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High tech, low work 

 

Z twórczością Marcina Przybyłka pierwszy raz miałem okazję zapoznać się przy 

jednej z pierwszych książek z serii Gamedec. To było coś nowego: połączenie kryminału 

noir i wirtualnego świata gier komputerowych w dalekiej, ultranowoczesnej przyszłości. 

Przebrnąłem przez kilka kolejnych tomów serii, ciekawy dalszych losów jej bohatera, Tor-

kila Aymora, niestrudzonego detektywa wszystkiego, co wirtualne. Niestety, w pewnym 

punkcie cyklu decyzje autora, dotyczące postaci i rozwoju fabuły, rozminęły się z moim 

gustem. Dość powiedzieć, że uznałem Gamedeca za serię, która miała dobry start, ale z 

biegiem czasu tylko straciła w moich oczach. 

Po CEO Slayer sięgnąłem z rezerwą, nie do końca wiedząc, czego się spodziewać. 

Dostałem około czterystu stron ciekawego połączenia opowieści o współczesnym Zorro i 

cyberpunkowego kryminału. Świat przedstawiony w powieści Przybyłka jest miejscem 

rządzonym przez olbrzymie międzynarodowe korporacje, które pociągają za sznurki ku-

kiełek w rządzie i służbach publicznych. Skorumpowani, zdehumanizowani prezesi po-

dejmują bez mrugnięcia okiem szkodliwe dla milionów ludzi decyzje, w imię chciwości i 

swojego rozbuchanego ego. W firmach-molochach zastraszeni, źle traktowani pracownicy 

niższego szczebla trzęsą się na stołkach w obawie przed swoimi przełożonymi. W cenie 

są konformizm, wyniki sprzedaży i ambicja. W tej korporacyjnej antyutopii ktoś nagle 

spuszcza ciężki łomot jednemu z wszechwładnych dyrektorów. Filip Chmiel CEO Atrau 

Finance zostaje znaleziony ciężko pobity w restauracyjnej łazience. Na jego czole tajem-

niczy napastnik wypisuje niezmywalnym mazakiem: „Mam małego pisiora i dlatego wy-

żywam się na pracownikach”. Dość szybko okazuje się, że naszym tytułowym CEO Slaye-

rem jest Rod Pollack – niezależny przedsiębiorca zajmujący się prowadzeniem szkoleń 
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dla pracowników dużych firm. Rod jest dziwnym połączeniem profesjonalisty i ideowca. 

Swoją krucjatę przeciwko skorumpowanemu kierownictwu firm korporacji traktuje jako 

wymierzanie sprawiedliwości osobom, które w ten lub inny sposób uprzykrzają życie 

swojemu otoczeniu lub podejmują krzywdzące decyzje, nie zważając na interes słabszych 

bądź mniej uprzywilejowanych. Z drugiej jednak strony, swoje zamiary egzekwuje z pre-

cyzją i przygotowaniem godnym komandosa. Miarka się oczywiście w końcu przebiera. 

Po piętach Roda zaczynają deptać policja i piękna, wynajęta przez upokorzonych dyrek-

torów pani detektyw Agnieszka Madey. 

Książka zrobiła na mnie dobre wrażenie. Czyta się ją płynnie, nie ma w niej prze-

stojów ani momentów mniej ważnych. Czytelnik odnosi wrażenie, że autor zważył każde 

zdanie i pozostawił tylko te konieczne dla utrzymania sensu i ciągłości powieści. Warstwa 

futurystyczna jest ciekawa, a technologia nagrywania własnych snów czy niesamowicie 

zawansowanego interfejsu, nakładanego – nomen omen – na twarz użytkownika, daje 

wrażenie świata przyszłości, który jest jednocześnie bliski i daleki od naszego. CEO Slayer 

jest drugą książką z serii wydawniczej Horyzont Zdarzeń. Gorąco ją polecam wszystkim 

fanom twórczości Marcina Przybyłka oraz fanom trochę niedowartościowanego w Polsce 

gatunku, jakim jest cyberpunk. 

 


