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СКУПОЦЕНИ ШТАПСКУПОЦЕНИ ШТАП

ШеШерлрлок ок ХХоолмлм! ! кокојј" " јје е о#о#""$н$но о "%"%јјутутра ра &р&рлло о 'о'о((каканн
 утајао! ем ако н"је ) *то е $ето 'о+а,ало ) -ро#'ео (елу  утајао! ем ако н"је ) *то е $ето 'о+а,ало ) -ро#'ео (елу 
но./// Шерлок Холм је е'ео а'а %а толом " 'ору$ко&ао/но./// Шерлок Холм је е'ео а'а %а толом " 'ору$ко&ао/
Ја ам тојао на -рот"р(" крај кам"на " 'р0ао у ру("Ја ам тојао на -рот"р(" крај кам"на " 'р0ао у ру("
*та- кој" је "но. %а#ора&"о на* -оет"ла(/ 1"ло је то*та- кој" је "но. %а#ора&"о на* -оет"ла(/ 1"ло је то
 ле-о  ле-о 'е#ело 'е#ело -ар$е -ар$е 'р&ета 'р&ета а а окру+лом окру+лом 'р*ком! 'р*ком! нал"к нал"к нана
-ол"("јк" -ен'рек/ И-о' амо+ 'у+мета на *та-у #"о је-ол"("јк" -ен'рек/ И-о' амо+ 'у+мета на *та-у #"о је
ре#рн -ртен! *"рок је'ан -ала(! " на ре#рн -ртен! *"рок је'ан -ала(! " на 2ему је -"ало32ему је -"ало3

4ејму Морт"меру! 5/6/7/8/4ејму Морт"меру! 5/6/7/8/
о' 2е+о&"9 -р"јате:а "% 7/7/;/о' 2е+о&"9 -р"јате:а "% 7/7/;/
11""о о јје е тто о --рраа&" &" ттааррооммоо''нн" " **тта- а- ''ооммаа..ее+ + ллеекакарраа!!

'отојант&ен'отојант&ен! +ру#! ! +ру#! -оу%'ан/-оу%'ан/
) Дакле! Ватоне! *та м"л"* ) Дакле! Ватоне! *та м"л"* о *та-у<о *та-у<
Холм м" је е'ео ле,"ма окренут " ја е %а$у'"9 како јеХолм м" је е'ео ле,"ма окренут " ја е %а$у'"9 како је

мо+ао %ак:у$"т" $"ме е %ан"мам3мо+ао %ак:у$"т" $"ме е %ан"мам3
) Отку'а %на* *та ја ра'"м< И%+ле'а м" %а"та као 'а) Отку'а %на* *та ја ра'"м< И%+ле'а м" %а"та као 'а

"ма* о$" на -от":ку/"ма* о$" на -от":ку/
) Ако "9 ) Ако "9 " немам! "мам -ре' о#ом јајан ре#рн "#р"к %а" немам! "мам -ре' о#ом јајан ре#рн "#р"к %а



кака=у=у! ! оо'+'+о&о&орор""о о м" м" је је оонн/ / АлАл" " рере((" " мм""! ! ВВататононее! ! **ттаа
м"л"* о *та-у на*е+ -оет"о(а/ Он на! на 0алот! н"јем"л"* о *та-у на*е+ -оет"о(а/ Он на! на 0алот! н"је
на*ао " м" не мо0емо н" 'а лут"мо *та о' на 9о.е! тена*ао " м" не мо0емо н" 'а лут"мо *та о' на 9о.е! те
тактако о о&а о&а лулу$ај$ајно но %а#%а#ораора&:е&:ена на уу-ом-оменена а 'о#'о#"ја "ја "%&"%&ененоо
%на$е2е/ Ка0" м" како -о о&оме *та-у %ам"*:а* то+а%на$е2е/ Ка0" м" како -о о&оме *та-у %ам"*:а* то+а
$о&ека/$о&ека/

) ) М"М"л"л"м! м! рреекакао о ам ам лулу00е.е." " е е *т*то о аам м #о#о:е :е умумееоо
меметото'о'ом м кокоју ју је је момој ј -р-р"ј"јатате: е: у-у-ототрере#:#:а&а&ао ао -р-р"л"л"к"комом
&ој"9 "тра+а! 'р Морт"мер је тар"ј" лекар а 'о#ром&ој"9 "тра+а! 'р Морт"мер је тар"ј" лекар а 'о#ром
-раком/ То је у+ле'ан $о&ек! јер у му -раком/ То је у+ле'ан $о&ек! јер у му 2е+о&" -о%нан"(" "2е+о&" -о%нан"(" "
кл"јент" о&о 'ал" као %нак &о+ -о*то&а2а/кл"јент" о&о 'ал" као %нак &о+ -о*то&а2а/

) До#ро> ре$е Холм/ О'л"$но>) До#ро> ре$е Холм/ О'л"$но>
) Да:е3 "ма &еро&атно.е 'а је он еок" лекар кој" 'о#ар) Да:е3 "ма &еро&атно.е 'а је он еок" лекар кој" 'о#ар

'ео &ој"9 #олен"ка о#"ла%" -е*"(е/'ео &ој"9 #олен"ка о#"ла%" -е*"(е/
) ?а*то<) ?а*то<
) ?ато *то је 2е+о& *та-! ма'а је "-р&а #"о &рло ле-!) ?ато *то је 2е+о& *та-! ма'а је "-р&а #"о &рло ле-!

а'а тако "%л"%ан 'а не #"9 мо+ао -рет-ота&"т" 'а #" +аа'а тако "%л"%ан 'а не #"9 мо+ао -рет-ота&"т" 'а #" +а
+ра+ра'к'к" " леклекар ар толтол"ко "ко у-у-ро-ро-атат"о/ "о/ Г&оГ&о%'е%'ен" н" кракрај ј *т*та-аа-а
-ока%ује јано 'а је -ока%ује јано 'а је *та- #"о на 'у0"м *та- #"о на 'у0"м мар*е&"ма/мар*е&"ма/

) Врло ) Врло -аметно м"*:ено> -р"мет" Холм/-аметно м"*:ено> -р"мет" Холм/
) Да:е! о&о @Aр"јате:" "% 7/7/;/B -рет-ота&"о #"9 'а у ) Да:е! о&о @Aр"јате:" "% 7/7/;/B -рет-ота&"о #"9 'а у 

"н"н"("("ј"јалал" " ненекоко+ + лоло&а&а$к$ко+ о+ клклу#у#а а $"$"ј"ј"м м је је $л$ланано&о&"м"маа
 ука%"&ао  ука%"&ао он он лекарку лекарку -омо.! -а -омо.! -а у у му му -оклон"л" о&у -оклон"л" о&у малу малу 
 у-омену/ у-омену/

) ?а"та! Ватоне! т" -рото амо+ е#е на'ма*ује*! ре$е) ?а"та! Ватоне! т" -рото амо+ е#е на'ма*ује*! ре$е
ХХооллмм! ! %%аа&&аалл""&&**" " е е у у &&оојју у ттоолл""((у у " " %%аа--аалл""&&**""
("+арету/ Сматрам %а 'у0нот 'а ка0ем 'а " у к2"+ама у ("+арету/ Сматрам %а 'у0нот 'а ка0ем 'а " у к2"+ама у 
кој"ма " моје кромне -о'&"+е тако :у#а%но о-""&аокој"ма " моје кромне -о'&"+е тако :у#а%но о-""&ао
"у"у&"*&"*е е -о-от(ет(ен"о н"о &о&оје је о-о-т&т&ене ене --оооо#но#нот"т"/ / Т" Т" аамм
мо0'а! н"" нека &ел"ка &етлот! ал" %ато -ал"* 'ру+емо0'а! н"" нека &ел"ка &етлот! ал" %ато -ал"* 'ру+е
&&ететлолотт"/ "/ ИмИма а :у:у'" '" кокој"ј"! ! ""т"т"нана! ! н"н"у у +е+ен"н"ј"ј"! ! алал" " у у 
о#'арен" %на$ајн"м 'аром 'а -о'трека&ају +ен"ја 'ру+"9о#'арен" %на$ајн"м 'аром 'а -о'трека&ају +ен"ја 'ру+"9
 :у'"/  :у'"/ Aр"%најем! Aр"%најем! 'ра+" 'ра+" мој мој мла'".у! мла'".у! ја ја ам ам т&ој т&ој &ел"к"&ел"к"
'у0н"к/'у0н"к/

Тако &ел"ку 9&алу јо* н"ка'а 'оа' он н"је "%+о&ор"о "Тако &ел"ку 9&алу јо* н"ка'а 'оа' он н"је "%+о&ор"о "





морам -р"%нат" 'а у м" 2е+о&е ре$" #"ле &рло -р"јатне!
 јер ам е $ето ран"је ја " -омало :ут"о %#о+ то+а *то е
он -ока%"&ао тако ра&но'у*ан -рема моме '"&:е2у "
мој"м -оку*ај"ма 'а кренем -а02у ја&нот" на 2е+о&
ра'/ 1"о ам +ор' %#о+ то+а *то ам 2е+о& "тем тако
ра%умео " нау$"о 'а +а мо+у " ам -р"мен"т"/ У то Холм
 у%е о&ај *та- "% моје руке " а'а +а он ра%+ле'а*е
некол"ко м"нута 'о#ро от&орен"9 о$"ју/ Та'а он а
"%ра%ом &ел"ко+ "нтерео&а2а ота&" ("+арету! -р",е а
*та-ом 'о амо+ -ро%ора " -ре+ле'а +а јо* је'ном -омо.у 
 лу-е/

) ?ан"м:"&о ма'а &рло је'нота&но! рекао је Холм ка'а
 је о-ет ео у &ој ом":ен" у+ао '"&ана/ У &аком лу$ају!
*та- нам 'аје -о'атак! '&а/ Даје нам #ар -ола%ну та$ку %а
&"*е %ак:у$ака/

) Да ја н"ам *то+о' -ро-ут"о< у-"тао ам! коро мало
 у&ре,ен/ М"л"о ам! 'а н"ам -ре&"'ео н"*та *то је о'
&а0нот"/

) 1ој"м е! 'ра+" мој Ватоне! 'а у т&ој" %ак:у$("
нај&е."м 'елом -о+ре*н"/ Ка'а ка0ем 'а м" т" 'аје*
-о'трека! м"л"м т"ме ) #".у "крен ) 'а ме т" &ој"м
-о+ре*н"м %ак:у$("ма $ето 'о&о'"* 'о "т"не/ И-ак! у 
о&ом лу$ају н"" а&"м на -о+ре*ном -уту/ О&ај $о&ек је
 у &аком лу$ају еок" лекар " "'е мно+о -е*"(е/

) Дакле "мао ам -ра&о/
) Утол"ко " "мао/
) Ал" то је &е>
) Не! не! 'ра+" Ватоне! н"је &е! на-рот"&/ Ја #"9! на

-р"мер! -рет-ота&"о 'а је лекар -оклон 'о#"о -ре о'
неке #олн"(е не+о о' неко+ ло&а$ко+ у'ру0е2а! те 'а оно
; %на$" ;CDEFGHI! а она ло&а 7/7/ -ре'та&:ају кра.ен"(у 
о' 7JHKFLM 7KCDD/

) Мо0'а "ма* -ра&о/
) Веро&атно.а %а то +о&ор"/ И ка'а о'атле -о,емо! "мамо

оно&у на којој мо0емо а+ра'"т" -ре'та&у о о&оме &оме



не-о%натом -оет"о(у/
) До#ро/ Ако -рет-ота&"мо 'а 7/7/;/ %на$" 7JHKFLM 7KCDD

;CDEFGHI! как&е 'а:е %ак:у$ке мо0емо "%&ет" о'атле<
) ?ар не #" ам мо+ао 'а 'о,е* на то< Т" %на* мој мето'/

Aр"мен" +а/
) Aа'е м" на -амет амо &рло је'нота&ан %ак:у$ак 'а је

о&ај $о&ек ра'"о нај-ре у +ра'у! -ре не+о *то је -о$ео
-раку на елу/

) М"л"м 'а у &ој"м %ак:у$("ма мо0емо "." " мало
'а:е/ Aо+ле'ај лу$ај а о&о+ +ле'"*та3 у којој е -р"л"("
о#"$но 'аје о&ака& -оклон< Ка' е -р"јате:" ку-е 'а
о&ака& 'ар -ре'а'у< О$е&"'но у тренутку ка'а 'р
Морт"мер на-у*та #олн"(у 'а -о$не &оју о-т&ену 
-раку/ ?намо 'а је -оклон на-ра&:ен/ М"л"мо 'а је о&ај
$о&ек "% #олн"(е от"*ао на ело/ И'емо л" -рема томе у 
&ој"м -рет-ота&кама 'алеко! ако ка0емо 'а му је -оклон
-ре'ат -р"л"ком 2е+о&о+ о'лака<

) ?&у$" а&"м &еро&атно/
) Са' је јано 'а он н"је #"о ме,у +ла&н"м #олн"$к"м

 лекар"ма! јер так&о мето 'о#"ја амо онај лекар кој" &е.
"ма 'о#ру -раку у Лон'ону! а така& не #" "*ао на ело/
Ко! то јет *та је он'а он #"о< Ка' н"је -р"-а'ао +ла&н"м
 лекар"ма! а #"о "-ак у #олн"("! он'а је лу0"о &акако
као а"тент! ако не " као нек" тар"ј" кан'"'ат
ме'"("не/ От"*ао је -ре -ет +о'"на ) 'атум је "-"ан на
*та-у/ Тако нетаје т&о+ о%#":но+ -оро'"$но+ лекара
тар"ј"9 +о'"на! 'ра+" мој Ватоне! а -оја&:ује е мла'
$о&ек "-о' тр"'еет +о'"на! :у#а%ан! #е% ујете! раејан )
" о-т&ен"к је'но+ -а кој" је ) мо+у амо тол"ко ре." )
&е." о' ја%а&"$ара! а ма2" о' 'о+е/

Смејао ам е  не&ер"(ом! 'ок е Шерлок Холм %а&ал"о
на &оме '"&ану " -у*тао мале -ртено&е '"ма/

) Aрот"& т&ој"9 -оле'2"9 т&р,е2а не мо+у н"*та 'а
-р"мет"м! рекао ам! ал" н"је нам те*ко 'а 'о#"јемо
некол"ко -о'атака о +о'"нама о&о+а $о&ека " 2е+о&ом



'оа'а*2ем ра'у/
Са -ол"(е на којој у тајале моје ме'"("нке к2"+е у%е9

Ме'"("нк" кален'ар " от&ор"9 2е+о& "мен"к/ 1"ло је ту 
&"*е Морт"мера! ал" оно *то мо %нал" о &ом -оет"о(у 
мо+ло е -р"мен"т" амо на је'но+/ Aро$"тао ам на+ла
о&е ре'о&е3

@Морт"мер! 4ејм! 5/6/7/8/! NOOP! Гр"м-ен! Дартмор!
Де&он*"р/ О' NOOP/ 'о NOOQ/ +о'"не а"тент у Чар"н+
Кро Хо-"талу/ До#"о је 4еконо&у на+ра'у %а у-оре'ну 
-атоло+"ју %а &ој ра' BЈе л" #олет ата&"%ам<B До-"н"
$лан Ш&е'ко+ -атоло*ко+ 'ру*т&а/ На-"ао је М"л" о
ата&"%му RЛанет! NOOPS/ Да л" на-ре'ујемо< RA"9оло*к"
 л"т! март NOOTS/ О-*т"нк" лекар %а Гр"м-ен! Торлај "
Хај 1ероу/B

) О т&ом ло&а$ком клу#у о&'е н"*та не -"*е! Ватоне!
ре$е Холм  -омало -акон"м оме9ом! ал" је он о'"та
еок" лекар! као *то " &рло о*троумно %ак:у$"о/ Ч"н"
м" е 'а у моје -рет-ота&ке -от-уно -от&р,ене/ Са'! *то
е т"$е карактера на*е+ не-о%нато+ -оет"о(а/ Ка0ем т"!
ако е не &арам! он је :у#а%ан! #е% ујете " раејан/
Икут&о ме у$" 'а амо :у#а%н" :у'" 'о#"јају о&ак&е
-оклоне о' -р"јате:а/ Да:е! 'а амо онај ко је #е% ујете
на-у*та Лон'он " о'ла%" у ело "! нај%а'! 'а амо раејан
$о&ек умето &оје -оетн"(е ота&:а &ој *та-! -о*то је
-р&о -ое'ео $ет&рт $аа у $екаон"("/

) А -а<
) Имао је о#"$ај 'а но" *та- %а &ој"м +о-о'арем/

Aо*то је *та- те0ак! -а +а је $&рто те%ао у ре'"н" "
от"(" 2е+о&"9 %у#а &еома у јан"/ Че:ут! у'е." -о
ра%маку тра+о&а 2е+о&"9 %у#а! у&"*е је *"рока %а
 ја%а&"$ара! а не'о&о:но *"рока %а је'ну 'о+у/ Мо0'а је то
) 'а! -о+о'"о ам> ) то је ло&а$к" -а мрке 'лаке/

Го&оре." то! Холм је утао " *еткао -о о#" +оре)'оле/
Нај%а' је %атао крај -ро%ора/ У %&уку 2е+о&о+ +лаа #"ло је
тол"ко у&ере2а 'а ам +а -о+ле'ао "%нена,ен/



) Ал"! -р"јате:у! како мо0е* то 'а т&р'"* а тол"ком
"%&ено*.у<

) И% -рото+ ра%ло+а *то тај -а тој" -ре' на*"м
&рат"ма! а! е&о! " 2е+о& +о-о'ар &е. %&он"/ Мол"м те!
отан" о&'е! Ватоне/ Он је т&ој коле+а! а т&оје -р"ут&о
мо0е м" &акако #"т+" " о' кор"т"/ Са'! Ватоне! 'ола%"
'рамат"$н" у'#"нк" тренутак/ Чује* кораке на
те-ен"(ама/ Он ула%" у т&ој 0"&от " т" не %на* но" л"
т" 'о#ро "л" %ло/ Шта 0ел" 'р 4ејм Морт"мер! $о&ек о'
науке! о' Шерлока Холма! -е("јал"те %а %ло$"не<///
На-ре'>

С-о:н" "%+ле' на*е+ -оет"о(а #"о је "%нена,е2е %а
мене! јер ам ја о$ек"&ао неко+ т"-"$но еоко+ лекара/
1"о је то! ме,ут"м! &"ок! танак $о&ек  &ел"к"м
к:унат"м ноем! кој" је &"р"о "%ме,у '&а о*тра! 'ота
#л"ка "&а ока/ Те о$" +ле'але у кро% такла %латн"9
нао$ара/ О'ело је -о кроју о'+о&арало 2е+о&ом -оло0ају!
ал" #"ло -р"л"$но "%но*еноU ка-ут е &е. у+ла$ао! а
-анталоне #"ле "кр%ане на ман*етама/ И -оре' 2е+о&е
мла'от"! 'у+а$ка ле,а &е. у му е -о+ур"ла/ И'у."!
-ру0ао је +ла&у на-ре'  :у#а%н"м "%+ле'ом/ Јо* -р"
 улаку! -а'е 2е+о& -о+ле' на *та- кој" је Холм 'р0ао у 
ру(" " он му -р",е  ра'он"м укл"ком/

) Тако е ра'ујем! %а"та> ре$е он/ Н"ам %нао та$но 'а л"
ам +а ота&"о о&'е "л" у -аро#ро'кој а+ен("ј"/ А %а"та
не #"9 0елео 'а "%+у#"м о&ај *та-/

) Aоклон! као *то &"'"м> -р"мет"о је Холм/
) Да/
) О' Чар"н+ Кро Хо-"тал<
) О' некол"ко -р"јате:а -р"л"ком мо+ &ен$а2а/
) А! *тета> у%&"кну Холм &рте." +ла&ом/
Морт"мер  "%&ен"м "%нена,е2ем -о+ле'а Холма кро%

&оје нао$ар"/
) ?а*то *тета<
) Aа &" те на*е -рет-ота&ке мало -о:у:ал"/



Aр"л"ком &о+а &ен$а2а! &ел"те<
) Да/ О0ен"о ам е " %ато на-ут"о #олн"(у! а  2ом "

&е на'е на у'о#ну -раку/ Морао ам 'а онујем &оју 
о-т&ену ку.у/

) Е! -а! у том лу$ају! м" у+ла&ном н"мо #а* на тако
-о+ре*ном -уту> ре$е Холм/ А а'а! +о-о'"не 'окторе
4ејме Морт"мере///

) Н"ам 'октор! 'ра+" +о-о'"не! не+о о#"$ан -ракт"$н"
 лекар!  ме'"("ном #е% 'октората/

) Ал" о$е&"'но $о&ек о*тра 'у9а/
) У$ен"к на -о:у науке! +/ Холме! -о$етн"к кој" ку-:а

*ко:ке на о#ал" &ел"ко+ не-о%нато+ мора &а"оне/
М"л"м 'а +о&ор"м а +/ Шерлоком Холмом! а не а///

) Не! о&ај +о-о'"н је мој тар" -р"јате:! 'р Ватон/
) Ра'ујем е *то ам е у-о%нао  &ама! +о-о'"не

'окторе/ Чуо ам $ето +'е -ом"2у &а*е "ме у &е%" 
&а*"м -р"јате:ем/ В" ме нео#"$но %ан"мате! +/ Холме/
Н"ам ко' &а -рото о$ек"&ао так&у 'ол"коке=алну 
 ло#а2у " је'но так&о "%ра%"то у-раор#"тално ра%&"јено
$ело/ Немате л" н"*та -рот"& то+а 'а -рт"ма о-"-ам
&а*у ло#а2у< Г"-ан" мо'ел &а*е ло#а2е! -о*то&ан"
+о-о'"не! #"о #" укра &ако+ антро-оло*ко+ му%еја &е
'ок не #у'е мо+ао 'а текне ор"+"нал/ Не 0ел"м 'а ка0ем
н"*та не-р"л"$но! ал" -р"%најем3 мен" е &",а &а*а
 ло#а2а/

Шерлок Холм руком -ону'" на*е+ нео#"$но+
-оет"о(а 'а е'не! а та'а ре$е3

) В" те! као *то -р"ме.ујем! енту%"јат у току &ој"9
м"л"! #а* као " ја/ В"'"м -о &р9о&"ма &а*"9 -рт"ју 'а
&" ам" %а&"јате ("+арете/ И%&ол"те! у-ал"те је'ну/

На* +от "%&а'" 'у&ан " -а-"р "% Vе-а " а &е*т"ном
која је "%нена,"&ала %а&" ("+арету/ Wе+о&" 'у+" -рт"
#"л" у тако -окретн" " нем"рн" као -"-(" неко+а
"некта/

Холм је %а то &реме .уте." е'ео! ал" -о кратком!



о*тром -о+ле'у кој" је  &ремена на &реме у-ра&:ао на
на*е+ -оет"о(а &"'ео ам 'а +а он мно+о %ан"ма/

) Aрет-ота&:ам +/ Морт"мере! ка%ао је нај%а'! 'а м" &"
н"те ука%ал" $ат 'а ме -оет"те "но. " 'ана амо 
намером 'а о-"-ате моју ло#а2у<

) Не! +/ Холме! не ) ма'а ам ре.ан *то ам у "то &реме
"мао -р"л"ке %а то/ До*ао ам &ам! +/ Холме! %ато *то
-р"%најем 'а ам не-ракт"$ан $о&ек! а нала%"м е
"%нена'а -ре' &рло о%#":н"м " нео#"$н"м -ро#лемом/
Aо*то матрам 'а те! -р"%најем! у Е&ро-" 'ру+"
аутор"тет у///

) ?#":а! +о-о'"не 'окторе< А мем л" &а -"тат" ко "ма
$ат 'а #у'е -р&"< у-"тао је Холм мало у&"м +лаом/

) ?а нау$н"ка кој" тро+о нау$но м"л" "ма нео#"$но
&ел"ку 'ра0 мето'а +/ 1ерт"она/

) ?ар он'а не #" #"ло #о:е 'а 2е+а %а-"тате %а а&ет<
) Рекао ам! +о-о'"не3 %а нау$н"ка кој" тро+о нау$но

м"л"/ Ал" на -ракт"$ном -олу у &ојој &е*т"н" &" те
 уам:ен"! то је о-*те -р"%нато/ М"л"м 'а н"ам! #ар
намерно н"ам///

) Не +о&ор"мо &"*е о томе> о'+о&ор" Холм/ М"л"м! +/
Морт"мере! 'а #"те #о:е у$"н"л" ако #е% %ао#"ла0е2а
"-р"$ате које је &рте -ро#лем %а $"је ре*е2е тра0"те
моју -омо./



II

ЗАГОНЕТНА СУДБИНА

) Имам у &ом Vе-у је'ан руко-"! ка%ао је 4ејм
Морт"мер/

) Aр"мет"о ам $"м те у*л" у о#у! о'+о&ор" му #р%о
Холм/

) То је је'ан тар" руко-"/
) Са -о$етка оамнаето+ &ека! ако н"је нек" =ал"="кат/
) Како мо0ете то 'а т&р'"те<
) Мо+ао ам %а &е &реме 'а +ле'ам руко-" кој" %а '&а

-рта &"р" "% &а*е+ Vе-а/ 1"о #" то #е'ан тру$2ак кој"
не #" мо+ао #ар 'е(ен"ју о&о+ 'окумента 'а ут&р'"/ Мо0'а
те $"тал" моју ра-ра&у о тој т&ар"/ М"л"м 'а је о&ај
руко-" -"ан око +о'"не NXTY/

) Та$на је +о'"на NXQP/
Морт"мер "%&а'" руко-" "% Vе-а " -ро'у0"3
) О&у -оро'"$ну 9арт"ју -о&ер"о м" је ер Чарл

1акер&"л! $"ја је "%нена'на тра+"$на мрт -ре тр"
мее(а у%#у'"ла (елу +ро=о&"ју Де&он/ Смем ре." 'а ја
н"ам #"о амо 2е+о& лекар не+о " 2е+о& л"$н" -р"јате:/



1"о је то $о&ек јако+а 'у9а! -аметан " ма*т" мало клон!
као " ја ам/ И-ак! о&ај руко-" 9&ат"о је о%#":но " #"о је
 у е#" -реман на мрт #а* онак&у как&а +а је %а'е"ла/

Холм -ру0" руку 'а у%ме руко-" " ра*"р" +а на
колену/

) Aр"ме.ује*! Ватоне! 'а је ло&о D -"ано $а 'у+о! а
$а кратко/ То м" је! -оре' 'ру+"9 %нако&а! омо+у."ло 'а
о'ре'"м &реме ка' је руко-" -"ан/

Aоматрао ам -реко 2е+о&о+ рамена -о0утелу 9арт"ју "
"%#ле'ел" руко-"/ У &р9у је -"ало3 @1акер&"л ХолB! а
'оле &ел"к"м ("=рама3 @NXQPB/

) И%+ле'а као 'а је то нека &рта -р"$е/
) Да! то је ле+ен'а која 0"&" у -оро'"(" 1акер&"л/
) Ал"! ако ам &а 'о#ро ра%умео! &" те 0елел" 'а ме

-"тате %а а&ет о неком а&ременом 'о+а,ају -ра&о+
0"&ота<

) Да! %а"та! ра'" е о је'ном а&"м а&ременом
'о+а,ају> ?а '&а'еет " $ет"р" $аа морам 'а е о'лу$"м
*та 'а ра'"м у тој &рло 9"тној т&ар"/ Ал" руко-" је
а&"м кратак " тој" у &е%" а о&"м 'о+а,ајем/ С &а*"м
'о-у*те2ем! ја .у &ам +а -ро$"тат"/

Холм е %а&ал" у нало2а$у! -рекрт" руке " %а0мур" 
"%+ле'ом $о&ека кој" е -ре'аје на м"лот " нем"лот
&ојој у'#"н"/ Морт"мер у%е руко-"! намет" е тако 'а
"ма *то &"*е &етлот" " +лано -ро$"та о&у -р"$у 
тар"9 'ана3

@О -отанку #акер&"лко+ -а у наро'у -р"$а е &а*та!
ал" -о*то ја -от"$ем у -ра&ој л"н"ј" о' -р&о+ Хју+а
1акер&"ла " -о*то о&у -р"$у $у9 о' &о+а о(а! коме то
2е+о&" -ре(" -ре'а'о*е! %а-"ао ам је о&'е " $&рто
&ерујем 'а е &е 'о+о'"ло као *то а'а ао-*та&ам/ И ја
&а то+а мол"м! "но&" мој"! &ерујте 'а она "та -ра&'а
која +ре9 о&ако ка02а&а уме у &ојој -ре&ел"кој м"лот" "
'а +а о-рот" " 'а е -роклетт&о! ма кол"ко те*ко оно
#"ло! мо0е к"нут" мол"т&ом " -окаја2ем/ Aоу$"те е



%ато "% о&е -о&ет" 'а е не -ла*"те 'а %ло$"н -ро*лот"
мо0е " %а &а 'а уро'" %л"м -ло'ом! не+о -а%"те 'а
трат" -роклете које у на*ој -оро'"(" %а'але тако
те0ак у'ар не #у'у о-ет на на*у *тету/

?најте! 'акле! 'а је у 'о#а &ел"ке ен+леке ре&олу("је )
$"ју је "тор"ју у$ен" лор' Кларен'он на-"ао " коју &ам
%а $"та2е -ре-ору$ујем ) у ку." 1акер&"ла 0"&ео
+о-о'ар Хју+о "то+ "мена/ И не мо0е е -ре.утат" 'а је
он #"о о#еан! -ок&арен " #е%#о0ан $о&ек/ То #" му 
2е+о&" уе'" мо+л" о-рот"т"! оо#"то %ато *то у о&ом
крају &ета(а н"ка'а " н"је #"ло/ Ал" у 2е+о&ој '"&:"н"
#"ло је тол"ко %ла " &"ре-от" 'а е "ме 2е+о&о -ро$уло
-о (елом %а-а'у/ До+о'" е 'а е о&ај Хју+о %а:у#"о у к.ер
 је'но+ е:ака $"је "ма2е #е*е на +ран"(" #акер&"лко+
'о#ра! %а:у#"о е! ако е је'на тако мра$на трат као *то
 је #"ла 2е+о&а мо0е о%на$"т" тако &етлом ре$ју као *то
 је :у#а&/ Ал" је мла'а 'е&ојка! која је #"ла -о*тена " на
'о#роме +лау! у&ек 2е+а "%#е+а&ала! јер е #оја*е 2е+о&о+
%ло+ "мена/

До+о'" е "-ак 'а е на ам М"9о:'ан о&ај Хју+о а -ет
"л" *ет #е%#о0н"9 'ру+о&а &ој"9 у -"јанкама -р"&укао
е:ако&ој ку." " отео 'е&ојкуU 2ен ота( " 2ена #ра.а не
#еја9у та' ко' ку.е! " он то %на,а*е/

Он" је 'о&е'о*е у #акер&"лк" '&ора( " 'е&ојка #"
%ат&орена у је'ну о#у на +ор2ем -рату/ А Хју+о "
-р"јате:" 2е+о&" е,а9у 'оле %а тр-е%ом те у -"јан$"л"
као *то у то &аке но." $"н"л"/ Ја'на 'е&ојка #еја*е &а
"%&ан е#е! лу*ају." 'оле оно -е&а2е! о#ену лу-у "
тра*не клет&е! јер! ка0у! так&е ре$" как&е је Хју+о
1акер&"л у -"јант&у +о&ор"о &о'е $о&ека не"%ота&но у 
-акао/

И нај%а' у о$аја2у тра9а &о+а! у$"н" о&а 'е&ојка не*то
о' $е+а #" е -ла*"о " нај9ра#р"ј" " најокретн"ј" $о&екU
-омо.у је'не &ре0е која -окр"&а*е %"' ) " јо* +а -окр"&а
) -ут" е она  &""не коро о' амо+а кро&а -а &е 'о



$&рте %ем:е " та'а -ојур" &ојој ку." -реко мо$&аре/ Ал"
-ут о' '&ор(а 'о "ма2а 2ено+а о(а #еја*е 'у+ тр" $аа/

До+о'" е 'а је кратко &реме %ат"м Хју+о на-ут"о &оје
+оте! 'а #" &оју %аро#:ен"(у 'о&ео на о&у ракала*ну 
+о%#у! " на*ао та'а ка&е% -ра%ан! јер му је -т"(а #е*е
-о#е+ла/ И%+ле'ало је та'а као 'а је ,а&о ам у*ао у 2е+а/
Он јурну н"%а те-ен"(е! утр$а у тр-е%ар"ју " ко$" на
&ел"к" то тако 'а -а'о*е #о(е " та2"р"! -а &"кну +лано
-ре' 'ру*т&ом (ел"м 'а .е јо* о&е но." 'ат" " 'у*у "
тело -аклен"м "лама ако о&у 'е&ојку о-ет не у9&ат"/
?а-ре-а*.ено +ле'ал" у 'ру+о&" у -"јан(" &о+а Хју+а
како #ен"! ал" је'ан! кој" #еја*е јо* -ок&арен"ј" "л"
мо0'а јо* -"јан"ј" не+о 'ру+"! у%&"кну 'а тре#а -е
на-уј'ат" на 2у/ И Хју+о "тр$а "% ку.е " -о%&а ко2у*аре
&оје 'а ое'лају 2е+о&у ко#"лу! а -е -уте "% *тенаре/
Aока%а -"ма 'а о2у*е 'е&ој$"ну мараму " он" лају."
 јурну*е %а 2ом -реко мо$&аре на мее$"н"/

Неко &реме! (ело оно -"јано 'ру*т&о #еја*е немо о'
$у'а/ Н"у мо+л" н" 'а 9&ате 'о+а,аје кој" е %#"*е
так&ом #р%"ном/ Ал" -олако &ану у 2"9о&"м %ама+:ен"м
 ло#а2ама 'а .е е у мо$&ар" не*то 'о+о'"т"/ И -о'"0е е
та'а тра*на +раја/ Је'н" &"ка9у тра0е." &оје -"*то:е!
'ру+" ко2е! а тре." у о-ет 0елел" 'а е 'онеу но&е #о(е
 &"ном/ Нај%а' е "-ак мало -р"м"р"*е " та' 'ру*т&о
(ело! " 2"9 тр"нает на #роју! у%ја9а ко2е " -оја9а %а
+о-о'аром Хју+ом/ Мее( "ја*е јано на' 2"9о&"м
+ла&ама! а он" у #р%оме трку -рела0а9у -ут кој"м је
'е&ојка морала -о." ка' је кренула ку."/

