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КУЛІНАРНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ

ТАЛАНТ



Кухарі запросто розплутують злочини, а слідчі відмінно готують.

Ім'я Агати Крісті — неперевершеного автора детективу, відоме не тільки

поціновувачам детективного жанру. Вона керувала авто, керувала аеропланом,

здійснила навколосвітню подорож, обожнювала їздити верхи, своїм хистом до

літератури заробила дворянський титул, при всьому залишилася жінкою. Її

твори наповнені жіночими рукоділлями, пригощаннями, вечорами на

запрошення, увагою до деталей, які може побачити лише жінка.

«Коли я мию посуд, мені хочеться когось убити, і в моїй голові з'являються
найвитонченіші методи вбивства…»

Агата Крісті

Міссіс Марпл знається геть на всьому, їй є до всього справа, тому розкрити вбивство

жінці так само легко, як заварити чаю. А знаменитий Еркюль Пуаро знається на

стравах не гірше за кухаря.



Йоанна Хмелевська одна з найвідоміших сучасних

письменниць Польщі, що стала відомою завдяки

своїм гостросюжетним комедіям. Блискучий

гумор, загадкові злочини, неймовірні пригоди і

смачні страви — це неповторний стиль

детективів авторки. Але раптом виходить “Моя

поваренная книга” і ми вже не впевнені, хто така

Йоанна Хмелевська — кухар, що пише

детективи, чи детективщик, що гарно готує.

«Новий невдалий злочин якось не позбавив нас апетиту - схоже, ми почали 
звикати. Я навіть висловила припущення, що того й гляди почну відчувати себе незатишно, якщо 
поблизу не виявиться свіженьких потерпілих».

Йоанна Хмелевська «Все червоне»



«Якби усі бажання приводили до вбивства, вони  відбувалися б у 

кожній кухні».

Рекс Стаут. Фер-де-Ланс

Хіба можна забути про товстуна-гурмана та

інтелектуала Ніро Вульфа. Персонаж романів

Рекса Стаута вирощує квіти, розплутує

таємниці та знає безліч тонкощів у

приготуванні страв.



Жорж Сіменон створив видатний образ неперевершеного комісара

Меґре, благородного та людяного детектива. Через 76 романів та

26 оповідань крокує читач за слідчим, якому ще за життя автора

встановили пам`ятник. Жюль Меґре - звичайна людина, яка добре

виконує свою роботу. Він прихильник традиційних людських

цінностей, дуже полюбляє поїсти та випити, щасливо одружений.

Його жінка смачно готує, та є джерелом різної життєвої інформації,

яка допомагає чоловіку у розв`язанні професійних загадок.

Світ Меґре - це місце де

злочинці завжди будуть

покарані, справедливість

відновлена, а розслідуванням

керує привабливий, чуйний,

викликаючий повну довіру,

готовий розмовляти й

слухати комісар. А про його

кулінарні вподобання добре

знає та ділиться з читачем

вірна та любляча дружина.

«Ще зусилля. Одне невелике зусилля. Але сяйлива блискавка так і не 

спалахнула. Він кинув серветку на стіл, набив люльку, налив собі чарку кальвадосу і сів біля вікна - відпочити 

перед тим, як відправитися знову на набережну Орфєвр».

Жорж Сіменон. Комісар Меґре (Роман «Бідняків не вбивають»)


