
Chcesz sensacji, zadzwoń do dziennikarza, chcesz skazania, skontaktuj się 

z prokuratorem. Potrzebujesz obrony? Idź do Chyłki. 
 

 

„Na świecie jest właśnie taka sprawiedliwość, jaką dostaliśmy. Każdy ma swoją rolę 

do odegrania. Prokurator wyolbrzymia, my pomniejszamy, a sędzia szuka czegoś pośrodku. 

A przedtem ktoś układa normę prawną, wokół której wszyscy tańczymy jak Indianie, 

odpychając się wzajemnie i podkładając sobie nogi. To jest sprawiedliwość 

w demokratycznym wydaniu.” 

  

     Remigiusza Mroza nie trzeba chyba przedstawiać nikomu, kto ma choć trochę 

do czynienia z książkami, ponieważ każda z tych osób na pewno słyszała już o człowieku, 

który ”więcej pisze, niż przeciętny Polak czyta”. Ten zaledwie 32-letni autor ma na swoim 

koncie już ponad 30 powieści . Jednymi z najbardziej poczytnych są te należące do serii 

thrillerów prawniczych o Joannie Chyłce. Dotychczas ukazało się 9 tomów: „Kasacja”, 

„Zaginięcie”, „Rewizja, „Immunitet”, „Inwigilacja”, „Oskarżenie”, „Testament”, „Kontratyp” 

i „Umorzenie”. W każdym z nich mamy do czynienia ze skomplikowanymi sprawami, które 

dotyczą m. in. syna bogatego biznesmena oskarżonego o zabicie dwóch osób, który ponadto 

spędził z ofiarami w mieszkaniu 10 dni, zrozpaczonych rodziców porwanej dziewczynki, 

przedstawicieli mniejszości narodowych, podejrzanych o przestępstwa oraz lekarza, o którym 

jedna z pacjentek z niewiadomych przyczyn wspomniała w swoim testamencie. 

  

„-[…] Kim pani jest? 

-Dla jednych zbawieniem, dla innych przekleństwem. […] Joanna Chyłka.” 

  

     Wyżej wymieniona, główna bohaterka serii to zdeterminowana, ambitna i pewna siebie 

adwokatka, ”która wypruje sobie żyły i wykrwawi się przed budynkiem sądu, zanim 

odpuści”. Kobieta ma na swoim koncie wiele zwycięstw w sądowych bataliach i własne 

zdanie na każdy temat. Znacznie odbiega jednak od utartego wzorca prawniczki, a jej 

zachowanie najbardziej daje się we znaki nowemu aplikantowi kancelarii Żelazny &McVay, 

któremu za patronkę niespodziewanie zostaje przydzielona. 

„-Zordon! […] Wołam cię już któryś raz. […] 

-Mam na imię Kordian. 

-Zordon, Kordon, jeden pies.” 

  

     Młody prawnik, stawiając się pierwszego dnia pod Skylight, gdzie w kancelarii Żelazny 

i McVay odbywać ma aplikację, nie ma pojęcia co go czeka. Jest pełen nadziei i entuzjazmu, 

który jednak nieco przygasł, kiedy chłopak odkrył, że nic nie wygląda tak, jak sobie 



wyobrażał, dostał opryskliwą patronkę, a w dodatku jego pierwszym zadaniem będzie 

towarzyszenie Chyłce w obronie psychopaty. 

     Mimo, że byłam bardzo ciekawa losów Joanny Chyłki i zaintrygowana sprawą Piotra 

Langera, opisaną w „Kasacji”, zwlekałam nieco z sięgnięciem po powieść, ponieważ 

obawiałam się, że nie zrozumiem w książce rozmów prawników albo scen sądowych. 

Nic bardziej mylnego! Rozpoczynając swoją przygodę z serią, byłam co najmniej tak samo 

zaskoczona jak Kordian. 

  

„-Trochę ambicji, Zordon. Bierz przykład ze mnie. […] Bo wiesz jak to mówią. Jeśli jesteś 

politykiem, aspiruj, by zostać prezydentem. Jeśli księdzem, dąż do bycia papieżem. Jeśli 

prawnikiem, próbuj zostać Chyłką. […] Nią wprawdzie nigdy nie zostaniesz, ale same 

starania wystarczą.” 

  

     Myślę, że największym plusem tej serii jest sama Joanna Chyłka. Remigiusz Mróz 

wykreował tę postać genialnie, ponieważ czytając serię, miałam wrażenie, że Chyłka nie jest 

bohaterką istniejącą jedynie na kartach książek (i ewentualnie w serialu), ale jakąś znaną mi 

osobą z krwi i kości. Dzieje się tak za sprawą tego, że pani mecenas ma wiele zalet i tyle 

samo wad, które sprawiają, że daleko jej do ideału, ale patrząc na to, jak radzi sobie w życiu 

i osiąga cele, czytelnik (a czasami również sędzia!), jest w stanie na niektóre niedociągnięcia 

i nie do końca konwencjonalne metody działania przymknąć oko. Mnie w każdym razie 

Chyłka już od pierwszych stron „Kasacji” oczarowała. 

