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W ciągu całej dwudziestotrzy-
letniej kariery detektywistycznej 
Sherlocka Holmesa towarzyszy-
łem mu aż przez siedemnaście 
lat. W tym czasie mój przyjaciel 
podejmował się setek spraw, 
z którymi policja 
nie dawała sobie 
rady. Wyjątko-
wą satysfakcję 
sprawiało mu 
rozwiązywanie 
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Holmesa, niespo-
kojne o reputację 
swoich rodzin, gdy-
by sprawy te wyszły 
na jaw. Takie obawy 
są nieuzasadnione, gdyż 
jak wiadomo, mój przy-
jaciel jest bardzo taktowny 
i w pełni godny zaufania. 
Żadne tego typu sekrety nie 
zostaną ujawnione. Muszę więc 
surowo potępić niedawną pró-
bę zniszczenia archiwum spraw 
Holmesa. Jeśli takie haniebne 
działania się powtórzą, Holmes 

szczególnie dziwacznych lub 
z pozoru niemożliwych do wy-
jaśnienia zagadek. Zapewne 
każdy z takich przypadków był-
by fascynujący dla czytelników, 
więc materiałów nigdy mi nie 
brakowało. Problemem było 
raczej: co wybrać? 

Ponadto niektóre śledztwa 
dotyczyły ludzi na tak wysokim 
szczeblu, że nie wolno mi było 
zdradzać szczegółów, by nie nad-
szarpnąć czyjegoś honoru. 

Osoby zamieszane w tajem-
nicze wypadki nieraz pisały do 

gdy

Pańskiej

wdzięczny za wszelk
ą

wyjątkowo d
yskretn

a

zroz
umieć

położ
eniu

szczegółów
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udzieli mi przyzwolenia, bym 
upublicznił historię dotyczącą 
pewnego polityka, latarni mor-
skiej oraz trenowanego kormo-
rana. Na pewno co najmniej 
jeden z czytelników zrozumie tę 
aluzję.

Nie wszystkie zagadki wyma-
gały od Holmesa popisów nad-
zwyczajnego daru obserwacji 
i intuicji, które zazwyczaj w tych 
wspomnieniach staram się uwy-
datniać. Poniższa historia jest 
właśnie jedną z takich tajemnic, 
a ponadto kryje w sobie tak  

poruszającą tragedię, że czuję 
się w obowiązku ją opowiedzieć. 
Zmieniłem jedynie nazwiska 
i nazwy miejsc, by nie zdradzać 
tożsamości osób zamieszanych 
w tę mroczną sprawę.

Pewnego ranka pod koniec 
roku 1896 otrzymałem 
od Holmesa pośpiesz-
nie nagryzmoloną 
wiadomość, w któ-
rej prosił mnie, 
bym natychmiast 
przybył na Baker 
Street.

Watsonie,
Przyjdź czym 

prędzej na Baker 
Street. Twoja obecność może  

być wielce  pomocna.Sherlock
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Gdy dotarłem na miejsce, 
zastałem Holmesa siedzące-
go przy kominku naprzeciwko 
starszej kobiety w typie matro-
ny. Przyjrzałem się jej uważnie, 
próbując, sposobem Holmesa, 
na podstawie wyglądu wydedu-
kować coś na temat jej okolicz-
ności życiowych. Stosownie do 
okazji miała na sobie ciemną 
wełnianą suknię, czystą i nieła-
taną, ale na pewno nie pierwszej 
nowości. Kimkolwiek była, nie 
miałem wątpliwości, że bardzo 
dba o swoją prezencję, mimo że 

nie jest zamożna. Buty miała 
schludnie wypastowane, a gdy 
zdejmowała czepek, zauważy-
łem, że na palcu nie nosi obrączki, 
co wskazywało, że jako kobieta 
niezamężna musi sobie radzić 
sama. Próbowa-
łem dociec, w jaki 
sposób zarabia na 
życie. Nie miała 
zniszczonych dło-
ni praczki, ale nie 
wyglądała też na 
pokojówkę arysto-
kratki. W takim 
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razie być może jest kucharką? Od-
nosiłem 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 dziel-
nicy znajdowało się wiele okaza-
łych willi i to zapewne w jednej 
z nich zatrudniona była ta kobie-
ta. Skinąłem jej z uśmiechem na 
powitanie i skupiłem uwagę na 
rozmowie, spodziewając się, że 
lada chwila moja teoria znajdzie 
potwierdzenie.

– Pani Merrilow jest gospo-
dynią, właścicielką pensjona-
tu, podobnie jak nasza pani 
Hudson. Ta dama ma nam do 
opowiedzenia ciekawą historię, 

Południowe BrixtonPołudniowe 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. 




