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Sądzę też, że to, czego się boimy, już się dzieje, a my jesteśmy tu, żeby 
uratować, co się da, a nie żeby temu zapobiec…

Rozpocznij podróż po upadającym świecie!

Zabójczy wirus opanował ziemię i zmienia ludzi w krwiożercze 
zombie. Jak bohaterowie odnajdą się w zupełnie nowej rzeczywis-
tości? W świecie, w którym nie obowiązują żadne zasady? Czy mimo 
upadku wartości można postępować niemoralnie bez ponoszenia 
jakichkolwiek konsekwencji? Czy przetrwa najsilniejszy, czy najbar-
dziej zdegenerowany? Jak ludzie usprawiedliwią najbardziej drastycz-
ne wybory? A może człowiek podąży ku stworzeniu czegoś dobrego? 
Zawalczy o siebie, bliskich lub poświęci się dla wyższej sprawy? 

Wybierz się w niezapomnianą podróż po upadającym świecie pełnym 
barwnych bohaterów, posiadających wyjątkową defi nicję dobra i zła.

Książka nie tylko dla miłośników postapo.

Akcja pędzi niczym ekspres i z taką samą mocą czytelnik zderza się 
z nową rzeczywistością, w której znaleźli się bohaterowie. 
Bardzo ciekawy debiut. Polecam!

Dawid Waszak

www.pokoleniez.com.pl

Patron medialny:

Apokalipsa jest jedynie tłem dającym możliwość 
wydobycia z człowieka pierwotnych instynktów.

Oskar Fuchs
(ur. 1989) – autor debiutanckiej powieści osadzonej 
w świecie postapo

Po opublikowaniu poradnika z psychologii sprzedaży 
założył agencję content marketingową i zajął się mar-
ketingiem internetowym. W przerwach od pracy, na 
wakacjach i weekendami pisał z uśmiechem na ustach 
swoją pierwszą powieść Pokolenie Z, którą poleca ser-
decznie każdemu, kto chce przyjemnie zmarnować 
czas. Debiut nominowany do plebiscytu „Najlepsza 
książka na jesień/zimę” portalu Granice.pl.

Na co dzień Oskar Fuchs mieszka w ukochanym 
Krakowie. Uwielbia Pragę, Bratysławę i Budapeszt, 
w tych miastach czuje się jak w domu. Hobbystycznie 
zajmuje się pixel artem. 

facebook.com/PokolenieZOskarFuchs

Dirk kolejny raz rzucił okiem na telefon. Na wy-
świetlaczu nie było widać ani jednej kreski zasięgu, 
jakby jego karta SIM przestała działać. Z podobną 
nerwowością na swoje telefony spoglądali otaczają-
cy go pracownicy różnych resortów policji, wojska 
i wywiadu. Nie wiedzieli, po co ich wezwano, ale 
była to sama śmietanka, ludzie zasłużeni dla kra-
ju, odpowiedzialni i co najważniejsze – skuteczni. 
Widać zastępca sekretarza obrony chciał mieć przy 
sobie pewnych ludzi, a to nie zapowiadało niczego 
dobrego. Fakt, że sięgnął nawet po siły policyjne, 
niepokoił Dirka, gdyż świadczył o zagrożeniu, które 
dotyczyło bezpośrednio obywateli na terenie Stanów 
Zjednoczonych.

– Rosjanie – zaczepił go Oswald Shoemaker, szef 
placówki dyplomatycznej w Moskwie. – To na pew-
no przez cholernych Rosjan tu jesteśmy.

– Wątpię – odpowiedział Dirk. – Rosjanie mają 
dość własnych problemów, po co mieliby podnosić 
na nas rękę? Nie są głupi.

– To może Chiny? – włączył się do rozmowy gość 
z kubkiem kawy z automatu. – Panowie pozwolą, 
że się przedstawię: pułkownik Oliwer Crosby, ma-
rines. – Był mężczyzną po czterdziestce, ale przez 
chłopięce rysy twarzy i rękawy munduru podwinięte 
do łokci wyglądał nieco infantylnie.

Dirk słyszał, że zrewolucjonizował wojska che-
miczne. Skończył chemię i West Point.

– Miło pana poznać, panie pułkowniku. – Męż-
czyźni uścis nęli sobie dłonie. – Dlaczego sądzi pan, 
że to Chiny? Żyje im się dobrze i bez wywoływania 
wojny zdobywają nasz teren kawałek po kawałku. 
Skupują obligacje, udzielają nam pożyczek, inwestują 
w nieruchomości. Jeszcze chwila i zaczniemy kupo-
wać od nich samochody – dziwił się Dirk.

