
Recenzja książki 

Nancy Springer “Enola Holmes i sprawa zaginionego markiza” 

 

Jedną  z książek, które ostatnio miałam okazję przeczytać, była powieść autorstwa 

Nancy Springer. Jest to część serii opowiadającej o przygodach Enoli Holmes.  

Enola to niezwykle bystra czternastolatka, siostra Mycrofta i Sherlocka Holmes’ów, 

która po swojej matce odziedziczyła w szczególności niesmak do bycia damą w XIX-wiecznej 

Anglii. Dlatego też od niewygodnych gorsetów i turniur chętniej zakłada spodnie i chłopięcy 

kaszkiet.  

Enola jest bardzo ciekawą bohaterką. Cechuje się pomysłowością i sprytem, posiada 

żyłkę detektywistyczną.  Jest niezwykle odważna. Enola to wielbicielka zagadek i różnych 

łamigłówek. Chciałaby zostać perdytorystką, czyli kimś kto odnajduje zaginione osoby lub 

przedmioty. Bohaterka zawsze jest przygotowana na wszystko, potrafi dobrze zaplanować  

swoje przedsięwzięcia. Każdy z kolejnych tomów przygód Enoli Holmes opowiada 

o tajemniczej sprawie detektywistycznej, którą główna bohaterka z powodzeniem rozwiązuje. 

Pierwsza część pt. “Enola Holmes i sprawa zaginionego markiza” w Polsce została 

wydana w 2018 r. Historia rozpoczyna się w dniu czternastych urodzin Enoli. Mama głównej 

bohaterki znika z niewyjaśnionych przyczyn i pozostawia córce tylko własnoręcznie wykonaną 

książeczkę z zaszyfrowanymi wiadomościami. Początkowo bezradna dziewczyna prosi swoich 

braci o pomoc. Choć Mycroft i Sherlock odpowiadają na jej prośbę, to sposób  

w jaki chcą rozwiązać sytuację, zupełnie nie odpowiada Enoli. Dziewczyna postanawia wziąć 

sprawy w swoje ręce, uciec do Londynu i odnaleźć matkę. Przygotowuje sprytny plan, który 

udaje się jej zrealizować. Przeżywa liczne, czasem bardzo niebezpieczne przygody, rozwiązuje 

swoją pierwszą sprawę detektywistyczną i nawiązuje kontakt ze swoją mamą.  

Moim zdaniem pierwsza część przygód Enoli Holmes to bardzo ciekawa opowieść. 

Szybka akcja, zabawne wydarzenia, niespodziewane zwroty akcji, błyskotliwy humor sprawiły, 

że bardzo podobała mi się ta książka i polubiłam główną bohaterkę. Postać niesfornej, 

inteligentnej, sprytnej dziewczyny, która potrafi posługiwać się szyframi i rozwiązywać 

zagadki, jest sama w sobie znakomita. 

Z przyjemnością przeczytałam też trzy kolejne części przygód panny detektyw. 

Uważam je za tak samo ciekawe i wciągające. Podoba mi się także to, że te historie ukazują 

wiele interesujących wiadomości o XIX-wiecznej Anglii.  

Mam nadzieję, że autorka już wkrótce napisze kolejną część przygód perdytorystki  

z Londynu. Polecam tę serię książek każdemu, kto lubi zagadki i nie tylko! Książki autorstwa 

Nancy Springer oceniam 10/10!  
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