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Polski prawnik i pisarz, autor powieści oraz cyklu
publicystycznego „Kurs pisania”, laureat Nagrody Czytelników
Wielkiego Kalibru z 2016 roku za powieść pt. Kasacja. W 2017
roku ujawnił się jako Ove Løgmansbø, autor kolejnych trzech
powieści. Według badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej w
2019 roku był najpopularniejszym autorem w Polsce.
W swojej twórczości sięga po różne gatunki literackie (powieść
historyczna, kryminał, thriller prawniczy, science fiction), a
tym, co łączy jego książki, jest suspens i wartka akcja. W
swoich kryminałach porusza także kwestie społeczne, m.in.
problem uchodźców, mniejszości narodowych czy przemocy
domowej. Jego książki zostały przełożone m.in. na niemiecki,
czeski, japoński i węgierski.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Remigiusz_Mr%C3%B3z

Seria z Komisarzem Forstem
Wciągająca powieść kryminalna z wątkami
politycznymi i historycznymi, której akcja toczy się
pod Giewontem.
Pewnego dnia turyści odnajdują na szczycie góry
zwłoki nagiego mężczyzny. Wszystkim wydaje się,
że zabójca nie pozostawił po sobie żadnych śladów.
Przenikliwy detektyw Wiktor Forst zauważa
jednak, że ciało zmarłego zawieszonego na krzyżu
niesie ze sobą zaszyfrowaną wiadomość.
Niespodziewanie Wiktor zostaje odsunięty od
śledztwa. Detektyw nie poddaje się i wspólnie z
dziennikarką podejmuje prywatne śledztwo.
Sięgają do historii, która, jak się okazuje, może
dać odpowiedź na nurtujące pytania. Choć śledztwo
nabiera tempa, morderca jest wciąż o krok dalej.
Kolejne tomy powieści z serii z Komisarzem
Forstem: Przewieszenie, Trawers, Deniwelacja,
Zerwa, Halny.

Trylogia Parabellum
Historyczno-przygodowy cykl dotyczący sensacyjnych
opowieści z pierwszych miesięcy II Wojny Światowej.
Sierpień roku 1939. Minister Beck odrzucił niemieckie
ultimatum. Wojsko Polskie szykuje się więc na odparcie
uderzenia Wehrmachtu, które nastąpić może w każdej
chwili. Stacjonujący wraz ze swym oddziałem nad
rumuńską granicą sierżant Bronisław Zaniewski ma
jednak większy problem. Tym razem miarka się
przebrała i młody wojak nie tylko pokłócił się, ale wręcz
pobił ze swoim przełożonym, chorążym Chwieduszko.
Jego młodszy brat Stanisław również ma kłopoty.
Pragnie się żenić, nie wie jednak, jak powiedzieć ojcu,
że jego wybranka jest Żydówką. Ranek pierwszego
września przerywa te rozterki rzucając obu braci w wir
burzliwych wydarzeń II Wojny Światowej.
Cykl Parabellum składa się z trzech powieści: Prędkość
ucieczki, Horyzont zdarzeń, Głębia osobliwości.

https://www.taniaksiazka.pl/predkosc-ucieczkiparabellum-tom-1-remigiusz-mroz-p-972018.html

W kręgach władzy
Wotum nieufności, to pierwszy tom serii W kręgach
władzy Remigiusza Mroza.
Daria Seyda czyli marszałek sejmu budzi się w
pokoju hotelowym i nie ma pojęcia, co się z nią działo.
Jak się tutaj znalazła i jak przebiegło ostatnie
dziesięć godzin jej życia? Jest przekonana, że ktoś
maczał w tym palce. Tymczasem Patryk Hauer
podczas prac komisji śledczej odkrywa wielki,
polityczny spisek. Kontaktuje się z Darią i tak stają
się kompanami w odkrywaniu przerażającej prawdy.
Kolejne tomy z tej serii: Większość bezwzględna,
Władza absolutna
https://www.taniaksiazka.pl/pakiet-w-kregachwladzy-wotum-nieufnosci-wiekszosc-bezwzglednawladza-absolutna-remigiusz-mroz-p-1136812.html

Książki Remigiusza Mroza
w naszej bibliotece