Ја9ал" у он" тако м":у)'&е ка' рето*е је'но+ о' он"9
-ат"ра кој" но.у +оне &оје о&(е -реко мо$&аре/ И он" +а
&"кну*е " у-"та*е 'а л" је &"'ео је'но+ ко2ан"ка а
-"ма/ А о&ај $о&ек! тако -р"$а -ре'а2е! #е*е а& о'у%ет
о' тра9а! те не мо+а*е $ак н" 'а +о&ор"U нај%а' "м је "-ак
рекао амо тол"ко 'а је %а"та &"'ео 'е&ојку " -е на
2еноме тра+у/



) Ал" &"'ео ам јо* &"*е но то> рекао је он/ Јер је -оре'
мене -роја9ао Хју+о 1акер&"л на &ојој (рној ко#"л"! а %а
2"м јур"ло немо је'но так&о -аклено -ето как&о м"! не
'ај #о0е! н"ка' не -о*ло тра+ом/

A"јана +о-о'а на то "%+р'"*е -ат"ра " -оја9а*е 'а:е/
 Ал" укоро наје0" "м е ко0а! јер не*то је +ало-"рало
кро% мо$&ару " (рна ко#"ла -ројур" -окрај 2"9 -окр"&ена
#елом -еном! а е'ло #еја*е -ра%но " у%'е у е &укле %а
2ом/ Та'а е -"јан" -р"јате:" ку-"*е у +ом"лу " тра9
&ел"к" о#у%е &еU "-ак у ја9ал" 'а:е! ма'а #" &ак" о'
2"9! 'а је #"о ам! о' &е+ р(а окренуо ко2а/ Ја*у."
 ла+ано 'а:е! рето*е нај%а' -е/ Он" е! "ако #еја9у 
$у&ен" -о &ојој -лемен"тој кр&" " 9ра#рот"! #е9у а&"л"
е у клу-$е " к"$а9у на ула%у у је'ну 'у#оку јару+у/ Нек"
о' 2"9 #еја9у е -о&укл" $ак " на трану! а 'ру+"!
накотре*ене 'лаке " уко$ен"9 о$"ју! +ле'а9у ону малу 
'ол"ну -ре' о#ом/

Дру*т&о е %аута&"/ Го-о'а у! као *то мо0ете
м"л"т"! #"ла а'а тре%н"ја не+о -р" -олаку/ Ве."на н"је
9тела 'а:е! ал" трој"(а о' 2"9! нај9ра#р"ј" "л" о-ет
нај-"јан"ј"! -оја9а*е у јару+у/ Јару+а е -олако *"р"ла у 
'ол"ну на којој у е '"%ала '&а &ел"ка каменаU то каме2е
" 'ана е јо* ту нала%"! а -ота&"л" у +а :у'" кој" у &е.
о'а&но %а#ора&:ен"/ Мее( је #л"тао јаноU на ре'"н"
 ле0а*е 'е&ојка! ту је #"ла -ала мрт&а о' тра9а " умора/
 Ал" оној трој"(" #е%#о0н"9 -ута9"ја н"је е '"+ла коа
на +ла&" ка'а у &"'ел" 2ен ле* не+о тек ка'а -а%"*е
 ле* Хју+а 1акер&"ла/ И%на' Хју+а! коме је +рк:ан #"о
-ре+р"0ен! таја*е је'на &ел"ка (рна -"на! "л" нал"к
#ар на -а! ал" мно+о &е.а не+о *то је "које мртно око
"ка' &"'ело/ И -ре' 2"9о&"м у0анут"м о$"ма о&а
0"&от"2а рак"'а +рло Хју+у 1акер&"лу! а та'а! кр&а&е
+у#"(е " у0а+рел"9 о$"ју! -оматра*е ја9а$е/ Он"
'рекну*е " ко2е тако о#о'о*е као 'а "м 0"&от &"" о
кон(у! -а &"$у." не-ретано -о#е+о*е -реко мо$&аре/





Је'ан је! тако е -р"$а! умро јо* "те те но." о' тра9а "
 у0аа! а 'ру+а '&ој"(а (ело+ оетатка &о+ 0"&ота ота'о*е
#олен" 'у9ом " телом/

То је! "но&" мој"! -р"$а о -ореклу -а кој" ота'а! како
ка0у! -ро+он" нем"лор'но на*у -оро'"(у/ Ја ам је
%а#еле0"о %ато *то -о%нате т&ар" тра9а ма2е %а'ају 
не+о оно *то е -р"$а амо *а-атом " амо налу.ује/ Не
мо0е е! ра%уме е! -ор"(ат" 'а у мно+" "% -оро'"(е
на*е умрл" нере.н"м лу$ајем! 'а у мно+" "%нена'а
-рем"нул" тајант&ено " кр&а&о/ Ал" "-ак! -оу%'ајмо е у 
#екрајну м"лот -ро&",е2аU оно н"ка'а не.е ка%н"т"
не&"не 'а:е о' тре.е+ " $ет&рто+ колена! како +ла"
-рет2а С&ето+ -"ма/

Том -ро&",е2у! "но&" мој"! ја &а -ре-ору$ујем "
а&етујем &ам 'а #у'ете о#а%р"&"! 'а е $у&ате мо$&аре у 
он"м тамн"м $ао&"ма ка'а тамо %л" 'у" (арују/

О&о на-"а Хју+о 1акер&"л %а &оје "но&е РоVера "
4она/ А он" нека н"*та о о&оме не -р"$ају &ојој етр"
Ел"%а#ет"/B

Морт"мер је %а&р*"о $"та2е нео#"$не -р"$еU +урнуо је
&оје нао$ар" на $ело " -о+ле'! -ун о$ек"&а2а! у-ра&"о на
Шерлока Холма/ О&ај %е&ну! #а(" -"ка&а( &оје ("+арете
 у &атру " ре$е3

) Aа<
) ?ар &" не нала%"те 'а је о&а -р"$а %ан"м:"&а<
) Да %а неко+ :у#"те:а #ајк"/
Морт"мер "%&а'" а'а "% Vе-а а&"јену трану нек"9

но&"на " ре$е3
) Он'а! +/ Холме! -ока%а.емо &ам не*то мо'ерно/ О&о је

Де&он)Каунтр" Крон"кл о' NQ/ маја о&е +о'"не/ Ту е
нала%" кратак "%&е*тај о мрт" ер Чарла 1акер&"ла!
која је нату-"ла -ре некол"ко 'ана/

Мој -р"јате: е мало на0е " 2е+о&о л"(е 'о#" "%+ле'
ра'о%налот"/ На* -оет"ла( намет" о-ет нао$ар" "
-о$е3



@На-рана мрт ер Чарла 1акер&"ла! %а ко+а е
+о&ор"ло 'а .е #"т" кан'"'ат л"#ералне транке %а
Сре'2" Де&он "'у."9 "%#ора! ту0ан је 'о+а,ај %а (елу 
+ро=о&"ју/

Ма'а је ер Чарл тек о' коро+ &ремена 0"&ео у 
1акер&"л Холу! 2е+о& :у#а%н" карактер " нео#"$на
'аре0:"&от у$"н"л" у 'а %а'о#"је -о*то&а2е &"9 он"9
кој" у 'о*л"  2"м у 'о'"р/ У на*е 'о#а #о+ат"9
короје&".а ра'ује е $о&ек ка'а -отомак је'не таре
-оро'"(е &ојом о-т&еном на+ом текне "ма2е " т"ме
о&е0" &ојој -оро'"(" јај кој" у %ла &ремена мало
-отамн"ла/ Као *то је о-*те -о%нато! ер Чарл је %ара'"о
&ел"ке &оте &ој"м тр+о&а2ем у Ју0ној А=р"("/ 1"о је
'о&о:но му'ар 'а не $ека 'а е ре.а окрене -рот"& 2е+а!
не+о је (ело "ма2е -рет&ор"о у но&а(! -а е &рат"о  т"м у 
Ен+леку/ Aро*ле у тек '&е +о'"не откако е уел"о у 
1акер&"л Хол " (ела окол"на +о&ор"ла је! као *то је
-о%нато! о но&"м +ра,е&"нама " -о-ра&кама које он
-рема/ Са' је &е то -рек"нула 2е+о&а мрт/ Aо*то н"је
"мао 'е(е! (ео крај! као *то је он о#е.а&ао! "мао #"
кор"т" о' 2ета/ Мно+" .е  ра%ло+ом " %#о+ е#е амо+
морат" 'а о-лакују -рерану мрт о&о+ 'о#рот&ора/ О
2е+о&"м &ел"к"м -р"ло%"ма у 'о#рот&орне &р9е #"ло је
$ето ре$" у на*ем л"ту/

Околнот" у кој"ма е 'о+о'"ла 2е+о&а мрт јо* о'
"тра0н"9 &лат" н"у а&"м о#ја*2ене! ал" је "-ак
 ут&р,ено 'о&о:но 'а е мо+у -о#"т" "%&ен" +лао&" које
ује&ерн" наро' -ре-р"$а&а/ Н" најма2е+ оно&а нема 'а
е -ом"*:а на %ло$"н! а јо* ма2е 'а у неке нат-р"ро'не
на+е у -"та2у/ Сер Чарл је #"о у'о&а( " &еома 'аро&"т
$о&ек/ И -оре' &о+ &ел"ко+ #о+атт&а 0"&ео је
 је'нота&но/ 1ра$н" -ар 1ар"мор #"ла је је'"на -олу+а
која је 0"&ела у 1акер&"л Холу/ Aо 2"9о&"м "ка%"ма "
-о &е'о$е2у некол"ко -р"јате:а -окојн"ко&"9! ер Чарл
 је о' неко+ &ремена #"о ла#о+а %'ра&:а " -ат"о је о'



р$ане #олет" која е "-о:а&ала "%нена'ном -роменом
#оје л"(а! те*к"м '"а2ем " р,а&"м ра-оло0е2ем/ Г/
Морт"мер! -р"јате: " лекар -окојн"ко&! -о&е'о$"о је у 
том м"лу/

Ч"2ен"(е о&о+ лу$аја а&"м у је'нота&не/ Сер Чарл
1акер&"л "мао је о#"$ај &аке но." -ре не+о *то ле+не у 
кре&ет 'а е -ро*ета $у&еном алејом т"о&"не -ре'
1акер&"л Холом/ О томе &е'о$е 1ар"моро&"/ На 'ан Q
маја "%ја&"о је ер Чарл 'а намера&а 'а утра'ан -утује у 
 Лон'он " нало0"о 1ар"моро&"ма 'а -реме 2е+о&
-рт:а+/ У&е$е је "%"*ао као у&ек 'а -о &ом о#"$ају 
-ро*ета " -о-у*" је'ну ("+ару/ Н"је е &рат"о/ У '&анает
$ао&а 1ар"мор је на*ао ку.на &рата јо* от&орена!
 у%нем"р"о е " а у-а:ен"м =е2ером кренуо 'а тра0"
&о+ +о-о'ара/ То+а 'ана је -а'ала к"*а " тра+о&" ер
Чарла лако у е мо+л" -рат"т" кро% алеју т"о&"не/ На
ре'"н" -ута нала%е е &ратн"(е које &о'е у мо$&ару/ Aо
"%&ен"м %на("ма 'аје е %ак:у$"т" 'а је ер Чарл тајао
ту неко &реме/ Та'а је -ро'у0"о -ут алејом " на 'ру+ој
тран" алеје на,ен је 2е+о& ле*/ Јо* је нео#ја*2ена
околнот! о којој &е'о$" 1ар"мор! 'а е тра+о&" о' он"9
&ратн"(а на ре'"н" алеје ме2ају " 'а је ер Чарл
о$е&"'но о' то+а мета "*ао на -рт"ма/

Је'ан Z"+ан"н! тр+о&а( ко2"ма! -о "мену Мар="! у то
'о#а н"је #"о 'алеко о' мо$&аре! ма'а у мало -"јаном
та2у! као *то ам &ел"/ Он "%ја&:ује 'а је $уо некол"ко
кр"ко&а! ал" не мо0е ре." "% ко+а у -ра&(а 'ола%"л"/

Тра+о&" неко+ %ло$"на на ле*у ер Чарла н"у е мо+л"
-рона."/ И-ак! -о "ка%у 2е+о&о+ лекара! (рте 2е+о&о+
 л"(а #"ле у на не&еро&атан на$"н унака0ене/ Г/
Морт"мер "-о$етка н"је мо+ао &еро&ат" 'а ле* кој" -ре'
2"м ле0" -р"-а'а 2е+о&ом -р"јате:у " #олен"ку/
Ме,ут"м! то је "м-том кој" е $ето мо0е -р"мет"т" ко'
#олен"ка кој" је умро о' р$ане ка-"/ О&о о#ја*2е2е
-от&р,ено је " -ротоколом ек("је! кој" +о&ор" о



'у+о+о'"*2"м #олен"м -роменама р(а/ ?ато у "
-оротн"(" кој" у #"л" -о%&ан" -р"л"ком у'ко+ у&",аја
 је'но+лано -р"м"л" м"*:е2е лекара/ До#ро је *то је
тако! јер је! ра%уме е! &рло &а0но 'а " нале'н"к ер
Чарла 0"&" у 1акер&"л Холу " 'а -ро'у0" о&ако ту0но
-рек"нут" кор"н" ра'/ Да -ро%а"$н" -ротокол ек("је
 ле*а н"је кона$но у.уткао романт"$ну -р"$у која е
*а-утала о' у9а 'о у9а! #"ло #" мо0'а те*ко 'о&ет" у 
1акер&"л Хол но&о+ тано&н"ка/ Како а%најемо!
нај#л"0" ро,ак је +/ Хенр" 1акер&"л! ако је јо* у 0"&оту!
"н мла,е+ #рата ер Чарла/ Aрема -оле'2"м &ет"ма
о&ај мла'" +о-о'"н нала%"о е у Амер"("/

Ве. у -ре'у%ете &е -отре#не мере 'а е о#а&ет" о
нале'т&у које му -р"-а'а/B

Морт"мер -а0:"&о а&" о&е но&"не " +урну "9 о-ет у 
Vе-/

) То у! +/ Холме! %&ан"$но ут&р,ене $"2ен"(е у &е%" а
мр.у ер Чарла 1акер&"ла/

) Морам &ам %а9&ал"т"! ка%а Шерлок Холм! *то те м"
кренул" -а02у на лу$ај кој" "ма 'ота %ан"м:"&"9
-оје'"нот"/ Мен" у у &оје &реме -ал" у о$" " нек"
но&"нарк" "%&е*тај" о томе! ал" #а* та'а ам е %ан"мао
 је'н"м а&"м нео#"$н"м мал"м лу$ајем  &ат"канк"м
камејама у &ојој 0е:" 'а Ват"кан #у'е %а'о&о:ан!
"%+у#"о ам &е%у  ра%н"м "нтереантн"м ен+лек"м
лу$аје&"ма/ В" рекоте 'а е у о&оме "%&е*тају нала%е &е
$"2ен"(е које у %&ан"$но ут&р,ене<

) Да/
) Ка0"те м" он'а *та е јо* не%&ан"$но а%нало/
Го&оре." то! Холм е %а&ал" о-ет! -рекрт" руке! а л"(е

му -ота'е не-окретно! *то је #"о %нак 'а -а0:"&о лу*а
" м"л"/ Морт"мер је #"о о$е&"'но &еома у%#у,енU нај%а'
 је рекао3

) Ка%а.у &ам/ Ал" ја &ам ка%ујем не*то *то 'оа' н"ам
рекао н"ком/ И -ре' -оротн"("ма! ка'а у тајал" -ре'



 ле*ом! ја ам то -ре.утао/ У$"н"о ам %ато *то је'ан
$о&ек о' науке не ме 'а 'а -о&о'а м"*:е2у 'а он -ома0е
наро'но ује&ерје/ Да:е! %нао ам 'а! као *то " л"т ка0е!
1акер&"л Хол &акако не #" 'о#"о но&о+ тано&н"ка ако
#" е -о+ор*ао &е. " онако р,а& +ла ку.е/ И% т"9 ра%ло+а
м"л"о ам 'а "мам -ра&а 'а не ка0ем &е *то %нам/ Јер
н"как&е кор"т" не #" #"ло н" 'а ам ка%ао/ Ал" -ре'
&ама немам ра%ло+а 'а не #у'ем -от-уно "крен/

Мо$&ара је &рло ретко нае:ена/ ?ато у уе'" у-у.ен"
&"*е не+о "на$е! је'ан на 'ру+о+/ Тако ам " ја $ето #"&ао
а ер Чарлом 1акер&"лом/ О"м +/ [ранклан'а у 
 Ла=тер Холу " -р"ро'2ака +/ Сте-лтона! у (елој окол"н"
нема о#ра%о&ан"9 :у'"/ Сер Чарл је &олео -о&у$енот!
ал" %#о+ 2е+о&е #олет" $ето мо е атајал" " -о*то
мо "мал" %аје'н"$к"9 нау$н"9 "нтерео&а2а! -отал"
мо -р"јате:"/ Он је 'онео мно+а нау$на %на2а "% Ју0не
 А=р"ке! те мо -ро&ел" мно+о '"&н"9 &е$ер" у ра%+о&ору о
анатомк"м оо#"нама 1у*мана " Хотентота/

Aоле'2"9 мее(" &е &"*е ам т"(ао у&ере2е 'а у 
0"&(" ер Чарла тако %ате+нут"! амо *то не -укну/ Он је
о%#":но 9&атао ле+ен'у коју ам &ам -ро$"тао/ И*ло је
'отле 'а он н"-о*то не #" но.у у*ао у мо$&ару ма'а је то
#"ло 2е+о&о "ма2е/ Мо0е то &ама "%+ле'ат" не&еро&атно!
+/ Холме! ал" он је а&"м о%#":но &еро&ао 'а %ла ко#
 ле#'" на' 2е+о&"м ро'ом " оно *то је -р"$ао о &ој"м
-ре("ма %а"та н"је мо+ло 'а о9ра#р" $о&ека/ М"ао 'а +а
нек" %л" 'у" +оне тално +а је му$"ла " он ме је -"тао
&"*е -ута 'а л" ам "'у." но.у! као *то $ето $"н"м %#о+
&о+а -ола! &"'ео неку $у'ну -р"л"ку "л" $уо лаја2е -а/
Чето ме је! &ел"м! -"тао то " у&ек је -р" том 2е+о& +ла
'р9тао о' у%#у,е2а/

Је'не &е$ер"! е.ам е 'о#ро то+ 'о+а,аја! мо+ло је #"т"
тр" не'е:е -ре 2е+о&е мрт"! &о%"о ам е -оре'
1акер&"л Хола/ Он је лу$ајно тајао -ре' &ој"м
&рат"ма/ С"*ао ам а &ој"9 кол"(а " тао -ре' 2е+аU



"%+ле'а 'а &"'е9 како 2е+о&е о$" у је%"&ом тра9у %уре
-реко мој"9 рамена/ Окренуо ам е " мо+ао ам #а* на
крају -ута 'а -р"мет"м је'ну -р"л"ку %а коју ам 'р0ао 'а
 је неко &ел"ко (рно теле/ Он је #"о тол"ко у%#у,ен 'а ам
морао 'а о'ем 'о оно+а мета +'е је тајала 0"&от"2а "
&"'"м +'е је/ Ме,ут"м! 2е је #"ло нетало/ О&а -оја&а је
о$е&"'но на 2е+а у$"н"ла &рло р,а& ут"ак/ Отао ам
(ело &е$е ко' 2е+а " том -р"л"ком! 'а #" м" о#јан"о
&оје у%#у,е2е! 'ао м" је о&у на-"ану -р"$у коју ам &ам
-ро$"тао/ Aоменуо ам о&ај мал" 'о+а,ај %ато *то је 'о#"о
"%&етан %на$ај -оле тра+е'"је која е укоро о'"+ралаU
ал" он'а ам #"о $&рто у&ерен 'а је она -оја&а #"ла
а&"м -р"ро'на " 'а је 2е+о&о у%#у,е2е -от-уно
#е%ра%ло0но/

Да -утује у Лон'он о'лу$"о е ер Чарл -о моме а&ету/
Мен" је #"ла -о%ната 2е+о&а о-ана р$ана манаU тално
 у%#у,е2е у коме је 0"&ео *ко'"ло је о%#":но 2е+о&ом
%'ра&:у! -а макар &е то #"ла амо о#"$на уо#ра0е2а/
М"л"о ам 'а .е некол"ко мее(" ра%оно'е у &ел"ком
+ра'у т&ор"т" о' 2е+а но&о+ $о&ека/ На* %аје'н"$к"
-р"јате: Сте-лтон! ко+а је "то тако мно+о #р"нуло
%'ра&:е ер Чарла! 'ел"о је моје м"*:е2е/ У -оле'2ем
тренутку! -ре' ам -ут! нату-"о је ту0н" 'о+а,ај/

Оне но." -олао је 1ар"мор! ка'а је на*ао ле*!
ко2у*ара Aерк"на на ко2у 'а ме о#а&ет" " како ам ја!
ма'а је #"ло 'о(кан! #"о јо* #у'ан! мо+ао ам %а је'ан ат
-оле 1ар"моро&о+ откр".а 'а т"+нем у 1акер&"л Хол/
 Ут&р'"о ам &е -оје'"нот" које је "тра+а %а#еле0"ла/
Aрат"о ам тра+о&е но+у у алеј" т"о&"не! &"'ео ам мето
крај &ратн"(а које &о'е у мо$&ару! +'е је он! "%+ле'а!
не*то $екао! -р"мет"о ам -ромену тра+о&а о' то+а мета
" ут&р'"о 'а на мекоме тлу нема 'ру+"9 тра+о&а ем он"9
које је ота&"о 1ар"мор/ Aре+ле'ао ам нај%а' -а0:"&о
 ле* кој" је 'о мо+а 'олака -о$"&ао не'"рнут/ Сер Чарл
 је ле0ао л"(ем окренут 'оле!  -рт"ма %а#о'ен"м у





%ем:у! а 2е+о&е (рте л"(а #"ле у о' неко+ о+ромно+
 у%#у,е2а тако тра*но унака0ене 'а #"9 е је'&а мо+ао
%аклет" 'а је то мој -р"јате:/ Н"је #"ло н"как&е телене
-о&ре'е/ Ал" је'ан ла0ан "ка% 'ао је 1ар"мор -ре'
у'к"м &лат"ма/ Т&р'"о је 'а на тлу у #л"%"н" ле*а н"је
#"ло 'ру+"9 тра+о&а/ Он "9 &акако н"је -р"мет"о! ал" ја
ам "9 &"'ео ) мало 'а:е! а&"м &е0е " ра%+о&етне/

) Тра+о&е но+у<
) Тра+о&е но+у/
) Неко+ $о&ека "л" неке 0ене<
Морт"мер је %а тренутак +ле'ао  ту-"м "%ра%ом на л"(у!

а та'а је рекао т"9о! коро *а-атом3
) Г/ Холме! #"л" у то тра+о&" је'но+ V"но&ко+ -а/



III

ПОКУШАЈ ОБЈАШЊЕЊА

Aр"%најем 'а ме је је%а о#у%ела ка'а ам $уо те ре$"/
Чу'но је %&у$ао 'окторо& +лаU #"о је " ам у%#у,ен &ој"м
ре$"ма/ Холм е на+ао уна-ре'! а о$" му 'о#"ле онај у&"
јај кој" ам у&ек &"'ео ко' 2е+а ка'а +а нек" лу$ај
наро$"то %ан"ма/

) В"'ел" те<
) Јано као *то а'а &а &"'"м/
) И н"*та н"те рекл"<
) Как&о+ #" то (":а "мало<
) Како то 'а н"ко 'ру+" н"је тра+о&е &"'ео<
) 1"л" у у'а:ен" нек"9 '&а'еет корака о' ле*а " н"ко

н"је н" м"л"о на так&у мо+у.нот/ Не &ерујем 'а #"9 " ја
ам то -р"мет"о 'а м" н"је #"ла -о%ната ле+ен'а/

) Има л" мно+о о&$арк"9 -аа у мо$&ар"<
) Има! ал" то &акако н"у #"л" тра+о&" о&$арко+ -а/
) Ка0ете 'а у #"л" &ел"к"/
) О+ромн"/
) Ал" та 0"&от"2а н"је -р"*ла #л"%у ле*у/



) Не/
) Как&а је #"ла но.<
) Вла0на " 9ла'на/
) Ал" н"је -а'ала к"*а<
) Н"је/
) Како "%+ле'а алеја<
) Сатој" е "% '&е +уте 0"&е о+ра'е о' т"о&"не! &"оке

'&анает то-а/ Aут кој" "'е ре'"ном алеје *"рок је оам
то-а/

) Има л" не$е+ "%ме,у 0"&е о+ра'е " -ута/
) Да! а &аке је тране тра&2ак *"рок око *ет то-а/
) Ако ам &а 'о#ро ра%умео! на је'ном мету је 0"&а

о+ра'а о' т"о&"не -ро#"јена &ратн"(ама<
) Да! &ратн"(ама о' лета&а  "%лаком у мо$&ару/
) Има л" јо* кој" от&ор<
) Нема/
) Он'а 'а #" е т"+ло у алеју т"о&"не тре#а 'о." "л" о'

ку.е "л" кро% те &ратн"(е "% мо$&ара<
) Има јо* је'ан -р"ла% кро% -а&":он кој" е нала%" на

'ру+ом крају алеје/
) Да л" је ер Чарл 'отле т"+ао<
) Н"је! ле0ао је от-р"л"ке -е'еет корака 'а:е/
) Е! ре("те м" а'а! +о-о'"не ) а то је &а0но> ) 'а л" у 

тра+о&" које те &"'ел" на -уту #"л" " на тра&"<
) На тра&" е тра+о&" н"у мо+л" &"'ет"/
) Да л" у #"л" на тран" -ута +'е е нала%е оне &ратн"(е

а "%ла%ом у мо$&ару<
) Да! #"л" у на "&"(" -ута! а "те тране +'е у "

&ратн"(е о' лета&а/
) Нео#"$но ме %ан"ма/ Јо* не*то/ Да л" у оне &ратн"(е

#"ле %ат&орене<
) ?ат&орене " %аман'а:ене/
) Кол"ко у &"оке<
) От-р"л"ке $ет"р" то-е/
) Та'а је мо+ао неко ко је 9тео " 'а "9 -реко$"<



) Да/
) А как&е те тра+о&е -р"мет"л" -окрај &ратн"(а<
) Н"как&е наро$"те/
) Го-о'е #о0е> Да л" те "-"тал" то мето<
) Јеам/ Л"$но ам +а "-"тао/
) И н"те на*л" н"*та<
) ?ем:а је #"ла мно+о "%+а0ена/ Сер Чарл је о$е&"'но

тајао ту -ет "л" 'еет м"нута/
) Отку'а %нате то<
) ?ато *то је '&а-ут отреао -е-ео а &оје ("+аре/
) О'л"$но> То је коле+а -о на*ем укуу! Ватоне/ Ал"

тра+о&"<
) Wе+о&" о-т&ен" тра+о&" но+у нала%е е &у'а на томе

малом -ротору %ем:е/ Дру+е н"ам мо+ао 'а откр"јем/
 У нату-у нетр-:е2а у'ар" е Шерлок Холм руком -о

колену " у%&"кну3
) Да ам ја тамо #"о> Aре' нама је је'ан нео#"$но

"нтереантан лу$ај!  кој"м #" нау$но *коло&ан
тру$2ак мо+ао $у'а 'а на-ра&"/ То -ар$е %ем:е! на коме
#"9 мо+ао 'а $"там као а неко+ -ар$ета 9арт"је! а' је
-оле тол"ко+ &ремена "%ра&нато к"*ом " "%+а0ено
'р&ен"м ("-елама :у#о-"т:"&"9 е:ака тол"ко 'а е
н"*та не мо0е -о%нат"/ О! +/ Морт"мере! +/ Морт"мере!
%а*то ме н"те -о%&ал"> Нато&ар"л" те е#" на 'у*у 
&ел"ку о'+о&орнот/

) Н"ам &а мо+ао -о%&ат"! +/ Холме! а 'а -ре' (ел"м
&етом не откр"јем оно *то ам %нао! а ја ам &е. "%нео
ра%ло+е %#о+ кој"9 то н"ам 0елео/ О"м то+а/// О"м
то+а///

) ?а*то те у.утал"<
) Aотој" је'на о#лат у којој је " најо*троумн"ј" "

нај"кун"ј" 'етект"& немо.ан/
) В" м"л"те 'а у у -"та2у нат-р"ро'не "ле<
) Н"ам то рекао/
) Н"те! ал" то је! нема ум2е! &а*а м"ао/



) О' оне тра+"$не но."! +/ Холме! а%нао ам %а ра%не
лу$аје&е кој" е те*ко мо+у ло0"т"  ре'о&н"м током
-р"ро'е/

) На -р"мер<
) Јо* -ре не+о *то је нату-"о онај тра*н" 'о+а,ај!

ра%н" :у'" у &"'ел" у мо$&ар" је'ну -р"л"ку која
о'+о&ара о-"у #акер&"лко+ -аклено+ 'у9а/ Ик:у$ено је
'а је то нека 0"&от"2а коју -о%наје :у'ка наука/ С&" е
ла0у у томе 'а је #"ло о+ромно т&оре2е! је%"&о "
а#лано/ Салу*ао ам 'о#ро &е те :у'е/ Је'ан -р"+лу-
е:ак! 'ру+" -отк"&а$ а тре." на'н"$ар/ С&а трој"(а
-р"$ају "ту -р"$у о тра*ној -р"л"(" која "%+ле'а #а*
као ле+ен'арн" -аклен" -а/ Мо+у &ам ре." 'а амртн"
тра9 &ла'а у (елој окол"н"/ И амо &рло 9ра#ар $о&ек
 уу,ује е 'а но.у "'е кро% мо$&ару/

) И &"! нау$но о#ра%о&ан $о&ек! &ерујете 'а о&а -оја&а
-р"-а'а некој нат-р"ро'ној о#лат"<

) Не %нам *та 'а &ерујем/
Холм ле0е рамен"ма " ре$е3
) До а'а ам &оја "тра0"&а2а о+ран"$а&ао на о&ај

&ет/ Кол"ко у м" моје кромне на+е 'о-у*тале #ор"о
ам е -рот"& %ла/ Ал" 'а е у-ут"м у #ор#у " а о(ем
&е+а %ла! #"ло #" мо0'а "у&"*е $ато:у#"& -о'&"+/
И-ак! морате -р"%нат" 'а је тра+ но+у не*то а&"м
т&арно/

) И -аклен" -а је т&арнот! јер је он је'ном $о&еку 
"тр+ао +рк:ан! а "-ак је у "то &реме ,а&олко т&оре2е/

) В"'"м 'а те &" -от-уно -ре*л" у нат-р"ро'2аке/
Ка0"те м" а'а јо* је'но! +/ Морт"мере3 Ка'а "-о&е'ате
так&а на$ела! %а*то те уо-*те 'о*л" к мен" 'а ме -"тате
%а а&ет< Ка0ете м" 'а нема (":а "-"т"&ат" у%рок мрт"
ер Чарла! а мол"те ме у "том $ау 'а "-ак то $"н"м/

) Н"ам ка%ао *та ја 0ел"м о' &а/
) Како мо+у "на$е 'а -омо+нем<
) Мо0ете ако м" 'ате а&ет *та 'а ра'"м а ер Хенр"јем



1акер&"ломU он 'ола%"/ Го&оре." то! Морт"мер -о+ле'а
на &ој ат! та$но %а ат " $ет&рт на тан"(у Ватерло/

) Он је нале'н"к<
) Да/ Aоле мрт" ер Чарла -отра0"л" мо мла'о+

+о-о'"на " а%нал" 'а 0"&" у Кана'" као економ/ Aо
о#а&е*те2"ма која мо 'о#"л" он је у &аком -о+ле'у 
о'л"$ан мла'"./ Са'а не +о&ор"м као лекар! не+о као
"%&р*"ла( ер Чарло&о+ тетамента/

) Ина$е! нема н"ко+а ко #" -ола+ао -ра&а на о&о
нале'т&о<

) Н"ко+а/ Је'"н" ро,ак кој" #" о"м 2е+а мо+ао 'о." у 
о#%"р #"о је РоVер 1акер&"л! најмла," о' тр" #рата! о'
кој"9 је ја'н" ер Чарл #"о најтар"ј"/ Дру+" #рат! кој" је
 умро мла'! #"о је ота( на*е+ ер Хенр"ја/ Тре."! РоVер!
#"о је -ра&а рамота -оро'"(е/ Aра&" 1акер&"л о' оне
 лу'е &рте "! како у м" -р"$ал"! у*та -р"л"ка &о+
-ретка! таро+а Хју+а/ Ка' н"је мо+ао &"*е 'а отане у 
Ен+лекој! -о#е+ао је у Сре'2у Амер"куU ту је умро +о'"не
NOX\/ о' 0уте +ро%н"(е/ Хенр" је -оле'2" 1акер&"л/ ?а
 је'ан $а " -ет м"нута на." .у е  2"м на тан"("
Ватерло/ Теле+ра="ао м" је 'а 'ана "%јутра т"0е у 
Саутемтон/ Дакле! +/ Холме! *та -о &а*ем м"*:е2у 
тре#а  2"м 'а ра'"м<

) ?а*то е он не #" уел"о у ку.у &ој"9 -ре'ака<
) То "%+ле'а -р"ро'но! %ар не< Aа "-ак -ом"л"те 'а је

&аком 1акер&"лу кој" тамо о'е 'оу,ена тра*на
у'#"на/ У&ерен ам 'а ам мо+ао +о&ор"т" а ер Чарлом
-ре 2е+о&е мрт"! он #" м" а&ето&ао 'а -оле'2е+
-отомка таре ло%е! нале'н"ка тако &ел"ко+ #о+атт&а! не
-ут"м у о&у ку.у мрт"/ С 'ру+е тране! не мо0е е
-ор"(ат" 'а #ла+ота2е (ело+ о&о+ "рома*но+ краја не
%а&"" о' 2е+о&о+ -р"ут&а/ С&е 'о#ро које је у$"н"о ер
Чарл #".е "%+у#:ена мука ако 1акер&"л Хол не #у'е
"мао &о+а +о-о'ара/ Aла*"м е 'а ут"$е на мене л"$но
"нтерео&а2е које "мам у о&ој т&ар"! -а ам &ам %ато



"%нео (ео лу$ај " мол"м &а %а а&ет/
Холм је м"л"о неко &реме! -а он'а рекао3
) У некол"ко ре$" т&ар тој" о&ако3 -о &а*ем м"*:е2у 

нека -аклена мо. е уме*ала " Дартмор је -отао о-ано
мето %а #ора&ак је'но+ 1акер&"ла/ Да л" тако м"л"те<

) У &аком лу$ају! рекао #"9 'а -отој" ра%ло+ %а
м"*:е2е 'а #" мо+ло тако #"т"/

) Тако је/ Ал" о&о је "%&ено3 Ако је та$на &а*а
-рет-ота&ка 'а у у -"та2у нат-р"ро'не на+е! оне #"
о&оме мла'".у у Лон'ону мо+ле "то онол"ко 'а нау'е
кол"ко " у Де&он*"ру/ Не мо+у %ам"л"т" ,а&ола а
-роторно о+ран"$еном мо." која &а0" амо %а је'ну 
"%&ену -аро9"ју/

) В" у%"мате $"та&у т&ар мало *а:"&о! +/ Холме/ Не
#"те то $"н"л" 'а те а о&"м лу$ајем 'о*л" у л"$н"
'о'"р/ Ако ам &а 'о#ро ра%умео! м"л"те 'а је мла'"
$о&ек у Де&он*"ру "то тако #е%#е'ан као " у Лон'ону/ Он
'ола%" %а -е'еет м"нута/ Шта м" -ре-ору$ујете<

) Aре-ору$ујем &ам! 'ра+" +о-о'"не! 'а у%мете кола! 'а
%о&нете &о+ -а кој" +ре#е на мој"м &рат"ма! 'а е
о'&е%ете 'о тан"(е Ватерло " 'о$екате ер Хенр"ја
1акер&"ла/

) А он'а<
) А он'а му не.ете н"*та +о&ор"т" &е 'ок мен" т&ар не

-отане јана/
) Кол"ко &ам %а то тре#а &ремена<
) Д&а'еет " $ет"р" $аа/ 1".у &ам о#а&е%ан! +/

Морт"мере! ако ме утра "%јутра у 'еет -оет"те! а мој"м
-лано&"ма #".е то %натна -омо. ако 'о&е'ете ер Хенр"ја
1акер&"ла/

) Тако .у " у$"н"т"/
Он %а#еле0" о&ај атанак на &оје но&"не " мало $у'но!