  

„Zapamiętaj więc sobie to, co powinien powiedzieć ci ten hipster z haeru: twojej patronce, 

Joannie Chyłce, nie przeszkadza się od rana do dwunastej, bo zapiernicza wtedy jak wół. 

[…] a po drugie  […] nie słuchasz, nie nucisz, nie wspominasz w mojej obecności 

o rapujących pseudoartystach. Iron Maiden, koniec kropka.” 

  

     W głównej bohaterce najbardziej cenię jej pewność siebie, ambicje, determinacje i to, 

że nie boi się głośno wygłaszać swoich przekonań zarówno w stosunku do klientów jak 

i współpracowników i rodziny. Ma również własne zasady, których konsekwentnie 

przestrzega i upodobania. Cechy te również sprawiają, że Joanna to postać, która zapada 

czytelnikowi w pamięć na długo. 

  

„-[…] Jako twoja mentorka obliguję właśnie ciebie, żebyś mi w tym pomógł. […] 

Coś nie tak? 

-Mentorka to chyba nieodpowiednie słowo. […] 

-Wręcz przeciwnie. Pochodzi ono z dzieł Homera, konkretnie z Odysei. Menor to nikt inny 

jak Atena w przebraniu, która doradza Telemachowi. Porównanie jest więc bardzo 

adekwatne.” 

  



     Kolejna rzeczą, którą Remigiusz Mróz robi w tej serii po mistrzowsku, jest serwowanie 

czytelnikowi wiedzy. Zarówno prawniczej, kiedy Chyłka odpytuje swojego aplikanta 

z przepisów, jak i ogólnej, dotyczącej na przykład drugiej wojny, albo znaczenia 

staropolskich, hiszpańskich czy łacińskich słów, oraz ciekawostek, którymi Joanna bardzo 

lubi zaskakiwać i zbijać rozmówcę z tropu. 

     Mówiąc o słowach i zbijaniu z tropu, grzechem byłoby nie pochwalić tego, jak wspaniałe 

są w serii dialogi. Remigiusz Mróz łączy w nich ciekawostki, błyskotliwe stwierdzenia i cięty 

język Chyłki, wielokrotnie wzbogacając rozmowy o komentarz społeczno-polityczny. 

„-Jestem jak koparka - jęknęła. 

-Nihil novi. [...] Dodatkowy rezydent w twoim ciele znacząco nie wpływa na czas, jaki 

poświęcasz na przeżuwanie. [...] 

-Przyjechałeś, żeby znęcać się nad ciężarną? To jedna z waszych dziwacznych tradycji? 

-Nie mamy dziwacznych tradycji. 

-Nie? A jak nazwiesz wlewanie mleka do herbaty? [...] A doroczne toczenie się 

za spadającym z górki kręgiem serowym w jednym z hrabstw? [...] Oprócz tego dorocznie 

i zgodnie z prawem ważycie jakiegoś burmistrza, by stwierdzić, czy w ciągu danego roku 

urzędowania przypadkiem nie utył. Bo to by znaczyło, że zbyt dobrze mu się powodzi 

kosztem podatnika. [...] Słyszałam jak jakiś polityk o tym mówił [...] choć z zasady staram 

się ich nie słuchać.” 

  

     Jeśli chodzi o całokształt powieści, ich największym plusem jest niewątpliwie to, 

że wciskają czytelnika w fotel i zaskakują na każdym kroku, a zakończeń nigdy nie da się 

przewidzieć. Warto tutaj również wspomnieć o tym, że Remigiusz Mróz bardzo ciekawie 

prowadzi narrację, czasami nie pokazując czytelnikowi nawet tego, co myśli i zamierza 

postać, z której punktu widzenia rozgrywa się akcja. Dzięki temu często zdarza się, 

że czytając, dopowiadamy sobie coś i uważamy za pewnik, a tak naprawdę wcale nie jest 

to prawdą.  

     Na uwagę zasługuje również research, który autor niewątpliwie musiał przeprowadzić, 

szczególnie podczas pisania "Kontratypu", gdzie sprawy związane z górami, wspinaczką itd. 

są bardzo dokładnie opisane.  

     

     Wszystko to sprawia, że seria o Joannie Chyłce jest moją ulubioną. Polecam ją nie tylko 

pasjonatom kryminałów, czy osobom zainteresowanym prawem, ale również wszystkim, 

którzy lubią silnych i zdeterminowanych bohaterów, stawiających czoła przeciwnościom losu, 

albo zwyczajnie chcą oderwać się od szarej rzeczywistości, przy okazji dowiadując się 

co znaczy "mamihlapinatapai", "Hemospasado", "no pasaran" oraz co zrobić, kiedy życie 

rzuca im kłody pod nogi... 
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