
  „Kryminalna 
       zbrodnia w kuchni”
   czyli przepis na kryminał nieco mroczny,
      nieco krwisty a czasami topograficzny

    KRZYSZTOF   KOZIOŁEK
 Rawicka Biblioteka Publiczna 
 serdecznie zaprasza
 16 maja 2014 roku  o godz. 18ºº Sala witrażowa DK
                                     Rocznik 1978, zielonogórzanin z urodzenia, obecnie mieszka w Nowej Soli.  Absolwent politologii na              
                                                                Uniwersytecie Zielonogórskim, z zawodu pisarz i dziennikarz. Pasjonat górskich wędrówek, zapalony kibic 
                                                                żużla i fan serialu "Na południe".   W 2007 r. zadebiutował powieścią sensacyjną "Droga bez powrotu",         
                                                                w  2009 r. wydał kryminał skandynawski   "Święta tajemnica" (nominowany do Lubuskiego Wawrzynu  
                                                                Literackiego), w 2010 r. ukazała się powieść  sensacyjno-przygodowa "Miecz zdrady". Za tę ostatnią autor  
                                                                został zgłoszony do Paszportu Polityki 2010 i nominowany do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. W 2011   
                                                                roku Krzysztof Koziołek otrzymał Lubuską Nagrodę Literacką dla najbardziej obiecującego lubuskiego   
                                                                 pisarza. W tym samym roku ukazały się kolejne książki: thriller "Premier musi zginąć" oraz "Trzy dni  
                                                                Sokoła" (trzy powieści w odcinkach pisane do tygodników lokalnych i na stronę internetową autora 
                                                                w  jednej książce).     
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