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Polski publicysta Bogusław Wołoszaoski, prowadzący popularny programu pt. 

„Sensacje XX wieku” napisał książkę o jednej z największych tajemnic II Wojny 

Światowej. 

Rok 1945, styczeo. Naukowiec Hugo Jorg przybywa pod koniec wojny do 

znajdującego się na kraocach III Rzeszy zamku Tzchocha (obecnie Czocha), 

tajemniczej twierdzy, gdzie naukowcy pracujący w tajnej organizacji Pers Z 

stworzyli maszynę, przez Amerykanów nazywaną „ryba-miecz”. Urządzenie to 

pozwala łamad sowieckie szyfry jednorazowe, uważane za niemożliwe do 

odszyfrowania z powodu niszczenia gamy po ich użyciu. Do przejęcia przez nich 

maszyny rusza wywiad USA i sowiecki kontrwywiad. Tymczasem w zamku 

dowódca stacjonującego tam oddziału SS Globcke prowadzi własną grę by 

uniknąd kary za popełnione zbrodnie wojenne. Naprzeciwko siebie stają byli 

sojusznicy- ZSRS przeciwko Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii czyli 

komunizm przeciwko kapitalistom. Już teraz rozpoczyna się przygotowywanie 

gruntu pod wyścig zbrojeo, gdyż Stalin i jego towarzysze z Najwyższych Władz 



Partii rozkazują werbowad naukowców pracujących nad Bombą Atomową, 

natomiast Waszyngton nakazuję przywozid do USA naukowców tworzących 

nazistowskie rakiety V-1 i V-2, które w ciągu wojny atakowały Londyn. 

Wehrmacht który ledwo trzyma front Wschodni, w trakcie gdy rozpoczyna się 

potężna styczniowa ofensywa Armii Czerwonej, a z drugiej strony walczy w 

krwawej kontrofensywie na aliantów w Ardenach, zaczyna upadad i iśd w 

rozsypkę. Mimo, że udaje im się odeprzed nacierające oddziały ZSRS, wlewające 

się prościej niż Zachód który grzęźnie na Renie, do Rzeszy i zająd na krótko 

Labuan (obecnie Wrocław, dzięki czemu naukowcy zyskują trochę czasu na 

dopracowanie i ewakuację Aparatu. W tej atmosferze straconych marzeo i 

nieuniknionej klęski totalitarnego reżimu Hitlera, to on mimo wszystko wydaje 

się Niemcom mniejszym złem niż ukazywany przez propagandę NSDAP 

„barbarzyostwo i dzikośd Wschodu” i „arogancja Zachodu”. To powieśd o 

dwóch poglądach na najbardziej krwawy konflikt w historii ludzkości z 

elementami powieści sensacyjnej i wreszcie aurą tajemniczości tytułowej 

„Twierdzy Szyfrów” w której działa komórka Jorga, przekazująca wieści o 

Aparacie Moskwie i aliantom. To jedna z najlepszych powieści historycznych 

jakie znam, a czytałem wiele… 
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