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Polen, Polen über Alles – Michał Adamczyk
„…Zastanawialiście się kiedyś, na ile różnych sposobów mogła potoczyć się druga wojna
światowa? Jeżeli interesujecie się historią, to całkiem możliwe, że tak…”
Katastroficznie o podziale na dowcipnych i tych raczej nie – Adam Cebula
„…Nie wiem, czy mi się w głowie przejaśniło czy po prostu staję się bardziej bezkrytyczny
wobec tego, co sam wymyśliłem. Fakt jednak taki, że mam koncepcję co do przyszłości
świata…”
Zbrodnia (prawie) doskonała (1) – Agnieszka Chojnowska
„…czy w dzisiejszych czasach popełnienie zbrodni doskonałej jest w ogóle możliwe? Rzecz
prosta, jeśli nawet jest, to nie sposób tego zweryfikować…”
Nasza i moja przyszłość w Europie – Wojciech Kajtoch
„…Aby w sposób sensowny zastanawiać się nad przyszłością naszego kraju i kontynentu,
rozważyć wpierw trzeba kwestię, czy w ogóle przyszłość da się przewidzieć…”
O pierwszej powieści braci Strugackich – Wojciech Kajtoch
„…Prawdę mówiąc, ja sam już nie mogę oddzielić w tej historii prawdy i zmyślenia. Jeśli
wierzyć naszej rodzinnej legendzie, rzecz miała się następująco…”
Flirt zaczepno-obronny (14) – Andrzej Zimniak
„…Cenię nie tyle siebie, co swoją pracę. Tak to już jest w kapitalizmie, że za pracę należy się
płaca…”
PARA-NAUKA I OBOK
Elektryczne klocki – Adam Cebula
„…Drogi Czytelniku! Jeśli myślisz, że pisać nie ma o czym… Skoro ciągle piszę, żem się
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wypisał, to rację masz poniekąd…”
LITERATURA
Jesteś androidem – Daniel Greps
„…Nie ma dnia, godziny, minuty czy sekundy, żebym nie myślał o tym, jak do tego doszło.
Jak to się stało, że zabiłem Carol. Bo zabiłem ją, to prawda; zamordowałem moją żonę…”
Niepamięć – Anna Mach
„…Co kryje się tam, daleko? Od czego dzieli nas morze? Czy są inne kraje, inni ludzie?
Mówią, że za linią horyzontu nie ma nic prócz wody, a jedyne lądy to Cztery Wyspy…”
Tropy w cieniach – Paweł Majka
„…Pobudzony do życia rozwartymi szeroko drzwiami przeciąg kołysał delikatnie
nieszczęśnikiem zwisającym na podwieszonym u sufitu sznurze. Wisielec miał siną twarz
i odpowiednio wybałuszone oczy…”
Niezapominajka – Marta Makieła
„…Wszystko zaczęło się w dniu moich sześćdziesiątych urodzin. Obudziłem się o świcie
i chociaż usilnie próbowałem ponownie usnąć, sen nie przychodził…”
Zemsta będzie nasza – Aleksandra Zielińska
„…Cóż, jesteś z nami szczera, królewno? – zapytałam z ironią. Siedząca przede mną
rozczochrana dziewczyna w czarnym topie, kusej mini i seksownych pończochach w niczym
nie przypominała królewny…”
ZAKUŻONA PLANETA
Pokonkursowa ZakuŻona Planeta – Bonawentura – 321 – Versus
NA CO WYDAĆ KASĘ
Wicher śmierci (fragment) – Steven Erikson
Gwiezdny pył (fragment) – Neil Gaiman
Wojna Iwana (fragment) – Catherine Merridale
Katoniela (fragment) – Ewa Madeyska
Sprawa Hermesa (fragment) – Henryk Waniek
Krucjata księga I (fragment) – Eugeniusz Dębski
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