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NAJNOWSZA POWIEŚĆ OPOLSKIEGO POLICJANTA – JEGO
KRYMINALNA SERIA WIELOKROTNIE NAGRADZANA
Data publikacji 19.02.2021

Na początku lutego ukazała się nowa powieść autorstwa opolskiego policjanta sierż. sztab.
Aleksandra Sowy. „Wenus Umiera” to nietuzinkowe śledztwo zagadkowej zbrodni na szlaku Gór
Stołowych. To jednak nie wszystko. Jego rok wcześniej wydany kryminał otrzymał tytuł „Książki
roku 2020” w plebiscycie jednego z najważniejszych, polskich portali literackich. Zapraszamy do
lektury całej serii przygód policjanta Emila Stompora. Doświadczenie autora z prawdziwej służby
dodaje każdej z jego książek dodatkowego smaku.

Obie książki są częścią cyklu kryminałów z Emilem Stomporem, znanego czytelnikom również jako tzw. seria
astronomiczna. W jej skład wchodzi pięć tytułów. Na początku lutego ukazał się najnowszy tom tej serii pt. „Wenus
umiera”. Tym razem bohater literacki wykreowany przez policjanta z Opola zmierzy się z zagadką tajemniczej zbrodni
na szklaku w Parku Narodowym Gór Stołowych. Oﬁary to syn wysokiego rangą oﬁcera Wojska Polskiego oraz była Miss
Polski. Sierżant sztabowy Aleksander Sowa część akcji i intrygi kryminalnej nowej książki umieścił w Opolu.
Natomiast inny, wydany w ubiegłym roku, tom tej samej serii pt. „Czas Wagi” kilka dni temu nagrodzono w plebiscycie
portalu literackiego Granice.pl tytułem „Książki roku 2020” w kategorii kryminał, sensacja. Powieść wygrała w
głosowaniu internautów. Plebiscyt jest organizowany od dwunastu lat. Warto dodać, że w edycji tego plebiscytu z roku
2019 inna powieść tego samego cyklu autorstwa opolskiego policjanta pt. „Gwiazdy Oriona” również została
nagrodzona przez internautów tytułem „Książki Roku” w kategorii kryminał, sensacja.
Sierżant sztabowy Aleksander Sowa jest policjantem Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu od 2012
roku. Bierze udział w zabezpieczaniu imprez masowych i wydarzeń sportowych. Jest kierowany do służby patrolowej, a

także do poszukiwań, np. osób zaginionych. Wielokrotnie reprezentował nasz garnizon w Pododdziale Reprezentacyjnym
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w obchodach świąt i wydarzeń państwowych. Autor podkreśla, że pisarskie
hobby jest dla niego najlepszym sposobem na odpoczynek po służbie.
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