раејано -отр$а ка &рат"ма/ Ал" а те-ен"(а %о&ну +а
Холм натра+/

) Јо* амо је'но -"та2е! +о-о'"не/ В" ка0ете! -ре



мрт" ер Чарла 1акер&"ла мно+" у :у'" &"'ел" ту 
а#лат у мо$&ар"<

) Да! трој"(а/
) Да л" је &"'ео неко -оле то+а<
) Н"*та н"ам $уо/
) Х&ала " %#о+ом/
Холм е'е о-ет на тол"(у/ Wе+о& м"ран -о+ле'! -ун

 унутра*2е+ %а'о&о:т&а! -ока%"&ао је 'а &"'" -ре' о#ом
%а'атак 'отојан 2е+а амо+/

) И%ла%"* л" "% ку.е! Ватоне<
) И%ла%"м! ако не мо+у 'а т" -омо+нем у///
) Не! 'ра+" мој! тек ка'а #у'е тре#ало ра'"т"! о#рат".у е

те#" %а -омо./ Да! о&ај је лу$ај '"&ан! у неком -о+ле'у $ак
 је'"нт&ен/ 1у'е* л" -рола%"о -оре' 1ра'л"је&е ра'2е!
ка0" му! мол"м те! 'а т" -о*а:е =унту &о+а најја$е+
е$ено+ 'у&ана/ Х&ала/ До#ро #" #"ло 'а у'е"* 'а е не
&рат"* -ре &е$ер"/ 1".е %а мене -ра&о %а'о&о:т&о 'а
 у-оре'"мо та'а &оја м"*:е2а о о&ом јутро*2ем &рло
%ан"м:"&ом -ро#лему/

?нао ам 'а је -от-уна уам:енот &рло -отре#на моме
-р"јате:у у т"м $ао&"ма нај"нтен%"&н"је+ ра%м"*:а2а!
ка'а мер" &ре'нот &аком 'ел".у 'ока%а! (ен" ра%не
теор"је! је'ну -рема 'ру+ој! " "%&о'" %ак:у$ке! %на$ајне "
#е%на$ајне/ Aро&ео ам %ато (ео 'ан у &оме клу#у " тек
 у&е$е &рат"о е у 1екер тр"т/ 1"ло је коро 'е&ет $ао&а!
ка'а ам о-ет у*ао у на*у о#у/

Ч"м ам от&ор"о &рата! моја -р&а м"ао је #"ла 'а је
"%#"ла &атра! јер је о#у тол"ко "-ун"о '"м 'а е је'&а
&"'ела &етлот лам-е на толу/ И-ак! ка'а ам у*ао у 
о#у! -р"мет"о ам 'а е &арам/ 1"о је то амо :ут" '"м
 јако+а 'у&ана кој" м" је -рото те%ао +у*у! те ам морао
'а е %ака*:ем/ Кро% '"м ам &"'ео у нејан"м контурама
Шерлока Холма! кој" је а (рном %ем:аном лулом у 
%у#"ма! о#у$ен у о#ну 9а:"ну! у'о#но е'ео у нало2а$"/
Некол"ко %а&"јутака 9арт"је ле0ало је око 2е+а/



) Да н"" на%е#ао! Ватоне! у-"та он/
) Не! не+о о&ај отро&н" &а%'у9/
) Хм! ка' #а* ре$е! " мен" е $"н" 'а је %а"та 'ота +ут/
) Гут<>/// Не-о'но*:"& је>
) От&ор" он'а -ро%ор> Т" "! као *то &"'"м! (ео 'ан

-ро&ео у &оме клу#у<
) У клу#у>
) Имам л" -ра&о<
) Има*! ал" како "///<
Он е намеја моме "%нена,еном л"(у/
) ?а"та " тол"ко на"&ан! Ватоне! 'а -рото

о'у*е&:а&а*/ Aра&о је %а'о&о:т&о %а мене 'а &оје ла#е
-оо#нот" мер"м мало на те#"/ Је'ан +о-о'"н "%ла%"
о#ла$но+! к"*но+ 'ана/ У&е$е! ка'а е &ра.а! "%+ле'а као
'а је "%"*ао "% кут"јеU *е*"р " ("-еле #е-рекорне/
Дакле! (ело+ 'ана #"о је на је'ном мету/ Инт"мн"9
-р"јате:а нема/ Г'е је он'а #"о< ?ар н"је то ра%ум:"&о<

) С&акако! 'ота ра%ум:"&о/
) С&ет је -ун ра%ум:"&"9 т&ар" на које н"ко 0"&" не

о#ра.а -а02у/ Шта м"л"*! +'е ам ја #"о<
) Ито тако (ело+ 'ана ко' ку.е/
) На-рот"&! #"о ам у Де&он*"ру/
) У 'у9у! &акако/
) Тако је/ Моје тело је отало у о&ој нало2а$" "! као *то

а 0а:е2ем -р"ме.ујем! %а &реме мо+а о'ут&а -о-"ло је
'&а &ел"ка "#р"ка ка=е " ун"*т"ло не&еро&атну 
кол"$"ну 'у&ана/ Док " т" #"о &ан ку.е! на#а&"о ам о'
Стам=ор'а +енерал*та#ну карту то+а 'ела мо$&аре " мој
'у9 је (ело+ 'ана ле#'ео на' о&"м -ар$етом %ем:е/ Лакам
е#" 'а #"9 мо+ао ту ам 'а на,ем -ута/

) Карта је &акако ра,ена у &ел"кој ра%мер"<
) Врло &ел"кој/
Он ра%&" је'ну ма-у " ра*"р" је на &ом кр"лу/
) Е&о! о&'е је окол"на која на %ан"ма/ У ре'"н" је

1акер&"л Хол/



) Са *умом унаоколо<
) Да/ Aретнота&:ам 'а алеја т"о&"не! ма'а -о' "меном

н"је унета у карту! "'е у о&оме -ра&(у/ Као *то &"'"*!
'ено о'атле је мо$&ара/ О&ај мал" ку- ку.а -ре'та&:а
ео(е Гр"м-ен! +'е 0"&" на* -р"јате: Морт"мер/ У кру+у 
а -олу-ре$н"ком о' *ет м":а! као *то мо0е* &"'ет"!
"ма амо некол"ко на'алеко раут"9 ку.а/ О&'е је Ла=тер
Хол! о коме је у -р"$" #"ло ре$"/ О&'е је у(ртана је'на
ку.а која је мо0'а тан оно+ -р"ро'2ака ) Сте-лтон је
2е+о&о "ме! ако е 'о#ро е.ам/ О&'е у %ат"м '&е е:а$ке
ку.е у мо$&ар"/ ?ат"м у 'а:"н" о' $етрнает м":а &ел"к"
ка%нен" %а&о' у Aр"нтауну/ И%ме,у о&"9 'алек"9 та$ака
" око 2"9 -ру0а е ту0на! нем"ла мо$&ара/ То је 'акле
-о%орн"(а на којој е о'"+рала тра+е'"ја " на којој .е е 
на*ом -омо." 'а:е ра%&"јат"/

) И%+ле'а 'а је то је%"&а окол"на/
) Да! а&"м -р"л"$" &ел"ком %ло$"ну/ Ка'а #" ,а&о

"ка'а -о0елео 'а е уме*а у :у'ке т&ар"///
) ?ар " " т" клон нат-р"ро'н"м о#ја*2е2"ма<
) Ору,а ,а&о:а мо+у 'а #у'у о' меа " кр&"! %ар не<

Морамо -о." о' '&а -"та2а3 -р&о! 'а л" је уо-*те
"%&р*ен %ло$"н< Дру+о! у $ему е атој" %ло$"н " како је
"%&р*ен< Ра%уме е! ако у та$не Морт"меро&е
-рет-ота&ке! ако "мамо -ола а %л"м 'у"ма кој" у 
"%&ан -р"ро'н"9 %акона! на*ем -олу нема краја/ Ал"
на*а је 'у0нот 'а &е 'ру+е 9"-оте%е -рат"мо 'о краја
-ре но *то о&ак&у је'ну -ро+ла"мо %а нај&еро&атн"ју/
Дота је $у'но! ал" ја нала%"м 'а м" кон(ентр"ана
атмо=ера -ома0е %а кон(ентр"а2е м"л"/ Јо* н"ам
'отле 'о*ао 'а е %а&у$ем у ан'ук 'а #"9 #о:е м"л"о!
ал" то #" &акако #"ло ло+"$но от&аре2е мо+ у&ере2а///
Је" л" мало -ромо%+ао о о&ом лу$ају<

) Да! (ео 'ан ам м"л"о/ Слу$ај је -рото 'у*у 'ао %а то
'а $о&еку -о#рка м"л"/

) Да! а&"м је нео#"$ан/ Има у 2ему некол"ко



%ан"м:"&"9 та$ака3 -ромена тра+о&а но+у! на -р"мер/
Како о#ја*2а&а* ту околнот<

) Морт"мер ка0е 'а је 1акер&"л је'ан 'ео алеје -ре*ао
на &р9о&"ма -рт"ју/

) Он амо -она&:а *то је нек" +лу-ак рекао -р"л"ком
 у&",аја/ ?а*то #" $о&ек "*ао н"% алеју на &р9о&"ма
-рт"ју<

) Aа *та је то он'а<
) Он је тр$ао! Ватоне! тр$ао је у о$аја2у! у амртном

тра9у! тр$ао &е 'ок +а н"је -о+о'"о р$ан" у'ар " он -ао
мрта& л"(ем на %ем:у/

) Тр$ао! ал" %#о+ $е+а<
) Ту је на* -ро#лем/ Нек" %на(" +о&оре %а то 'а је о'

тра9а "%+у#"о ра%ум -ре не+о *то је -о$ео 'а тр$"/
) Како мо0е* то 'а ка0е*<
) Aрет-ота&:ам 'а је у%рок 2е+о&о+ тра9а "% мо$&аре

'ола%"о к 2ему/ Ако је то лу$ај! а &а &еро&атно.а +о&ор"
%а то ) та'а амо $о&ек кој" је "%+у#"о -амет мо0е тр$ат"
о' ку.е мето 'а тр$" к 2рј/ Ако у%мемо "ка% Z"+ан"на
као "т"н"т! та' је тр$ао он! %а-ома0у."! #а* у оном
-ра&(у о'акле је -омо. најма2е мо+ао 'а о$екује/ И 'а:е!
ко+а је он $екао оне но." " %а*то је $екао у алеј" т"о&"не
 умето у &ојој ку."/

) Т" м"л"* он је неко+ $екао/
) Тај $о&ек је #"о у тар"ј"м +о'"нама " #оле*:"&/

Ра%ум:"&о је *то је у&е$е "*ао у *ет2у! ал" %ем:а је
#"ла &ла0на " но. 9ла'на/ ?ар је то -р"ро'но 'а он -ет
"л" 'еет м"нута тој" на "том мету! као *то је
Морт"мер! а &"*е 'ара %а о-а0а2е не+о *то ам ја
о$ек"&ао о' 2е+а! %ак:у$"о -о -е-елу о' ("+аре<

) Ал" он је "%ла%"о &аке &е$ер"/
) Сматрам 'а н"је &еро&атно 'а је он &аке &е$ер" $екао

-оре' &ратн"(а које &о'е у мо$&ару/ На-рот"&! &е'о("
 у&ера&ају 'а је он "%#е+а&ао мо$&ару/ О&е &е$ер" је $екао/
1"ло је то &е$е -ре 2е+о&о+ о'лака у Лон'он/ Ст&ар е &е.



 уо#л"$а&а! Ватоне/ До#"ја е нека &е%а/ Смем л" те
%амол"т" 'а м" 'о'а* моју &"ол"ну/ Отала ра%м"*:а2а
о о&ој т&ар" о'ло0".емо %а утра "%јутра/ Та'а .е нам
&ојом -оетом -омо." Морт"мер " ер Хенр" 1акер&"л/



IV

САВЕТОВАЊЕ

На* 'ору$ак #е*е рано -о-рем:ен а тола " Холм је
 у ку.ној 9а:"н" о$ек"&ао -оету/ Wе+о&" кл"јент" у 
#"л" та$н"! јер је ат отку(а&ао #а* 'еет $ао&а ка'а је
Морт"мер у*ао  мла'"м #аронетом/ Сер Хенр"
1акер&"л #"о је мал"! 0"&а9ан $о&ек! (рнома2ате кое!
"мао је от-р"л"ке тр"'еет +о'"на! "%+ле'ао је ле-о
ра%&"јен! а +ут"м (рн"м о#р&ама "  о*тр"м (ртама
 л"(а које у о'а&але &о:у %а #ор#у/ Но"о је
(р&енкато"&о лет2е о'ело " "мао ко0у о-а:ену ун(ем!
као $о&ек кој" е коро у&ек #а&" -о' &е'р"м не#ом/ И-ак
 у 2е+о&ом $&ртом -о+ле'у " м"рној "+урнот" 2е+о&о+
-она*а2а #"ло је не$е+ *то је о'а&ало Vентлмена/

) О&о је ер Хенр" 1акер&"л! ре$е Морт"мер/
) Да! ја ам! +/ Холме! " нај$у'н"је је *то #"9 &а " ја ам

-оет"о 'а м" мој -р"јате: " н"је то -ре'ло0"о/ Чујем 'а
те &" ла&ан &ра$)-о+а,а$! а мен" је јутро %а'ата
%а+онетка %а коју н"ам 'о&о:но 'аро&"т 'а је о'+онетнем/

) Мол"м! е'"те! ер Хенр"/ Ако 'о#ро ра%умем! &"



рекоте 'а те! откако те 'о*л" у Лон'он! не*то
нео#"$но 'о0"&ел"/

) Не о' &ел"ке &а0нот"! +/ Холме/ Нај&еро&атн"је .е
#"т" 'а је то нека р,а&а *ала/ У -"та2у је о&о -"мо! ако
+а уо-*те мо0ете на%&ат" -"мом/ До#"о ам +а јутро/

Он -ут" на то је'ан ко&ерт " &" -р",омо 'а +а
"%#л"0е &"'"мо/ 1"о је то ко&ерт 'ота -рот! "&о#еле
#оје/ А'реа @Сер Хенр" 1акер&"л! Хотел Нортам#ерлан'B
#"ла је на-"ана не&е*том рукомU -о*танк" 0"+ је
+ла"о @Чар"н+ КроB! а -о*танка марка је "но.
0"+оана/

) Ко је %нао 'а .ете &" о'ет" у 9отелу Нортам#ерлан'<
 у-"та Холм -оматрају." о*тр"м -о+ле'ом на*е+
-оет"о]а/

) Н"ко н"је мо+ао %нат"/ О'лу$"л" мо е %а 9отел тек
ка'а ам рео +/ Морт"мера/

) Ал" +/ Морт"мер је! нема ум2е! &е. тано&ао тамо<
) Не! ја ам тано&ао ко' је'но+ -о%нан"ка! ре$е лекар/
) Н"*та то+ $о&ека н"је мо+ло 'о&ет" на м"ао 'а м"

намера&амо 'а о'емо у о&ај 9отел/
) Хм! неко е! "%+ле'а! мно+о %ан"ма %а &а*е -оту-ке/
И% ко&ерта "%&а'" Холм '&а-ут а&"јену -оло&"ну 

та#ака 9арт"је %а кон(е-те/ От&ор" је " -ротре -о толу/ У 
ре'"н" л"та нала%"ла е је'на је'"на ре$ен"(а ло0ена
-омо.у "%ле-:ен"9 *там-ан"9 ре$"/ Гла"ла је3

@Ако (ен"те 0"&от "л" ра%ум! тре#а отат" *то 'а:е о'
мо$&аре/B

Само је ре$ мо$&аре #"ла "-"ана мат"лом/
) Но! ка%ао је ер Хенр" 1акер&"л! мо0'а нам &" мо0ете

ре." *та то! то му +ромо&а! мо0е 'а %на$" " ко је тај
$о&ек кој" е тако 0"&о #р"не о мој"м т&ар"ма<

) Шта &" м"л"те о томе! +/ Морт"мере< Морате
-р"%нат" 'а о&о -"мо н"је не*то нат-р"ро'но/

) Не н"је! ал" +а је мо0'а -олао неко ко је у&ерен 'а је
(ела та "тор"ја нат-р"ро'на/



) Как&а "тор"ја< у-"та је ер Хенр" о*тро/ И%+ле'а м"!
+о-о'о! 'а &" о мој"м т&ар"ма %нате мно+о &"*е не+о ја
ам/

) Aо&ет".емо &а у &е оно *то %намо -ре не+о *то
о'ете "% о&е о#е! ер Хенр"! ре$е Холм/ То &ам ја
о#е.а&ам/ Ал" %а а'а!  &а*"м 'о-у*те2ем! м" .емо &оју 
-а02у о+ран"$"т" на о&ај &рло %ан"м:"& 'окуменат/
Мора #"т" 'а је ата&:ен "но. " -ре'ат на -о*ту/ Има*
 л" ју$ера*2" Тајм! Ватоне<

) Ено +а тамо у у+лу/
) Смем л" те %амол"т" %а унутра*2е тране л"та! ако

9о.е* 'а #у'е* тако 'о#ар! оне а у&о'н"м $лан("ма>
1р%"м -о+ле'ом -релетео је -реко ту#а(а/ О'л"$ан
$ланак о ло#о'" тр+о&"не> До-ут"те 'а &ам не*то
о'атле -ро$"там3

@Ма'а нек" :у'" уо#ра0а&ају 'а .е е -о'"." &ре'нот
на*е тр+о&"не " на*е "н'утр"је %а*т"тн"м (ар"нама!
"-ак у так&е мере %а о-*те 'о#ро у&ек о-ане/ Ако (ен"те
на* -р"&ре'н" 0"&от "л" 2е+о&е (":е&е! он'а &ам %'ра&
ра%ум ка%ује 'а тре#а отат" *то 'а:е о' о&ак&е -р"&ре'не
-ол"т"ке која #"! ако 'у+о -отраје! #"ла &рло о-ана %а
#р"танко #ла+ота2е/B

) Шта м"л"*! Ватоне< у%&"кну Холм тр:ају." руке у 
о'у*е&:е2у/ ?ар не нала%"* 'а је о&о м"*:е2е 'отојно
'"&:е2а<

Морт"мер је -оматрао Холма "-"т"&а$к"м -о+ле'ом
%а#р"нуто+ лекара! а " ер Хенр" 1акер&"л! а&"м
"%нена,ен! у-ра&" &оје (рне о$" на мене " ре$е3

) Ја е не ра%умем мно+о у (ар"не " у те т&ар"! ал" м" е
$"н" 'а мо! *то е т"$е мо+а -"ма! от"*л" мало
тран-ут"(ом/

) На-рот"&! ја м"л"м 'а мо на 'о#ром тра+у/ Ватон %на
#о:е моје мето'е не+о &"/ Ал"! мен" е $"н" 'а н" он н"је
а&"м ра%умео %на$ај о&о+ у&о'но+ $ланка/

) Не! -р"%најем! н"ам на*ао н"как&е &е%е/



) Aа "-ак! 'ра+" мој Ватоне! -отој" &рло #л"ка &е%а!
 јер о&о -"мо је "е$ено "% о&о+ у&о'но+ $ланка3 @Ако
(ен"теB/// @0"&от "л"B/// @ра%умB/// @тре#а отат" *то 'а:е
о'B/ ?ар не &"'"те а'а о'акле -от"$у о&е ре$"<

) Гром " -акао! &" "мате -ра&о> То е %о&е &е*т"на>
 у%&"кну ер Хенр"/

) Ка'а #" уо-*е #"ло ум2е! 2е нетаје ка'а &"'"мо 'а
-о некол"ко ре$"! -а " $"та& 'ео ре$ен"(е! као на -р"мер
@тре#а отат" *то 'а:е о'B! -ре'та&:ају је'ну (ел"ну!
"е$ану "% је'но+ кома'а/

) ?а"та! тако је/
) ?#":а! +/ Холме! то -ре&а%"ла%"! моју -амет! ре$е

Морт"мер! +ле'ају." %а$у,ено на*е+ -р"јате:а/ Мо+ао
#"9 ра%умет" 'а м" је неко рекао3 ре$" у "% но&"на/ Ал"
'а &" ка0ете "ме т"9 но&"на " 'а 'о'ате 'а е то мето
нала%" у у&о'ном $ланку! то је &акако нај$у'"н"ја т&ар
коју ам &"'ео/ Како те то -от"+л"<

) Ја м"л"м! 'окторе! 'а &" на -р&" -о+ле' мо0ете
ра%л"ко&ат" ло#а2у је'но+ Zрн(а о' ло#а2е је'но+
Ек"ма/

) Ра%уме е/
) А отку'а то<
) ?ато *то е %ан"мам %а ло#а2е/ Ра%л"ка је &ел"ка/

 У%&"*е2е "%на' о$н"9 'у-:а! у+ао л"(а! кр"&"на #ра'е
"///

) Е! ја е о-ет %а о&о %ан"мам " ра%л"ке у тако,е
о$е&"'не/ ?а моје о$" "%ме,у -роре,ено+ #ор+"а у&о'но+
$ланка у Тајму " не$"то+ ло&а неко+ &е$ер2е+ л"та о'
-ола -ен"ја "ма "то онол"ко ра%л"ке као %а &а "%ме,у 
(рна$ке " ек"мке ло#а2е/ Ра%л"ко&а2е -оје'"н"9
карактера ло&а у#раја е у оно&е %на2а је'но+ тру$2ака
кој" нау$но м"л"/ Морам "-ак 'а &ам -р"%нам 'а ам
 је'ном у &ојој а&"м раној мла'от" -оме*ао Л"'
Мер9ур" а Ветерн Морн"н+ Wуом/ Ал" ја е не мо+у 
-ре&ар"т" у томе *та је у&о'н" $ланак у Тајму/ О&е ре$"



н" "% је'н"9 'ру+"9 но&"на н"у мо+ле #"т" у%ете/ Aо*то
 је -"мо ата&:ено ју$е! нај&е.а &еро&атнот +о&ор"ла је
'а у ре$" у%ете "% ју$ера*2е+ #роја/

) Укол"ко &а ра%умем! -р"мет"о је ер Хенр" 1акер&"л!
неко је о&е ре$" мака%ама///

) Мака%ама %а нокте/ Као *то мо0ете &"'ет"! мака%е
"мају кратка е$"&а " 'у0е "е$ке морале у '&а-ута 'а
%ае(ају/

) Та$но/ Неко је %на$" тект -"ма "екао мака%ама 
кратк"м е$"&"ма! %але-"о +а туткалом///

) Гум"ра#"ком> ка%ао је Холм/
) Гум"ра#"ком на 9арт"ју/ Ал" 9тео #"9 'а %нам %а*то је

на-"ана мат"лом ре$ мо$&аре/
) ?ато *то та ре$ н"је мо+ла 'а е на,е *там-ана/ С&е у 

'ру+е ре$" је'нота&не " мо+у е на." у &аком #роју 
но&"на! ал" ре$ мо$&ара је нео#"$н"ја/

) То је &акако 'о#ро о#ја*2е2е/ Да л" те јо* *то+о'
-ро$"тал" "% о&о+а -"ма! +/ Холме<

) Има јо* некол"ко "тн"(а! ма'а је от-о*":ала( %а'ао
е#" нај&е.у муку 'а "%#р"*е &е "%'ајн"$ке тра+о&е/
 А'реа је! као *то &"'"те! "-"ана не&е*т"м ло&"ма/
 Ал" Тајм је л"т кој" $"тају "к:у$"&о о#ра%о&ан" :у'"/
Мо0емо %ато -рет-ота&"т" 'а је -"мо ата&"о
о#ра%о&ан $о&ек кој" 0ел" 'а -о#у'" ут"ак као 'а
-р"-а'а нео#ра%о&ан"м клаама " 2е+о& тру' 'а "крене
руко-" наме.е нам %ак:у$ак 'а је -"а( &ама -о%нат "л"
'а #"те +а мо+л" -о%нат"/ Да:е! -р"мет".ете 'а ре$"
н"у у -ра&ој л"н"ј" -оле-:ене је'на 'о 'ру+е не+о 'а
неке тоје мно+о &"*е о' 'ру+"9/ На -р"мер @0"&от "л"B
тој" а&"м "%&ан ре'а/ То #" мо+ло %на$"т" "л"
не-а02у -р"л"ком е$е2а "л" је мо+ло 'о." оту'а *то је
-о*":ала( #"о у%#у,ен "л" е 0ур"о/ И-ак &"*е &ерујем
-оле'2ој -рет-ота&("! јер је ата&:а2е о&о+ -"ма
#"ло о$е&"'но &а0на т&ар " н"је &еро&атно 'а #" -р"том
2е+о& ата&:а$ #"о не-а0:"&/ Ал" ако е 0ур"о! он'а та



околнот &о'" %ан"м:"&ом -"та2у %а*то е 0ур"о/ Јер
&ако -"мо које #" 'о рано+ јутра #"ло -ре'ато на -о*ту!
морало #" 'о." у руке ер Хенр"ју -ре не+о *то он
на-ут" 9отел/ Да л" е #ојао ата&:а$ -"ма 'а +а неко
не -рек"не " ко+а е мо+ао #ојат"<

) О'ла%"мо 'ота 'алеко у о#лат -рет-ота&к"> рекао је
Морт"мер/

) Ка0"те #о:е у о#лат у којој ра%не мо+у.нот" (ен"мо
" о'лу$ујемо е %а нај&еро&атн"ју/ У нау$не &р9е
 у-отре#:а&амо &оју ма*ту/ И-ак! у о&ом лу$ају "мамо
т&арну оно&у %а на*е -екула("је/ В" .ете мо0'а
м"л"т" 'а ја на+а,ам! ал" ја ам -от-уно у&ерен 'а је о&а
а'реа на-"ана у је'ном 9отелу/

) Како! %а "ме &ета! мо0ете тако не*то ре."<
) Ако -а0:"&о "-"тате ко&ерт! -р"мет".ете 'а у -"(у 

" -еро " мат"ло $"н"л" те*ко.е/ Aеро је '&а-ут у је'ној
 је'"ној ре$" -рнуло! а мат"ла је -р"л"ком -"а2а о&е
кратке а'рее тр"-ут нетајало! *то је 'ока% 'а је у 
мат"он"(" #"ло мало те$нот"/ У -р"&атној ку." те*ко
 .е е 'о-ут"т" 'а -еро "л" мат"он"(а #у'у у так&ом
та2у! а 'а е о#оје на,у тако не"-ра&н"! коро н"ка' е
не 'о+а,а/ Ме,ут"м! &" &" %нате мат"он"(е " -ера -о
9отел"маU то у коро у&ек тра*не т&ар"/ Да! ка0ем #е%
ра%м"*:а2а3 ка'а #"мо мо+л" 'а ко*е&е %а 9арт"ју у 
9отел"ма у #л"%"н" Чар"н+ Кроа -ре+ле'амо 'ок не
на,емо отатке "е$ено+ $ланка у Тајму! та&"л" #"мо
руку на оо#у која је -олала о&о нео#"$но -"мо/// Хе! 9е!
а *та је о&о<

И-"т"&ао је 9арт"ју  нале-:ен"м ре$"ма јо* је'ном
-а0:"&о! 'р0е." је а&"м #л"%у о$"ју/

) Дакле<
) Н"*та> ре$е он ота&:ају." 9арт"ју/ О#"$на

не"-"ана -оло&"на та#акаU нема $ак н" &о'ено+ 0"+а/
М"л"м 'а мо "% о&о+ о#"$но+ -"ма на*л" тол"ко
та$ака олон(а кол"ко е уо-*те мо+ло на."/// А а'а! ер



Хенр"! јо* је'но -"та2е3 Да л" &ам е 'е"ло не*то
-омена &ре'но откако те 'о-уто&ал" у Лон'он<

) Не! %а"та не! +/ Холме/ М"л"м 'а н"је/
) ?ар н"те -р"мет"л" н"ко+а кој" &а -оматра "л" кој"

&а -рат"<
) И%+ле'а м" као 'а ам у-ао уре' неко+ кр"м"нално+

романа! -р"мет" на* -оет"ла(/ ?а*то #" ме неко -рат"о
"л" -оматрао<

) О томе .емо јо* +о&ор"т"/ Немате н"*та 'ру+о 'а м"
ка0ете -ре не+о *то -ре,емо на ту т&ар<

) Хм! %а&"" о' то+а *та је -о &а*ем м"*:е2у &ре'но 'а
#у'е ао-*тено/

) Тре#а 'а м" ка0ете &е *то о'ту-а о' уо#"$ајено+ тока
&ако'не&но+ 0"&ота/

Сер Хенр" е наме*" " ре$е3
) Доа' не -о%најем мно+о 0"&от у Ен+лекој! јер ам о'

ране мла'от" #"о у Сје'"2ен"м Амер"$к"м Др0а&ама "
 у Кана'"/ Ал" на'ам е 'а е о&'е не матра &ако'не&ном
т&ар" ако $о&ек "%+у#" је'ну &оју ("-елу/

) А &" те "%+у#"л" је'ну &оју ("-елу<
) Го-о'"не> у%&"кнуо је Морт"мер! он је 2у морао

-рото %атур"т"/ На." .ете је! ка'а е &рат"те у 9отел/
Как&о+ "ма м"ла 'а так&"м "тн"(ама +2а&"те +/
Холма<

) Aа он је 9тео 'а а%на &е *то о'ту-а о' уо#"$ајено+
тока &ако'не&но+ 0"&ота/

) Тако је! ка%а Холм! ма како тај 'о+а,ај "%+ле'ао
#е%на$ајан/ В" рекоте! 'акле! 'а те "%+у#"л" је'ну 
("-елу<

) Ил" ам је %атур"о! ако 9о.ете/ Тек! та&"о ам "но.
о#е ("-еле -ре' &оја &рата! а јутро ам на*ао амо је'ну/
Н"је'не -аметне ре$" н"ам мо+ао 'а а%нам о' 'е$ака
кој" је ("-еле $"т"о/ Нај&"*е е :ут"м *то ам ("-еле
тек "но. ку-"о на Стран'у " јо* "9 н"ам н" но"о/

) Aа ка'а "9 н"те но"л"! %а*то те "9 та&"л" -ре'



&рата 'а е $"те<
) 1"ле у то 0уте ("-еле " јо* н"у #"ле нама%ане/ ?ато

ам "9 та&"о -ре' &рата/
) В" те! %на$"! ју$е о'ма9 -о &ом 'олаку у Лон'он

ку-"л" -ар ("-ела<
) Ку-"о ам уо-*те мно+о т&ар"/ Г/ Морт"мер ме је -р"

том -рат"о/ ?нате! ка' је $о&ек -лем". " -ое'н"к! мора
'а е мало у'е"! а ја ам е мо0'а на Далеком %а-а'у 
%а-ут"о *то е т"$е о'е&а2а/ И%ме,у отало+! ку-"о ам "
0уте ("-еле! 'ао ам *ет 'олара %а 2"9 ) " је'на ("-ела
м" је укра'ена -ре не+о *то ам је уо-*те о#уо/

) Је'на је'"на ("-ела н"је #о+%на кака& -лен %а неко+
 ло-о&а! ре$е Шерлок Холм/ Aр"%најем! ја 'ел"м
м"*:е2е +/ Морт"мера " &ерујем 'а .е е %а кратко &реме
о-ет на." "%+у#:ена ("-ела/

) А а'а! +о-о'о! ре$е #аронет о'лу$но! ја ам! како м" е
$"н"! +о&ор"о 'ота о оно мало т&ар" које %нам/ Време је
'а &" "-ун"те &оје о#е.а2е " 'а м" 'ате о-*"рно
о#ја*2е2е &"9 о&"9 %а+онетн"9 'о+а,аја/

) Ва*а 0е:а је &рло о-ра&'ана! о'+о&ор" Холм/
Го-о'"не 'окторе! ја м"л"м 'а не мо0ете у$"н"т"
н"*та #о:е не+о 'а &оме -р"јате:у "-р"$ате (елу -р"$у 
као *то те је нама ао-*т"л"/

Та'а у$ен" +о-о'"н Морт"мер "%&а'" 9арт"ју ) онај
тар" руко-"! "% Vе-а " на оно&у 2е "%ло0" (ео лу$ај
на "т" на$"н као " 'ан ран"је/ С нај&е.ом -а02ом
лу*ао је ер Хенр" 1акер&"л "  &ремена на &реме
 у%&"к"&ао је "%нена,ен/

) То ам! како "%+ле'а! а отал"м "ма2ем! нале'"о "
о&ету 'у9о&а! ка%ао је он ка'а је лекар %а&р*"о &оју 'у+у 
-р"$у/ Ит"на! ја ам лу*ао јо* 'ок ам #"о 'ете како
тално -р"$ају о -акленоме -у/ То је ом":ена #ајка на*е
-оро'"(е! ал" н"ка'а у 2у н"ам о%#":но &еро&ао/ И-ак!
та тајант&ена мрт мо+а тр"(а/// ?нате! мен" е -рото
мут" у +ла&"/ Не мо+у 'а 9&ат"м *та је то/ Н" &ама ам"м



н"је а&"м јано 'а л" је %а о&ај лу$ај на'ле0ан
-ол"(аја( "л" &е*тен"к/

) Тако је/
) А а' јо* " о&о -"мо које ам 'о#"о у 9отелу/ Ч"н" м"

е 'а то тој" у некој &е%"/
) И%+ле'а 'а је неко о 'о+а,ај"ма у мо$&ар" #о:е

о#а&е*тен не+о м"! ре$е 'р Морт"мер/
) И 'а:е! ната&" Холм! 'а тај неко н"је -рема &ама

не-р"јате:к" ра-оло0ен! јер &а у-о%ора&а на о-анот/
) Мо+у.но је мо0'а " то 'а ме он %#о+ &оје л"$не

кор"т" 0ел" у'а:"т" "% те окол"не/
) И то мо0е #"т"/ ?а9&а:ујем &ам! +/ Морт"мере! *то те

ме та&"л" -ре' -ро#лем кој" 'о-у*та ра%на %ан"м:"&а
ре*е2а/ А а'а -р&о тре#а 'а о'лу$"мо о је'ној &а0ној
та$к"! ер Хенр"3 'а л" је а&етно "л" н"је 'а &" о'ете у 
1акер&"л Хол<

) ?а*то не #"9 тамо "*ао<
) И%+ле'а 'а је то ко-$ано  о-ано*.у/
) М"л"те л" на о-анот о' на*е+ -оро'"$но+ 'емона!

