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 Дмитриј Глуховски је руски писац рођен 1979. године. Четири године је живео и 
школовао се у Израелу, радио је у Немачкој и Француској. Радио је на Радио Русији и ТV 
Deutsche Welle и Euronews. Пошто говори пет језика, неке колеге са страних телевизија су 
га сматрале шпијуном и агентом. Своју прву причу написао је у својој четвртој години. 
Књига ,,Метро 2033“ је била прво издата на интернету и читаоци су износили своје утиске 
и давали сугестије за наставак. Пошто је роман доживео велики успех, писац је написао и 
наставак, ,,Метро 2034“, а направљена је и истоимена видео игра.  Дмитрија су одувек 
занимале пиче о свету после краја света.  Тако је настала идеја о овом роману. 
 Овај роман се дешава у московском метроу, можда последњем пребивалишту људи. 
Струје и воде има само на станицама, а уместо новца се користи муниција. Станице 
постају самостални градови или државе које ратују међу собом. Јављају се измишљене 
вере, фашисти, људи који тврде да им је предак Црв створитељ... Ван метроа гамижу 
мутирана  бића без разума која хипнотишу и убијају све што им падне шака, такозвани 
црни. Главни лик књиге је Артем, дечак који је као млад остао сироче у најезди огромних 
пацова. Он је имун на хипнотисање црних, због чега га позивају на мисију од које зависи 
судбина целог метроа. Прича прати његове авантуре у метроу, које вероватно не бисте 
пожелели да искусите. У првој верзији је Артем убијен залуталим метком, али због 
интервенције читалаца крај је промењен. 
 Књига је пуна занимљивих и узбудљивих тренутака. Веома је реалистична за свет који 
веоватно неће постојати, да у деловима када Артем пролази кроз тунеле будете срећни 
што сте на безбедном месту. Дочарати атмосферу пост-апокалиптичног света пуног 
измишљених створења није нимало лако, али Дмитриј Глуховски је урадио одличан посао. 
Роман је веома напет и мистериозан и зато бих га припоручио да га прочитате. 


