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Rozdział pierwszy
Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek publicznie opowiem tę historię. Aczkolwiek pewnego chłodnego
wtorkowego wieczoru, w chwili gdy
zasiadałem z książką przy kominku,
otrzymałem telegram od Holmesa.

Powinieneś opisać sprawę Diabelskiej
Stopy. Twoich czytelników na pewno
zainteresuje ta przygoda, gdy niemalże
zginęliśmy.
Holmes

Na tę sprawę natknęliśmy się pod-

świetny wybór, Watsonie – oznajmił

czas krótkiego urlopu w Kornwalii.

wesołym tonem podczas jednego z na-

Holmes wcale nie miał ochoty na wy-

szych długich spacerów wzdłuż nad-

poczynek, ale lekarz rodzinny, który go

morskich klifów.

regularnie badał, stanowczo stwierdził,

– Niczego takiego nie mówiłeś – za-

że jego ciało i umysł potrzebują wy-

protestowałem. – A wręcz przeciw-

tchnienia od ciągłych stresów związa-

nie… – przerwałem w pół zdania,

nych z pracą detektywa.

widząc na twarzy przyjaciela szeroki

Perspektywa urlopu była Holmesowi
tak niemiła, że już tydzień przed naszym

łobuzerski uśmiech.
– No, dobrze, Watsonie, przyznaję się

wyjazdem stał się małomówny i markot-

bez bicia – powiedział ze śmiechem. –

ny. Na szczęście wkrótce po przybyciu

Myliłem się co do tego wyjazdu. To był

do malowniczo położonego hrabstwa

dobry pomysł. Wam, lekarzom, też się

jego humor zaczął się poprawiać.

czasem zdarzy mieć rację.

– Już od dłuższego czasu mówiłem,

Uśmiechnąłem się, wdychając

że potrzebuję urlopu. Kornwalia to był

głęboko świeże morskie powietrze.
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Zawróciliśmy i ruszyliśmy w stronę

pastor Roundhay oraz jego lokator

niewielkiego domku, który wynajmo-

pan Mortimer Tregennis.
Pastor sprawiał wrażenie czło-

waliśmy.
Pierwsze trzy doby upłynęły nam

wieka gadatliwego, natomiast pan

w kompletnej beztrosce, ale czwartego

Tregennis wprost przeciwnie – był

dnia niestety wszystko się zmieniło.

milkliwy, markotny i unikał kontak-

Byliśmy już z Holmesem po śniadaniu i spoglądając przez okno, podziwialiśmy olbrzymie fale, rozbijające
się z hukiem o pobliskie klify. Nagle
rozległo się natarczywe pukanie do
drzwi.
Poszedłem otworzyć. Na progu
stało dwóch mężczyzn, których poznaliśmy dzień wcześniej podczas krótkiej
wizyty na pobliskiej plebanii. Byli to
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tu wzrokowego.

– Panie Holmes – rzucił pastor Roundhay, wymijając mnie
w drzwiach i ładując się do środka. –

gestem zaprosił obu mężczyzn do
środka.
– Czy powinienem powiedzieć,

Wydarzyła się niebywała wprost

o co chodzi, czy pan woli mówić? –

tragedia. Jak to dobrze, że zjawił się

spytał pan Tregennis pastora

pan w naszej okolicy. W całym kra-

Roundhaya.

ju tylko pan posiada odpowiednie
zdolności, żeby nam pomóc.
Spiorunowałem pastora wzrokiem. Czyżby nie dotarło do niego
wczoraj, że Holmes przyjechał tu,

– Cóż – wtrącił Holmes – zdaje się,
że to pan dokonał tego odkrycia, cokolwiek to było, więc lepiej, żebyśmy
usłyszeli to od pana.
Pastor był trochę rozchełstany,
jakby ubierał się w pośpiechu, nato-

by wypocząć?
Mój przyjaciel jednak natych-

miast pan Tregennis wyglądał nie-

miast wyprostował się w fotelu,

nagannie schludnie. Najwyraźniej

przekrzywiając głowę jak pies, któ-

lokator natknął się na coś i powiado-

ry usłyszał swoje imię. Naglącym

mił o swoim odkryciu pastora, który
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