"л" о-анот о' тране неко+ :у'ко+ #".а/
) То тре#а тек 'а "-"тамо/
) 1"ло *та му 'ра+о! мој о'+о&ор је "%&етан/ Г/ Холме!

н"је'ан ,а&о "% -акла! н"је'ан $о&ек а ?ем:е не мо0е ме
-ре$"т" 'а о'ем у ку.у &ој"9 -ре'ака/ Aр" том о'+о&ору 
 ја .у " отат"/

Wе+о&е (рне о#р&е ку-"*е е 'ок је то +о&ор"о! а
на0но румен"ло ја&" е на о#ра%"ма/ Ватрен"
тем-ерамент 1акер&"ла н"је е у+а"о у -оле'2ем
-отомку 2"9о&о+ ро'а/

) Ме,ут"м! -ро'у0" он! јо* н"ам "мао &ремена 'а
ра%м"л"м о &ему томе *то те м" рекл"/ Мало мно+о
тра0"те о' мене 'а е о'ма9 о'лу$"м у о&ој т&ар" коју 
 је'&а мо+у " 'а 9&ат"м/ ^елео #"9 'а на м"ру о &ему томе
 ле-о ра%м"л"м " 'а е та'а ре*"м/ Са' је &е. је'анает "
-о/ Ја "'ем -ра&о у &ој 9отел/ Како #" #"ло ка'а #"те &"





" &а* -р"јате: 'р Ватон а мном ру$ал"< Та'а #"9 &ам
та$но мо+ао ре." кака& ут"ак ота&:а не мене (ела о&а
-о&ет/

) Мо0ете л"! Ватоне<
) Ра%уме е/
) Е! он'а на $екајте/ Да л" 'а &ам -ору$"м кола<
) В"*е &ол"м 'а "'ем -е*"(е! јер ме је о&а -р"$а мало

%а+рејала/
) Са %а'о&о:т&ом -рат".у &а на о&ој *ет2"! ре$е

Морт"мер/
) Дакле! на." .емо е у '&а $аа/ До &",е2а/
Слу*ал" мо кораке на*"9 -оет"ла(а кој" у "ла%"л"

н"%а те-ен"(е/ ?ат&ор"*е е та'а &рата на ку."/
О'је'ном -рет&ор" е Холм "% а2ала$ко+ м"л"о(а у 
$о&ека кој" ра'"/

) 1р%о е о#ла$"! Ватоне! не мемо н" тренутка 'а
+у#"мо/

Он -о0ур" у &оју -а&а.у о#у! %#а(" ку.н" ка-ут "
некол"ко екун'" 'о(н"је -оја&" е у о'елу %а ул"(у/
Стр$амо н"%а те-ен"(е " "%",омо "% ку.е/ Морт"мер "
1акер&"л мо+л" у е &"'ет" некол"ко тот"на корака
"-ре' на у #л"%"н" Ок=ор' тр"та/

) Да л" 'а -отр$"м " 'а "м ка0ем 'а на -р"$екају<
) Не! %а "ме #о+а! 'ра+" мој Ватоне/ Т" " м" -от-уно

'о&о:ан! ако те#" амо н"је 'оа'но а мном/ На*" но&"
-о%нан"(" 'о#ро у у$"н"л" *то "'у -е*"(е/ ?а"та је
'"&ан 'ан %а *ет2у/

Он -о0ур" 9о' 'ок н"је ра%'а:"ну "%ме,у на " о#а
+о-о'"на крат"о на -оло&"ну от-р"л"ке/ И*л" мо
Ок=ор' тр"том! а он'а н"% Р"Vент тр"т/ Он" о'је'ном
%ата'о*е ра%+ле'ају." нек" "%ло+! а Холм у$** то "то/
 У је'ном тренутку он %а'о&о:но у%&"кну/ Aо,о9 %а
2е+о&"м #р%"м -о+ле'ом " &"'е9 нека кола у кој"ма је
е'ео је'ан $о&ек како а мета на 'ру+ој тран" ул"(е! +'е
у 'ота' тајала! кре.у ла+ано 'а:е/



) То је на* $о&ек! Ватоне/ На-ре'/ Да +а #ар 'о#ро
-о+ле'амо! ако му не мо0емо н"*та/

Ито+а $аа -р"мет"9 је'ну $у-а&у (рну #ра'у " је'ан
-ар -ро'орн"9 о$"ју које е у-ра&"*е кро% -ро%ор на
кол"ма -ра&о на на/ О'ма9 %ат"м '"0е е кро& на кол"ма!
-утн"к 'о&"кну не*то ко$"ја*у " кола -ојур"*е н"%
Р"Vент тр"т/ Холм -о$е #р%о 'а е о&р.е тра0е." 'ру+а
кола! ал" н"је'на -ра%на н"у #"ла #л"%у/ Та'а у лу'ом
трку -ојур" он кро% ул"(е %а кол"ма/ На 0алот! кола у 
&е. о'макла 'алеко " укоро е &"*е н"у мо+ла н"
&"'ет"/

) Ето> у%&"кну Холм +орко ка'а е а& #ле' о' :ут"не "
%а'у&ан &рат"о мен"/ Да л" " "ка' $уо %а о&ака& малер "
%а о&ак&у +лу-от> Ватоне! Ватоне! ако " "оле а&етан
$о&ек! мора* " о&у #у'ала*т"ну %а#еле0"т" " та&"т" је
нау-рот мој"м у-е"ма/

) Ко је #"о тај $о&ек<
) Немам -ојма/
) У9о'а<
) Хм! -о &ему *то ам $уо! неко -а0:"&о мотр" на

1акер&"ла јо* о' тренутка ка'а је о&ај т"+ао у Лон'он/
Како #" "на$е онај тајант&ен" $о&ек тако #р%о а%нао 'а
 је на* мла'". о'ео у 9отелу Нортам#ерлан'/ Ако +а је
-рат"о -р&о+а 'ана! он .е +а ) то је #"о мој %ак:у$ак )
-рат"т" " 'ру+о+/ Т" " мо0'а -р"мет"о 'а ам ја! 'ок је
Морт"мер $"тао ону ле+ен'у! '&а-ут -р"ла%"о -ро%ору<

) Да! е.ам е/
) Гле'ао ам 'а л" неко на ул"(" &ре#а! ал" н"ам мо+ао

н"ко+ 'а откр"јем/ Имамо -ола  &е*т"м $о&еком!
Ватоне/ Zела о&а т&ар је &рло о%#":на/ Ја! "т"на! јо* не
%нам "%&ено "мамо л" -ола а -р"јате:к"м "л"
не-р"јате:к"м елементом! ал" тално мотр"м на @какоB
" @%а*тоB/ Ка'а у на*" -оет"о(" от"*л"! -о*ао ам
о'ма9 %а 2"ма у на'" 'а .у -рона." не&"':"&о+ -рат"о(а/
То мора #"т" 'а је лука&а +ла&а/ Н"је е -оу%'ао у &оје





но+е не+о је у%ео кола тако 'а је мо+ао $а 'а -ро,е -оре'
2"9! $а 'а "'е %а 2"ма! а н"ко 'а +а не -р"мет"/ Тај
-оту-ак "ма о"м то+а " то -ре"му.т&о *то је он #"о у 
та2у 'а "9 -рат" о'ма9 ако он" ам" у%му кола/ Ме,ут"м!
-отој" ту " р,а&а трана///

) ?а&"ан је о' &о+ ко$"ја*а/
) Тако је/
) Штета *то му н"мо %а-а%"л" #рој/
) Дра+" мој Ватоне! ма'а ам #у'алато ра'"о! не

м"л"* &а:'а 'а ам %а#ора&"о 'а -о+ле'ам #рој кола<
На* не-о%нат" $о&ек "мао је #рој PXYQ/ Ал"! то нам %а
а'а н"*та не кор"т"/

) Не мо+у 'а &"'"м *та " &"*е мо+ао у$"н"т"/
) Мо+ао ам! $"м ам -р"мет"о кола! 'а е окренем "

-о,ем у у-ротном -ра&(у/ У%ео #"9 та'а м"рно " ам кола
" мало 'а:е -рат"о о&о+ $о&ека "л" јо* #о:е от"*ао 'о
9отела Нортам#ерлан' " ту $екао/ Ка'а #" на* не-о%нат"
'отле 'о-рат"о мла'о+ 1акер&"ла! м" #"мо +а тукл"
2е+о&"м о-т&ен"м картама " ам" &"'ел" ку'а "'е
'а:е/ С&ојој не-ром"*:еној 0ур#" тре#а 'а %а9&ал"мо
*то је на*у +ре*ку не-о%нат" -рот"&н"к "кор"т"о #р%о
" о'лу$но! те мо +а "%+у#"л" "% о$"ју/ Сам" мо %а то
кр"&"/

Док мо тако ра%+о&арал" "*л" мо ла+ано Р"Vент
тр"том! а Морт"мера  2е+о&"м -рат"о(ем о'а&но мо
"%+у#"л" "% &"'а/

) Нема м"ла 'а 'а:е "'емо %а 2"ма! ре$е Холм/ Онај
-а кој" -рат" 2"9о& тр+! нетао је " не.е е &"*е
-оја&"т"/ Морамо м"л"т" как&е у нам а'а карте отале
 у ру(" " морамо "9 о'лу$но #а("т" на то/ Да л" #" т"
-ре' у'ом мо+ао 'а -о&е'о$"* како је "%+ле'ало л"(е
оно+а $о&ека у кол"ма<

) Та$но #"9 мо+ао 'а о-"*ем амо #ра'у/
) И ја! " %#о+ то+а %ак:у$ујем 'а је -о &ој -р"л"(" #ра'а

#"ла ла0на/ Aаметном $о&еку кој" је кренуо на тако



ту+а:"& -оао тре#а #ра'а амо %ато 'а акр"је &оје л"(е/
Хо'" а мном о&амо! Ватоне/

Он у,е у 1"ро ек-рене лу0#е " ту +а -оло&о,а 'о$ека
&рло р'а$но/

) В"'"м! В"лоне! 'а н"те %а#ора&"л" онај мал" лу$ај
ка'а ам #"о у -р"јатној мо+у.нот" 'а &ам -омо+нем/

) Ра%уме е 'а н"ам> С-ал" те та'а моју $ат! а мо0'а "
мој 0"&от///

) В" -ретерујете! 'ра+" -р"јате:у>/// Ч"н" м" е!
В"лоне! 'а "%ме,у &а*"9 кур"ра "мате "%&ено+
Картрајта! кој" е -ока%ао окретан -р"л"ком на*е+
ран"је+ -ола/

) Да! +! Холме! он је јо* ко' на/
) Мо0ете л" 'а +а -о%о&ете< До#ро/ ?ат"м 0елео #"9 'а

м" -ромен"те у "тан но&а( о&"9 -ет =унт"/
Четрнаето+о'"*2" мла'".! о*тра л"(а! -оја&" е ка'а

-оло&о,а %а%&он"! " та'е  -уно -о*то&а2а -ре' ла&но+
'етект"&а/

) Дајте м"! мол"м &а! а'реар 9отела ) ре$е Холм/
Х&ала/// Ето! Картрајте! о&'е у "мена '&а'еет тр" 9отела!
&" у уе'т&у Чар"н+ Кроа/ О&'е! &"'"* л"<

) В"'"м/
) Aоет".е* "9 &е ре'ом! је'ан %а 'ру+"м/
) Ра%умем/
) С&у'а .е* 'ат" &ратару на -о:н"м &рат"ма -о је'ан

*"л"н+/ Е&о т" '&а'еет " тр" *"л"н+а/
) Ра%умем/
) Ка%а.е* му 'а 0ел"* 'а -ре+ле'а* 9арт"је које у 

#а$ене ју$е/ Ре." .е* како тра0"* је'ан &а0ан теле+рам
кој" је -о+ре*но 'ота&:ен/ Је" л" ра%умео<

) Јеам/
) У амој т&ар"! тра0".е* ре'2" та#ак ју$ера*2е+

Тајма о'акле у неке ре$" "е$ене мака%ама/ Е&о т" то+
#роја Тајма/ И% о&о+ 'ела $ланка ре$" у "е$ене/ Мо."
 .е* тај л"т 'а -о%на*! %ар не<



) Мо." .у! +о-о'"не/
) Вратар а -о:н"9 &рата -о%&а.е &у'а &ратара "% 9ола/

Томе &ратару 'а.е* тако,е је'ан *"л"н+/ О&'е "ма* јо*
'&а'еет " тр" *"л"н+а/ На '&а'еет мета о' о&а '&а'еет
" тр" $у.е* 'а је а'р0"на ко*е&а %а 9арт"ју -а:ена "л"
"на$е ун"*тена/ У тр" лу$аја -ока%а.е т" +ом"лу 9арт"је
" т" .е* -отра0"т" онај л"т Тајма/ Веро&атно.а 'а
не*то на,е* &еома је мала/ Е&о т" јо* 'еет *"л"н+а %а
не-ре'&",ене "%'атке/ Aо*а:" &е$ера теле+ра=к"
"%&е*тај на моју а'реу у 1екер тр"т/ А а'а! Ватоне!
тре#а јо* теле+ра=к" 'а е ра-"тамо о о-т&ен"ку кола
PXYQ! -а .емо он'а от"." у нек" уметн"$к" алон у 1он'
тр"ту! 'а -рекрат"мо &реме 'о о'лака у 9отел/



V

СВЕ ВИШЕ МАЛИХ ТАЈНИ

Шерлок Холм је у &ел"кој мер" "мао 'ар 'а -о &ојој
ло#о'ној &о:" о'мара 'у9/ Наре'на '&а $аа као 'а је
-от-уно %а#ора&"о на %а+онетан лу$ај у $"је мо тајне
#"л" %а-летен" " м"рно је -оматрао л"ке мо'ерне
#ел+"јке *коле/ Чак " ка'а мо на-ут"л" +алер"ју!
+о&ор"о је! &е 'ок н"мо т"+л" 'о 9отела! "к:у$"&о о
 уметнот"! о којој је он! у%+ре' #у'" ре$ено! "мао а&"м
&ар&арке -ојмо&е/

) Сер Хенр" 1акер&"л је +оре " $ека &а> ре$е 9отелк"
екретар/ ?амол"о ме је 'а &а о'&е'ем к 2ему $"м 'о,ете/

) Немате л" н"*та -рот"& то+а 'а -рет9о'но #а("м
-о+ле' у &а*у к2"+у +от"ју< у-"та Холм/

) Н" најма2е/
И% к2"+е е &"'ело 'а у "%а "мена 1акер&"л

%а#еле0ене јо* '&е +ру-е +от"ју/ Је'но у #"л" @Тео="л
4онон а -оро'"(ом "% WукатлаB! а 'ру+о @+),а Ол'мор
а лу0а&ком "% Хај)ЛоVа! АлтонB/

) О&ај +о-о'"н 4онон! "%+ле'а! тар" је мој -о%нан"к!



ре$е Холм/ А'&окат! %ар не< Се'е кое " мало 9ром<
) Не! о&ај +о-о'"н 4онон је о-т&ен"к ру'н"ка у+:а!

&рло на0ан +о-о'"н " н"је тар"ј" о' &а/
) Да е не &арате *то е т"$е 2е+о&о+ %ан"ма2а<
) Не! не &арам е/ Он о'е'а ко' на &е. некол"ко +о'"на

" 'о#ро +а -о%најем/
) А! такоU он'а немам *та 'а ка0ем/ Са' јо* %а Ол'мор///

Ч"н" м" е као 'а е е.ам 2ено+ "мена/ И%&"н"те *то
ам ра'о%нао! $ето "ма -р"л"ке 'а на,е 'ру+о+/

) Г),а Ол'мор је #оле*:"&а! тара 'ама/ Wен му0 је
 у+ле'н" +ра,ан"н " -ре'е'н"к о-*т"не Глотер/ Она
 у&ек 'ола%" у на* 9отел ка'а 'о-утује у Лон'он/

) Х&ала/ Како м" е $"н"! 2у не -о%најем/// М" мо мој"м
-"та2"ма ут&р'"л" %на$ајну $"2ен"(у! Ватоне! -ро'у0"
Холм ла+ано! 'ок мо е -е2ал" у%а те-ен"(е/ ?намо
а'а 'а :у'" кој" е тако нео#"$но -а0:"&о #р"ну о ер
Хенр"ју н"у у%ел" тан у 2е+о&ом 9отелу/ И% то+а "%ла%"
'а 2"ма н"је тало амо 'о то+а 'а +а! као *то мо &"'ел"!
-оматрају не+о "то тол"ко " 'а он" ам" не #у'у &",ен"/
И% те околнот" мо0е е мно+о *та %ак:у$"т"/ !

) Шта! на -р"мер<
) ?ак:у$ује е -р&о/// Хало! 'ра+" +о-о'"не! *та е то

'о+о'"ло<>
Горе на те-ен"(ама налетео је на на ер Хенр"

1акер&"л/ Л"(е му је #"ло (р&ено о' :ут"не! а у ру(" је
'р0ао је'ну -ра*2а&у тару ("-елу/ 1"о је тол"ко #еан
'а је је'&а мо+ао 'а +о&ор" " ре$" које је нај%а' "%+о&ор"о
"мале у &е о%наке *"роко+ '"јалекта %а-а'н"9
+ро=о&"ја! *то јутро н"мо ко' 2е+а -р"мет"л"/

) О&" у 9отелу м"ле &а:'а 'а ам ја нек" #ала&а(> &"као
 је он/ Ал" &"'е.е он" ко+а у "%а#рал" 'а -ра&е  2"м
+лу-е *але/ Нека е у%му амо у-амет/ Гром " -акао! ако
она 9у:а не на,е моју ("-елу! $у'а .е #"т"> Вол"м *алу! +/
Холме! ал" о&о је &е. мало -ретерано/

) В" јо* у&ек тра0"те &оју ("-елу<



) Тра0"м је " морам је на."/
) Ал" &" рекоте 'а је то #"ла но&а! 0ута ("-ела/
) И #"ла је/ А а' " је'на тара! (рна>
) Шта> Не.ете &а:'а ре."///>
) Да! #а* то 9о.у 'а ка0ем/ Имао ам уо-*те амо тр"

-ара ("-ела3 но&е 0уте! таре (рне " лако&ане ("-еле! које
а' но"м/ С"но. у м" у%ел" је'ну о' 0уто+ -ара! 'ана
-ре -о'не украл" м" је'ну о' (рно+/// Но! јете л" &е.
т"+л"< Го&ор"те! $о&е$е! " не +ле'ајте ме тако>
 У%#у,ен о#ар -оја&"о е на л"(у мета/
) Не! +о-о'"не> рекао је он/ Ра-"т"&ао ам е -о (елом

9отелу! ал" н"ко 0"&" н"*та о томе не %на/
) Слу*ајте3 "л" .е 'о &е$ера та ("-ела 'а е на,е! "л" .у 

ре." &а*ем +а%'" 'а мета на-у*там 9отел/
) Z"-ела .е е на."! +о-о'"не! ја &ам о#е.а&ам/ Ако

#у'ете "мал" амо мало тр-:е2а на." .е е/
) Aа%"те! о&о је -оле'2" -ут 'а м" нетаје не*то о'

мој"9 т&ар" у о&ој ра%#ојн"$кој -е."н"/// Г/ Холме!
"%&"н"те *то &а %а'р0а&ам о&ак&"м "тн"(ама/

) О! мен" е $"н" 'а та т&ар н"је "тн"(а/
) Тако те е уо%#":"л">
) Како &" тума$"те ту т&ар<
) Не -оку*а&ам 'а је -ротума$"м уо-*е/ То је нај+лу-:а

" најнео#"$н"ја т&ар која м" е 'е"ла! како м" е $"н"/
) Најнео#"$н"ја/// 'а! мо0е #"т"! ре$е Холм %ам"*:ено/
) Шта м"л"те &" ам" о томе<
) Хм! не мо+у ре." 'а ам 'оа' не*то ра%умео/ Ва*

лу$ај је &рло %амр*ен! ер Хенр"/ Ако +а 'о&е'ем у &е%у а
мр.у &а*е+ тр"(а! не %нам %а"та 'а л" ам "%ме,у -ет
тот"на лу$аје&а -р&о+а ре'а кој"ма ам е 'оа' %ан"мао
"ка' јо* "мао је'ан тако $у'но&ат/ Ал" м" "мамо ра%не
кон(е у ру(" " "ма "%+ле'а 'а .е је'ан "л" 'ру+" 'а на
о'&е'е 'о "т"не/ И%+у#".емо мо0'а &реме -рате." нек"
-о+ре*ан кона(! ал" -ре "л" 'о(н"је мора.емо 'а на,емо
-ра&"/



?а ру$ком је #"ло мно+о ра%+о&ора/ Н"у +о&ор"л" о
лу$ају %#о+ ко+а у е ку-"л"/ Тек -оле ру$ка! ка'а
-ре,о*е у уе'н" алон! у-"та Холм ер Хенр"ја
1акер&"ла *та намера&а 'а ра'"/

) И'ем у 1акер&"л Хол/
) А ка'а<
) Крајем о&е не'е:е/
) У+ла&ном! ре$е Холм! матрам &а*у о'луку 

ра%ум:"&ом/ Aот-уно ам у&ерен 'а о&'е у Лон'ону мотре
на &а*е кораке! а у је'ном м"л"онком +ра'у те*ко је
 ут&р'"т" кој" &а то :у'" -рате " *та 9о.е/ Ако "мају %ле
намере! мо+у 'а &ам у$"не не*то на0ао! *то ја не.у мо."
'а -ре$"м/ В" мо0'а не %нате! +/ Морт"мере! 'а &а је
'ана -ре -о'не неко -рат"о ка'а те "%"*л" "% моје
ку.е<

Морт"мер ко$" а &оје тол"(е " у%&"кну3
) Aрат"о на неко> Ко<
) То! на 0алот! не мо+у 'а &ам ка0ем/ Имате л" ме,у 

&ој"м уе'"ма " -о%нан"("ма у Дартмору неко+ $о&ека
а (рном &ел"ком #ра'ом<

) Не/// Ил" $екајте/// Имам/ Да/ 1ар"мор! ер Чарло&
натојн"к! но" (рну &ел"ку #ра'у/

) Ха> Шта ра'" тај 1ар"мор<
) Он а' у-ра&:а 'о#ром у 1акер&"л Холу/
) У&ер".емо е -р&о 'а л" је %а"та тамо "л" је мо0'а у 

 Лон'ону/
) Како мо0ете то 'а у$"н"те<
) Дајте м" =ормулар %а теле+раме/ @Је л" &е -ремно %а

ер Хенр"ја<B Тако! то је 'о&о:но/ А'реа3 1ар"мор!
1акер&"л Хол/ Која је -о*та нај#л"0а< Гр"м-ен/ Врло
'о#роU -ола.емо 'ру+" теле+рам у-ра&н"ку -о*те у 
Гр"м-ену3 @Теле+рам %а +/ 1ар"мора тре#а -ре'ат" 2ему 
 л"$но у руке/ Ако је о'утан! мол"мо теле+ра=к" о'+о&ор
ер Хенр"ју 1акер&"лу! 9отел Нортам#ерлан'/B Тако .емо
 јо* -ре &е$ер" а%нат" 'а л" је 1ар"мор на &ојој



'у0нот" у Де&он*"ру "л" н"је/
) Имате -ра&о> у%&"кну 1акер&"л/ Уоталом! ка0"те

нам! +/ Морт"мере! кака& је $о&ек тај 1ар"мор<
) Он је "н #"&*е+! а' &е. -окојно+ у-ра&"те:а "ма2а/

Та -оро'"(а је &е. $ет"р" +енера("је у лу0#" ко'
1акер&"ла/ Кол"ко је мен" -о%нато! он " 2е+о&а 0ена у 
&еома -о*то&ан #ра$н" -ар у (елој окол"н"/

) Aа "-ак! јано је! у-а'е 1акер&"л у ре$! 'а &е 'ок н"ко
о' -оро'"(е не 0"&" у %амку т" :у'" "мају '"&ну ку.у "
н"*та не ра'е/

) Тако је/
) Да л" је 1ар"мор "мао неке кор"т" о' тетамента ер

Чарла< у-"та Холм/
) И он " 2е+о&а 0ена 'о#"л" у -о -ет тот"на =унт"/
) О9о> А јеу л" %нал" 'а .е то 'о#"т"<
) Да/ Сер Чарл је &олео 'а +о&ор" о &ојој -оле'2ој

&о:"/
) То је &рло %ан"м:"&о/
) На'ам е!  ка%а Морт"мер! 'а &" не +ле'ате

не-о&ер:"&"м о$"ма &ако+ ко+а е ер Чарл ет"о у 
&оме тетаментуU јер " мен" је ота&"о 9":а'у =унт"/

) Та! *та ка0ете> А 'а л" је " 'ру+"м :у'"ма не*то
%а&е*тао<

) Ота&"о је мно+е ма2е ле+ате %а -оје'"не оо#е " мно+е
&е.е %а ја&не 'о#рот&орне утано&е/ Са& отатак -р"-ао је
ер Хенр"ју/

) А кол"ко "%но" тај отатак<
) Се'ам тот"на $етр'еет 9":а'а =унт"/
Холм -о'"0е о#р&е "%нена,ено " ре$е3
) Н"ам %нао 'а је у -"та2у тако о+ромна ума>
) С&" у матрал" ер Чарла %а &рло #о+ато+! ал" м"

н"мо н" лут"л" кол"ко је #о+ат -ре не+о *то је -о-"ана
2е+о&а %аота&*т"на/ Уку-на &ре'нот "ма2а "%но"ла је
коро (ео м"л"он =унт"!

) Сто му +ромо&а> То је &е. уло+ %#о+ ко+а е неко мо0е



о'лу$"т" на о$ајн"$ку "+ру/ Јо* је'но -"та2е! +о-о'"не
'окторе/ Ако -рет-ота&"мо 'а е на*ем мла'ом
-р"јате:у 'о+о'" *то+о' ) "%&"н"те! мол"м &а! %#о+ о&е
не-р"јатне 9"-оте%е! ер Хенр"> ) ко #" он'а нале'"о о&о
"ма2е<

) Aо*то је мла," #рат ер Чарла РоVер 1акер&"л умро
нео0е2ен! (ело "ма2е -р"-ало #" -оро'"(" Де%мон'/
Он" у 'а:" ро,а("/ 4ејм Де%мон' је је'ан тар"ј"
&е*тен"к у Ветморлан'у/

) Х&ала/ С&е у те -оје'"нот" о' &ел"ке &а0нот"/ Да л"
те +/ 4ејма Де%мон'а "ка'а л"$но &"'ел"<

) Јеам/ До*ао је је'ан-ут 'а -оет" ер Чарла/ То је
$о&ек 'отојант&ено+ "%+ле'а " -о#о0но+ 0"&ота/ Се.ам
е како н"како н"је 9тео 'а -р"тане 'а -р"м" о' ер
Чарла неку ренту! коју му је он -рото натурао/

) И тај $о&ек! нау$ен 'а 0"&" је'нота&но! мо+ао #"!
%на$"! 'а нале'" тот"не 9":а'а ер Чарла>

) Он #" нале'"о 1акер&"л Хол! -о*то је то -оро'"$но
'о#ро/ Нале'"о #" " но&а(! ако а'а*2" 2е+о&
о-т&ен"к не о'лу$" 'рук$"је! *то! ра%уме е! тој" 2ему 
на &о:у/

) А јете л" &" на-ра&"л" &ој тетамент! ер Хенр"<
) Не! +/ Холме! н"ам то у$"н"о/ Н"ам "мао %а то

&ремена! јер ам тек ју$е а%нао како т&ар" тоје/ Ал" -о
моме ое.а2у! но&а( тре#а ономе 'а -р"-а'не ко 'о#"је
т"тулу " "ма2е/ Како #" о-т&ен"к у-ота&"о тар" јај
1акер&"ла ка' не #" "мао 'о&о:но но&а(а 'а у 'о#ром
та2у о'р0а&а на* -ое'< Ку.а! "ма2е " но&а( тре#а 'а
отану %аје'но/

) Тако је> Дакле! ер Хенр"! ја ам тако,е &а*е+ м"*:е2а
'а нео'ло0но тре#а 'а о'ете у Де&он*"р/ Морам амо 'а
&ам не*то на-оменем3 Н" у ком лу$ају не мете 'а
от-утујете тамо ам"/

) Г/ Морт"мер -утује а мном натра+/
) Ал" +/ Морт"мер "ма &оју -раку " 0"&" некол"ко



м":а 'а:е о' &а/ Aоре' нај#о:е &о:е! не #" мо0'а #"о у 
мо+у.нот" 'а &ам -омо+не/ Не! ер Хенр"! морате неко+а
-о&ет"! неко+ -оу%'ано+ $о&ека кој" .е #"т" -оре' &а/

) Да л" #" #"ло мо+у.но 'а ам" -о,ете а мном! +/
Холме<

) Ако 'о,е 'о неке кр"%е! -отру'".у е 'а #у'ем л"$но
-р"утан/ Ал" &" .ете ра%умет" 'а %#о+ &оје &ел"ке -раке
" талн"9 -о%"&а %а -омо. које 'о#"јам а &"9 трана не
мо+у 'а е на нео'ре,ено &реме у'а:"м "% Лон'она/ 1а* у 
о&оме тренутку је'но о' нај$ан"ј"9 "мена Ен+леке
 у+ро0ено је о' -р:а&"9 у(е2"&а$а " амо ја мо+у 'а
-ре$"м тај не-р"јатан кан'ал/ У&",ате " ам" 'а м" је
немо+у.но 'а "'ем у Дартмор/

) Ко+а #"те м" он'а -ре-ору$"л"<
Холм -ут" &оју руку на моје раме " ре$е3
) Ако мој -р"јате: 9о.е! он'а у тренутку о-анот" не

мо0ете "мат" крај е#е #о:е+ $о&ека/ Н"ко то -оу%'ан"је
не мо0е ре." не+о ја ам/

Aре'ло+ је 'о*ао а&"м "%нена'а! ал" -ре не+о *то ам
"мао &ремена 'а не*то о'+о&ор"м! 'о9&ат" 1акер&"л
моју руку! р'а$но је те0е " у%&"кну3

) То је %а"та &рло :у#а%но о' &а! +/ 'окторе/ В" &"'"те
*та е а мном 'е*а&а " &" %нате о (елој тој т&ар" "то
онол"ко кол"ко " ја ам/ Ако 9о.ете 'а 'о,ете у 1акер&"л
Хол 'а м" -омо+нете! то &ам н"ка'а не.у %а#ора&"т"/

И%+ле'" на -утоло&"ну у&ек у "мал" &ел"ку 'ра0 %а
мене! а -олакале у м" " Холмо&е ре$" -уне -р"%на2а "
ра'от којом ме је #аронет -о%'ра&"о као &о+а -рат"о(а/
Рекао ам %ато3

) И." .у  &ама а %а'о&о:т&ом/ Не #"9 умео &оје &реме
#о:е 'а у-отре#"м/

) В" .ете м" 'ат" &еран "%&е*тај о &ему! ре$е Холм/
 Ако нату-" нека кр"%а! а нату-".е! у то ам у&ерен! 'а.у 
&ам у-утт&а *та тре#а 'а ра'"те/ До у#оте .ете &а:'а
&р*"т" &е -оло&е У Лон'ону/



) Да л" е  т"м ла0е " 'р Ватон<
) Aот-уно/
) Он'а! на." .емо е! ако не 'о#"јете неку 'рук$"ју &ет!

