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„Zawsze, kiedy spotykam kogoś, kto wynosi
się nad innych, wiem, że mam do czynienia
z człowiekiem z kompleksem niższości”.
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ZWIERZENIA ZZA KRAT

Agatha Christie
(z książki „Tragedia w trzech aktach”)
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ohaterka książek australijskiej pisarki Kerry Greenwood, których akcja dzieje
się w latach 20. XX wieku.
W 2012 roku na podstawie
książek powstał w Australii serial „Zagadki kryminalne panny
Fisher”. Realia książki znalazły
wierne odzwierciedlenie w serialowej ekranizacji. Większość
rekwizytów wykorzystanych
w poszczególnych odcinkach to
oryginalne, kunsztownie wykonane przedmioty z epoki jazzu
i rodzącej się motoryzacji.
Detektyw Phryne Fisher (Essie
Davis na zdjęciu – znana m.in.
z ról w ﬁlmach „Matrix Reaktywacja”, „Matrix Rewolucje”, „Australia” czy „Dziewczyna z perłą”)
– młoda, wyzwolona i błyskotli-

wa detektyw, po wielu latach
spędzonych za granicą wraca
do rodzinnego Melbourne (miasta ogarniętego gorączką jazzu
i namiętności) i ląduje w samym
środku kryminalnego światka,
na początku mocno irytując lokalnych policjantów.
Phryne Fisher jest kobietą z charakterem, na wskroś nowoczesną, umie prowadzić samochód
i latać samolotem. Pełna seksapilu, energiczna, czarująca i zdecydowanie wyprzedzająca swoje czasy. Nie ma męża, mieszka
sama, sypia, z kim chce, i przed
nikim się nie tłumaczy. Jest również dumna z bycia feministką.
Choć jest zamożna i należy do
kręgów miejscowej socjety, to
zawsze staje po stronie biednych i mniej uprzywilejowanych,
przede wszystkim kobiet. Wspólnie z inspektorem Robinsonem
(Nathan Page) – dość trudnym
we współpracy – angażuje się
w próbę rozwiązania wielu kryminalnych zagadek.
W 2018 rozpoczęto zdjęcia do
ﬁlmu „Miss Fisher & the Crypt of
Tears”.
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