KOLEKCJA dla dzieci

Wydawnictwo Tandem
www.wydawnictwo-tandem.pl
Tytuł oryginału: Sherlock Holmes. Shadows,
Secrets and Stolen Treasure (Series 1):
The Veiled Lodger
Copyright: © Sweet Cherry Publishing Limited [2019]
Licensor: Sweet Cherry Publishing Limited United Kingdom [2020]
Copyright for this edition © 2021 by Wydawnictwo Tandem
Adaptacja na podstawie oryginalnego tekstu
Sir Arthura Conan Doyle’a: Stephanie Baudet
Ilustracje: Arianna Bellucci
Projekt okładki: Arianna Bellucci i Rhiannon Izard
Tłumaczenie: Mariusz Berowski
Skład i przygotowanie do druku: Positive Studio
Redakcja i korekta: Aleksandra Kleczka
Korekta techniczna: Positive Studio
Wydanie I
ISBN: 978-83-8233-400-5
EAN: 9788382334005
ISBN e-book: 978-83-8233-401-2
Druk: Edica

W ciągu całej dwudziestotrzyletniej kariery detektywistycznej
Sherlocka Holmesa towarzyszyłem mu aż przez siedemnaście
lat. W tym czasie mój przyjaciel
podejmował się setek spraw,
z którymi policja
nie dawała sobie
rady. Wyjątkową satysfakcję
sprawiało mu
rozwiązywanie
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razie być może jest kucharką? Odnosiłem wrażenie, że praca fizyczna
nie jest jej obca. Wyobraziłem ją
sobie z rękami po łokcie w mące,
piekącą chleb dla całego domostwa.
– Watsonie, poznaj panią Merrilow
z południowego Brixton – odezwał
się mój przyjaciel, wskazując gestem
kobietę.

Brixton idealnie zgadzało się
z moimi wnioskami. W tej dzielnicy znajdowało się wiele okazałych willi i to zapewne w jednej
z nich zatrudniona była ta kobieta. Skinąłem jej z uśmiechem na
powitanie i skupiłem uwagę na
rozmowie, spodziewając się, że
lada chwila moja teoria znajdzie
potwierdzenie.

Południowe Brixton
Dzielnica Londynu, część gminy Lambeth,
bardzo zróżnicowana klasowo – mieszkają tam
zarówno dokerzy i robotnicy, jak i zamożni
biznesmeni. Wiele niegdyś wystawnych domów
przekształcono w pensjonaty.

– Pani Merrilow jest gospodynią, właścicielką pensjonatu, podobnie jak nasza pani
Hudson. Ta dama ma nam do
opowiedzenia ciekawą historię,
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