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     Remigiusz Mróz książki pisze od kilku lat. Ma 33 lata i 

wydał do tej pory ponad 30 powieści. Pracuje mniej więcej po 

10 godzin dziennie i – jak mówi – nie tempo jest istotne, a 

wytrwałość. Tej mu z całą pewnością nie brakuje, ponieważ 

nie robi sobie nawet okazjonalnie wolnego. Zero wymówek, 

maksimum skupienia. Wystarczył rok, by mało popularny 

pisarz stał się jednym z najbardziej poczytnych w kraju. Na 

sukces Remigiusza Mroza wpływ miała jednak nie jego 

płodność pisarska, tylko talent. Docenili go zarówno 

wydawcy, jak i czytelnicy. Mróz nie pozwala zbyt długo 

czekać na kolejne swoje książki – wydaje ich po kilka rocznie. 

Wielbiciele młodego pisarza dokładnie wiedzą, że debiutował 

„Wierzą milczenia” i znają najpopularniejsze serie. 

     Remigiusz Mróz tworzy książki w różnych gatunkach 

literackich: od powieści historycznej, kryminału czy thrillera 



prawniczego po science-fiction. Większość tytułów pisarza-

prawnika można podzielić na serie, które cieszą się ogromną 

popularnością.  

    Na szczególną uwagę zasługuje książka Remigiusza Mroza, 

którą wielu czytelników uważa za najlepszą. Nie należy ona 

do żadnego cyklu, dlatego będzie świetnym rozwiązaniem dla 

tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym autorem. 

Mowa tu o thrillerze psychologicznym, „Behawiorysta”. Jej 

głównym bohaterem jest były prokurator Gerard Edling – 

wybitny, chociaż niezbyt szanowany przez byłych 

współpracowników specjalista w komunikacji niewerbalnej. 

Powieść ukazuje cienką granicę ludzkiej moralności. Warto 

sięgnąć po tę pozycję choćby dlatego, że jest polecana przez 

samą Tess Gerrites, amerykańską pisarkę znaną między 

innymi z thrillerów medycznych. 

 

Seria z komisarzem Forstem 

 

Komisarz Wiktor Forst jest policjantem w zakopiańskiej 

komendzie. Nie cieszy się dobrą opinią. Bywa nieokrzesany i 

ma problemy z podporządkowaniem się komukolwiek, nawet 

przełożonym. Z trudem przyjmuje rozkazy. Potrafi nawet je 

zlekceważyć, co w tych strukturach może przysporzyć sporo 

problemów. Co więcej, metody śledcze bohatera często 

dalekie są od oficjalnych działań podejmowanych przez 

policję. Są jednak tacy, którzy cenią komisarza Forsta i, mimo 

tak zwanego „trudnego charakteru”, darzą go sympatią. Do 

takich osób należy między innymi podinspektor Osica. Forst 



to outsider, który poza słabością do gór ma też słabość do 

używek, przez co stale walczy z nałogami. Powieści z jego 

udziałem pełne są zaskakujących zwrotów akcji i wciągają bez 

reszty. Jeżeli zerkniecie na to, jakie książki Remigiusz Mróz 

wydał w 2018 roku, to znajdzie się wśród nich piąta powieść z 

cyklu o komisarzu Forście – „Zerwa”. Seria z Forstem jest 

pentalogią, czyli składa się z pięciu tytułów. Są to 

kolejno: „Ekspozycja”, „Przewieszenie”, „Trawers”, „Deniw

elacja” i wspomniana już „Zerwa”. 

 

Seria z Joanną Chyłką 

 

      Bohaterka cyklu ma na imię Joanna Chyłka i  balansuje na 

granicy prawa – czy to prywatnie, czy zawodowo. Jest 

nieprzejednana i niebanalna. Ma specyficzne poczucie 

humoru, a dzięki intelektowi potrafi odnieść sukces w każdym 

prawniczym pojedynku. Czytelnicy serię z Chyłką cenią nie 

tylko za wątki kryminalne, z równą chęcią śledzą prywatne 

perypetie bohaterki. Do tej pory ukazało się dziewięć książek 

z Joanną Chyłką w roli głównej. Są to 

kolejno: „Kasacja”, „Zaginięcie”, „Rewizja”, „Immunitet”, „

Inwigilacja”, „Oskarżenie”, „Testament”, „Kontratyp” oraz 

„Umorzenie”. Są to niezależne od siebie historie, dlatego 

zachowanie sekwencji czytania nie jest obowiązkowe.  

 

 



Trylogia Parabellum 

 

„Parabellum” to literatura dla miłośników powieści 

historycznej doprawionej sensacyjnymi wątkami i szczyptą 

romansu. Tomy trylogii to „Prędkość ucieczki”, „Horyzont 

zdarzeń” oraz „Głębia osobliwości”.  

 

 