 у у#оту на тан"(" Aа'"н+тон %а &о% кој" -ола%" у NY!TY
$ао&а/
 Утал" мо 'а е о-рот"мо! ка' "%нена'а 1акер&"л

ра'оно у%&"кну! јурну у је'ан у+ао о#е " "%&у$е је'ну 
0уту ("-елу "-о' ормана/

) Моја "%+у#:ена ("-ела> у%&"кну он/
) Ка'а #" е &е те*ко.е о&ако лако а&ла'але> ре$е

Шерлок Холм/
) Ал"! то је "-ак &рло $у'на т&ар! -р"мет" Морт"мер/ Ја

ам -ре 'ору$ка &еома -а0:"&о -ре+ле'ао о&у о#у/
) И ја! ре$е 1акер&"л! &аку то-у///
) И %а"та н"је #"ло ("-еле у о#"/
) Мо0'а је 2у о#ар о&'е метнуо 'ок мо м" ру$ал"/
Aо%&а*е о#ара! ал" он "%ја&" 'а не %на н"*та " &а

-"та2а не 'а'о*е н"как&а ре%ултата/
Јо* је'ан 'о'атак у томе н"%у мал"9 тајн" које у нам е

'о+о'"ле %а кратко &реме о' '&а 'ана -р"јем -"ма а
*там-ан"м ло&"ма! (рно#ра'" *-"јун у кол"ма!
нетанак таре (рне " -оја&а но&е 0уте ("-еле/ Холм је
 .уте." е'ео у кол"ма кој"ма мо е &о%"л" натра+ у 1екер
тр"т " ја ам -о 2е+о&"м намр*тен"м о#р&ама &"'ео 'а
е он тру'"! #а* као " ја! 'а "%м"л" неку теор"ју у $"ј" #"
ок&"р мо+л" тат" &" о&" на"%+ле' не-о&е%ан" 'о+а,ај"/
Ка' мо т"+л" ку." е'ео је (ело -о-о'не " 'о#ар 'ео
&е$ер" а& %а&"јен у +уте о#лаке 'у&анко+ '"ма " утонуо
'у#око у м"л"/

Aре не+о *то .емо ет" %а &е$еру! т"+о*е '&а
теле+рама/ Aр&" је +ла"о3

@Са%нао 'а је 1ар"мор у 1акер&"л Холу/ ) 1акер&"л/B
Дру+" теле+рам је ја&:ао3
@Aо у-утт&у о#"*ао '&а'еет " тр" 9отела! ал" "е$ен"

Тајм н"ам на*ао/ ) Картрајт/B



) Aрек"ну*е е '&а моја кон(а! Ватоне> Ал" н"*та не
о*тр" 'у9 #о:е не+о ра%м"*:а2е које нема мно+о у-е9а/
Aотра0".емо 'ру+" тра+/

) Имамо јо* 'а на,емо ко$"ја*а кој" је &о%"о оно+
*-"јуна/

) С&акако/ Теле+ра="ао ам ао#ра.ајном о'е:е2у 'а
м" ао-*т" "ме " тан то+а $о&ека/// Не #"9 е $у'"о ако
'о#"јемо #а* а' о'+о&ор на моје -"та2е/
 У том тренутку је %а%&он"ло %&оно на &рат"ма " тај %нак

 је #"о јо* не*то #о:е не+о о#"$ан о'+о&ор! јер е &рата
от&ор"*е " унутра ту-" $о&ек $ет&ртат"9 рамена!
о$е&"'но ко$"ја*/

) До#"о ам о#а&е*те2е "% -ол"("је! ка%ао је он! 'а е
+о-о'"н кој" танује о&'е у 1акер тр"ту ра-"тује о
мен"/ Ја &е. е'ам +о'"на терам кола " н"ка'  -ол"("јом
-ола н"ам "мао/ До*ао ам %ато о&амо 'а &а л"$но
-"там *та "мате -рот"& мене/

) Немам ја н"*та -рот"& &а! 'о#р" $о&е$е! о'+о&ор"
Холм/ На-рот"&! -рем"о ам %а &а 'еет *"л"н+а ако
м" јано " та$но о'+о&ор"те на моја -"та2а/

) Е! то је он'а 'ру+а т&ар> ре$е ко$"ја* ме*е." е/ Шта
#"те 9тел" 'а %нате! +о-о'"не<

) Нај-ре &а*е "ме " тан! ако #у'е -отре#но 'а &а јо*
кој" -ут &"'"м/

) 4он Клетон! Тер-еј тр"т #рој T! у 1ороу/ Терам кола
која у &ој"на Ш"-р"је&е ком-ан"је! -оре' тан"(е
Ватерло/

Шерлок Холм %а#еле0" а'реу " ната&"3
) Дакле! Клетоне! ка0"те м" &е о $о&еку кој" је јутро у 

'еет $ао&а у &а*"м кол"ма $екао #л"%у моје ку.е! а он'а
наре'"о 'а +а &о%"те кро% Р"Vент тр"т "%а '&а +о-о'"на/

Ко$"ја* е "%нена'" " мало %#ун"/
) Aа! ре$е он -оле кратко+ ра%м"*:а2а! нема мо0'а

м"ла 'а &ам -р"$ам/ Јер &"! "%+ле'а! %нате &е. о томе
кол"ко " ја ам/ Ст&ар је у томе 'а м" је +о-о'"н рекао



како је он 'етект"& " како то н"ком 0"&ом не мем 'а
ка0ем/

) Дра+" -р"јате:у! у -"та2у је &рло о%#":на т&ар " &"
мо0ете "мат" &ел"к"9 не-р"јатнот" ако -оку*ате 'а м"
не*то -ре.ут"те/ Ка0ете како &ам је &а* -утн"к рекао 'а
 је он 'етект"&<

) Да! тако м" је рекао/
) Ка'а<
) Ка'а је о'ла%"о/
) Да л" је јо* *то+о' рекао<
) Да! ка%ао је &оје "ме/
Холм ме -о+ле'а тр"јум=ују." " ре$е3
) О! ка%ао је &оје "ме! %а"та< То је #"ло &рло

нео#а%р"&о/ А јете л" у-амт"л" 2е+о&о "ме<
) Како 'а н"ам> о'+о&ор" 'о#р" " -о*тен" ко$"ја*/

Wе+о&о је "ме Шерлок Холм/
) Јо* н"ка'а мој -р"јате: н"је "мао тако %а-ре-а*.ено

 л"(е као ка'а $у ре$" о&о+ 'о#р"$"не/ Некол"ко
тренутака е'ео је #е% ре$"/ Aо$е та'а о' &е+ р(а 'а е
меје " у%&"кну3

) О-ет -ора%! Ватоне! неум2"& -ора%> На"*ао ам на
ма$ кој" је "то тако #р% " &е*т као " мој/ О&ај м" је $о&ек
%а"та 'о#ро -о'&ал"о/ Дакле! 2е+о&о је "ме #"ло Шерлок
Холм! рекоте &"<

) Да! +о-о'"не! тако е он %о&е/
) О'л"$но/ Ка0"те м" а'а ка' те е  2"ме на*л" " &е

*то е "на$е 'о+о'"ло/
) У 'е&ет " -о $ао&а -о%&ао ме је он на Тра=ал+ар к&еру/

Рекао м" је 'а је 'етект"& " о#е.ао м" '&е +"неје ако (ело+
'ана ра'"м *то м" наре'" " не -"там н"*та/ Aр"тао
ам! ра%уме е! &рло ра'о/ Aр&о мо е о'&е%л" 'о 9отела
Нортам#ерлан' " $екал" ту 'ок '&а +о-о'"на н"у 
"%"*ла " у*ла у је'на кола која у ту тајала/ Aо&е%л" мо
е %а 2"9о&"м кол"ма &е 'ок е н"у о&'е не+'е у #л"%"н"
%а'р0ала/



) О&'е -ре' мој"м &рат"ма> у-а'е у ре$ Холм/
) Не мо+у та$но ре."! ал" мој -утн"к је 'о#ро -а%"о/

Не*то 'а:е н"% ул"(у " м" мо е %аута&"л" " $екал"
мо ат " -о/ Та'а у о#а +о-о'"на -ро*ла -оре' на/
И*л" у -е*"(е! а м" мо кренул" %а 2"ма 1екер
тр"том! а он'а///

) То &е. %нам! ре$е Холм/
) А он'а мо -ре*л" от-р"л"ке тр" $ет&рт"не Р"Vент

тр"та/ Та'а је о'је'ном +о-о'"н у мој"м кол"ма '"+ао
кро& " рекао 'а *то #р0е &о%"м %а тан"(у Ватерло/
Отко$"о ам о'ма9 ко$н"(е! " н"је -ро*ло н" 'еет
м"нута! а м" мо т"+л" 'о тан"(е/ Дао м" је '&е +"неје у 
%лату " у*ао у тан"(у/ Aре не+о *то је -о*ао! окренуо е
" рекао3 @Мо0'а .е &а %ан"мат" 'а $ујете 'а те &о%"л"
Шерлока Холма/B На тај на$"н а%нао ам %а 2е+о&о "ме/

) Ра%умем/ В"*е +а н"те н" &"'ел" н" $ул"/
) У*ао је у тан"(у " 'а:е н"*та не %нам/
) А 'а л" #"те мо+л" 'а м" мало о-"*ете +/ Шерлока

Холма/
Ко$"ја* е -о$е*а "%а у9а/
) Е! -а! то #а* н"је нек" +о-о'"н ко+а $о&ек мо0е лако

о-"ат"/ Zен"м 'а "ма тако $етр'еет +о'"наU ре'2е је
&ел"$"не! &а:'а %а '&а 'о тр" -ал(а ма2" о' &а/ О#у$ен
 је &рло ="но! а "ма (рну #ра'у која је 'оле *"роко
-о'е$ена " #ле'о му је л"(е/ Дру+о не #"9 о 2ему мо+ао
'а ка0ем/

) Как&е у му о$"<
) Н" то не #"9 умео ре."/
) А "на$е %а"та е н"$е+ 'ру+о+ не мо0ете ет"т"<
) Не! +о-о'"не! то је &е/
) Е&о &ам -ола +"неје! а јо* је'ну -оло&"ну .ете 'о#"т"

ако #у'ете мо+л" 'а м" не*то но&о ја&"те/ Лаку но./
) Лаку но.! +о-о'"не! " 9&ала ле-о/
4он Клетон "%",е! а& ра'отан! а Холм ле0е

рамен"ма " а мр%о&о:н"м оме9ом окрете е мен"



+о&оре."3
) Ето> Aрек"нуо е " на* тре." кона( " а' мо о-ет на

-о$етку/ Лука& је тај н"тко&> ?нао је #рој на*е ку.е! ет"о
е 'а је ер Хенр" 1акер&"л 'о*ао 'а ме -"та %а а&ет "
-о%нао ме у Р"Vент тр"ту/ Aом"л"о је он'а 'а ам
&еро&атно -р"мет"о #рој 2е+о&"9 кола " 'а .у лако на."
ко$"ја*а! -а м" је %ато -о 2ему -олао о&у 'рку -оруку/
Ка0ем т"! Ватоне! о&о+ -ута "мамо -ола  -рот"&н"ком
кој" је на 'отојан/ Ја ам у Лон'ону мат"ран/ На'ам е
амо 'а .е* т" у Де&он*"ру "мат" #о:у ре.у/ Ал"
#р"нем е///

) ?#о+ $е+а<
) ?#о+ то+а *то те#е тамо *а:ем/ То је не-р"јатна т&ар!

Ватоне! &рло не-р"јатна " о-ана т&ар! " *то &"*е 2у 
"-"тујем! &е м" е ма2е &",а/ Да! 'ра+" мој -р"јате:у!
т" .е* е мо0'а мејат"! ал" тако м" $ат"! ра'о&а.у е!
ако те о-ет &"'"м 0"&о+ " %'ра&о+ о&'е у 1екер тр"ту/



VI

СЕР ХЕНРИ ОДЛАЗИ У БАСКЕРВИЛ ХОЛ

Сер Хенр" 1акер&"л " Морт"мер #"л" у у+о&орено+
'ана -ремн" %а -ут/ У о'ре,ено &реме о'&е%л" мо е на
тан"(у Aа'"н+тон/ Шерлок Холм је от"*ао а мном 'о
тан"(е " на ратанку м" 'ао -оле'2а у-утт&а " а&ете/

) Не.у 'а ут"$ем на те#е лут2ама " ум2ама! Ватоне/
Не тра0"м о' те#е н"*та 'ру+о не+о 'а м" *то о-*"рн"је
ао-*та&а* &е $"2ен"(е/ Ота&" мен" 'а кла-ам
теор"ју/

) Как&е $"2ен"(е 'а ао-*та&ам< у-"тао ам/
) С&е *то т" "%+ле'а 'а је у некој &е%" а о&"м лу$ајем! а

наро$"то о'ное "%ме,у мла'о+ 1акер&"ла " 2е+о&"9
уе'а као " &е но&е околнот" које а%на* у &е%" а
мр.у ер Чарла/ Ја ам -оле'2"9 'ана на &оју руку 
тра0"о нека о#а&е*те2а! ал" ре%ултат" у! #ој"м е!
не+ат"&н"/ Само је'на т&ар "%+ле'а м" не-о#"тна! а то је
'а је 4ејм Де%мон'! нај#л"0" нале'н"к! %а"та &рло
-о*тен " :у#а%ан тар"ј" +о-о'"н! " 'а о' 2е+а не
-от"$е о&о +о2е2е/ М"л"м 'а 2е+а мо0емо -от-уно



"к:у$"т" "% &"9 на*"9 -рет-ота&к"/ Та'а отају јо*
 :у'" кој" $"не окол"ну ер Хенр"ја 1акер&"ла/

) ?ар не #" #"ло 'о#ро 'а нај-ре отерамо онај #ра$н" -ар
1ар"мор<

) Не! %а "ме #о0је> Не #" мо+ао 'а на-ра&"* +ору +ре*ку3
 Ако у он" не&"н"! #"ла #" то тра*на не-ра&'аU ако у 
кр"&"! "%+у#"л" #"мо &е "%+ле'е 'а то 'ока0емо/ Не! не!
ота&".емо "9 на л"т" ум2"&"9 " н"*та &"*е/ О"м
2"9! 0"&" ту јо* је'ан ко2у*ар! ако е 'о#ро е.ам/ Да:е
танују у #л"%"н" '&а е:ака/ Имамо %ат"м на*е+
-р"јате:а Морт"мера! кој" је! м"л"м! -от-уно $атан
$о&ек! " 2е+о&у 0ену! о којој н"*та не %намоU у о#%"р
'ола%" %ат"м онај -р"ро'2ак Сте-лтон " 2е+о&а етра!
која је! &еле! &рло -р"&ла$на мла'а 'ама! 'а:е +/
[ранклан'! "% Ла=тер Хола! тако,е је %а на не-о%нат
$"н"ла(! " ту у јо* '&а)тр" уе'а/ То у :у'" кој" тре#а
'а #у'у -ре'мет т&оје наро$"те -а02е/

) Стара.у е *то #о:е мо+у/
) Је" л" -онео ору0је<
) Да/ М"л"о ам 'а је -отре#но/
) Ра%уме е! " 'а2у " но.у нека т" ре&ол&ер #у'е -р"

ру(" " #у'" у&ек о#а%р"&/
На*" -о%нан"(" &е. у #"л" %ау%ел" је'ан ку-е -р&е

клае " $екал" на на -ерону/
) Не! немамо #а* н"*та но&о 'а &ам ка0емо! ре$е

Морт"мер о'+о&арају." моме -р"јате:у на 2е+о&о
-"та2е/ Ал" мео #"9 е %аклет" у то 'а на о&а '&а
-оле'2а 'ана н"ко н"је -рат"о/ Н"ка' н"мо н"ку'
"%"*л" а 'а н"мо 'о#ро -а%"л"! " н"ко нам не #"
-ромакао/

) В" те! м"л"м! у&ек %аје'но "%ла%"л"<
) Да! ем ју$е -о -о'не/ Ка' +о' ам у Лон'ону је'ан 'ан

-о&ет"м &оме л"$ном "нтерео&а2уU от"*ао ам %ато у 
Му%еј 9"рур*ко+ 'ру*т&а/

) А ја ам +ле'ао мало &ет кој" је *етао у -арку! ре$е



1акер&"л/ Ал" н"мо "мал" н"как&"9 не-р"јатнот"/1акер&"л/ Ал" н"мо "мал" н"как&"9 не-р"јатнот"/
) ) 1"1"ло ло је је то то "-"-ак ак ненео#о#а%а%р"р"&о&о! ! кака%а%ао о је је ХоХолмлм  &р&ртете."."

+л+ла&а&ом ом а а о%о%#"#":н:н"м "м "%"%рара%о%ом м на на л"л"(у(у/ / МоМол"л"м м &а&а! ! еерр
Хенр"! 'а ам" н"ку'а не "%ла%"те/ 1у'ете л" то $"н"л"!Хенр"! 'а ам" н"ку'а не "%ла%"те/ 1у'ете л" то $"н"л"!
&ама .е е 'е"т" &ел"ка нере.а/ Јете л" на*л" &оју &ама .е е 'е"т" &ел"ка нере.а/ Јете л" на*л" &оју 
'ру+у ("-елу<'ру+у ("-елу<

) Не! н"+'е је нема/) Не! н"+'е је нема/
) ?а"та! то је &рло %ан"м:"&о/ Он'а! ре.ан -ут! ка%ао је) ?а"та! то је &рло %ан"м:"&о/ Он'а! ре.ан -ут! ка%ао је

он! јер је &о% &е. #"о кренуо н"% -ерон/ У%м"те к р(у! ерон! јер је &о% &е. #"о кренуо н"% -ерон/ У%м"те к р(у! ер
Хенр"! а&ет таре -р"$е коју нам је +/ Морт"мер -ро$"таоХенр"! а&ет таре -р"$е коју нам је +/ Морт"мер -ро$"тао
" $у&ајте е мо$&аре у мра$не ате ка'а тамо %л" 'у"" $у&ајте е мо$&аре у мра$не ате ка'а тамо %л" 'у"
&ла'ају>&ла'ају>

Aо+ле'а9 јо* је'ном на -ерон ка'а мо е #"л" &е. 'отаAо+ле'а9 јо* је'ном на -ерон ка'а мо е #"л" &е. 'ота
 у'а:"л"!  у'а:"л"! " " &"'е9 &"'е9 &"оку! &"оку! о%#":ну о%#":ну -р"л"ку -р"л"ку ШерлокаШерлока
Холма кој" је јо* не-ом"$но тајао " +ле'ао Холма кој" је јо* не-ом"$но тајао " +ле'ао %а нама/%а нама/

Aут нам је -ро*ао #р%о " -р"јатно/ Икор"т"о ам +а 'аAут нам је -ро*ао #р%о " -р"јатно/ Икор"т"о ам +а 'а
е а &оја '&а а-утн"ка #л"0е у-о%нам/ Aоле некол"кое а &оја '&а а-утн"ка #л"0е у-о%нам/ Aоле некол"ко
$а$ао&ао&а! ! "%а "%а мрмрко+ко+а а тла тла на"на",е ,е (р&(р&енкенкатата а %е%ем:ам:а! ! умеуметтоо
ку.а о' о-ека &"'емо +ра,е&"не о' +ран"та! а 0уте кра&еку.а о' о-ека &"'емо +ра,е&"не о' +ран"та! а 0уте кра&е
у у -а-але ле --о о леле--о о о+о+рара,,еен"н"м м л"л"&а&а'а'ама ма $"$"ја ја је је о$о$на на ""
о#"лна тра&а ка%"&ала 'а је кл"ма #ла+а "ако &ла0на/о#"лна тра&а ка%"&ала 'а је кл"ма #ла+а "ако &ла0на/
Мла'" 1акер&"л је +ле'ао тално кро% -ро%ор " ра'оноМла'" 1акер&"л је +ле'ао тално кро% -ро%ор " ра'оно
 је у%&"кнуо ка'а - је у%&"кнуо ка'а -о%на'е -еј%а0 &о+ ро%на'е -еј%а0 &о+ ро'но+а краја/о'но+а краја/

) В"'ео ам мно+о &ета откако ам от"*ао о'а&'е! 'р) В"'ео ам мно+о &ета откако ам от"*ао о'а&'е! 'р
ВВааттооннее! ! аалл" " нн"к"каа'а 'а ттааккаа& & ккрраај ј ккоојј" " е е ммоо00е е   оо&&""мм
 у-оре'"т"/ у-оре'"т"/

) А ја јо* н"ка' н"ам &"'ео $о&ека "% Де&он*"ра кој") А ја јо* н"ка' н"ам &"'ео $о&ека "% Де&он*"ра кој"
н"је %а:у#:ен у &ој %а&"$ај! -р"мет"о ам ме*е." "/н"је %а:у#:ен у &ој %а&"$ај! -р"мет"о ам ме*е." "/

) То у $о&е$јој ра" -отој" "то онол"ко кол"ко " у ) То у $о&е$јој ра" -отој" "то онол"ко кол"ко " у 
амоме -ре'елу! ре$е Морт"мер/ Ако #а("мо " лет"м"$анамоме -ре'елу! ре$е Морт"мер/ Ако #а("мо " лет"м"$ан
-о+ле' на на*е+ -р"јате:а! -ока%а.е нам окру+лу келтку -о+ле' на на*е+ -р"јате:а! -ока%а.е нам окру+лу келтку 
 ло#а2у  ло#а2у која која кр"је кр"је келтку келтку -оо#нот -оо#нот %а %а о'у*е&:а&а2е о'у*е&:а&а2е ""
-р-р"&"&р0р0ененоот/ т/ ЛоЛо#а#а2а 2а јаја'н'но+ о+ еер р ЧаЧарлрла а "м"малала а је је &р&рлоло
ррее'а'ак к т"т"--/ / ГГлала&н&не е оо%н%нааке ке ##"л"ле е у у 'е'ел"л"мм"$"$нно о +а+аллкеке!!
'е'ел"л"м"м"$н$но о "р"ркке/ е/ АлАл" " &"&"! ! еер р ХеХенрнр"! "! тте е &&акакакако о #"#"л"л"



&рло мла'" ка'а те -оле'2" -ут &"'ел" 1акер&"л Хол!&рло мла'" ка'а те -оле'2" -ут &"'ел" 1акер&"л Хол!
%ар не<%ар не<

) 1"о ам јо* 'е$ак ка'а је мој ота( умро " н"ка'а н"ам) 1"о ам јо* 'е$ак ка'а је мој ота( умро " н"ка'а н"ам
&"'ео на*е таро -оро'"$но 'о#ро! јер мо м" 0"&ел" на&"'ео на*е таро -оро'"$но 'о#ро! јер мо м" 0"&ел" на
 је'ном  је'ном малом малом "ма2у "ма2у на на ју0ној ју0ној о#ал"/ о#ал"/ О'атле О'атле ам ам от"*аоот"*ао
-ра&о је'ном -р"јате:у у Амер"ку/ Морам ре."! окол"на-ра&о је'ном -р"јате:у у Амер"ку/ Морам ре."! окол"на
1акер&"л Хола %а мене је "то тол"ко но&а кол"ко " %а 'р1акер&"л Хола %а мене је "то тол"ко но&а кол"ко " %а 'р
Ватона " ја је'&а $екам 'а &"'"м мо$&ару/Ватона " ја је'&а $екам 'а &"'"м мо$&ару/

) ?а"та< Он'а е &а*а 0е:а мо0е #р%о "-ун"т"! јер) ?а"та< Он'а е &а*а 0е:а мо0е #р%о "-ун"т"! јер
о&'е &е. "мате -р&" о&'е &е. "мате -р&" "%+ле' на мо$&ару! ре$е Морт"мер/"%+ле' на мо$&ару! ре$е Морт"мер/

И%И%а а %е%елелен"н"9 9 $е$ет&т&оророуоу+л+ло&о&а а л"л"&а&а'а 'а " " "%"%а а н"н"кке е *у*умеме
''""%а%алл" " е е у у ''аа::""нн" " ""&&" " ммееллаанн99оолл""$$нн" " ##ррее++оо&&" " аа
ннеоео#"#"$н$н""м м &р&р9о9о&"&"мма! а! ттуу00н" н" " " ненео'о'рере,,еен" н" какао о ннеек"к"
=антат"$н" -еј%а0 "% на/ Ту у е -рот"рале мо$&аре=антат"$н" -еј%а0 "% на/ Ту у е -рот"рале мо$&аре
-уне тена " каме2а/ 1акер&"л је е'ео 'у+о а о$"ма-уне тена " каме2а/ 1акер&"л је е'ео 'у+о а о$"ма
 у-ра&:ен"м  у-ра&:ен"м на на ту ту л"ку л"ку " " на на 2е+о&ом 2е+о&ом "%ра0ајном "%ра0ајном л"(у л"(у 
$"тао ам како +а је 'у#око '"рнуо -р&" -о+ле' на окол"ну $"тао ам како +а је 'у#око '"рнуо -р&" -о+ле' на окол"ну 
којом у тол"ко &ремена &ла'ал" 2е+о&" -ре(" " ота&"л"којом у тол"ко &ремена &ла'ал" 2е+о&" -ре(" " ота&"л"
тако 'у#оке тра+о&е/ Се'ео је ту тако 'у#оке тра+о&е/ Се'ео је ту $о&ек а &ој"м амер"$к"м$о&ек а &ој"м амер"$к"м
ак(ентом! у еле+антном лет2ем о'елу! е'ео у у+лу је'но+ак(ентом! у еле+антном лет2ем о'елу! е'ео у у+лу је'но+
аа&&"м "м о#о#"$"$ноно+ + 0е0елеле%н%н"$"$коко+ + куку-е-еаU аU -а -а "-"-акак! ! кака'а 'а аамм
&"'ео то 2е+о&о л"(е! оет"о ам &"*е не+о "ка' 'а је он&"'ео то 2е+о&о л"(е! оет"о ам &"*е не+о "ка' 'а је он
-ра&" -отомак оно+ таро+ ро'а $"токр&н"9 " &атрен"9-ра&" -отомак оно+ таро+ ро'а $"токр&н"9 " &атрен"9
++оо--оо''аарраа/ / ГГоорр''оотт! ! 99рраа##рроотт! ! нана++а а ++оо&&оорр""лл" " у у ""%%
2е+о&"9 +ут"9 о#р&а! 'р9та&"9 но%'р&а " &ел"к"9 о$"ју!2е+о&"9 +ут"9 о#р&а! 'р9та&"9 но%'р&а " &ел"к"9 о$"ју!
мрк"9 као ора"/ Ако на је мо0'а у тој о-аној мо$&ар" "мрк"9 као ора"/ Ако на је мо0'а у тој о-аној мо$&ар" "
$екала нека о-ана %а+онетка коју је те*ко ре*"т"! он је! у $екала нека о-ана %а+онетка коју је те*ко ре*"т"! он је! у 
&аком лу$ају! ое.ао ам! #"о 'ру+ %а ко+а е мо+ло -о."&аком лу$ају! ое.ао ам! #"о 'ру+ %а ко+а е мо+ло -о."
 у  у ту ту о-анот! о-анот! јер јер је је $о&ек $о&ек мо+ао мо+ао "%&ено "%&ено %нат" %нат" 'а 'а .е .е је је онон
9ра#ра р(а %а"та 'ел"т"/9ра#ра р(а %а"та 'ел"т"/

Во% е %аута&"о на је'ној -отај" " м" ",омо/ На-о:у!Во% е %аута&"о на је'ној -отај" " м" ",омо/ На-о:у!
-р-ре' е' н"н"кк"м "м #е#ело ло о#о#ојојенен"м "м 'р'р&е&ен"н"м м -л-лототомом! ! $е$екакала ла у у 
 ло&а$ка  ло&а$ка кола кола а а '&а '&а ко2а/ ко2а/ На* На* 'ола%ак 'ола%ак је је о$е&"'но о$е&"'но #"о#"о
&ел"к" 'о+а,ај јер " *е= тан"(е " ноа$ -р",о*е #р%о 'а&ел"к" 'о+а,ај јер " *е= тан"(е " ноа$ -р",о*е #р%о 'а
е -о#р"ну %а на* -рт:а+/ 1"ло је то ле-о ело! ал" јае -о#р"ну %а на* -рт:а+/ 1"ло је то ле-о ело! ал" ја



-р"мет"9 а "%нена,е2ем 'а на "%лаку "% тан"(е тоје-р"мет"9 а "%нена,е2ем 'а на "%лаку "% тан"(е тоје
'&'&а а $о$о&е&ека ка &&ојојн"н"$к$ка а "%"%+л+ле'е'а а у у у+у+аа"т"т"м "м унун"="=орормамамамаUU
ннаалоло2е2енн" " на на &о&оје је какарара##"н"не е +л+ле'е'алал" " у у нна а оо**тртр""мм
-о+ле'ом ка' мо -оре' 2"9 -рола%"л"/ Ко$"ја*! на0ан-о+ле'ом ка' мо -оре' 2"9 -рола%"л"/ Ко$"ја*! на0ан
ммалал" " $$о&о&еек к о-о-а:а:енена а л"л"(а(а! ! --о%о%''рара&"&"о о је је еер р ХХеенрнр""јаја
1акер&"ла! " некол"ко м"нута 'о(н"је летел" мо #р%о1акер&"ла! " некол"ко м"нута 'о(н"је летел" мо #р%о
н"% *"рок" 'рум/ Л"&а'е  н"% *"рок" 'рум/ Л"&а'е  талаатом тра&ом н"%але у еталаатом тра&ом н"%але у е
а о#е тране -ута! таре ку.е а %а#ат"ма -ро&"р"&але у а о#е тране -ута! таре ку.е а %а#ат"ма -ро&"р"&але у 
"%а +уто+ +ра2а! ал" тамо 'а:е "%а м"рне " оун$ане"%а +уто+ +ра2а! ал" тамо 'а:е "%а м"рне " оун$ане
%ем:е -ру0ала е! о(рта&ају." е на &е$ер2ем не#у! 'у+а%ем:е -ру0ала е! о(рта&ају." е на &е$ер2ем не#у! 'у+а
-ута л"н"ја мо$&аре коју у амо о&'е)он'е -рек"'ал"-ута л"н"ја мо$&аре коју у амо о&'е)он'е -рек"'ал"
ру0н" &р9о&" тена/ру0н" &р9о&" тена/
 Ло&а$ка кола %а&"*е а 'рума на -ут " м" мо а'а "*л" Ло&а$ка кола %а&"*е а 'рума на -ут " м" мо а'а "*л"

-утем кој" у кола к&ар"л" &е. тот"нама +о'"на! "%ме,у -утем кој" у кола к&ар"л" &е. тот"нама +о'"на! "%ме,у 
&"ок"9! 'е#елом ма9о&"ном -окр"&ен"9 тена! око кој"9&"ок"9! 'е#елом ма9о&"ном -окр"&ен"9 тена! око кој"9
у рале ку-"не/ Aолако мо е -е2ал" у%#р'о " %ат"му рале ку-"не/ Aолако мо е -е2ал" у%#р'о " %ат"м
т"+л" 'о у%ано+ камено+ мота! "-о' ко+а је *ум"о #р%т"+л" 'о у%ано+ камено+ мота! "-о' ко+а је *ум"о #р%
-оток "%ме,у "&о+ &ел"ко+ каме2а/ Дол"на којом е о&ај-оток "%ме,у "&о+ &ел"ко+ каме2а/ Дол"на којом е о&ај
-ут -олако '"%ао #"ла је -уна "тн"9 9рато&а " #оро&а/-ут -олако '"%ао #"ла је -уна "тн"9 9рато&а " #оро&а/

Ка'а -ут %а&"! мла'" 1акер&"л укл"кну +лано! -о$еКа'а -ут %а&"! мла'" 1акер&"л укл"кну +лано! -о$е
о'у*е&:ено 'а е о&р.е на &е тране " #е%#ројна -"та2ао'у*е&:ено 'а е о&р.е на &е тране " #е%#ројна -"та2а
'а -ота&:а лекару/ У 2е+о&"м о$"ма &е је #"ло ле-о! ал"'а -ота&:а лекару/ У 2е+о&"м о$"ма &е је #"ло ле-о! ал"
 ја  ја ам ам ое.ао ое.ао не*то не*то мелан9ол"$но у мелан9ол"$но у о&ом о&ом -ре'елу -ре'елу коме коме јеје
 јеен  јеен &е. &е. јано јано ут"нула ут"нула &ој &ој 0"+/ 0"+/ ^уто ^уто л"*.е л"*.е -окр"&ало-окр"&ало
 је  је -уте&е -уте&е " " -а'ало -а'ало   'р&е.а/ 'р&е.а/ Лу-а Лу-а на*"9 на*"9 то$ко&ато$ко&а
"%ум"рала је на 'е#елом ."л"му мрт&о+а л"*.а " мен" је"%ум"рала је на 'е#елом ."л"му мрт&о+а л"*.а " мен" је
"%+ле'ало као 'а је о&о ту0ан 'о$ек кој" је мајка -р"ро'а"%+ле'ало као 'а је о&о ту0ан 'о$ек кој" је мајка -р"ро'а
-р"-рем"ла "ну 'ома 1акер&"ла/-р"-рем"ла "ну 'ома 1акер&"ла/