– Nigdy nie wiadomo, czego się po nich spodzie-
wać – zaśmiał się pułkownik, po czym wziął łyk kawy.
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FRAGMENTY

Trwał kolejny upalny dzień nad Los Angeles, ale biuro miejsco-
wego oddziału FBI tętniło życiem. Grupy śledczych przechodziły 
odprawy, a Owen jak zwykle wychodził wtedy do łazienki na pa-
pierosa. Nie lubił tych głupich pogadanek. Interesowało go tylko 
nazwisko i zdjęcie bandziora, którego ma złapać.

Kiedy wrzucał do toalety dopalonego prawie do samego fi ltra 
papierosa, ktoś zadudnił w drzwi.

– Owen! Wiem, że tam jesteś! Za sześćdziesiąt sekund u mnie 
albo wyrzucę cię stąd na zbity pysk. Z twoją kartoteką nie zatrud-
nią cię nawet jako ochroniarza w burdelu.

Owen od pierwszych słów rozpoznał szefa placówki Dirka Foxa.
Lubił jego metody działania. Rozwiązywał problemy siłowo, nie 

przejmując się złą prasą czy ewentualnymi skargami z centrali. 
Skuteczność zapewniała mu względny spokój, a większość akcji 
tuszowali jego wysoko postawieni koledzy. Dodatkowo jako brat 
senatora stanu Kalifornia mógł liczyć na protekcję. Zresztą z ta-
kim człowiekiem jak Fox lepiej było nie zadzierać bez względu na 
te znajomości.

Dirk był wysokim brunetem, ale choć na jego głowie pojawi-
ły się już widoczne ślady siwizny, dodawały mu tylko uroku. Za-
wsze modnie uczesany, wybierał dobrze skrojone garnitury i nie 
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żałował pieniędzy na dodatki. Trudno było wziąć go za agenta, 
gdyż ci marynarki i krawaty traktowali zwykle jak zło konieczne. 
Ukończył z wyróżnieniem Yale na wydziale prawa oraz psycho-
logię. Doskonale wykorzystywał tę wiedzę, by zdobywać swojego 
czasu kobiety, ale odkąd poznał obecną żonę Cynthię, aktywną 
działaczkę fundacji pomagającej samotnym kobietom wrócić do 
życia, najczęściej po bolesnych rozstaniach z damskimi bokse-
rami, inne cipki przestały go interesować. Działalność Cynthii 
była tylko fikcyjna, na co dzień bowiem działała jako agentka 
w 21. Wydziale Centralnej Agencji Wywiadowczej. Przecież ktoś 
taki jak Dirk nie mógłby związać się ze zwyczajną kobietą. Cyn-
thia była wcieleniem ideału silnej i władczej liderki. Owen często 
zastanawiał się, jak to jest pieprzyć ją na stole w biurze szefa, ale 
wolał nie dzielić się z nikim tymi fantazjami. Dirk oczywiście wie-
dział, że jego kobieta działa na mężczyzn jak viagra, ale lepiej było 
mu o tym nie przypominać.

Kiedy Owen przyszedł równe pięćdziesiąt osiem sekund póź-
niej do biura Dirka, Cynthia siedziała na jednym z foteli tuż przy 
małym, szklanym stoliku. Tym razem miała na sobie białą bluz-
kę oraz kończącą się przed kolanem spódniczkę, która gdy tylko 
siadała, przesuwała się zdecydowanie za wysoko. Czarne szpilki 
pasowały równocześnie do zimnej businesswoman, jak i do szyb-
kiego numerku w męskiej toalecie. Cynthia miała jasnobrązowe 
oczy i włosy, natomiast ciemne brwi podkreślały ostre rysy jej 
twarzy. Szminka na dość wąskich ustach nie musiała być zbyt wy-
zywająca, bo i tak każdy facet wiedział, co potrafiła nimi zrobić. 
Z pewnością inne kobiety zazdrościły fantazji, jakie wywoływała 
u mężczyzn. Właśnie ta olbrzymia ilość kontrastów i dwuznacz-
ności była w niej tak bardzo pociągająca.

Zaplotła nogę na nogę tak, aby Owen mógł widzieć każdy mię-
sień. Poranne słońce wpadało przez szyby do biura i załamywało 
się na jej sylwetce, podkreślając doskonałe kształty. Jasna cera pa-
sowała do beżowego koloru za krótkiej spódniczki.



9

– Cześć, Owen – powiedziała, gasząc papierosa. Nie wolno było 
palić w biurze, ale ona miała to gdzieś.

