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Książki z gatunku militarnego oraz politycznego thrillera coraz częściej wracają w 

naszym kraju do łask. Dowodem na to może być ciepłe przyjęcie i niezłe noty – zarówno 

od czytelników, jak i recenzentów – debiutanckiej powieści Jakuba Pawełka. Możliwą 

przyczyną tego stanu rzeczy był fakt, iż Wschodni grom tematyką trafił w bardzo czuły 

punkt, jakim jest polityka wschodnia, a ponadto stworzył nad wyraz realistyczny scena-

riusz wojny o wpływy i surowce naturalne. Pytaniem jest, czy w kontynuacji udało się 

utrzymać poziom pierwszego tomu. 

Fabuła Perskiego podmuchu przenosi nas do roku 2018, dwa lata od zakończenia 

konfliktu Państw Przymierza1 i Chin. Państwo Środka, odcięte od moskiewskich surow-

ców naturalnych, zwraca uwagę na Bliski Wschód i nawiązuje współpracę z Iranem. Mimo 

to sytuacja polityczna w regionie nadal nie należy do najstabilniejszych, do tego napięcie 

między Teheranem i Waszyngtonem cały czas wzrasta. Tragiczny, choć z pozoru nie-

groźny incydent, jakim jest śmierć irańskiego studenta w burdzie ulicznej na amerykań-

skim kampusie, okazuje się kamykiem, który zapoczątkował lawinę. Krwawy odwet na 

amerykańskich pracownikach konsulatu w Teheranie generuje coraz mocniejsze naciski 

Izraela oraz opinii publicznej odnośnie interwencji zbrojnej, stawiając administrację pre-

zydent Hillary Clinton pod ścianą – wojska USA zaczynają przegrupowanie i ćwiczenia in-

wazji. Jedyna niewiadoma w tej układance to reakcja Pekinu – jak wykorzysta swoje od-

działy, stacjonujące na terenie Iranu? Tajemnicą poliszynela jest, że dla Chińskiej Repu-

bliki Ludowej kolejny konflikt zbrojny ze światowym mocarstwem najpewniej będzie jej 
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1 Po inwazji wojsk Chińskiej Republiki Ludowej na Federację Rosyjską z inicjatywy Polski zostało zawiązane 
przymierze militarne między Rosją, Niemcami, Polską, Ukrainą, Węgrami, Czechami, Słowacją, Litwą a Bia-
łorusią. Konsekwencją tego był rozpad obecnej Unii Europejskiej. 
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ostatnim. Jakby tego było mało, nad Europą zawisło widmo zamachu terrorystycznego z 

wykorzystaniem bomby atomowej – służby wywiadowcze rozpoczynają wyścig z czasem. 

W tym całym zamieszaniu do akcji wkracza tajna polska jednostka specjalna. Nie jest to 

zbyt łatwe zadanie z uwagi na co najmniej chłodne relacje między Nową Unią Europejską 

a Państwami Przymierza.  

Tak mniej więcej prezentuje się geopolityczny obraz świata, jaki nakreślił nam Ja-

kub Pawełek. Ponownie udało mu się w dość mocny i niepokojący sposób wpasować we 

współczesne wydarzenia, rozgrywające się na arenie międzynarodowej, szczególnie jeśli 

wziąć pod uwagę ostatnie incydenty w Paryżu, USA i na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu 

wszystko, co serwuje nam na kolejnych kartach powieści, jest wręcz nieprzyjemnie re-

alne. To jedna z głównych zalet powieści, która nie pozwala oderwać się od lektury. Autor 

bardzo zgrabnie nawiguje, przenosząc nas z miejsca na miejsce, prezentując wydarzenia 

oraz motywacje, jakie kierują bohaterami podczas podejmowania kolejnych decyzji. Bar-

dzo dobrze została też wyważona ilość miejsca, jaką poświęcono decyzjom politycznym 

oraz ich konsekwencjom, dzięki czemu nie ma tutaj miejsca na przestoje akcji. 

Historia spisana na kartach Perskiego podmuchu nie zaskakuje niczym szczegól-

nym, nie uświadczymy tutaj niespodziewanych zwrotów akcji. Głównymi pytaniami, 

które sobie zadajemy podczas lektury nie jest „co?” i „dlaczego?”, tylko „kiedy?” i „kto 

pierwszy?”. Bardzo łatwo podążyć za tokiem myślenia autora – raz puszczoną w ruch ma-

chinę trudno zatrzymać, o ile to w ogóle możliwe. Decydującym elementem są konse-

kwencje jej uruchomienia oraz to, jak reagują na nie poszczególni przywódcy. Nie umniej-

sza to jednak przyjemności z czytania, wręcz przeciwnie. Przypomina to śledzenie rajdu 

bądź wyścigu. Trudo zresztą mówić o niespodziewanym wyniku wojny, kiedy stają na-

przeciw siebie dwie armie o tak różnym poziomie technologicznym.  

Ponownie na najwyższe uznanie zasługuje sposób, w jaki Pawełek przedstawia 

rzeczywistość. Przede wszystkim nie popiera żadnej ze stron konfliktu. Oczywiście w naj-

gorszym świetle, a raczej najmniej racjonalnym, prezentują się fundamentalni islamiści, 

ale trudno się temu dziwić. Natomiast pozostali aktorzy nie są naznaczeni piętnem zła czy 

przedstawiani jako rycerze w lśniących zbrojach. Świat nie jest biało-czarny, lecz przepeł-

niony odcieniami szarości – zazwyczaj trzeba wybierać między mniejszym a większym 

złem. Każdy ma swoją wewnętrzną motywację, jest zdolny do aktów heroizmu, ale przy-

party do muru nie zawaha się zamienić w bestię. Niejednoznaczność opisywanych sytua-

cji to kolejny czynnik, który wzmacnia poczucie ich realności. 
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Fani militariów oraz wojskowości również znajdą w lekturze coś dla siebie. Widać, 

że autor interesuje się tymi zagadnieniami i zgrabnie przenosi je na papier, zarówno jeśli 

chodzi o ogólne zasady gry wojennej, jak i działania poszczególnych oddziałów. Znajduje 

to również odbicie w słownictwie, jakiego używa, które uprzyjemni czytanie wszystkim 

zaznajomionym z tematyką. Co ważniejsze, nie będzie to przeszkadzać pozostałym czy-

telnikom – wszystko opisane jest bardzo lekkim i plastycznym językiem, a znaczenie 

wplatanych elementów żargonu wojskowego łatwe do odczytania z kontekstu. 

Perski podmuch jest bardzo udaną kontynuacją niezłego debiutu pisarskiego i za-

powiedzią kolejnych fascynujących historii. Książkę mogę polecić wszystkim fanom poli-

tycznego i militarnego thrillera – jest to dla nich lektura obowiązkowa. Jednak dzięki de-

likatnie zaznaczonym elementom fantastyki naukowej oraz ciekawej „alternatywnej” wi-

zji świata bez obaw może sięgnąć po nią każdy. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak 

uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na kolejne tomy serii. 