) Хало> у%&"кну "%нена'а 'р Морт"мер/ Шта је то<) Хало> у%&"кну "%нена'а 'р Морт"мер/ Шта је то<
1ре0у:ак! о#ратао тра&ом на крају мо$&аре! тајао је1ре0у:ак! о#ратао тра&ом на крају мо$&аре! тајао је

#а#а* * --рере' ' нанамама/ / На На &"&"""н"н"! ! нналал""к к нна а ненек" к" --омомеен"н"кк
ко2ан"ку %аје'но а -ото:ем! тајао је је'ан &ојн"к нако2ан"ку %аје'но а -ото:ем! тајао је је'ан &ојн"к на
ко2у! мра$ан " о%#":ан! а у ру(" 'р0ао -у*ку на +ото&/ко2у! мра$ан " о%#":ан! а у ру(" 'р0ао -у*ку на +ото&/
Мотр"о је на -ут кој"м мо е м" &о%"л"/Мотр"о је на -ут кој"м мо е м" &о%"л"/

) Шта то %на$"! Aерк"не< у-"та 'р Морт"мер/) Шта то %на$"! Aерк"не< у-"та 'р Морт"мер/



На* ко$"ја* е у-ола окрете а &о+а #ока " о'+о&ор"3На* ко$"ја* е у-ола окрете а &о+а #ока " о'+о&ор"3
) И% Aр"нтауна је -о#е+ао је'ан оу,ен"к! +о-о'"не/ Он) И% Aр"нтауна је -о#е+ао је'ан оу,ен"к! +о-о'"не/ Он

е &е. тр" 'ана не+'е кр"је! " тра0ар" ка%нено+ %а&о'ае &е. тр" 'ана не+'е кр"је! " тра0ар" ка%нено+ %а&о'а
$у&ају &ак" -ут " &е 0еле%н"$ке тан"(е! ал" 'о а'а +а$у&ају &ак" -ут " &е 0еле%н"$ке тан"(е! ал" 'о а'а +а
 јо*  јо* н"у н"у &"'ел"/ &"'ел"/ Тек Тек е:а("ма е:а("ма у у о&ој о&ој окол"н" окол"н" н"је н"је мно+омно+о
-р"јатно! +о-о'"не! то &ам мо+у ре."/-р"јатно! +о-о'"не! то &ам мо+у ре."/

) ) ААлл""! ! $$""нн" " мм" " ее! ! ''оо##""..е е --еет т ==уунтнт""! ! аакко о оо''##ее++ллоо++
ро#"ја*а -р"ја&е/ро#"ја*а -р"ја&е/

) До#".е! +о-о'"не! ал" ла#а &ај'а о' т"9 -ет =унт"!) До#".е! +о-о'"не! ал" ла#а &ај'а о' т"9 -ет =унт"!
ако он -ре то+а некоме -рере0е +рк:ан> Тре#а 'а %нате 'аако он -ре то+а некоме -рере0е +рк:ан> Тре#а 'а %нате 'а
о&ај $о&ек н"је нек" о#"$ан ро#"ја*/ Тај е но&ај $о&ек н"је нек" о#"$ан ро#"ја*/ Тај е н" о' $е+а не.е" о' $е+а не.е
-ла*"т"/-ла*"т"/

) Aа ко је тај<) Aа ко је тај<
) Сел'ен! у#"(а "% Нот"н+ Х"ла/) Сел'ен! у#"(а "% Нот"н+ Х"ла/
Се.ао ам е 'о#ро то+а лу$аја! јер е Холм "нтерео&аоСе.ао ам е 'о#ро то+а лу$аја! јер е Холм "нтерео&ао

%#о+ нео#"$не &"ре-от" којом је %ло$"н "%&р*ен " %#о+%#о+ нео#"$не &"ре-от" којом је %ло$"н "%&р*ен " %#о+
кркр&о&о0е0е'н'ноот" т" кокоју ју је је -о-окака%а%ао о у#у#"("(а/ а/ СмСмртртна на кака%н%на а јеје
-рет&орена у &е$"ту ро#"ју %ато *то е -рет&орена у &е$"ту ро#"ју %ато *то е 'онекле -оум2ало'онекле -оум2ало
 у  у -от-уну -от-уну ура$ун:"&от ура$ун:"&от оу,ено+ оу,ено+ %ло$"н(а! %ло$"н(а! тако тако јеје
не$о&е$но #"ло 2е+о&о не$о&е$но #"ло 2е+о&о -оту-а2е/-оту-а2е/

На*а ло&а$ка кола т"+о*е 'о &р9а је'но+ у%&"*е2а "На*а ло&а$ка кола т"+о*е 'о &р9а је'но+ у%&"*е2а "
-р-ре' е' нанама ма е е аа'а 'а -р-ру0у0алала а *"*"ророка ка -о-о&р&р*"*"на на момо$&$&араре!е!
-оејане камен"м #ре0у:("ма " о*тр"м тенама/ Хла'ан-оејане камен"м #ре0у:("ма " о*тр"м тенама/ Хла'ан
&етар је 'у&ао о'ан'е " т"%ао 'о р0" у кот"ма/ Не+'е на&етар је 'у&ао о'ан'е " т"%ао 'о р0" у кот"ма/ Не+'е на
о&о&ој ој ттрара**нној ој -у-уттој ој рара&н&н"("(" " 0"0"&е&ело ло јје е тто о ,а,а&&ооллкоко
ро#"ја*ко т&оре2е! кр"&ају." е као '"&:а %&ер у некојро#"ја*ко т&оре2е! кр"&ају." е као '"&:а %&ер у некој
-е-е."."н"н"! ! а а рр(е(ем м -у-ун"н"м м #е#енно+о+а а +н+не&е&а а -р-ротот"& "& (е(елоло+а+а
$о&е$анко+а ро'а кој" +а је о'+урнуо/ Само нам је јо* та$о&е$анко+а ро'а кој" +а је о'+урнуо/ Само нам је јо* та
м"ао #"ла -отре#на -а 'а м"ао #"ла -отре#на -а 'а у-от-ун" је%"&о ое.а2е које еу-от-ун" је%"&о ое.а2е које е
#у'"ло у нама -ре' -утом мо$&аром! на 9ла'номе &етру "#у'"ло у нама -ре' -утом мо$&аром! на 9ла'номе &етру "
-о' мра$н"м &е$ер2"м не#ом/ У.утао је $ак " 1акер&"л-о' мра$н"м &е$ер2"м не#ом/ У.утао је $ак " 1акер&"л
" %а&"о е у &ој о+рта$/" %а&"о е у &ој о+рта$/

Aло'на %ем:а ле0ала је а' "%а на " "-о' на/ Ка'аAло'на %ем:а ле0ала је а' "%а на " "-о' на/ Ка'а
мо 2у -о+ле'ал"! &"'ел" мо 'а у ко" %ра(" ун(а намо 2у -о+ле'ал"! &"'ел" мо 'а у ко" %ра(" ун(а на
%алаку -рет&ор"л" -отоке у %латне кон(е " о#ајал" тек%алаку -рет&ор"л" -отоке у %латне кон(е " о#ајал" тек



-ооране (р&енкате 2"&е " "&"(у *уме/ Aут -ре' нама
&о'"о на је кро% &е ту0н"је " '"&:е (р&енкате "
%еленкато)мрке -ре'еле -уне &ел"ко+ каме2а/ С &ремена
на &реме -ро*л" #"мо крај које е:а$ке ку.е/ 1"л" у то
камен" %"'о&" " камен" кро&о&" #е% %елен"ла/ О'јеном
 у+ле'амо -ре' нама је'ну котл"ну која је #"ла о#рала
9рато&"ма " #оро&"ма! ра*$у-ан"м о' &етро&а/ Д&е
&"оке! &"тке куле '"%але у е "%на' 'р&е.а/ Ко$"ја*
-о'"0е #"$ " ре$е3

) 1акер&"л Хол/
Wе+о& +о-о'ар ута'е " румен"9 о#ра%а " &етл"9 о$"ју 

+ле'а*е куле/ Некол"ко м"нута 'о(н"је! -ро&е%л" мо е
кро% &ратн"(е на -арку! кро% оне =антат"$не &ратн"(е о'
ко&ано+ +&о0,а! "%ме,у '&а камена ту#а! -рекр"&ена
ма9о&"ном! на кој"ма у е '"%але +ла&е '"&:е+ &е-ра!
%нака #акер&"лко+ +р#а/ Вратаре&а ку.а #"ла је -ра&а
ру*е&"на о' (рно+ +ран"та! ал" -реко -ута '"%ала е
 у-ола 'о&р*ена но&а %+ра'а ) -р&ен$е ер Чарло&о+
 ју0ноа=р"$ко+ %лата/ Кро% ка-"ју -арка т"+омо у алеју 
%амка/ О&'е у о-ет то$ко&" "*л" -о о-алом л"*.у! а
"%на' на*"9 +ла&а ата&:ало је таро 'р&е.е &оје +ране у 
мра$ан &о'/

1акер&"л као 'а %а'р9та ка'а на крају 'у+е алеје -а%"
ку.у која је а#лано -ро&"р"&ала "%ме,у 'р&е.а/

) Је л" о&'е #"ло< у-"та он т"9о/
) Не! неU алеја т"о&"не нала%" е на 'ру+ој тран"/
Мла'" $о&ек е окрете " ре$е3
) Н"је $у'о *то је мој тр"( "мао -ре'ое.а2е 'а .е му 

е 'о+о'"т" нека нере.а/ О&'е &ако+а $о&ека мо0е 'а
о#у%ме не-р"јатно ое.а2е/ Не.е -ро." н" *ет мее(а! а
 ја .у -ота&"т" н"% електр"$н"9 #о+н)лам-" " &" -рото
не.ете -о%нат" о&у алеју! а #а* о&'е! -реко -ута ула%а у 
%амак! +оре.е је'на &ет":ка @С&ан " Е'"онB о' 9":а'у 
&е.а/
 Алеја је &о'"ла 'о *"роко+ тра&2ака " ту је #"ла ку.а/ У





утону ам мо+ао &"'ет" 'а је ре'2" 'ео %+ра'е #"о
о+роман тено&"т" #лок а -орталом/ Zео -ре'2" %"'
-рекр"&але у -у%а&"(е " амо -онек" "е$ак у 2"ма
о%на$а&ао је +'е е нала%" -ро%ор "л" нек" +р#/ И%на' о&о+
ре'2е+ 'ела '"%але у е '&е таре куле  -у*карн"(ама/
Дено " ле&о о' кула -ру0ала у е мо'ерна кр"ла
а+ра,ена о' (рно+а +ран"та/ Сла#а &етлот -ро"ја&ала је
кро% неке о' он"9 тар"нк"9 -ро%ора! а "% је'но+ &"око+
'"м2ака кој" е '"%ао "%на' %а#ата лелујао је таман о#лак
'"ма/

) До#ро 'о*л"! ер Хенр"> До#ро 'о*л" у 1акер&"л
Хол>

В"ок $о&ек "%"*ао је "% мра$но+ -ортала " от&ор"о
 ло&а$ка кола/ У 0утој &етлот" 9ола &"'ела е -р"л"ка
 је'не 0ене/ И она "%",е " -омо0е му0у 'а к"не  кола
на* -рт:а+/

) Не.ете "мат" н"*та -рот"& то+а ако о'ма9 -ро'у0"м
&ојој ку."< у-"та 'р Морт"мер/ Чека ме моја 0ена/

) Ал" ота.ете &а:'а 'а %аје'но -оје'емо кој" %ало+ај<
) Не! морам 'а "'ем/ На." .у &акако 'ота -ола/ Отао

#"9 "на$е 'а &ам -ока0ем ку.у! ал" 1ар"мор .е #"т" #о:"
&о, о' мене/ До &",е2а " ја&"те м" ) #"о 'ан! #"ла но. )
ако &ам "*та мо+у кор"т"т"/
 Лу-а то$ко&а "%+у#" е у 'а:"н" 'ок мо ер Хенр" " ја

 ула%"л" у 9ол/ Ту-о е %алу-"*е &рата %а нама/ Нала%"л"
мо е у је'ној ле-ој! *"рокој! &"окој -ротор"ј" 
те*ком та&ан"(ом о' 9рато&"9 +ре'а! -о(рнел"9 о'
тарот"/ У &ел"ком тар"нком кам"ну -ракала је "
-у(кала &атра/ Сер Хенр" " ја -ру0"мо руке на'ное." "9
на' &атру! јер мо о' 'у+о+а -ута наку-"л" 'ота %"ме/
О&ртомо е та'а на &е тране/ В"ок у%ан -ро%ор о'
таро+ *арено+ такла! %"'о&" о#ло0ен" 9рато&"ном! на
%"'о&"ма јеленк" ро+о&" " *т"то&" а +р#ом а &е то
мра$но " уморно у -р"+у*еној &етлот" &ет":ке која је
&""ла на ре'"н" -ротор"је/



) 1а* ам о&ако " %ам"*:ао! у%&"кну ер Хенр"/ ?ар не
 л"$" о&о на неку тару л"ку тар"нко+ -лем".ко+ 'ома<
Ка'а -ом"л"м 'а у у о&ој '&оран" -ет тот"на +о'"на
0"&ел" мој" -ре("> То ме 'о&о'" у &е$ано ра-оло0е2е/

В"'е9 како мла'".ко о'у*е&:е2е о#аја&а 2е+о&о тамно
 л"(е 'ок је +ле'ао на &е тране/ Стајао је у -уној &етлот"
&ет":ке! ал" 'у+е енке -рекр"&але у %"'о&е " &""ле
на' 2"м као (рн" &о'/

1ар"мор је о-ет у*ао! -о*то је -рт:а+ мет"о у на*е
о#е/ Стајао је а'а у -он"%ном та&у 'о#ро &а-"тано+
лу+е/ 1"о је то нео#"$но ле- $о&ек! &ел"к! та"т! а
#ра'ом *"роко о*"*аном " #ле'"м -лемен"т"м (ртама/

) ^ел"те л" 'а е јело о'ма9 "%нее! +о-о'"не<
) Је л" +ото&о<
) ?а некол"ко м"нута! +о-о'"не> То-лу &о'у на." .ете у 

&ојој о#"/ Моја 0ена " ја #".емо ре.н"! ер Хенр"! 'а
отанемо ко' &а 'ок е не мет"те! ал" &" .ете ра%умет"
'а но&е -р"л"ке у ку." %а9те&ају &е.у -олу+у/

) Как&е но&е -р"л"ке! на *та то м"л"те<
) Хтео ам амо 'а ка0ем! +о-о'"не! 'а је ер Чарл

0"&ео &рло -о&у$ено " 'а мо м" #"л" 'о&о:н" као
2е+о&а -олу+а/ В" .ете! ра%уме е! "мат" &е.е 'ру*т&о
око е#е " %ато .ете морат" " -олу+у 'а ме2ате/

) Хо.ете л" т"ме 'а ка0ете 'а &" " &а*а 0ена отка%ујете<
) Ако +о-о'"н нема н"*та -рот"&///
) Ал" &а*а је -оро'"(а &е. некол"ко -околе2а #"ла ко'

на/ ?ар не< 1"ло #" м" 0ао ка'а #" мој 'ола%ак у о&о
мето -о$ео т"ме *то к"'ам је'ну тако тару &е%у/
 У$"н"ло м" е као 'а на #ле'ом л"(у натојн"ко&ом

&"'"м %нак у%#у,е2а/
) Ја то "то ое.ам! +о-о'"не! -а " моја 0ена! о'+о&ор"

он/ Ал" "т"ну 'а &ам ка0ем! +о-о'"не! м" мо о#оје
#"л" &еома -р"&р0ен" ер Чарлу/ Wе+о&а мрт мно+о на
 је '"рнула " ота'а о&а окол"на #у'" у нама амо
не-р"јатне у-омене/ 1ој"м е 'а не.у &е 'ок #у'ем у 



1акер&"л Холу #"т" ра'отан/
) Aа *та намера&ате<
) М" .емо! +о-о'"не! от&ор"т" неку ра'2у/

Даре0:"&от ер Чарла 'ала нам је %а то ре'та&а/ А 
а'а! +о-о'о! %ар не #" #"ло нај#о:е 'а &ам -ока0ем &а*е
о#е<

Ш"рока #алутра'ом о+ра,ена +алер"ја "*ла је око
'&оране "-о' аме та&ан"(е/ Д&отруке те-ен"(е &о'"ле
у +оре/ Са ре'"не -ру0ала у е '&а 'у+а 9о'н"ка у 
кој"ма у #"ла &рата %а &е -а&а.е о#е! кро% (елу 'у0"ну 
%+ра'е/ Моја о#а је ле0ала у "томе кр"лу као " о#а ер
Хенр"ја! коро &рата 'о &рата/ О&е о#е у #"ле мно+о
мо'ерн"је но -ротор"је у ре'2ем 'елу %амка " 2"9о&е
&етле та-ете као " мно+о#ројне у-а:ене &е.е $"н"ле у 
'а е о'а+на уморн" ут"ак кој" ме је о#у%ео -р" 'олаку/
 Ал" тр-е%ар"ја у коју е ула%"ло "% '&оране #"ла је о-ет

тамна " ту0на/ 1"ла је то 'у+а о#а  је'н"м у%'"+нут"м
крајем +'е је -оро'"(а ру$ала/ Сте-ен"(е у &о'"ле %а
н"0" 'ео -ротор"је! о'ре,ен %а -олу+у/ На је'ном крају 
на -оло&"н" &""не #"ла је +алер"ја! о'акле у #ар'о&"
-е&ал" &оје -еме/ Гре'е -о(рнеле о' тарот"
-р"'р0а&але у та&ан"(у тамну о' '"ма/ О&ет:ена
 у-а:ен"м #укт"2ама! "-у2ена *арен"м #ојама "ро&е
&еелот" ре'2о&еко&не +о%#е! о&а тр-е%ар"ја мо0'а "
н"је тако р,а&о "%+ле'ала/ Ал" а'а у у тој о+ромној
-ротор"ј" е'ела амо '&а +о-о'"на у (рном ка-уту! у 
маломе кру+у &етлот" коју је #а(ала тона лам-а! " %ато
 је +ла морао 'а е "%+о&ара *а-атом! а ра-оло0е2е је
#"ло мелан9ол"$но/ Н"% л"ка -ре'ака у &"ма мо+у.н"м
но*2ама! о' &"те%а Јел"а&ет"но+ 9еројко+ &ремена! -а
'о 'ен'"ја "% кру+о&а -р"н(а ре+ента +ле'ал" у у 
-олумраку на на " јо* на &"*е %#у2"&ал" &ој"м
 .ут:"&"м 'ру*т&ом/ Го&ор"л" мо мало " ја ам #"о о'
&е+ р(а ра'отан ка' је &е$ера %а&р*ена " ка'а мо е
-о&укл" у мо'ерно наме*тену о#у %а #"л"јар 'а



-о-у*"мо -о неку ("+арету/
) О&о %а"та н"је нека &еела ку.а> -о$е ер Хенр"/

На'ам е 'а .у е -олако на&"."! ал" %а а'а е јо* мало
не%+о'но ое.ам/ Не $у'"м е *то је мој тр"( #"о -омало
оо#е2ак ка' је о&ако а&"м ам 0"&ео у о&ој ку."///Aа
"-ак! ако немате н"*та -рот"&! &е$ера мо0емо рано у 
кре&етU &е о&о мо0'а у јутар2ој &етлот" "%+ле'а
&е'р"је/

Aре не+о *то ам ле+ао у -оте:у! ра%макао ам %а&ее "
-о+ле'ао кро% -ро%ор/ Aро%ор је +ле'ао на тра&2ак -ре'
+ла&н"м ула%ом/ У 'ну у *ум"ла '&а ре'а 'р&е.а "
 :у:ала е на но.ном &етру/ Aолумее( е -оја&:"&ао кро%
от&оре о#лака кој" у #р%о -ром"(ал"/ У 2е+о&ој 9ла'ној
&етлот" &"'ео ам "%а 'р&е.а 'а:е *":ато те2е у оној
ту0ној мо$&ар"/

Aа "-ак то н"је #"о -оле'2" ут"ак о&о+а 'ана/ 1"о ам
 уморан! ал" н"ам мо+ао 'а %а-"м/ Нем"рно ам е #а(ао
 је'не тране на 'ру+у " тра0"о ан кој" н"је 9тео 'а 'о,е/
 У 'а:"н" је! &ак"9 -етнает м"нута! %&он"ло неко %&оноU
"на$е је мрт&а т"*"на &ла'ала у ку."/ Та'а о'је'ном "%
о&о+ 'у#око+! +ро#но+а м"ра но." т"0е је'ан %&ук 'о мо+а
 у9а ) јаан ра%+о&етан +ла/ 1"о је то -ла$ је'не 0ене!
-р"+у*ен! је(а2е 0ене коју му$е #ол " нере.а/ Сео ам у 
кре&ет " лу*ао -а0:"&о/ Тај -ла$ н"је мо+ао #"т"
'алеко/ 1"ло је а&"м "%&ено 'а је у амој ку."/ Aола
ата $екао ам а %ате+нут"м 0"&("ма! ал" н" +лаак е
&"*е н"је $уо! ем *то је %&оно о'#"јало " *то је но.н"
&етар *ум"о у -у%а&"(ама на %"'у/



VII

ПРВА ШЕТЊА ДР ВАТСОНА

 Ле-о &е0е јутро утра*2е+ 'ана 'о-р"нело је 'а е мало
"%#р"*у -р&" ту0н" ут"(" о 1акер&"л Холу/ Док мо
ер Хенр" " ја е'ел" %а 'ору$ком! ун$е&а &етлот је као
#уј"(а ула%"ла кро% &"оке %а&о,ене -ро%оре " #а(ала -о
%"'о&"ма " -о'у *арене #оје +р#о&а кој" у #"л"
нал"кан" на окн"ма/ Тамн" 'р&ен" то 0ар"о е у 
%латн"м %ра("ма као нека #рон%а " м" мо је'&а мо+л"
%ам"л"т" 'а мо м" е'ел" у тој "тој о#" " 'а је она
"но. тако ра0алот"ла на*е 'у*е/

) Ч"н" м" е 'а мо м" ам" кр"&" %а то! а не ку.а>
 у%&"кну #аронет/ 1"л" мо уморн" о' -ута " -ро%е#л" %#о+
'у+е &о02е! -а нам је %ато ку.а "%+ле'ала тако уморна/
Са'а мо &е0" " о'морн"! -а нам " ку.а "%+ле'а &еела>

) Aа "-ак! н"је у -"та2у амо на*а уо#ра%":а! о'+о&ор"9
 ја/ ?ар н"те! на -р"мер! $ул" 'а је неко је(ао но.а< Ч"н"
м" е 'а је то #"ла нека 0ена///

) ?#":а $у'но&ата т&ар> И мен" е у$"н"ло! ка'а ам
&е. #"о %а'ремао! 'а ам тако не*то $уо/ Чекао ам 'ота



'у+о! ал" е &"*е н"*та н"је $уло! -а ам м"л"о 'а је то
амо ан/

) Ја ам то ра%а%нао а&"м 'о#ро " у&ерен ам 'а је
%а"та #"о -ла$ неке 0ене/

) Тре#а 'а е о'ма9 ра-"тамо>
Он %а%&он" " у-"та 1ар"мора 'а л" не*то %на о томе/

 У$"н"ло м" е као 'а у #ле'е (рте натојн"ка -отале јо*
#ле,е ка'а је $уо -"та2е &о+а +о-о'ара/

) Само у '&е 0енке оо#е у о&ој ку."! ер Хенр"!
о'+о&ор" он/ Је'на је лу0а&ка која -а&а у -ре'2ем
кр"луU 'ру+а је моја 0ена! ал" ја %нам "%&ено 'а 2у н"те
$ул" како -ла$е/

Ме,ут"м 2е+о&е ре$" у #"ле ла0не/ Јер лу$ајно ам
-оле 'ору$ка рео +),у 1ар"мор у 'у+а$ком 9о'н"ку! +'е
 јој је -уна ун$е&а &етлот о#аја&ала л"(е/ 1"ла је то
&"ока 0ена! на"%+ле' ра&но'у*на! +ру#"9 (рта л"(а!
$&рто %ат&орен"9 о%#":н"9 ута/ Ал" 2ене у је о$"
"%'а&але3 #"ле у (р&ене " +ле'але у ме "-о' натекл"9
ка-ака/ То је она но.а -лакала/ Ако је то #"о лу$ај! 2ен
му0 је морао %нат"/ И-ак! уу'"о е 'а нам ка0е ла0 која
е тако лако мо0е откр"т"/ ?а*то< И %а*то је она тако
+орко -лакала< Ве. је о&о+ ле-о+! #ле'о+! (рно#ра'о+
$о&ека окру0а&ала нека тајант&ена атмо=ера/ Он је -р&"
откр"о ер Чарло& ле*/ Само -о 2е+о&ом "ка%у %намо
м" мно+е околнот" у &е%" а мр.у таро+а +о-о'"на/ Да
н"је 1ар"мор #"о онај $о&ек ко+а мо &"'ел" у кол"ма у 
Р"Vент тр"ту< 1ра'а је мо+ла 'а #у'е "та/ Aо о-"у оно+
'о#ро.у'но+ ко$"ја*а! о&ај $о&ек је #"о %натно ма2"! ал"
-р" так&"м "ка%"ма лако је мо+у.на " %а#лу'а/ Како #"9 у 
том -о+ле'у мо+ао не*то "%&ено 'а а%нам< О$"+ле'но
#"ло је -ре &е+а -отре#но 'а -оет"м -о*тара у Гр"м-ену 
" 'а е у&ер"м 'а л" је теле+рам %а"та -ре'ат 1ар"мору у 
руке/ Ма кака& 'а #у'е о'+о&ор! "ма.у у &аком лу$ају 'а
не*то ја&"м Шерлоку Холму/

Сер Хенр" је -оле 'ору$ка "мао 'а ра%+ле'а јо*



мно+о#ројне 9арт"је тако 'а је &реме %а мој "%ла%ак #"ло
-о&о:но/ 1"ла је то -р"јатна *ет2а о' $ет"р" м":еU "*ао
ам -оре' мо$&аре " т"+ао нај%а' 'о је'но+ таро+ ео(ета
 у коме у е "%на' н"к"9 кол"#а '"%але '&е &е.е %+ра'е )
кр$ма " ку.а +/ Морт"мера/ Aо*тар! кој" је у "то &реме
'р0ао " #акалн"(у! е.ао е јо* а&"м 'о#ро теле+рама "
рекао3

) Да! +о-о'"неU теле+рам ам 'ота&"о та$но -о у-утт&у 
+/ 1ар"мору/

) Ко +а је о'нео<
) О&ај мој 'е$ак/ 4ејме! о'нео " -ро*ле не'е:е

теле+рам +/ 1ар"мору у 1акер&"л Хол! %ар не<
) Да! о$е! ја ам +а о'нео/
) Јете л" му -ре'ал" у руке< у-"та9 ја/
) Е! #а* та'а је он #"о +оре на та&ану/ Н"ам %ато у руке

мо+ао 'а му -ре'ам! ал" ам 'ао +)," 1ар"мор " она м" је
о#е.ала 'а .е теле+рам о'ма9 о'нет"/

) Да л" те &"'ел" +/ 1ар"мора<
) Не! +о-о'"неU као *то &ам ка0ем! он је #"о на та&ану/
) Aа! 2е+о&а 0ена мора %нат" +'е је #"о! ре$е -о*тар

намр+о,ено/ ?ар н"је 'о#"о теле+рам< Ако не*то н"је
#"ло у ре'у! тре#ало #" 'а е ам +/ 1ар"мор 0ал"///

И%+ле'ало м" је 'а нема м"ла 'а -ота&:ам 'а:а
-"та2а/ Тек! у &аком лу$ају #"ло је јано 'а! " -оре'
 лука&т&а Шерлока Холма! немамо 'ока%а 'а 1ар"мор
н"је #"о у Лон'ону/

Aрет-ота&"мо 'а је "т" $о&ек кој" је ер Чарла
-оле'2" &"'ео 0"&о+! -р&" -о$ео 'а у9о'" но&о+а
+о-о'ара! ка'а је о&ај 'о*ао у Ен+леку/ Шта "% то+а
"%ла%"< Да л" ра'" -о нало+у 'ру+"9 "л" "ма ам &оје %ле
намере<

Как&о+ #" "нтереа мо+ао "мат" 'а -ро+он" -оро'"(у 
1акер&"л< Aа'е м" на -амет нео#"$на о-омена "е$ена
"% у&о'но+ $ланка у Тајму/ Да л" је то #"ло 2е+о&о 'ело
"л" је то 'ола%"ло мо0'а о' неко+ 'ру+о+ кој" је 9тео 'а



-ок&ар" 2е+о&е -лано&е< Је'"н" ра%ло+ ко+а ам мо+ао 'а
е ет"м #"о је "т" онај кој" је -оменуо " ер Хенр"3 'а
1ар"моро&" %а (ео &ој 0"&от "мају -р"јатну ку.у! ако "м
(о,е %а руком 'а %атра*е " отерају -оро'"(у/ Ал" так&а
-рет-ота&ка #"ла је 'алеко о' то+а 'а о#јан" &е те тако
'у#око м"*:ене " &е*то -ота&:ене -лано&е кој" у 
мла'о+а #аронета о+ра'"л" као неком не&"':"&ом
мре0ом/ Сам Холм је рекао 'а %амр*ен"ј" лу$ај јо*
н"је "мао %а &е &реме &о+а ра'а! кој" је #"о тако -ун
'о+а,аја/ И 'ок ам "*ао уам:ен"м "&"м 'румом!
мол"о ам #о+а 'а мо+ -р"јате:а *то -ре оло#о'"
а'а*2"9 -оло&а! -а 'а мо0е 'а о&амо 'о,е " к"не 
мој"9 -ле.а те0ак терет о'+о&орнот"/

О'је'ном! #"о ам у%нем"рен у &ој"м м"л"ма! јер "%а
е#е $у9 #р%е кораке " +ла кој" ме је %&ао -о "мену/
Окрето9 е м"ле." 'а .у &"'ет" 'р Морт"мера! ал" на
моје "%нена,е2е 0ур"о је %а мном је'ан не-о%нат $о&ек/
1"о је то омален! мр*а& +о-о'"н  не0н"м "%#р"јан"м
 л"(ем! -ла& " у-ал"9 о#ра%а! у тр"'еет"м +о'"нама!
о#у$ен у "&о о'ело! а ламн"м *е*"ром на +ла&"/
1отан"$ка кут"ја &""ла му је о рамену! а у ру(" је/ но"о
%елену мре0у %а 9&ата2е ле-т"ро&а/

) О-рот".ете м" &акако ту ло#о'у! +/ 'р Ватоне! рекао
 је он ка'а а& %а'"9ан т"0е 'о мета +'е ам +а $екао/
О&'е у о&оме крају :у'" не -а%е мно+о на #онтон " не
$екају 'а #у'у -ре'та&:ен" како то у$т"&от -ро-"ује/
Мо0'а те &е. $ул" %а моје "ме о' на*е+ %аје'н"$ко+
-о%нан"ка +/ Морт"мера/ Ја ам Сте-лтон "% Мер"-"т
9ау%а/

) То у м" рекла &е. &а*а мре0а " #отан"$ка кут"ја!
о'+о&ор"9 ја! јер ам %нао 'а је +/ Сте-елтон -р"ро'2ак/
 Ал" како те &" мене -о%на&ал"<

) Ра%+о&арао ам а Морт"мером! а он м" је а -ро%ора
-ока%ао &а! #а* ка'а те -рола%"л"/ Aо*то "'емо "т"м
-утем! м"л"о ам 'а &а мо+у т"." " ам е -ре'та&"т"/



На'ам е 'а е ер Хенр" -р"јатно ое.а -оле -ута<
) ?'ра& је! 9&ала на -"та2у/
) С&" мо е -ла*"л" 'а! -оле ту0но+а краја ер

Чарло&о+! мла'" #аронет не.е мо0'а тано&ат" о&'е/ Не
мо0е е тако лако тра0"т" о' је'но+ #о+ато+ $о&ека 'о
'о,е у о&ака& крај " 'а е о&'е 0"& %ако-а/ Не тре#а 'а &ам
ка0ем 'а је %а (елу о&у окол"ну то &рло &а0но/ Сер Хенр"
н"је &а:'а ује&еран<

) Сум2ам/
) Вама је! ра%уме е! -о%ната ле+ен'а о -акленоме -у кој"

+он" -оро'"(у 1акер&"л<
) Чуо ам &е. %а то/
) Aамет $о&еку 'а тане! како у лако&еран &ет о&'а*2"

е:а("> О' -р&о+ 'о -оле'2е+ &" у +ото&" 'а е %акуну 
како у &"'ел" так&о т&оре2е у мо$&ар"/

Го&ор"о је то а оме9ом! ал" $"н" м" е 'а ам у 
2е+о&"м о$"ма -ро$"тао 'а о%#":н"је 9&ата ту т&ар/

) Та -р"$а! -ро'у0" он! %ан"мала је ер Чарла у &ел"кој
мер" " ја не ум2ам 'а је она #"ла у%рок 2е+о&е тра+"$не
мрт"/

) Како то<
) Wе+о&" 0"&(" у #"л" тол"ко "к"'ан" 'а је -оја&а ма

как&о+а -а мо+ла "мат" мртононо 'ејт&о/ Aо моме
м"*:е2у #аронет! кој" је #оло&ао о' р(а! &"'ео је у алеј"
т"о&"не оне но." %а"та не*то л"$но/ О'а&но ам е ја
&е. #ојао 'а .е му е 'о+о'"т" нек" нере.н" лу$ај! јер
ам мно+о &олео таро+ +о-о'"на! а %нао ам 'а му је р(е
ла#о/

) Отку'а те то %нал"<
) Aр"$ао м" је мој -р"јате: Морт"мер/
) В" 'акле м"л"те 'а је нек" -а -ојур"о %а ер Чарлом!

