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Nie trzeba dokładnie 
analizować list bestsellerów, 
aby wiedzieć, kto rządzi dziś 
polską literaturą popularną.
 

to trzy najgorętsze 
nazwiska autorów 
sprzedających 
najwięcej książek 
w naszym kraju.



REMIGIUSZ MRÓZ
Każda nowa książka Remigiusza Mroza sprzedaje się w 
kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, a że pisarz ma 
ich na swoim koncie już 35, łatwo oszacować skalę jego 
popularności. Te wyniki tym bardziej budzą podziw, 
gdy zdamy sobie sprawę, że mówimy o Polsce – kraju, w 
którym regularnie czyta zaledwie 8% naszego 
społeczeństwa .

Fani jego twórczości cenią go sobie za różnorodność – 
mimo że autora fascynuje zwykle ciemna strona naszej 
natury, to sięga po różne gatunki – thriller (cykl z 
Joanną Chyłką), political fiction (cykl „w Kręgach 
władzy”), kryminał (trylogia z komisarzem Forstem), a 
nawet horror („Czarna Madonna”). 

Do tego dochodzą silne postacie głównych 
bohaterów, które hipnotyzują swoimi 
osobowościami, a także akcja silnie osadzona w 
polskich realiach, pełna niuansów i zaskakujących 
rozstrzygnięć. 

Warto zaznaczyć również, że Remigiusz Mróz jest 
autorem, który budzi spore kontrowersje. Po 
pierwsze pisze i wydaje w niespotykanym na skalę 
światową tempie. Po drugie wokół swojego 
warsztatu pracy zbudował swoisty mit. Nic więc 
dziwnego, że czasami odzywają się głosy krytyki. 
Wielu zarzuca mu, że jego powieści są 
niedopracowane.



KATARZYNA 

BONDA 

Katarzyna Bonda dała się poznać jako szczera i 
otwarta osoba, która publicznie pojawia się 
zwykle w przyciągających oko, kwiecistych 
sukienkach. Bierze także udział w sesjach 
zdjęciowych, już znajdujących swoje 
naśladowczynie. Na pierwszy rzut oka takie 
działania nie pasują do autorki kryminałów. 

A jednak, pisarka z ogromną pewnością siebie łamie 
te powierzchowne stereotypy. I to podoba się 
ludziom. 



BLANKA 
LIPIŃSKA 

Blanka Lipińska to postać 
kontrowersyjna z kilku 
powodów. To pierwsza polska 
autorka, która odważyła się 
stworzyć tak mocny erotyk i 
sygnuje go swoim nazwiskiem i 
twarzą. Po drugie nie ukrywa, 
że nie umie pisać, co nie 
przeszkadza jej w 
przeprowadzaniu w naszym 
kraju „rewolucji seksualnej”

Internauci regularnie wylewają na Blankę Lipińską 
morze hejtu, jednak ten szum tylko potęguje rozgłos 
autorki historii Laury i Massima. Korzyści 
marketingowe dają jej także występy w telewizji, 
wywiady oraz własny fanpage na Facebooku, który 
obserwuje ponad 100 tysięcy osób.



Czasy, w których dobra historia broniła się sama, 

dawno minęły. Obecnie w Polsce wydaje się około 

100 książek dziennie. Ta skala pokazuje, jak 

trudno bez odpowiedniej promocji przebić się do 

świadomości czytelników. 

 
Bonda, Mróz, Lipińska – za każdym z tych autorów 
kryje się jakaś tajemnica, którą czytelnicy chcą 
odkrywać na równi z historiami zawartymi w ich 
książkach. To osoby, które z pełną świadomością budują 
swoje wizerunki, a to w połączeniu z dobrymi lub po 
prostu kontrowersyjnymi powieściami, zdaje się być 
przepisem na sukces. 

Aby to zrobić, 

trzeba wsparcia
 

wydawnictw
a, ale 

także 
ciekawej 

osobowości, 
która 

przyciąga ludzi.
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