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Detektivní příběh Tajemství tří britské

autorky Stelly Phillipsové (1927) se odehrává
v pobřežním letovisku v Dolph Hill. Co tu v
době po sezoně pohledává jistý tajemný muž,
který si ve vesnici pronajal chatku? Záhada se
stupňuje, když je nalezen mrtev. V centru
celého příběhu je mladá učitelka Rachel
Veryanová, která se nedávno do vesnice
přistěhovala. Všem je známo, že spáchala
nějaký zločin a aby mohla začít nový život,
změnila bydliště. O jaký zločin se konkrétně
jednalo, se my čtenáři dozvídáme až v druhé
polovině této útlé knížky. Novým obyvatelem
pobřežního letoviska nedaleko britského
Longhavenu je i Peter Markland, cizinec,
který o sobě nechce říci nic bližšího. Navíc
chatku obývá s velmi mladou ženou a dítětem
a jejich vztah je více než podivný. Jediné, co
je o tomto muži naprosto zřejmé, je, že miluje
ženy a neváhá flirtovat se vším, co má sukně,
což je výzvou pro některé tamější osamělé a
trochu znuděné ženy. Jednoho dne je však
nalezen mrtev a stín podezření padá i na
Rachel. Případu se ujímá vrchní detektiv
inspektor Matthew Furnival spolu se

seržantem Regem Kingem. Oba muži brzy
zjišťují, že to, co jim připadalo jako jasný
případ v důsledku hospodské šarvátky, má
daleko více podezřelých než by se na tak
malé místo slušelo. Malé místo horlivě

očekává neobvyklé situace, které jim může
přinést návštěva cizince a rozčeřit tak jejich
poklidné dny. Vesnici Dolph Hill se podařilo
autorce poeticky vylíčit a navíc dodat místu
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tajemnou atmosféru. Příběh začíná velmi
romanticky. Není nad procházky po krásném
pobřeží, okořeněné setkáním s příjemným a
pohledným cizincem. Brzy však nastává v

příběhu zlom a pohodový obrázek se mění ve
vyšetřování vraždy v malém místě, kde

spousta obyvatel má ve své dávné či nedávné
minulosti skrytá tajemství. Směr, kterým se
pak příběh ubírá je překvapující, a zavádí nás
na jiné stopy, než by čtenář očekával. Dvojice
detektivů není nijak zvlášť zajímavá a to
samé se dá říci o pár stránkách jejich
vyšetřování. O to více upoutají osudy

ostatních účastníků příběhu. Motivy jejich
jednání, drobné šarvátky, místní vesnický
kolorit se autorce podařilo vylíčit opravdu

výborně. Poslední část této klasické
detektivky je opět ve správném tempu a
zdařile vede čtenáře k zajímavému konci.
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