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Rozdział pierwszy

Ta przedziwna przygoda rozpoczęła 
się pewnego najzwyklejszego poranka. 
Gdy wszedłem do salonu, Holmes sie-
dział już przy stole, jedząc śniadanie 
i przeglądając niespiesznie nagłówki 
w „Timesie”. Przysiadłem się do niego 
i nalałem sobie kawy.

Mój przyjaciel otworzył usta, by 
wziąć kolejny kęs tosta, ale znierucho-
miał i zerknął w stronę okna.

– Słyszę, że taksówka konna zatrzy-
muje się pod naszym domem, Watsonie. 
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Ciekawe, czy to ktoś do nas. – Wstał  
od stołu i wyjrzał przez okno. – Oho! 
Tak jest!

Chwilę później usłyszałem dzwonek 
do drzwi i nasza gospodyni, pani  
Hudson, wpuściła gościa.

Taksówka konnaTaksówka konna
(zwana dorożką Hansoma)

Szybki i dość tani środek transportu pu-
blicznego, w sam raz dla dwóch osób. Spraw-
nie wchodzi w zakręty bez niebezpiecznych 
przechyłów, choć ma jedynie dwa koła. Woź-
nica siedzi na zewnątrz za skrzynią powozu, 
tak aby podróżni mogli swobodnie rozma-
wiać. Z kolei dorożka Clarence’a ma cztery 
koła i bywa nazywana „warkotką” z powodu 
hałasu, jaki robi, tocząc się po bruku. Ten 
pojazd przydaje się grupom liczniejszym niż 
dwie osoby i tym, którzy podróżują z więk-
szym bagażem.
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Do pokoju wszedł wysoki, szczupły 
mężczyzna. Oczy błyszczały mu bystro 
zza okularów w złotych oprawkach, a dłu-
gi nos upodabniał go trochę do ptaka.

– Czy mam przyjemność z panem 
Sherlockiem Holmesem? – 
odezwał się, wyciągając dłoń 
na powitanie.

– Witam, miło mi. To mój 
przyjaciel, doktor Watson. 
Czym możemy służyć? –  
odpowiedział Holmes.

– Nazywam się doktor Mor-
timer. Mam pewien bardzo 
osobliwy problem i potrzebuję 
rady. Słyszałem, że jest pan spe-
cjalistą w takich sprawach.
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– Proszę zatem zdradzić nam coś 
więcej.

– Mam tu przy sobie pewien stary 
manuskrypt – zaczął doktor Morti-
mer.

– Zauważyłem to, gdy pan wszedł – 
wtrącił Holmes. – Pochodzi zapewne 
z 1730 lub coś koło tego, chyba że to 
falsyfikat.

– Dokładna data jego powstania to 
rok 1742 – odparł doktor Mortimer, 
wyraźnie pod wrażeniem. – Jest to 
dokument rodzinny, powierzony mi 
na przechowanie przez sir Charlesa 
Baskerville’a, który niestety zmarł 
kilka miesięcy temu w swoim domu 
w Devon. Byłem jego lekarzem  



i przyjacielem. Dokument opisuje le-
gendę, która od pokoleń prześladuje 
rodzinę Baskerville’ów – ciągnął dok-
tor. – Jestem pewien, że jej treść ma 
jakiś związek z tym dziwnym proble-
mem, o którym wspomniałem.  
Pozwólcie, panowie, że przeczytam 
wam to na głos.

Holmes oparł się wygodnie, złą-
czył koniuszki palców i przymknął 
oczy, a doktor Mortimer odchrząk-
nął i zaczął czytać.



Jako potomek rodziny Baskerville’ów 
pragnę niniejszym wyjawić prawdę, która kryje się za legendą psa Baskervilleʼów.

Mój przodek, sir Hugo Baskerville, był złym i okrutnym człowiekiem. Gdy zako-
chał się bez wzajemności w córce pobli-
skiego gospodarza, postanowił po prostu 
porwać ją z rodzinnej farmy.
Zawlókł dziewczynę do swej posiadłości 
i uwięził w pokoju na najwyższym pię-
trze Baskerville Hall. Dziewczyna zdo-
łała jednak uciec oknem, schodząc po 
bluszczu obrastającym południową ścianę domu.

Gdy sir Hugo dowiedział się o jej 
ucieczce, wpadł w wielki gniew. Krzy-
czał, że gotów jest zaprzedać duszę dia-
błu, byle tylko schwytać swoją brankę.
Osiodłał rumaka, rzucił psom łowczym 
chusteczkę dziewczyny, by zwęszyły  
trop – i puścił się galopem w pogoń przez wrzosowiska.



Po jakimś czasie słudzy ruszyli za 

swoim panem. Po drodze napotkali pa-

sterza, który potwierdził, że widział 

dziewczynę uciekającą przed sforą psów, 

a jej tropem podążał sir Hugo oraz coś 

jeszcze. Coś tak potwornego, że nie dało 

się tego opisać.

Gdy słudzy odnaleźli wreszcie psy 

swego pana, zwierzęta kuliły się, sko-

mląc na skraju skarpy. Mężczyźni ze 

zgrozą dostrzegli leżące w dole martwe 

ciała dziewczyny i sir Hugo oraz stoją-

cą nad zwłokami wielką czarną bestię, 

która swoim przerażającym wyglądem 

przypominała upiornego psa!

Słudzy rzucili się do ucieczki. Od tam-

tej pory legenda piekielnego psa prze-

śladuje rodzinę Baskerville’ów. Nikt 

z członków naszego rodu nie powinien 

pod żadnym pozorem błąkać się nocą po 

wrzosowiskach.




