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Rozdział pierwszy

Mój przyjaciel, doktor Watson, za-

wsze lubił spędzać czas poza miastem 

bardziej niż ja. Sam zacząłem do-

strzegać zalety życia na wsi, dopiero 

gdy zakończyłem karierę i postano-

wiłem spędzić emeryturę w małym 

domku w Sussex. Mogłem wreszcie 

odetchnąć od ponurej atmosfery spo-

witego we mgle Londynu i od inte-

resantów nieustannie pukających do 
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moich drzwi. Renoma najsłynniej-

szego detektywa w stolicy dawała 

mi się niekiedy we znaki.

Watson nadal odwiedzał mnie 

od czasu do czasu i zawsze bardzo 

cieszyłem się na jego widok. Za-

przyjaźniłem się też z sąsiadem, 

niejakim Haraldem Stackhurstem, 

dyrektorem The Gables, szkoły 

leżącej pół mili od mojego domku. 

Pan Stackhurst mieszkał i praco-

wał w budynku szkoły, wraz z kil-

koma nauczycielami. Uczęszczało 

tam około dwudziestu uczniów, 

którzy pobierali lekcje matematyki, 

przyrody i sztuk pięknych. Stack-

hurst i ja znaleźliśmy wspólny język 

już od naszego pierwszego spotkania, 

które stało się początkiem serdecznej 

przyjaźni.

Ta osobliwa sprawa zaczęła się pewne-

go ranka, gdy wyglądałem przez okno, 

podziwiając malownicze wapienne kli-

fy i rozciągające się za nimi bezkresne 

morze. Z mojego domku widać było 

początek stromej ścieżki prowadzącej 

do plaży na brzegu przepięknej laguny, 

która z każdym przypływem nabierała 
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wody i przypominała mieniący się 

lazurem basen pływacki.

Morze było spokojne. Szalejący 

poprzedniej nocy sztorm dawno już 

ucichł i słońce wyzierało zza puszy-

stych obłoczków. Dzień był zaskaku-

jąco pogodny jak na wczesną wiosnę. 

Przez szybę czułem na skórze przy-

jemne ciepło. Postanowiłem zrobić 

sobie spacer, by rozprostować nogi 

przed śniadaniem.

Szedłem niespiesznie ścieżką 

wzdłuż klifu, lecz zanim zacząłem 

schodzić stromizną do plaży, usłysza-

łem za plecami wesołe nawoływanie. 

Odwróciłem się i ujrzałem Haralda 

Stackhursta, który pozdrowił mnie 

przyjaznym gestem.

– Co za piękny poranek! Spodziewa-

łem się, że cię tu spotkam, Holmesie – 

odezwał się.




