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„Nie do wiary, jak często sytuacje zmuszają
ludzi do robienia tego, co chcieliby
naprawdę robić”.
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Agatha Christie (z książki „Śmierć w chmurach”)
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F

ikcyjna postać detektyw amator
stworzona przez pisarkę Agathę
Chrisite – rezolutna starsza pani o umyśle genialnego detektywa. Po raz pierwszy panna Marple pojawiła się jako
bohaterka sześciu opowiadań w brytyj-
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porządku, którzy zajmują się sprawami kryminalnymi. Panna Marple myśli
przenikliwie i trafnie, stosuje dedukcję,
ujawnia praktyczną znajomość psychologii i ma wyobraźnię. Dlatego też zawsze potraﬁ zdemaskować zbrodniarza.
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rolę panny Marple wcieliło się kilka aktorek: Margaret Rutherford,
Angela Lansbury, Joan Hickson, Helen
Hayes, Geraldine McEwan.
gatha Christie (podobnie jak w wypadku serii z Poirotem) napisała
też powieść, która miała stanowić zakończenie serii o przygodach niezwykłej staruszki. „Uśpione morderstwo”
– ostatnia zagadka panny Marple
– powstała około 1940 r., kiedy pisarka
obawiała się śmierci w czasie II wojny
światowej. Agatha Christie przeżyła
jednak szczęśliwie wojnę i jeszcze kilkadziesiąt lat, i książka ta ukazała się
dopiero w 1976 – rok po śmierci pisarki.
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skim czasopiśmie „The Sketch”. Panna
Marple należy do tzw. Klubu Wtorkowego. Jest to klub dyskusyjny, w którym
detektywi amatorzy próbują rozwikłać
zagadki kryminalne, które do tej pory
nie zostały rozwiązane.
złonkami klubu są m.in. miejscowy
wikary, Raymond West – bratanek
panny Marple, pisarz, Joyce – jego narzeczona, artystka. Spośród nich to
właśnie pannie Marple zawsze udaje się
rozwiązać zagadkę. Ta na pozór typowa,
trochę wścibska stara panna wykazuje
niesłychaną bystrość umysłu, gdy musi
zmierzyć się z zagadkami kryminalnymi.
Wprowadza w zakłopotanie stróżów
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