerytalnego - proszę bardzo.
Zwłaszcza, że jest to forma, której dzisiejsze nastolatki mogłyby im
pozazdrościć. Najbardziej wiek sprzyja Jaggerowi, którego mniejsza ruchliwość sceniczna i większa powściągliwość sprawiają, że
bardziej skupia się na śpiewie niż energetycznym show. Fanów
zawiedzie jednak setlista, której brakuje smaczków.

POSŁUCHAJ: MOUNT OF EXECUTION

POSŁUCHAJ: YOU CAN’T ALWAYS GET WHAT YOU WANT

NEWSTED

CHIMAIRA

Heavy Metal Music
Przyćmiony, zapomniany, zdyskredytowany - jak jeszcze opisać można Jasona Newsteda
i jego przygodę z Metalliką?
Faktem jest, że facet wyciągnął
z tego doświadczenia kasę na
swoją przyszłość i siłę na to, by
w końcu zrobić coś absolutnie
po swojemu. No, może nie do końca, bo miłość do Motörhead
przewija się przez całe „Heavy Metal Music”. Potężnie brzmiący bas
(bez zaskoczeń) i perkusja, napędzają ten album w sposób proporcjonalnie przeciwny do banalnego tytułu. Trochę zbyt prostacko brzmi
linia gitary, ale chrapliwe i szorstkie wokale Jasona nadrabiają straty
i przypominają mi co zawsze uważałem za słabą stronę Megadeth...
W czasach gdy jasne jest, że Metallica może już nie wrócić do swojej
pierwotnej świetności, Newsted informuje, że nie stara się wyłącznie o kartę tymczasowego meldunku na metalowej scenie.

Crown Of Phantoms
Chimera, czyli mityczny potwór,
którego ciało składa się z trzech
zwierząt, nigdy wcześniej tak
dobitnie nie odzwierciedlała
dzieła ekipy z Cleveland.
„Crown Of Phantoms” to momentami bowiem schizofreniczny materiał nagrany po drastycznych zmianach w składzie, w ramach którego otrzymujemy nie
do końca spójny zestaw 11 utworów. Te lawirują gdzieś pomiędzy
metalcorem a nu, groove i heavy metalem. Album nie jest jednak
zły, a raczej nierówny. Po pierwszych czterech, średnich kawałkach,
Chimaira wchodzi na odpowiednie obroty serwując coraz to bardziej krwiste porcje mięsa. Niestety, jak się robi grilla, warto by
wszystkie kawałki były odpowiednio dosmażone, bo inaczej część
gości będzie zniesmaczona. Fani jednak mogą być spokojni: takiej
wpadki jak na „The Infection” - nie ma.

POSŁUCHAJ: ...AS THE CROW FLIES

POSŁUCHAJ: SPINELESS
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KSIĄŻKI

DEPECHE MODE
Oto jak kształtowała się legenda najsłynniejszych przedstawicieli brytyjskiego synthpopu...

{ST RONA}

Spraw, by rzeczy
przemówiły.
Programowanie
urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Arduino

T

revor Baker w interesujący sposób odkrywa przed czytelnikami kulisy powstawania pierwszych dziewięciu albumów oraz
ujawnia sporą liczbę nieznanych fanom faktów
odnośnie relacji między muzykami. Miłośnicy
Depeszów niewątpliwie z ogromnym zainteresowaniem prześledzą fragmenty książki opowiadające o przyczynach stojących za decyzjami
odnośnie kształtowania muzycznego wizerunku
formacji. Baker nie poszedł na łatwiznę i nie
napisał książki opartej jedynie o relacje członków
Depeche Mode, uzupełnionych o liczne mniej lub
bardziej znane ciekawostki. W swej pracy pokusił
się bowiem również o prezentację opinii ludzi
związanych branżą muzyczną, którzy mieli okazję
współpracować z Gahanem i spółką. To między
innymi dzięki takim właśnie smaczkom, książka
ta prezentuje sobą dużą wartość dla każdego
szanującego się miłośnika brytyjskiej grupy.

Tom Igoe

{MNIEJ ZNACZ Y WIĘCEJ}

Zdrowa dawka świeżej porcji literatury...

45 PLN, WYDAWNICTWO ANAKONDA

Bruce Dickinson.
Iron Maiden.

Kochanowo i okolice.
PRZEMEK JUREK

JOE SHOOMAN

Okazuje się, że oprócz dbania
o swój wizerunek typowego
rockmana, Dickinson błyszczy
również w nieco innych
dziedzinach, poświęcając
się pisaniu i pilotowaniu...

Opowieść o fikcyjnej grupie
deathmetalowej, która dzięki
przypadkowemu występowi
w roli supportu na koncercie
zespołu Kombii, musi stanąć
przed wieloma nieoczekiwanymi sytuacjami...

WYDAWNICTWO ANAKONDA

WYDAWNICTWO ANAKONDA
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Phil Collins.
Człowiek Orkiestra.

Wiking: Dziecko Odyna.
Tom 1

MAURYCY NOWAKOWSKI

TIM SEVERIN

WYDAWNICTWO ANAKONDA

WYDAWNICTWO ANAKONDA

Książka ta poświęcona została wybitnemu artyście,
który swą muzyczną wszechstronnością od wielu lat zachwyca fanów na całym
świecie.

Pierwsza odsłona trylogii
traktującej o losach Thorgilsa
Leiffsona – wikinga obdarzonego zdolnością jasnowidzenia, który w trakcie wypraw
przeżywa mnóstwo przygód.

{ WA R T E U WAG I}

Jeśli po lekturze nadal
będziecie odczuwać
głód wiedzy o DM,
koniecznie zapoznajcie
się z książką Bakera,
poświęconą Gahanowi.