" 'а је он умро о' тра9а<
) Имате л" &" неко #о:е о#ја*2е2е<
) Јо* н"ам о томе текао неко о'ре,ено м"*:е2е/
) А +/ Шерлок Холм<





Aр" о&"м ре$"ма %ата'е м" 'а9! ал" #р% -о+ле' на
#е%а%лено л"(е " м"рне о$" мо+а -рат"о(а -ока%а*е м"
'а он не намера&а 'а ме %#ун" " "%&у$е %а је%"к/

) Не -ор"$ем 'а те нам &" -о%нат"! +/ 'окторе ре$е он/
И%&е*тај" о -о'&"%"ма &а*е+ -р"јате:а 'етект"&а т"+л"
у " 'о на/ В" 'о"та не мо0ете &ој"м к2"+ама 'а +а
-рола&:ате! а у "то &реме 'а отанете не-о%нат"/ Ка' је
Морт"мер -оменуо &а*е "ме! н"је мо+ао -оре." 'а те &"
$у&ен" -р"јате: +/Холма/ Ка'а те о&'е! јано је 'а е +/
Шерлок Холм %ан"ма %а о&у т&ар/ Aр"ро'но је он'а *то
ам :у#о-"т:"& " *то #"9 0елео 'а $ујем *та он о &ему 
м"л"<

) На то -"та2е! на 0алот! не мо+у &ам о'+о&ор"т"/
) Смем л" &а %а-"тат" 'а л" .емо "мат" $ат 'а +а л"$но

&"'"мо<
) ?а а'а не мо0е 'а "'е "% Лон'она/ ?ау%ет је 'ру+"м

лу$аје&"ма/
) Как&а *тета! он #" мо0'а унео &етлот" у о&у таму која

на окру0ује/ Ал" ако &ам ја мо+у #"то о' кор"т" у &а*ој
о-т&еној "тра%"! мол"м &а 'а ра-ола0ете мој"м
&ременом/ 1у'ете л" м" ка%ал" у коме је -ра&(у у-у.ена
&а*а ум2а "л" како м"л"те 'а &о'"те "тра+у! мо+ао #"9
мо0'а &е. а'а 'а &ам 'ам нек" кор"тан а&ет/

) У&ера&ам &а 'а ам о&'е амо у -оет" ко' &о+
-р"јате:а ер Хенр"ја " 'а м" н"как&а -омо. ма које
&рте н"је -отре#на/

) О'л"$но> ре$е Сте-лтон/ Имате -от-уно -ра&о *то те
о#а%р"&" " .ут:"&"/ В" те м" 'ал" 'о#ру лек("ју %а моју!
ое.ам! нео-рот"&у нарт:"&от " ја &ам о#е.а&ам 'а о
томе &"*е не.у н" +о&ор"т"/

Ст"+л" мо 'отле 'о мета +'е е је'на ука! тра&ом
о#рала та%а о'&ајала о' -ута " као %м"ја &"ју+ала -реко
мо$&аре/ Дено е '"%ао трм камен"т #ре+! кој" је ран"је!
као *то е &"'ело -о је'ној 'у#окој ру-"! лу0"о као
каменолом/ С 'ру+е тране &"'ео е таман тено&"т %"' "%



$"ј"9 у -укот"на " у'у#:е2а рал" -а-рат " ку-"на/ У 
'а:"н" лелујао је на не#у!/ као неко V"но&ко -еро! "&
о#лак '"ма/

) Мала *ет2а о&ом та%ом 'о&о'" на 'о Мер"-"т 9ау%а!
ре$е Сте-лтон/ Ако "мате је'ан ат ло#о'ан! мо0ете м"
 у$"н"т" %а'о&о:т&о 'а &а -ре'та&"м мојој етр"/

Моја -р&а м"ао је #"ла 'а #" тре#ало 'а ам крај ер
Хенр"ја/ Ал" та'а е ет"9 оне +ом"ле 9арт"ја " ра$уна
кој"ма је -окр"&ен 2е+о& -"а." то/ ?нао ам 'а му -р"
том не мо+у ја -омо."! а Холм м" је "%р"$"то ка%ао 'а
'о#ро -роту'"рам уе'е у мо$&ар"/ Aр"м"о ам %ато
Сте-лтоно& -о%"& " м" %аје'но кренумо уком та%ом/

) ?а"та је нео#"$ан -ре'ео о&а мо$&ара> ре$е он
+ле'ају." 'у+е #ре0у:ке а =антат"$н"м *":ат"м
крунама +ран"та/ Н"ка' н"је $о&еку 'оа'но 'а +ле'а ту 
мо$&ару/ И не лут"те как&е $у'ене тајне она кр"је> Тако
 је *"рока! " тако -ута " тако тајант&ена///

) В" је! "%+ле'а! 'о#ро -о%најете<
) Ја ам тек '&е +о'"не о&'е/ У о$"ма о&'а*2"9 0"те:а

 јо* ам 'о*:ак/ До*л" мо! ка'а је &е. ер Чарл о&'е
0"&ео/ Ал" моја -а"ја натерала ме је 'а 'о#ро "-"там
о&ај крај " &ерујем 'а "ма мало :у'" кој" +а #о:е -о%нају 
о' мене/

) Је л" те*ко 'а е о&'е $о&ек на,е<
) Врло те*ко/ В"'"те л"! на -р"мер! ону &ел"ку ра&н"(у 

тако ка е&еру "% које е ја&:ају у%&"*"(е нео#"$н"9
о#л"ка/ Aр"ме.ујете л" ту *то+о' наро$"то<

) 1"ло #" то о'л"$но мето %а +ало-/
) Ра%ум:"&о је *то тако м"л"те! ал" та је м"ао &е.

мно+е :у'е тала 0"&ота/ Aр"ме.ујете л" оне
&етло%елене мр:е! тако $ете на тој -о&р*"н"<

) Да! "%+ле'а 'а је та %ем:а -ло'н"ја но она отала/
) То је &ел"ко Гр"м-енко #лато/ Aо+ре*ан корак 'оно"

" $о&еку " 0"&от"2" мрт/ И ју$е ам &"'ео је'но+ -он"ја
кој" је тамо %алутао/ В"*е е н"је "%&укао/ Ду+о &ремена



&"'ео ам 2е+о&у +ла&у како &"р" "% #лата/ Ал" нај%а' "
2е је нетало/ Чак " у у&а +о'"*2а 'о#а о-ано је "."
-реко мо$&аре! ал" а'а! -оле јее2"9 к"*а! то је -рото
тра*но мето/ Aа о-ет ја нала%"м -ут 'о најкро&"т"ј"9
мета " &ра.ам е 0"& " %'ра&/ А9! како м" е $"н"! о-ет је
нек" %лоре.н" -он" у-ао у #лато/

Не*то мрко &а:ало е " какало у %еленој тр("/ Та'а е
&"'е како то не*то "%'у0" &рат у амртноме тра9у! а
 у0аан кр"к о'јекну кро% мо$&ару/ Мене о#у%е је%а о'
 у0аа! ал" мој -рат"ла( као 'а је "мао ја$е 0"&(е/

) Гото&о је  2"м> ре$е он/ 1лато! +а је о'&укло/ Д&а %а '&а
'ана! а мо0'а јо* мно+"! јер он" лутају -о окол"н" -ау."
" не умеју 'а ра%л"кују #лато о' $&рто+а тла &е 'ок не
тра'ају/ О-ано је мето &ел"ко Гр"м-енко #лато/

) А &" ка0ете 'а "-ак "'ете ту'а< /
) Да! "ма '&е)тр" та%е %а -е*аке кој"ма &е*т $о&ек

мо0е 'а "'е/ Ја ам "9 на*ао/
) Ал" %а*то "'ете -о том тако о-аном тлу<
) В"'"те л" оне #ре0у:ке тамо< То у -ра&а отр&а!

+о'"нама &е. не-рола%н"м #латом окру0ена а &"9
трана/ Ту е нала%е нај#о:е #":ке " ле-т"р"! амо ка'
$о&ек уме 'а т"+не 'он'е/

) Он'а .у " ја "'у." -ут оку*ат" ре.у/
Он ме -о+ле'а "%нена,ено " у%&"кну3
) И%#"јте! %а "ме #о0је! так&у м"ао "% +ла&е> Не.у 'а &а

 ја но"м на 'у*"/ Ја &а у&ера&ам 'а нема н" најма2е+
"%+ле'а 'а #"те е мо+л" 0"&" &рат"т"/ И ја мо+у 'а "'ем
амо %#о+ то+а *то ам у-амт"о некол"ко %нако&а које је
те*ко о-"ат"/

) Хало> у%&"кну9 ја/ Шта је то<
Ду+о! 'у#око %а&"ја2е нео-""&о ту0но+ "%ра%а о'јекну 

кро% мо$&ару &е 'о на/ И-у2а&ало је (ео &а%'у9! -а "-ак
е н"је мо+ло та$но ре." о'акле 'ола%"/ И%+ле'ало је 
-о$етка као нек" *а-ат! а он'а је рало &е 'о урл"ка "
нетало о-ет у мелан9ол"$но 'р9та&ом *а-та2у/ Сте-лтон



ме +ле'а*е  нео#"$н"м "%ра%ом на л"(у " ре$е он'а3
) Нео#"$но је мето о&а мо$&ара>
) Ал"! *та је то<
) Aрот наро' &ел" 'а је то #акер&"лк" -а кој" %а&"ја

о$екују." &ој -лен/ Ја ам +а 'оа' $уо је'ан-ут "л"
'&а-ут! ал" н"ка' тако +лано/

Ое.ај $у'но+ тра9а те0е м" р(е! " ја -о$е9 +ле'ат"
око е#е &ел"ку %елену " "&у ра&н"(у/ На (елој тој
*"рокој -о&р*"н" н"*та е н"је кретало ем некол"ко
+а&рано&а кој" у +рак.у." е'ел" на &р9у тене "%а на/

) В" те нау$но о#ра%о&ан $о&ек! реко9 Сте-лтону/ В"
&а:'а не &ерујете у так&у +лу-от/ Шта је -о &а*ем
м"*:е2у у%рок о&о+ нео#"$но+ %&ука<

) Ру-е у #лату -онека' о'јекну $у'н"м +лао&"ма/ Дола%"
то о' му:а кој" е -у*та "л" о' &о'е која е -е2е "л" о'
не$е+ л"$но+/

) Не! не! о&о је #"о +ла 0"&о+а т&ора/
) Да л" те мо0'а $ул" ка'+о' #ука&$е& +ла<
) Н"ам н"ка'/
) 1ука&а( је а'а у Ен+лекој &рло ретка -т"(аU мо0е е

ре." 'а је "%умрла/ Ал" у мо$&ар" е мо0'а %а'р0ала/ Да!
 ја е не #"9 $у'"о ако е ут&р'" 'а је урл"к кој" мо $ул"
#"о +ла -оле'2е+ #ука&(а/

) У &ом 0"&оту н"ам $уо не*то тако а&ет"2к" $у'но>
) Да! о&о је &рло не-р"јатна окол"на> В"'"те л" тамо

-реко онај лана( #ре0у:ка/ Шта -р"ме.ујете он'е<
Zела трма -а'"на #"ла је -окр"&ена  нек"9 '&а'еетак

окру+лат"9 камен"9 +ра,е&"на/
) Как&е у оно %+ра'е< Торо&"<
) Не/ То у ку.е на*"9 $ан"9 -раота(а/ У -ре"тор"јко

'о#а мо$&ара је #"ла +уто нае:ена! а -о*то 'о(н"је н"ко
о&'е н"је тано&ао! то мо на*л" ку.е онако како у #"ле
на-у*тене/ То у 2"9о&" &"+&ам" #е% кро&а/ Мо0ете 'а
&"'"те јо* " 2"9о&а о+2"*та " -оте:е! ако &а
 :у#о-"т:"&от тамо о'&е'е/



) Aа то је -ра&" +ра'> А ка'а у :у'" тамо тано&ал"<
) У но&"је камено 'о#а/ Датум не-о%нат/
) Шта у ра'"л" :у'" о&'е<
) На-аал" у &оју току/ Нау$"л" у та'а 'а ко-ају 

("нк! ка'а је #рон%ан" ма$ -о$ео 'а -от"кује камену 
#уVу/ В"'"те л" оне 'у#оке јаме на оном 'ру+ом
#ре0у:ку< То у 2"9о&" ру'н"("/ Да! &"'е.ете " на."
 .ете ра%не нео#"$не т&ар" на на*ој мо$&ар"! +/ 'окторе>
О! "%&"н"те ме %а тренутак/ О&о је "%&ено је'ан ("кло-"'/

Нека мала #у#а -релетела је -реко на*е+ -ута " "то+
$аа Сте-лтон -ојур" %а 2ом &еома #р%о " &е*то/ На моју 
0алот! #у#а -олете ка мо$&ар"! ал" мој -о%нан"к не
-рем"*:ају." е н"мало -о$е 'а ка$е а је'но+ тра&ом
о#рало+ отр&(ета 'о 'ру+о+! а 2е+о&а %елена мре0а %а
 ле-т"ре ле-р*ала је у &а%'у9у/ Aоматрао ам +а а
ое.а2ем '"&:е2а %#о+ нео#"$не &е*т"не окретнот"!
ал" '"&:е2а које је #"ло -оме*ано а ое.ајем тра9а! јер
 је мо+ао &ако+ $аа 'а "%+у#" $&рто тле "-о' но+у " 'а
 у-а'не у мртононо #лато/

О'је'ном $у9 кораке " &"'е9! ка'а е окрето9! на та%"
-оре' е#е је'ну 0енку -р"л"ку/ До*ла је "% -ра&(а +'е
 је! у'е." -о о#лаку '"ма! ле0ао Мер"-"т 9ау%! ал" %#о+
талаато+ %ем:"*та н"ам је &"'ео &е 'ок н"је т"+ла 'о
мене/

Н"ам н" ум2ао 'а је -ре'а мном тајала +),"(а
Сте-лтон! о којој ам &е. лу*аоU јер 'аме у уо-*те
морале #"т" ретке у о&ом крају! а е.ао ам е 'а е о 2ој
+о&ор"ло као о -ра&ој ле-от"("/ ?а"та је #"ла ле-от"(а
та 0ена која м" је -р"ла%"ла! " то ле-от"(а наро$"те
&рте/ Н"је е мо+ла %ам"л"т" &е.а нел"$нот не+о *то
у #"л" о&ај #рат " етра/ Сте-лтон је "мао &етлу коу "
"&е о$"! как&е е $ето &",ају! а она је #"ла најтамн"ја
(рнка коју ам 'отле &"'ео у Ен+лекој ) &"тка! &"ока!
еле+антна/ Wено +ор'о! ="но л"(е #"ло је тако -ра&"лно
'а #" е мо+ло матрат" #е%"%ра0ајн"м! 'а н"у #"ле тако



 ле-е уне " тако 0"&е (рне о$"/ Са &ојом #е-рекорном
="+уром " ле-"м 9а:"нама #"ла је она %а"та нео#"$на
-р"л"ка на о&ој уам:еној та%" уре' мо$&аре/ Wене о$"
-рат"ле у #рата ка'а ам е окренуо/ Та'а је у#р%ала &оје
кораке " -р"*ла м"/ Ск"нуо ам *е*"р " 9тео ам 'а
ка0ем некол"ко ре$" о#ја*2е2а! ал" оно *то она ре$е
о'&е'е моје м"л" на а&"м 'ру+" -ут/

) От-утујте> -ро*а-та она/ От-утујте мета натра+ у 
 Лон'он>>>

Гле'ао ам је а& %#у2ен " #е% ре$"/ Wене о$" у е
#л"тале " она нетр-:"&о у'ар" но+ом/

) Н"как&а о#ја*2е2а не мо+у 'ат">
Го&ор"ла је #р%о! 'у#ок"м +лаом! у коме оет"9

карактер"т"$но! коро трана$ко *у*кета2е/
) Тако &ам #о+а! у$"н"те то *то &а мол"м> От-утујте "

не кро$"те н"ка' &"*е у о&ај крај>
) Ал" ја ам тек т"+ао///
) Чо&е$е! $о&е$е> у%&"кну она/ ?ар не.ете ул"*"т"

о-омену коју &ам 'ајем ра'" &а*е+ 'о#ра< Врат"те е у 
 Лон'он> От-утујте јо* &е$ера> У'а:"те е -о*то)-ото
о'а&'е///Aт> Дола%" мој #рат/ Не ре("те -ре' 2"м н" ре$"
'а ам &а ја о-оменула/ Хо.ете л" #"т" тако 'о#р" 'а м"
 у#ерете ону ор9"'еју! тамо "%а оно+ 0#уна< М" о&'е у 
мо$&ар" "мамо мно+о ор9"'еја/ Ит"на! &" те 'о*л"
мало 'о(кан 'а &"'"те &е ле-оте на*е+а краја///

Сте-лтон је на-ут"о ло& " &ра.ао е румен"9 о#ра%а
'"*у." те*ко/

) Гле! ту је " 1ер"л> ре$е он/
 У$"н"ло м" е као 'а тон 2е+о&о+ -о%'ра&а н"је #"о #а*

&рло р'а$ан/
) О! 4ек! ал" " е т" о%ној"о>
) Да! јур"о ам је'но+ ("кло-"'а/ Он је &рло ре'ак!

наро$"то у -о%ну јеен/ Штета *то +а н"ам мо+ао
 у9&ат"т">

Го&ор"о је ра&но'у*н"м +лаом! ал" 2е+о&е мале &етле



о$" *етале у не-ретано "%ме,у 'е&ојке " мене/
) В" те е ам" у-о%нал"! као *то &"'"м! -ро'у0" он/
) Да! рекла ам #а* мало$а ер Хенр"ју 'а је 'о*ао мало

'о(кан 'а &"'" &е нео#"$не ле-оте на*е мо$&аре/
) Сер Хенр"< Т" м"л"* 'а је +о-о'"н ) ер Хенр"<
) Aа 'а! мора #"т" 'а је то ер Хенр" 1акер&"л/
) Не! не> у%&"кну9 ја/ Ја ам о#"$ан +ра,ан"н! ал" 2е+о&

-р"јате:/ Моје је "ме 'р Ватон/
Румен"ло %#о+ #еа " :ут"не -оја&" е на 2еном

"%ра0ајном л"(у " она ре$е3
) На* је ра%+о&ор! 'акле! #"о не-ора%ум/
) Aа! %а ра%+о&ор н"те "мал" мно+о &ремена! -р"мет"

2ен #рат о-ет а он"м "-"т"&а$к"м -о+ле'ом/
) Го&ор"ла ам као 'а је 'р Ватон тано&н"к на*е+а

краја а не +от! ка%ала је она/ Wему је -р"л"$но &еје'но
'а л" је о&о +о'"*2е 'о#а рано "л" -о%но %а ор9"'еје///
 Ал" &" .ете &акако -о."  нама у Мер"-"т 9ау%<

Во'"о је јо* је'ан кратак 'ео -ута 'о -ра&е е:а$ке ку.е!
о%#":на тамена "%+ле'а! која је ран"је -р"-а'ала неком
"му.ном то$ару! а а'а #"ла "%нутра -ре-ра&:ена у 
а&"м мо'еран тан/ Ку.у је окру0а&ао &о.2ак! ал" је
'р&е.е *то је ту рало #"ло #о+а:ато " кр"&о! " &е је
-ра&"ло не-р"јатан! мелан9ол"$ан ут"ак/ Стар"
лу0"те: у л"&реј" која му је р,а&о тајала н"је -р"л"$"о
о&ој окол"н"/

Ку.а је "мала некол"ко -ротран"9 о#а! наме*тен"9 а
еле+ан("јом која је о'а&ала уку је'не 'аме/ Aо+ле'а9 кро%
-ро%ор #екрајну мо$&ару! -оејану +ран"тн"м тенама/
Мо$&ара е #е% -рек"'а -ру0ала &е 'о 'алеко+ &"'"ка/
Морао ам " не9от"(е 'а -ом"л"м у е#" *та је то је'но+
о#ра%о&ано+ $о&ека " је'ну ле-у 'е&ојку мо+ло натерат" 'а
о&ака& крај "%а#еру е#" %а тано&а2е/

) ?ар не! нео#"$на окол"на< -р"мет" он као 'а је
-ро$"тао моје м"л"/ А "-ак е о&'е ое.амо а&"м
ре.н"! %ар не! 1ер"л<



) Врло ре.н"! о'+о&ор" онаU ал" 2ене ре$" н"у %&у$але
 у&ер:"&о/

) Имао ам је'ну *колу! ната&" Сте-лтон! +оре на
е&еру/ Ме9ан"$к" -оао %а $о&ека кака& ам ја н"је #а*
"нтереантан! ал" "-ак ое.ао ам е ре.ан *то ам
&ако+а 'ана а омла'"ном! *то мо+у 'а о#ра%ујем 'е$је
'у*е " 'а "9 "-у2а&ам &ој"м о-т&ен"м "'еал"ма/ На
0алот! у'#"на је #"ла не-р"јате:к" ра-оло0ена
-рема мен"/ О-ана %ара%а "%#"ла је у *кол" " умрла у 
нам тр" 'е$ка/ О' то+а у'ара на* %а&о' н"је мо+ао &"*е 'а
е о-ора&" " нај&е." 'ео мо+а ка-"тала #е-о&ратно је
"%+у#:ен/ Најте0е м" је -ало то *то ам "%+у#"о 'ру*т&о
мој"9 'е$ака/ Ал" #е% о#%"ра на то! мо+ао ам е 'онекле "
ра'о&ат" &ојој нере."! јер ам о&'е на*ао нео+ран"$ено
-о:е ра'а %а &оје &ел"ко "нтерео&а2е у о#лат"
#отан"ке " %ооло+"је! а моја етра &ол" -р"ро'у "то
онол"ко кол"ко " ја/ О'р0ао ам &ам о&ај 'у+" +о&ор! 'р
Ватоне! %ато *то те тако %ам"*:ено +ле'ал" у мо$&ару/

) ?а"та м" је #а* #"ло "нуло кро% +ла&у 'а је о&'е мало
'оа'но ) ма2е %а &а не+о %а &а*у етру/

) О! мен" н"ка' н"је 'оа'но> у%&"кну она #р%о/
) М" "мамо к2"+а! #а&"мо е ту'"јама! а " на*" уе'"

у "нтереантн"/ Г/ Морт"мер је у &ојој тру(" &рло у$ен
+о-о'"н/ Ја'н" ер Чарл #"о је тако,е о'л"$ан $о&ек %а
'ру*т&о/ М" мо е 'о#ро -о%на&ал"  2"м " #е% 2е+а нам
 је тако те*ко 'а &ам -рото не мо+у ре."/ Шта м"л"те!
ре$е о'је'ном Сте-лтон! не.у &а:'а метат" ако &е. 'ана
-оле -о'не о'ем у 1акер&"л Хол " у-о%нам е а ер
Хенр"јем<

) Ра%уме е 'а не.етеU он .е е! на-рот"&! мно+о ра'о&ат"/
) Он'а #у'"те &" тако 'о#р"! -а му ре("те 'а .у 'о."/

Мо0'а .емо " м" мо." 'а 'о-р"неемо &ој 'ео 'а е он
на&"кне на но&у окол"ну/ Хо.ете л" +оре а мном!
+о-о'"не 'окторе! 'а -ре+ле'ате моју %#"рку ле-т"ро&а<
М"л"м 'а је то нај-от-ун"ја %#"рка те &рте у





 ју+о%а-а'ној Ен+лекој/ Док &" %а&р*"те ра%+ле'а2е! #".е
" ру$ак +ото&//
 Ал" ја ам е 0ур"о 'а е &рат"м ер Хенр"ју/

Мелан9ол"ја мо$&аре! мрт оно+а ко2а! тра*н" +ла кој"
ме је уре' #ело+ 'ана -о'ет"о на је%"&у ле+ен'у о
-акленом -у ) &е је то мој"м м"л"ма 'а&ало ту0ну ноту/
 У% то! о&"м &"*е "л" ма2е нео'ре,ен"м ут"("ма
-р"'ру0"ла е јо* " она о-омена +),"(е Сте-лтон! јана "
ра%+о&етнаU она је +о&ор"ла а тол"ко у-орне о%#":нот"
'а је неум2"&о "мала %а то &а0н"9 ра%ло+а/ ?ато ам! "
-оре' на&а:"&а2а! о'#"о -о%"& на ру$ак " кренуо о'ма9
натра+/

И*ао ам -о та%" о#ралој тра&ом/ Ит"м -утем кој"м
мо " 'о*л"U ал" мора #"т" 'а је #"ло " неке -ре$"(е коју 
у тано&н"(" мо$&аре -о%на&ал"U јер -ре не+о *то ам
т"+ао 'о 'рума! &"'е9 на &оје &ел"ко "%нена,е2е +),"(у 
Сте-лтон +'е е'" на је'ном &ел"ком камену -оре' та%е/
 Л"(е јој е румен"ло о' #р%о+ тр$а2а " то је 2у уоталом
$"н"ло јо* ле-*омU руку је 'р0ала на р(у/

) Тр$ала ам (ел"м -утем 'а &а т"+нем! +о-о'"не
'окторе! ре$е она/ Н"ам "мала н" тол"ко &ремена 'а
*е*"р та&"м на +ла&у/ Не мем 'у+о 'а е %а'р0"м! јер
#" "на$е мој #рат -р"мет"о 'а ме нема ко' ку.е/ Хтела ам
'а &ам ка0ем како м" је 0ао *то ам на-ра&"ла ту +лу-у 
+ре*ку " м"л"ла 'а те &" ер Хенр"/ Мол"м &а!
%а#ора&"те моје ре$" које %а &а немају н"как&о+ %на$е2а/

) Ал" ја не мо+у 'а "9 %а#ора&"м! +),"(е Сте-лтон!
о'+о&ор"9 ја/ Ја ам -р"јате: ер Хенр"ја " 2е+о&о 'о#ро
 ле0" м" на р(у/ Ка0"те м" %а*то те онако на&а:"&ал"
'а е ер Хенр" &рат" у Лон'он/

) ^енка .у'! +о-о'"не 'окторе> Ка' ме #у'ете #о:е
 у-о%нал"! &"'е.ете 'а ја н"ам у&ек у та2у 'а 'ам ра%ло+е
&ој"м ре$"ма "л" -оту-("ма/

) Не! не> Тон &а*е+а +лаа јо* м" %&у$" у у*"ма/ Ва*
-о+ле' м" јо* тој" -ре' о$"ма/ Мол"м &а! #у'"те



"крен" -рема мен"! +),"(е Сте-лтон! јер откако ам
т"+ао о&амо ое.ам као 'а ам окру0ен нек"м
тајант&ен"м енкама/ ^"&от м" "%+ле'а као &ел"ко
Гр"м-енко #лато а 2е+о&"м мно+о#ројн"м мет"ма
0"&о+а #лата у које $о&ек мо0е 'а утоне/ И н"+'е &о,е 'а
нам -ока0е -ут> Мол"м &а! ка0"те м" *та &а*е ре$"
%на$е! а ја &ам о#е.а&ам 'а .у &е ао-*т"т" ер Хенр"ју/

?а је'ан тренутак -реко 2ено+ л"(а -релете "%ра%
нео'лу$нот"! ал" о'ма9 %ат"м 2ене о$" 'о#"*е &ој
9ла'н" јај " она о'+о&ор"3

) В" "у&"*е &ел"к" %на$ај -р"'ајете мој"м ре$"ма!
+о-о'"не 'окторе/ Мо+а #рата " мене мно+о је -отрела
мрт ер Чарла/ 1"л" мо 'о#р" -р"јате:"  2"м " он је
&олео 'а -реко мо$&аре 'о*ета $ето 'о на*е ку.е/ Он је
му$но ое.ао -роклетт&о које је ле0ало на 2е+о&ој
-оро'"("/ Ка' је 'о*ао 2е+о& тра+"$ан крај! 'о#"ла ам
а&"м -р"ро'н" ут"ак 'а 2е+о&а тра9о&а2а! о кој"ма је
$ето +о&ор"о! н"у #"ла а&"м #е%ра%ло0на/ У-ла*"ла
ам е %ато 'а о-ет је'ан $лан 2е+о&е -оро'"(е не #у'е
9тео 'а танује о&'е " "мала ам ое.а2е 'а +а морам
о-оменут" кол"ка му о-анот -рет"/ Н"*та &"*е н"у 
%на$"ле оне моје ре$"/

) Ал"! у $ему е атој" о-анот<
) ?ар не %нате ле+ен'у о -у<
) У так&е +лу-от" не &ерујем>
) Ал" ја &ерујем> Ако "мате "кака& ут"(ај на ер Хенр"ја!

о'&е'"те +а 'а:е о' о&о+а мета које је %а 2е+о&у -оро'"(у 
 у&ек #"ло о-ано/ С&ет је &ел"к"/ ?а*то 'а 0"&" #а* у 
 је'ном тако о-аном крају<

) 1а* %ато *то је крај о-аан/ То је -р"ро'а ер Хенр"ја/
1ој"м е! ако м" не 'ате нека о'ре,ен"ја о#а&е*те2а! не.у 
н" у ком лу$ају мо." 'а +а на+о&ор"м 'а "'е о'а&'е/

) Н"*та о'ре,ено не мо+у &ам ре."! јер ја не %нам н"*та/
) Хтео #"9 'а &ам -ота&"м је'но -"та2е! +),"(е

Сте-лтон/ Ако те &ој"м -р&"м ре$"ма које те м"



 у-ут"л" 0елел" амо 'а ме тако нео'ре,ено о-оменете!
%а*то те е он'а а онол"ко тра9а %а#р"нул" 'а о томе
&а* #рат н"*та не $ује> У т"м ре$"ма н"је #"ло н"$е+
$ему #" он "л" "ко 'ру+" мо+ао не*то 'а -р"мет"/

) Моме је #рату тало мно+о 'о то+а 'а 1акер&"л Хол не
отане -утU он &ерује 'а је то &ел"ка кор"т %а &е на*е
"рома*не е:аке/ Мно+о #" е на:ут"о ка'а #" $уо 'а
ам рекла ма *та *то #" мо+ло 'а ер Хенр"ја натера 'а
о'е о'а&'е/// Ал" ја ам у$"н"ла &оју 'у0нот " не.у &"*е
н"*та 'а ка0ем/ Морам а'а ку."! јер .е "на$е -р"мет"т"
'а ам от"*ла " -оум2а.е 'а ам +о&ор"ла  &ама/

Она е окрете " %а некол"ко тренутака нета'е "%а
+ран"тн"9 тена/ Ја -ро'у0"9 -ут %а 1акер&"л Хол а
р(ем -ун"м нео'ре,ен"9 тра9о&а2а/



VIII

ПРВИ ИЗВЕШТАЈ ДР ВАТСОНА

О'а'а .у -рат"т" ток 'о+а,аја -о -"м"ма која ам
 у-у."&ао Шерлоку Холму/ A"ма ле0е -ре'а мном на
мом -"а.ем толу/ Не'отаје амо је'ан л"т/ Ина$е!
ао-*т".у "9 та$но онако како ам "9 на-"ао! јер у у 
2"ма &а моја ра%на ое.а2а " ум2"$е2а 'ата &ерн"је но
*то #" #"ло мо+у.но ка' #"9 е -оу%'ао амо у &оје
-ам.е2е! ма'а је " оно а$у&ало јано " та$но &е о&е
тра+"$не 'о+а,аје3

1акер&"л Хол! NT/ окто#ра
Дра+" мој Холме!
Моја 'оа'а*2а -"ма " 'е-е*е у+ла&ном у те та$но

о#а&е*та&ал" о току 'о+а,аја " т" %на* &е *то е 'о+а,а у 
о&оме крају "%а #о0ј"9 ле,а/ Што 'у0е отајем о&'е! &е
м" те0е -р"т"кује 'у*у о&а мо$&ара " 2ена -ут"2а! -а
$ак " о&а 2ена је%"&а 'ра0/ Ка' $о&ек о&амо 'о,е! -от-уно
 је о'е$ен о' а&ремене Ен+леке/ ?ато у-о%на #о:е
тано&е " 0"&от -ре"тор"јк"9 :у'"/ Ку' +о' кренем!
&у'а на"ла%"м на ку.е о&о+а 'а&но нетало+ наро'а! на



2е+о&е +ро#о&е " &ел"ко те2е које матрају %а ту#о&е
2е+о&"9 9рамо&а/ Ка' $о&ек #о:е ра%+ле'а "&е кол"#е о'
камена на о#рон("ма #ре+о&а! %а#ора&" &реме у коме ам
0"&"U " ка' #" "% он"9 н"к"9 &рата "%"*ао нек" комат"
$о&ек! о+рнут кр%ном! а луком " трелом ) 2е+о&а -оја&а
"%+ле'ала #" а&"м -р"ро'на/ Нај$у'н"је "%+ле'а -"та2е
како у тако +уто нае:ено мо+л" 'а 0"&е на о&оме тлу 
које је у&ек #"ло &еома не-ло'но/ Ја н"ам ар9еоло+! ал"
&ерујем 'а је то #"о нек" наро' #е% ратн"$к"9 оо#"на!
наро' ко+а у +он"л" мно+" не-р"јате:"! -а је! 9тео не
9тео! морао 'а е %а'о&о:" он"м *то н"ко 'ру+" н"је н"
0елео/
 Ал" &е то нема н"как&е &е%е  м""јом коју " м"

-о&ер"о " #".е! нема ум2е!&рло мало %ан"м:"&о %а т&ој
-ракт"$н" 'у9/ Се.ам е јо* &рло 'о#ро како је %а те#е
#"ло а&"м &еје'но 'а л" е Сун(е окре.е око ?ем:е "л"
?ем:а око Сун(а/ Врат".у е %ато $"2ен"(ама које у у 
&е%" а ер Хенр"јем 1акер&"лом/ Што -оле'2"9 'ана
н"" 'о#"о н"је'но+ "%&е*таја! о#ја*2а&а е т"ме *то
н"ам "мао 'а ја&"м н"*та %на$ајно/ Ал" та'а е -оја&"ла
 је'на "%нена'на околнот  којом .у те у-о%нат" у току 
мо+а ао-*те2а/