Nawet na niego nie spojrzała, ale wiedziała, że po wejściu popa-
trzył na jej nogi. Lubiła tę przewidywalność u mężczyzn.

– Pieprz się, Owen! – wypalił Dirk, wskazując palcem prosto 
w jego oczy. Naturalnie zauważył, że Owen mało dyskretnie po-
dziwiał ciało jego żony.

Nie chcąc drażnić szefa, wlepił wzrok w ścianę i przesadnie 
zasalutował.

– Siadaj, palancie, i ani drgnij, bo cię zastrzelę i niejeden będzie 
mi za to wdzięczny – powiedział Dirk, rzucając się ciężko na fotel 
za biurkiem. – Na pewno nie domyślasz się, po co cię tu wezwa-
łem, a już na pewno nie wiesz, co robi tu moja żona…

– Przejdźmy do konkretów – weszła mu w zdanie Cynthia. 
Oprócz prezydenta była jedyną osobą na świecie, która nie bała 
się tego zrobić. – Jak zapewne wiesz, działam w organizacji po-
magającej samotnym i doświadczonym kobietom wrócić do nor-
malnego życia po traumatycznych związkach – wyrecytowała 
mechanicznie bez zająknięcia. Ktoś z zewnątrz mógłby jej nawet 
uwierzyć. – Dlatego co jakiś czas weryfikujemy, co dzieje się z na-
szymi podopiecznymi. – Przełożyła nogę na nogę, sięgnęła po 
teczkę leżącą na stole i podała ją Owenowi.

Przewertował kilka stron.
– Jane Oliver Woods. Na Boga, mam teraz szukać samotnych 

matek? – zaśmiał się, przeczesując swoje zmierzwione włosy.
– Nie, Owen. Masz ją znaleźć i załatwić sprawę po swojemu. 

Tak jak to zrobiłeś z braćmi Salvano dwa dni temu.
– Działałem w afekcie, chcieli mnie zabić. Zresztą wszystko 

jest w aktach. – Owen dobrze się bawił i uśmiechnięty sięgnął po 
papierosa.

– Tak, zeznania podpisał twój najlepszy przyjaciel, a po tych 
gangsterach nikt nie będzie płakał. A tu nie wolno palić – konty-
nuowała spokojnie Cynthia.
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Owen zrezygnowany wetknął papierosa za ucho.
– Prokurator od razu umorzył postępowanie wyjaśniające.
– A myślisz, kurwa, dlaczego? – Dirk wstał i uderzył pięścią 

w stół. Miał dość Owena gapiącego się na jego żonę.
– Zostaw wulgaryzmy na czas po moim wyjściu z tego biura – prze-

rwała mu Cynthia, ani na chwilę nie zmieniając służbowego tonu.
Dirk zapalił papierosa i wlepił wzrok w Owena.
– Słuchaj, jesteś jednym z moich najlepszych ludzi, a już na 

pewno najbardziej zaufanym. Czasem nie ma czasu na załatwia-
nie spraw drogą służbową. Gdyby taka osoba dostała się w ręce 
prokuratora, gdyby zaczęli pytać, a dziennikarze węszyć, stałoby 
się dużo złego. Nie możemy sobie na to pozwolić. Opinia publicz-
na nie da nam żyć.

– Od kiedy przejmujesz się opinią publiczną, Dirk? – zadrwił 
Owen.

– Panowie, przyszłam tu ze sprawą, która musi zostać załatwio-
na, i nie mam czasu na wasze samcze przepychanki. Zostawiam 
wam informacje o mojej byłej podopiecznej, część akt z jej daw-
nego życia macie u siebie. Dodajcie dwa do dwóch i nie traćmy 
czasu, bo zginie kolejny dzieciak z saudyjskiej rodziny królewskiej.

Dwaj najtwardsi mężczyźni w kalifornijskim wydziale Fede-
ralnego Biura Śledczego siedzieli grzecznie jak dzieci słuchające 
przedszkolanki.

Spotkanie było zakończone. 

*    *    *

Ten miesiąc był cholernie męczący dla Cynthii. Ostatnio działa-
nia obcego wywiadu nasiliły się do tego stopnia, że pracowała po 
dwadzieścia godzin na dobę i wciąż brakowało jej czasu, dlatego 
cieszyła się z wolnego weekendu, pierwszego od tak dawna. Po-
stanowiła spędzić go tylko z dwiema przyjaciółkami na Zachod-
nim Wybrzeżu i w piątek wyłączyła telefon.
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Dirk został pilnie wezwany do centrali. Na początku była wście-
kła, gdyż ostatnio nie mieli ani chwili dla siebie i seks w biegu, pod 
prysznicem, kiedy mijali się rano przed odprawą, stał się szczytem 
ich erotycznych marzeń. Niestety, kariery, które wybrali, nadawa-
ły tempo ich życiu, a oni – jak przystało na profesjonalistów – po-
wtarzali, że zawsze jest coś za coś.

