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ikcyjna postać eleganckiego detektywa, człowieka
o żelaznych zasadach, znanego z nieprzeciętnego intelektu i chętnie korzystającego
z najnowszych zdobyczy techniki. Brytyjska pisarka, a także
psycholożka, Maureen Jennings
znalazła doskonały sposób na
połączenie obu swoich pasji.
Powołany przez nią do istnienia
detektyw William Murdoch, tropi złoczyńców w XIX-wiecznym
Toronto.
isanie kryminalnej sagi
o przygodach Murdocha
Jennings rozpoczęła
w 1997 roku. Bohater,
jak i precyzyjnie cyzelowane

przez autorkę realia życia w Toronto w XIX wieku spodobały
się czytelnikom tak bardzo, że
w latach 2008–2009 Brytyjczycy
i Kanadyjczycy nakręcili na jego
podstawie serial zatytułowany „Murdoch Mysteries”. W roli
genialnego detektywa wystąpił
Yannick Bisson (na zdjęciu). Jego najbliższymi współpracownikami są Julia Ogden (Helene
Joy) – pierwsza koronerka w historii kanadyjskiej policji oraz
inspektor Brackenreid (Thomas
Craig).
etektyw
Murdoch
oprócz sporej wiedzy
i sprytu, korzysta także z dorobku raczkującej wówczas psychologii. Jest
doskonałym przeciwnikiem
w walce z przestępcami i stosuje
niekonwencjonalne jak na owe
czasy metody śledcze. Niewielu
podejrzewa, że w tym nieśmiałym samotniku tkwi jeden z największych speców od mroków
ludzkiej duszy. Pozwala mu to
docierać do prawdy i rozwiązywać nawet najbardziej zawiłe
zagadki..
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