Brakowało jej Dirka i czasu spędzanego razem, ale nigdy by się 
do tego nie przyznała. Nie wierzyła w reinkarnację i wiedziała, że 
drugiego życia z Dirkiem nie dostanie. Nie przeżyje z nim jeszcze 
raz tych wszystkich weekendów, które stracili, spędzając je w pra-
cy. Musiała to zmienić, ale nie w momencie gdy na biurku czekała 
tona akt i kilka światowych kryzysów do zażegnania.

Opalając się na leżaku przed hotelem, po kilku drinkach podjęła 
decyzję, że czas zacząć żyć. Nie zdecydowała tylko jeszcze od kie-
dy. Wówczas to Liz, jej przyjaciółka jeszcze z czasów dzieciństwa, 
przyprowadziła do niej dwóch przystojnych mężczyzn, którzy 
przedstawili się jako przedsiębiorcy ze Wschodniego Wybrzeża. 
Wystarczyło jej jedno spojrzenie, żeby ocenić, że kłamią. Ich po-
tencjalna ofiara mogłaby liczyć tylko na kilkuletnie kombi, dwa 
bilety na mecz Jankesów i dom kupiony na kredyt.

Nie chciała jednak psuć zabawy Lizie, która owijała ich sobie 
wokół palca tylko po to, żeby poczuć się lepiej po rozstaniu z fa-
cetem. No może jeszcze żeby nie płacić za drinki przez cały week-
end. Dlatego była miła. Domyślała się, że przyjaciółka spędzi kilka 
upojnych chwil z jednym z nich w hotelowym pokoju. Z blondy-
nem. Liz wolała blondynów.

Drugi z nich zadowoli się Cassidy. Dla Cass kolor włosów nie 
miał znaczenia i to nie dlatego, że ceniła wnętrze człowieka. Męż-
czyzn oceniała raczej po długości kutasów. Odkąd Cynthia pa-
miętała, Cassy była sama i lubiła dobrą zabawę. Nigdy nie była 
z związku, a jedynym facetem, z którym spotykała się regularnie, 
był ginekolog wypisujący jej recepty na pigułki „dzień po”.
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– Hej, Cynth. Masz ochotę potańczyć? – zapytała uśmiechnięta 
Liz, uwieszona na ramionach nowych znajomych.

– Nie, dzięki, baw się dobrze.
– Jak chcesz. Jakby coś, będziemy w okolicach baru.
– Albo w okolicach sypialni – dodała cicho Cynthia, gdy usły-

szała oddalające się śmiechy pijanej Liz.
Chwilę później na plaży dołączyła do niej Cassidy, niosąca dwie 

kolejne margarity. Drinki to była chyba jej jedyna słabość poza 
pracą i Dirkiem.

Leżały w słońcu i ściągały na siebie wzrok wszystkich przecho-
dzących mężczyzn.

– Cynth, rób, co chcesz, ja idę kogoś zaliczyć. Nie mogę już 
znieść tego psiego spojrzenia stęsknionego basseta, którym ob-
darza mnie kelner.

– Który?
– Każdy, ale mam tylko czterdzieści osiem godzin, więc wyko-

rzystam je na tego, który szczególnie mnie rozczuli. Muszę się 
kimś zaopiekować.

– Myślisz, że młoda ofiara będzie wiedzieć, co robić?
– Może nie, ale na pewno będzie mogła to robić przez całą noc.
Zaśmiały się.
– Powodzenia.
– Nie jest mi potrzebne, ale dzięki. Aha, jakbyś chciała się zaba-

wić, to wzięłam dla ciebie wibrator.
Cynthia pokazała jej środkowy palec, po czym wróciła do roz-

koszowania się drinkiem, słońcem i chwilą spokoju. 

*    *    *

Dirk kolejny raz rzucił okiem na telefon. Na wyświetlaczu nie było 
widać ani jednej kreski zasięgu, jakby jego karta SIM przestała 
działać.  

Z podobną nerwowością na swoje telefony spoglądali otaczający 
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go pracownicy różnych resortów policji, wojska i wywiadu. Nie 
wiedzieli, po co ich wezwano, ale była to sama śmietanka. Zasłu-
żeni dla kraju, odpowiedzialni i co najważniejsze – skuteczni. Wi-
dać zastępca sekretarza obrony chciał mieć przy sobie pewnych 
ludzi, a to nie zapowiadało nic dobrego. Fakt, że sięgnął nawet 
po siły policyjne, niepokoił Dirka, gdyż świadczył o zagroże-
niu, które dotyczyło bezpośrednio obywateli na terenie Stanów 
Zjednoczonych.

– Rosjanie – zaczepił go Oswald Shoemaker, szef placówki dy-
plomatycznej w Moskwie. – To na pewno przez cholernych Ro-
sjan tu jesteśmy.

– Wątpię – odpowiedział Dirk. – Rosjanie mają dość własnych 
problemów, po co mieliby podnosić na nas rękę? Nie są głupi.

– To może Chiny? – włączył się do rozmowy gość z kubkiem 
kawy z automatu. – Panowie pozwolą, że się przedstawię: puł-
kownik Oliwer Crosby, marines. – Był mężczyzną po czterdziest-
ce, ale przez chłopięce rysy twarzy i rękawy munduru podwinięte 
do łokci wyglądał nieco infantylnie.

Dirk słyszał, że zrewolucjonizował wojska chemiczne. Skończył 
chemię i West Point.

– Miło pana poznać, panie pułkowniku. – Mężczyźni uścis nęli 
sobie dłonie. – Dlaczego sądzi pan, że to Chiny? Żyje im się do-
brze i bez wywoływania wojny zdobywają nasz teren kawałek po 
kawałku. Skupują obligacje, udzielają nam pożyczek, inwestują 
w  nieruchomości. Jeszcze chwila i zaczniemy kupować od nich 
samochody – dziwił się Dirk.

– Nigdy nie wiadomo, czego się po nich spodziewać – zaśmiał 
się pułkownik, po czym wziął łyk kawy.

– Jak po Rosjanach? – dociął Oliwer. – Zastanawiam się, 
jak działa nasz wywiad, skoro panowie używają słów „może” 
i „prawdopodobnie”.

– Nie kłóćmy się – wtrącił Dirk, widząc Shoemakera gniotącego 
kubek. – Lepiej skupmy się na problemie.



– Dziś tylko szaleniec byłby w stanie porwać się na USA – po-
wiedział Shoemaker tonem, który czynił z niego żywą ulotkę pro-
pagandową Pentagonu.

– Ani to, ani to, panowie. – Zebrani odwrócili się w kierunku 
kobiecego głosu, który dochodził od automatu do kawy. – Jeśli 
w tak pilnym trybie zebrano tylu wojskowych, a do tego naukow-
ców, to problem leży po naszej stronie granicy. Podejrzewam, że 
rząd szykuje się na jakąś katastrofę i skupimy się dziś na analizie 
problemów. Spójrzcie dookoła, ilu z tych osób nie znacie, bo są 
młodzi. Za młodzi na kariery rządowe, więc to pewnie geniusze 
sprowadzeni z Yale czy MIT. Sądzę też, że to, czego się boimy, już 
się dzieje, a my tu jesteśmy, żeby uratować, co się da, a nie żeby 
temu zapobiec.

Maszyna zasygnalizowała, że kawa jest gotowa do odebrania. 
Kobieta pochyliła się, żeby wyciągnąć papierowy kubeczek. Miała 
długie blond włosy spięte w kucyk i jasne oczy schowane za oku-
larami w cienkiej oprawie. Jej spojrzenie oraz ton sugerowały, że 
jest kimś ważnym, może nawet ważniejszym od nich. Była ubrana 
w błękitną bluzkę i czarną sukienkę kończącą się przed kolanem. 
Beżowe szpilki wyglądały na nowe, pewnie wolała dżinsy i tramp-
ki. Jasna, nieopalona cera w tej części Stanów świadczyła o tym, 
że jest wrogiem słońca lub spędza zbyt dużo czasu w zamkniętym 
pomieszczeniu. Nie mogła mieć więcej niż dwadzieścia pięć lat, 
a jej szczupłe ciało na pewno podobało się mężczyznom.

– Nazywam się Cristi Hansen i jestem wirusologiem.
Wirusolog, wojska chemiczne, FBI, CIA, a oni zamknięci w ba-

zie kilkanaście metrów pod ziemią – nie było dobrze. Dirk myślał 
jednak tylko o Cynthii.

Czy jest bezpieczna? Poradzi sobie.