Aре &е+а! морам 'а т" ја&"м некол"ко 'ру+"9 момената/
Је'ан о' 2"9 је #ект&о ро#"ја*а "% Aр"нтауна! о коме
ам т" 'оа' амо у% -ут +о&ор"о/ Он је -о#е+ао у мо$&ару!
ал" а'а е мо0е  мно+о ра%ло+а &еро&ат" 'а је -от-уно
на-ут"о о&ај крај! *то %а е:аке кој" уам:ено 0"&е у 
о&оме крају %на$" оло#о,е2е о' је'не те*ке #р"+е/ О'
2е+о&о+ #ект&а -ро*ле у &е. '&е не'е:е " %а &е то
&реме н"ко +а н"је н" &"'ео н" $уо/ Да је он мо+ао 'а о&"9
$етрнает 'ана "%'р0" у мо$&ар"! "%+ле'а "к:у$ено/ 1"о
 је! ра%уме е! у та2у 'а е &рло лако акр"је/ С&ака камена
кол"#а -ре"тор"јко+ наро'а мо+ла је 'а му -олу0" као
клон"*те/ Ал" он н"је мо+ао н"*та 'а је'е! ем ако н"је
 у9&ат"о неку о&(у у мо$&ар" " %аклао је/ ?ато м"л"мо 'а



 је от"*ао! " е:а(" у мо$&ар" -а&ају а'а о-ет мно+о
м"рн"је/
 У %амку "ма на $ет"р" о'рала му*кар(а! те #"мо

&ак" на-а' мо+л" лако 'а о'#"јемоU ал" -р"%најем 'а е
#р"немо %а Сте-лтоно&е/ Он" 0"&е м":ама 'алеко о'
&аке :у'ке -омо."/ У 2"9о&ој у ку." је'на лу0а&ка!
тар" лу+а! етра " #рат/ А он н"је оо#"то на0ан $о&ек/
1"л" #" не-оо#н" %а от-ор! ако #" у 2"9о&у ку.у -ро'ро
нек" о$ајн"к! као *то је у#"(а "% Нот"н+ Х"ла/ Сер Хенр"
 је "то тако ра%умео о-анот 2"9о&о+ -оло0аја "
-ре'ло0"о "м 'а &о+а ко2у*ара Aер&"на -о*а:е 'а
-а&а у Мер"-"т Хау%у! ал" Сте-лтон н"је 9тео %а то н" 'а
$ује/

Не мо0е е -ор"(ат" 'а на* -р"јате: #аронет не
-ока%ује %натно "нтерео&а2е %а на*у ле-у уетку/ То
н"је н"как&о $у'о! јер је'ном $о&еку кој" је тако нау$ен на
ра' као ер Хенр" мора о&'е &реме 'а #у'е &рло 'у+о! а она
 је $аро#но ле-а 0ена/ Има не$е+ тро-ко+! е+%от"$но+ у 
2ој! не$е+ *то а&"м о'у'ара о' оно+ 9ла'но+ "
ра$унато+ #".а 2ено+ #рата/ Aа "-ак -онека' м" е
 у$"н" као 'а " у 2ему т"2а нека кр"&ена &атра/ У &аком
лу$ају! &р*" он на 2у &рло %натан ут"(ај! јер ам
-р"мет"о како у ра%+о&ору она тално -о+ле'а на 2е+а као
'а %а &аку ре$ коју ка0е тра0" о' 2е+а о'о#ре2е/ На'ам
е 'а ле-о -оту-а  2ом/ У 2е+о&"м о$"ма о'"ја&а нек"
9ла'ан јај! а уне у му танке " те+нутеU " је'но " 'ру+о
о'аје мо0'а о'лу$ан! а мо0'а " уро& карактер/ Т" .е* +а
а "нтерео&а2ем "%#л"0е -роту'"рат"/

Ве. -р&о+ 'ана у-о%нао е он а ер Хенр"јем! а о'ма9
"'у.е+ јутра -о&ео на је 'о мета +'е је! како ле+ен'а
-р"$а! #е%#о0н" Хју+о окон$ао &ој 0"&от/ То је мето
некол"ко м":а 'у#око у мо$&ар" " ту0но ут"$е на 'у*у!
те м" је -от-уно ра%ум:"&о како је натала ле+ен'а/
И%ме,у о*тр"9 тена &о'" је'на јару+а 'о от&орене
 л"&а'е! у којој е на амој ре'"н" '"0у '&а &ел"ка камена



а о*тр"м &р9о&"ма! као 'а "% %ем:е "%#"јају о+ромн"
о$2а(" неке V"но&ке %&ер"/ Мето у &аком -о+ле'у 
о'+о&ара (ен" таре тра+е'"је! како је ле+ен'а -р"$а/ Сер
Хенр" је некол"ко -ута %а-"тао Сте-лтона 'а л" он %а"та
&ерује 'а е нат-р"ро'не мо." мо+у 'а уме*ају у у'#"ну 
мртн"9 :у'"/ Го&ор"о је то у *а:"&ом тону! ал" е лако
мо+ло -р"мет"т" 'а (елу т&ар у%"ма -от-уно о%#":но/
Сте-лтон је #"о о#а%р"& у &ој"м о'+о&ор"маU о$е&"'но
н"је ка%ао &е *та м"л" " акр"о је &оје -ра&о м"*:е2е
"% о#%"ра -рема ое.а2"ма #аронета/ Aр"$ао је о
л"$н"м лу$аје&"ма ка'а у -оро'"(е тр-еле о' так&"9
+о2е2а " м" мо "мал" ут"ак као 'а он у о&ом лу$ају 
-от-уно 'ел" наро'но ује&ерје/

На -о&ратку! &рат"л" мо на ру$ак у Мер"-"т 9ау% "
о&'е е ер Хенр" у-о%нао а +),"(ом Сте-лтон/ О' -р&о+
тренутка "%+ле'а 'а е оет"о #л"%ак 2ој! " ја #"9 е морао
%а"та &арат"! ако ое.а2е н"је о#отрано/ Aр" -о&ратку 
ку."! тално је не*то о 2ој +о&ор"о " ота'а н"је -ро*ао
мо0'а н"је'ан 'ан! а 'а он н"је &"'ео #рата " етру 
Сте-лтон/ Ве$ера .е он" о&'е &е$ерат"! а &е. је #"ло ре$"
'а .емо "'у.е не'е:е #"т" -о%&ан" к 2"ма/ Рекао #"
$о&ек 'а #" так&а -арт"ја Сте-лтону &рло 'о#ро 'о*ла %а
2е+о&у етру/ Aа "-ак &"*е но је'ан-ут -р"мет"о ам на
2е+о&ом л"(у "%ра% најо*тр"је+ не%а'о&о:т&а ка'а ер
Хенр" на-ра&" 2е+о&ој етр" нек" ком-л"мент/ Сте-лтон
 је! нема ум2е! мно+о &ол"! " 2е+о& #" 0"&от #"о &рло
-ут ка'а #" она от"*ла! ал" &р9уна( е#"$нот" #"о #"
ка'а #" он 2ој та&:ао -ре-реке на -ут %а је'ну тако јајну 
-р"л"ку/ Је'но је амо "%&ено %а мене/ Он не 0ел" 'а е
о&о -р"јате:т&о -рет&ор" у :у#а&! " ја ам -р"мет"о како
е он тру'" 'а "м -ре$" атанак у $ет"р" ока/ У%+ре'
#у'" ре$ено! %а мене #" #"ло јо* те0е 'а "%&е'ем у-утт&о
које " м" 'ао 'а ер Хенр"ја н"ка'а не -у*там амо+! ако
е на*"м отал"м те*ко.ама -р"'ру0" јо* " :у#а&/ 1р%о
#"9 #е% &аке ум2е! -ретао 'а #у'ем ом":ен! ако #"9



т&оја у-утт&а у том -о+ле'у 'оло&но "%&р*а&ао/
Онома' ) у $ет&ртак! 'а та$но о'ре'"м 'ан ) ру$ао је

Морт"мер ко' на/ У Лон+ Дауну -ре+ле'ао је је'ан +ро# "
на*ао је'ну -ре"тор"јку ло#а2у која +а је "-ун"ла
&ел"ком ра'о*.у/ Он т" је енту%"јат как&о+ &"*е нема/
Aоле ру$ка 'о*л" у Сте-лтоно&" " 'о#р" лекар о'&ео
на је &е 'о алеје т"о&"не 'а нам -о мол#" ер Хенр"ја
та$но о#јан" како е о'"+рао 'о+а,ај оне ко#не но."/
 Алеја т"о&"не је 'у+ " -ут -ут "%ме,у '&а &"ока

-от*"*ана %"'аU у%ан" тра&2ак нала%" е а тране/
От-р"л"ке на -ола -ута нала%е е &ратн"(е које &о'е у 
мо$&ару! " ту је тар" +о-о'"н отреао -е-ео а ("+аре/
Вратн"(е у #"ле о' лета&а! а ре%ом/ И%а 2"9 -ру0а е
&ел"ка мо$&ара/ Се.ао ам е т&ој"9 -рет-ота&к" о том
'о+а,ају " -оку*ао ам 'а т&ор"м у е#" л"ку о томе/
Ка'а је тар" +о-о'"н! рекао " т"! тајао #л"%у &ратн"(а!
&"'ео је како не*то "% мо$&аре 'ола%"! не*то *то +а је
тако у-ла*"ло 'а је "%+у#"о -р"ут&о 'у9а! -а тр$ао "
тр$ао 'ок о' тра9а " "%нуренот" н"је -ао мрта&/ Шта +а
 је то +он"ло< Нек" о&$арк" -а "% мо$&аре< Ил" (рн"!
о+ромн"! је%"&" -а "% -акла< Да л" у неке :у'ке руке
#"ле у то уме*ане< Да л" је #ле'" 1ар"мор %нао &"*е но
*то је 9тео 'а ка0е< С&е је не"%&ено " нео'ре,ено! ал"
&у'а тој" (рна енка %ло$"на "%а %а+онетке/

Откако ам на-"ао &оје -оле'2е -"мо у-о%нао ам е
а јо* је'н"м уе'ом3 а +/ [ранклан'ом "% Ла=тер Хола!
кој" је у'а:ен $ет"р" м":е о' на у ју0ном -ра&(у/ То је
 је'ан тар"ј" +о-о'"н! а (р&ен"м л"(ем " е'ом коом "
&рло колер"$н"м карактером/ Wе+о&а трат је #р"танко
-ра&о " он је ле-о "ма2е уло0"о у ра%не -арн"(е/
Aарн"$" е "% $"то+ %а'о&о:т&а 'а е -ор" " у&ек је
-реман 'а е -р"м" је'не "л" 'ру+е тране неко+а -ора/
Н"је он'а н"как&о $у'о *то +а је то %а'о&о:т&о ку-о
тало/ С &ремена на &реме "%'а он %а#рану 'а е "'е нек"м
-утем/ Та'а мора о-*т"на 'а -о&е'е -арн"(у како #"



-от"+ла 'а е -ут о-ет от&ор"/ ?ат"м &ојеру$но о#ор"
'ру+"м :у'"ма о+ра'у " -о$не 'а т&р'" како је отка' е
-амт" на томе мету -отојала лу0#енот -ута/ Та'а
о-т&ен"к "ма2а мора о-ет 'а &о'" -арн"(у! како #"
-о#"о 2е+о&о т&р,е2е/

До#ро -о%наје тара -ра&а ра%н"9 о-*т"на " -ое'н"ка у 
о&оме крају! -а &оје %на2е у-отре#:а&а $а у кор"т
тано&н"ка [ерн&орт"ја! $а о-ет -рот"& 2"9/ Са'а! ка0у!
&о'" е'ам -арн"(а које .е &акако -ро+утат" отатак
2е+о&о+ "ма2а/ То .е му о'у%ет" мо+у.нот 'а е 'а:е
-арн"$" " он .е у#у'у.е #"т" 'о#ар тар" +о-о'"н/ И
-оре' &оје трат" %а у,е2ем 'аје он ут"ак :у#а%но+ "
'о#ро'у*но+ $о&ека! " ја ам +а -оменуо амо %ато *то "
т" о' мене наро$"то тра0"о 'а т" *то та$н"је о-"*ем &е
оо#е "% на*е окол"не/

Са'а е #а* #а&" не$"м $у'но&ат"м3 он је аматер)
атроном " %ато "ма о'л"$ан 'о+ле'/ Са 'о+ле'ом -о (ео
'ан ле0" на кро&у &оје ку.е " -оматра мо$&ару у на'" 'а
 .е откр"т" о'#е+ло+ ро#"ја*а/ Ка' #" е на то о+ран"$"о!
#"ло #" &е ле-о " 'о#ро! ал" :у'" -р"$ају како он
намера&а 'а -рот"& Морт"мера! кој" је "ко-ао је'ну 
-ре"тор"јку ло#а2у у Лон+ Дауну! -о&е'е -ро(е! -о*то
 је -р" том! &ел"! #е% 'о-у*та2а нај#л"0е+ ро'н"ка
от&ор"о +ро#> Г/ [ранклан' на тај на$"н уно" мало
-ромене у на* је'нол"$н" 0"&от " #р"не е %а мало
ком"ке о&'е>
 А а'а! -о*то ам т" "-р"$ао &е о о'#е+ломе ро#"ја*у!

о Сте-лтоно&"ма! о Морт"меру " [ранклан'у "% Ла=тер
Хола! на крају &о+а "%&е*таја ка%а.у *то је нај&а0н"је
 ја&:ају." т" но&от о 1ар"мору! а наро$"то је'ан
нео#"$н" о#рт кој" е 'о+о'"о -ро*ле но."/

Aр&о! јо* не*то о теле+раму кој" " -олао "% Лон'она
како #" е у&ер"о 'а л" је 1ар"мор %а"та о&'е "л" н"је/
Као *то ам т" &е. ја&"о! -о "ка%у -о*тара у Гр"м-ену!
не мо0е е н" на кој" на$"н 'о#"т" 'о&о:ан 'ока% %а је'ан



"л" 'ру+" лу$ај/ Ка%ао ам ер Хенр"ју како т&ар тој"! а
он је! -о*то &е ра'" -ра&о " от&орено! %о&нуо о'ма9
1ар"мора " у-"тао +а 'а л" је ам -р"м"о теле+рам/ Wе+о&
натојн"к -от&р'"о је о&о -"та2е/

) Да л" је 'е$ак &ама у руке 'ао теле+рам< у-"тао је
#аронет 'а:е/

1ар"мор е мало "%нена'"о! ра%м"л"о %а тренутак "
рекао та'а3

) Не! ја ам #а* та'а #"о на та&ану " 0ена м" +а је 'онела
+оре/

) Јете л" ам" о'+о&ор"л"<
) Не! ка%ао ам &ојој 0ен" *та тре#а 'а о'+о&ор" " она је

"*ла 'а на-"*е/
 У&е$е! &рат"о е 1ар"мор на ту т&ар ма 'а +а н"ко н"је

-"тао/
) Не мо+у 'а ра%умем! рекао је он! как&у те намеру 

"мал"! ер Хенр"! ка'а те м" јутро -ота&"л" она
-"та2а/ Ва:'а н"ам "%+у#"о &а*е -о&ере2е<

Сер Хенр" +а у&ер" 'а н"је то у -"та2у " 'а #" +а амо
о-ет ум"р"о 'а'е му је'ан %натан 'ео &ој"9 тар"9 т&ар"U
о'ела која је -ору$"о у Лон'ону а' у &е. т"+ла/

Г),а 1ар"мор ме %ан"ма/ То је -рота 0ена! &рло
о+ран"$ена! кро% " кро% $ана " клона -ур"тант&у/ Не
мо0е е лако тронут"/ Aа "-ак ам ја 2у -р&е но." &о+а
о&'а*2е+ #ора&ка $уо како -ла$е! како ам т" &е. ја&"о! а
ота'а ам &"*е -ута на 2еном л"(у &"'ео тра+о&е у%а/
Нек" 'у#ок #ол на+р"%ао је 2ено р(е/ Aокатка' ам е
-"тао 'а 2у не му$" а&ет! &ена кр"&"(е! а нека' о-ет
ум2ао ам у 1ар"мора 'а је он т"ран"н у ку."/ О'
-о$етка "мао ам ое.а2е 'а је 2е+о& карактер нео#"$ан "
ум2"&! ал" мој 'о0"&:ај о' -ро*ле но." 'аје о&ој ум2"
о'ре,ен" -ра&а(! ма'а .е мо0'а те#" "%+ле'ат"
#е%на$ајан/

Као *то %на*! ја не -а&ам $&рто! а откако ам о&'е на
тра0" ан м" је лак*" но "ка'а/ Но.а ) #"ло је то око





'&а $аа "%јутра ) -ро#у'"о ме је *ум -р"тајен"9 корака у 
9о'н"ку/ Утао ам! от&ор"о &рата " -ро&"р"о/ Ду+а (рна
енка -ру0ала е кро% 9о'н"к/ То је је'ан $о&ек а &е.ом у 
ру(" -а0:"&о "*ао 9о'н"ком/ 1"о је у ко*у:" " +а.ама!
" #оU мо+ао ам 'а &"'"м амо 2е+о&у "луету! ал" ам -о
&ел"$"н" -о%нао 'а је то 1ар"мор/ И*ао је &рло ла+ано "
-а0:"&о! " 2е+о&о -она*а2е "мало је не$е+ нео-""&о
-ла*:"&о+ " &ено+ кр"&"(е/

Као *то ам т" &е. -Fао! 9о'н"к -рек"'а окру+л" #алкон
кој" е '"0е "%на' &ел"ко+ 9ола! ал" е 9о'н"к о-ет
ната&:а/ Aр"$екао ам 'ок 1ар"мор н"је нетао! а он'а
-о*ао %а 2"м/ Ка' ам -ре*ао -реко #алкона! #"о је он
&е. на 'ру+ој тран" 9о'н"ка " у*ао је! како ам мо+ао
&"'ет" -о &етлот" која је -а'ала "% је'н"9 от&орен"9
&рата! у је'ну о' о#а/ Aо*то у &е те -ротор"је -ра%не "
#е% наме*таја! 2е+о&о -она*а2е м" је "%+ле'ало јо*
%а+онетн"је/ С&етлот је #"ла не-ом"$на " -о томе ам
мо+ао %ак:у$"т" 'а 1ар"мор тој"/ Кренуо ам *то ам
т"*е мо+ао кро% 9о'н"к " %а&"р"о у о#у/

1ар"мор је тајао на -ро%ору " 'р0ао &е.у на 'а("
-ро%ора/ Wе+о& -ро="л м" је #"о у-ола окренут! те &"'е9
'а му је л"(е о%#":но " уко$еноU %ур"о је у мрак "%на'
мо$&аре/ Чекао је некол"ко м"нутаU та'а је 'у#око
 у%'а9нуо " у+а"о &е.у/ О'ма9 ам кренуо у &оју о#у! а
некол"ко тренутака %ат"м -ро,о*е он" -р"тајен" кора("
о-ет -оре' мој"9 &рата/

Aоле 'у0е+ &ремена! ка'а ам &е. %а'ремао! $уо ам
како е нек" к:у$ окре.е у #ра&"! ал" н"ам мо+ао 'а
 ут&р'"м "% ко+а -ра&(а 'ола%" тај %&ук/

Шта &е то %на$"! не %нам! ал" "%&ено је 'а е не*то
тајант&ено 'о+а,а у ку."! " -ре "л" -оле откр".емо *та
 је/ Не.у 'а те +2а&"м теор"јама! јер т" " ме мол"о 'а т"
 ја&:ам амо $"2ен"(е/ Јутро ам "мао 'у+ ра%+о&ор а
ер Хенр"јем " м" мо на оно&у мој"9 %а-а0а2а -ро*ле
но." на-ра&"л" а'а -ра&" ратн" -лан/ Дана не.у н"*та



о томе 'а т" ка0ем! како не #"9 о'у%ео %ан"м:"&от &оме
"'у.ем "%&е*тају/



IX

 ДРУГИ ИЗВЕШТАЈ ДР ВАТСОНА

Дра+" мој Холме!
 Ако ам -р&"9 'ана мо+а о&'а*2е+ 'ело&а2а #"о

-р"ну,ен 'а т" *а:ем амо оку'не но&от"! мора*
-р"%нат" 'а а'а на'окна,ујем *то је -ро-у*тено! јер
'о+а,ај" -рото јуре је'ан %а 'ру+"м/ Вр9уна( мо+а
-ро*ло+ "%&е*таја #"ла је &ет о томе 'а ам "%нена'"о
1ар"мора крај -ро%ора/ А 'ана о-ет "мам -уну &ре.у 
но&от" %а које м"л"м 'а не.е #"т" ма2е %ан"м:"&е/
До+а,ај" у у%ел" о#рт кој" е н"је мо+ао -ре'&"'ет"/ С&"
о'но" %а -оле'2"9 $етр'еет оам $ао&а у неком
-о+ле'у у -отал" јан"ј"! а у неком о-ет јо* мно+о
%амр*ен"ј"/ Ал" ја .у т" &е ао-*т"т"! -а .е* мо." ам
'а у'"*/

Aре не+о *то ам "'у.е+ јутра -о*ао 'а 'ору$кујем!
кренуо ам 9о'н"ком " "-"тао о#у у којој је 1ар"мор #"о
те но."/ Aро%ор на "то$номе %"'у на коме је он тајао " 
нај&е.ом -а02ом +ле'ао у но. о'л"кује е! како ам о'ма9
-р"мет"о! о' отал"9 -ро%ора о&е %+ра'е је'ном



наро$"том оо#"ном3 о'атле е нај#о:е &"'" мо$&ара/
Кро% от&ор "%ме,у '&а 'р&ета &"'" е мо$&ара а&"м
#л"%у " јано! 'ок е а отал"9 -ро%ора мо+у а+ле'ат"
амо у'а:ен" 'ело&" мо$&аре ла#о " нера%+о&етно/
Aо*то! као *то реко9! амо је'ан -ро%ор "ма ту оо#"ну!
"% то+а е мо0е "%&ет" %ак:у$ак 'а је 1ар"мор тра0"о
неко+а "л" не*то у мо$&ар"/ Но. је #"ла &рло мра$на " ја
%ато те*ко мо+у -рет-ота&"т" 'а е он мо+ао на'ат" 'а .е
неко+а &"'ет" у мраку/ Aала м" је на -амет м"ао 'а је
мо0'а у -"та2у нека :у#а&/ То #" мо+ло о#јан"т" 2е+о&
но.н" "%ла%ак! а у "то &реме уту$ено ра-оло0е2е
2е+о&е 0ене/ О&ај $о&ек је %а"та ле- " мо0е е &еро&ат"
'а је украо р(е некој е:ан$"("U та -рет-ота&ка не
"%+ле'а а&"м #е%ра%ло0на/ От&ара2е &рата! које ам
'о(н"је $уо у -олуну! мо0е е о#јан"т" т"ме *то је он
"%"*ао на-о:е на нек" тајн" атанак/ Т"м м"л"ма
%ан"мао ам е јутро " 0ел"м 'а т" те &оје ум2е
ао-*т"м! ма'а је ток 'о+а,аја у$"н"о 'а е оне -ока0у 
као нета$не/
 Ал"! о#јан"ла е 1ар"моро&а но.на *ет2а на о&ај "л"

на онај на$"н! ое.ао ам 'а .е м" "у&"*е те*ко -ат"
о'+о&орнот 'а о&у %а+онетку %а'р0"м %а е#е &е 'он'е
'ок не на,ем неко ре*е2е/ Aоле 'ору$ка -отра0"о ам
#аронета у 2е+о&ој о#" %а ра' " ао-*т"о ам му &е *то
ам &"'ео/ И%нена'"о е ма2е но *то ам о$ек"&ао/

) ?нао ам &е.! рекао је он! 'а 1ар"мор но.у *ета -о ку."
" "мао ам намеру 'а  2"м ра%+о&арам о томе/ Д&а "л"
тр" -ута! #а* у 'о#а као *то &" рекоте! $уо ам 2е+о&е
кораке у 9о'н"ку/

) ?на$" л" то 'а он! &аке но." о'ла%" 'о оно+ -ро%ора<
) Мо0е #"т"/ Ако је тако! мо+л" #"мо кр"*ом 'а -о,емо

%а 2"м " &"'"мо *та тамо ра'"/ Шта #" &а* -р"јате:
Холм у$"н"о 'а је а' о&'е<

) С&акако то "то *то те &" #а* а'а -ре'ло0"л"!
о'+о&ор"9 ја/ Кренуо #" %а 1ар"мором 'а о-т&ен"м



о$"ма &"'" *та он ра'"/
) Он'а .емо "." %аје'но>
) Ал" он .е на &акако $ут">
) Он је мало на+лу&/ Ал" &еје'но! морамо &"'ет" *та је/

Но.а не.емо рано ле." " $ека.емо у мојој о#" 'ок он не
на",е/

Сер Хенр" је %а'о&о:но тр:ао руке/ О$"+ле'но ра'о&ао
е о&ој -утоло&"н" као -ромен" у 2е+о&ом тако м"рном
0"&оту у о&ом крају/

1аронет је ту-"о у &е%у а ар9"тектом кој" је ра'"о
-лано&е %а ер Чарла! а "то тако "  је'н"м лон'онк"м
-ре'у%"ма$ем/ Мо0емо е %ато на'ат" 'а .е о&'е у#р%о
'о." 'о &ел"к"9 -ромена/ Ве. у тр+о&("  наме*тајем "
та-етар" "% Aл"мута 'ола%"л" о&амо " -о &ему е &"'"
'а е на* -р"јате: но" &ел"к"м -лано&"ма " 'а не 0ел"
'а *е'" н" но&а(а н" тру'а како #" амо о#но&"о тар"
јај &оје -оро'"(е/ Ка' ку.а #у'е о-ра&:ена " наме*тена!
#".е -отре#на јо* амо је'на 0ена 'а &е #у'е а&р*ено/
Ме,у нама #у'" ре$ено! -о јан"м %на("ма мо0е е у'"т"
'а .е " то+а #"т"! амо ако о&а 'ама 0ел"! јер ја ам ретко
ко+а &"'ео тако %а:у#:ено+ као *то је он у на*у ле-у 
уетку +),"(у Сте-лтон/ Ал" а том :у#а&:у н"је тако
 лако " је'нота&но као *то #" е -о &ему мо+ло
о$ек"&ат"/ Дана! на -р"мер! "-ре$"ло е не*то *то је
на*е+ -р"+јате:а мно+о "%нена'"ло " о%#":но на:ут"ло/

Aоле ра%+о&ора о 1ар"мору! о $ему ам #а* +о&ор"о! у%е
ер Хенр" *е*"р " -рем" е %а "%ла%ак/ Ја! ра%уме е!
 у$"н"9 то "то/

) Шта! %ар " &" "%ла%"те! Ватоне< у-"та он +ле'ају." ме
а&"м $у'но&ато/

) ?а&"" о' то+а 'а л" "%ла%"те у мо$&ару! о'+о&ор"9 ја/
) Да! тамо "'ем/
) Е! -а &" %нате как&а у-утт&а "мам/ ^ао м" је *то &ам

метам! ал" &" те ам" $ул" како је Холм "н"т"рао на
томе 'а &а не ота&:ам амо+! а наро$"то 'а &а не





-у*там 'а ам" "%ла%"те у мо$&ару/
Сер Хенр"  -р"јате:к"м оме9ом -ут" руку на моје

раме " ре$е3
) Дра+" -р"јате:у! Холм у &ој &ојој му'рот" н"је

-ре'&"'ео "%&ене т&ар" које у е 'о+о'"ле %а &реме мо+а
#ора&ка у о&оме крају/ В" ме ра%умете/ На'ам е 'а &"
н"те $о&ек кој" намера&а 'а м" к&ар" %а'о&о:т&о/
Морам ам 'а "'ем/

До&ело ме је то у а&"м не-р"јатан -оло0ај/ Н"ам %нао
н" *та 'а ка0ем н" *та 'а ра'"м " -ре не+о *то ам " ам
#"о  т"м на$"то! у%ео је он *та- "% у+ла " "%"*ао/
 Ал" ка'а ам ја о тој т&ар" 'о#ро ра%м"л"о! -о$е9 ам

е#" " &ојој а&ет" +орко 'а -ре#а(ујем *то ам +а
-ут"о "% о$"ју ма кака& 'а је ра%ло+/ ?ам"*:ао ам 
как&"м .у ое.а2"ма "%"." те#" на о$" ако #у'ем морао
'а -р"%нам 'а е %#о+ то+а *то н"ам -о*то&ао т&оје
-ро-"е 'е"ла нека нере.а/ Мо+у т" ре." 'а ам -р"
амој о&ој -ом"л" -о(р&енео/ Aа'е м" та'а на -амет 'а
мо0'а н"је 'о(кан 'а +а т"+немU %ато #е% о'у+о&ла$е2а
крето9 у -ра&(у Мер"-"т 9ау%а/
 ^ур"о ам 'румом *то ам #р0е мо+ао! ал" ер Хенр"ја

н"ам &"'ео &е 'ок не 'о,о9 'о мета +'е е о'&аја
-е*а$ка та%а -реко мо$&аре/ У тра9у 'а н"ам мо0'а на
-о+ре*ном -уту! -о-е9 е на је'ан #ре0у:ак о'акле је
морао #"т" *"рок "%+ле'/ О'ма9 +а %а"та о-а%"9/ И*ао је
от-р"л"ке $ет&рт м":е у'а:ен! та%ом кро% мо$&ару! а
крај 2е+а је #"ла је'на 'ама која је мо+ла #"т" амо +),"(а
Сте-лтон/ 1"ло је о$"+ле'но 'а је "%ме,у 2"9 -отојао &е.
нек" -ора%умU мора 'а у е на*л" о&'е -о 'о+о&ору/
 У'у#:ен" у &ој ра%+о&ор! "*л" у ла+ано 'а:е о&ом
та%ом/ Она је $ето ма9ала руком #р%о " кратко! као 'а
+о&ор" не*то  наро$"т"м на+лакомU он је ме,ут"м!
лу*ао 2у  &ел"ком -а02ом " некол"ко м"нута %а&ртео
енер+"$но +ла&ом о'р"$у."/ Сакр"&ен "%а је'не тене
-оматрао ам "9 &рло -а0:"&оU н"ам %нао -рото *та



'а:е 'а ра'"м/ Ако кренем %а 2"ма " уме*ам е у 2"9о&
-о&ер:"& ра%+о&ор! #".е то у&ре':"&а нетакт"$нотU
'у0нот м" је! ме,ут"м! јано нала+ала 'а +а н" %а је'ан
тренутак не "%+у#"м "% &"'а/ У9о'"т" -р"јате:а %#":а је
#е'ан %а'атак/ Н"ам на*ао 'ру+о+ "%ла%а не+о 'а
-оматрам а &о+ #ре0у:ка! а %ат"м 'а му &е -р"%нам "
т"ме олак*ам &оју а&ет/ Ка'а #" му %а-рет"ла нека
"%нена'на о-анот! ја #"9! ра%уме е! #"о "у&"*е 'алеко
'а му #у'ем о' кор"т"/ Ал" " т" .е* -р"%нат" 'а ам #"о
 у те*ком -оло0ају " 'а 'ру+" -оту-ак %а мене н"је #"о
мо+у.ан/

На* -р"јате: ер Хенр" " 'ама %атал" у " о$е&"'но у 
&оме ра%+о&ору %а#ора&"л" у а& отал" &ет/ О'је'ном
-р"мет"9 'а ја н"ам је'"н" &е'ок 2"9о&о+ атанка/
?але-р*ало е не*то %елено у &а%'у9у! а ка'а ам #о:е
омотр"о! -р"мет"9 'а је то %елено #"ло -р"$&р*.ено на
*та-у " 'а је тај *та- но"о $о&ек кој" е кретао #р%о
-рема мо$&ар"/ 1еја*е то Сте-лтон а &ојом мре0ом %а
 ле-т"ре/

Он је #"о мно+о #л"0е на*ем -ару не+о ја " &"'ело е
 ле-о како "'е -ра&о -рема мла'"м :у'"ма/ У томе
тренутку ер Хенр" о'је'ном -р"&у$е +),"(у Сте-лтон
е#"/ Wе+о&а рука +рл"ла је 2у! ал" м" е у$"н" као 'а она
-оку*а&а окренут" л"(е 'а е о'&ој" о' 2е+а/ Он
-р"#л"0" &оје л"(е 2еноме! а она -о'"0е руку као 'а е
#ран"/ О'ма9 %ат"м -р"мет"9 како е ра%'&ој"*е " како е
#р%о окре.у/ То "9 је Сте-лтон у%нем"р"о/ У '"&:"м
коко&"ма -р"тр$ао "м је! 'ок е 2е+о&а мре0а %а ле-т"ре
ме*но ле-р*ала %а 2"м/ Шта %на$" (ео тај 'о+а,ај!
н"ам мо+ао 'а о#јан"м! ал" м" је "%+ле'ало као 'а
Сте-лтон не*то 0етоко -ре#а(ује ер Хенр"ју/ О&ај је
о-ет! "%+ле'а! 'а&ао нека о#ја*2е2а! а он'а е " ам
на:ут"! -о*то онај 'ру+" н"је н" %а *та 9тео н" 'а $ује/
Дама је тајала -о тран" .уте." +ор'о/

Нај%а' е Сте-лтон #р%о окрете " %а-о&е'н"$к"м



-окретом 'а'е %нак &ојој етр" 'а -о,е/ Она нео'лу$но
-о+ле'а јо* је'ном ер Хенр"ја! -а крену он'а -оре' &о+а
#рата/ Aо :ут"т"м -окрет"ма -р"ро'2ако&"м мо+ао ам
-р"мет"т" 'а је он не%а'о&о:ан &ојом етром/ 1аронет је
+ле'ао %а 2"м $"та& м"нут! а он'а је о#орене +ла&е кренуо
натра+ -утем кој"м је " 'о*ао/ В"'ело е 'а је #"о 'о краја
 уту$ен/

Шта %на$" о&ај 'о+а,ај! као *то реко9! #"ло м" је
нејано! ал" т"'ео ам е нај'у#:е *то ам #е% %на2а
&о+а -р"јате:а -р"ут&о&ао о&ој (ен" која %а"та н"је
#"ла %а &е'ока/ Aо0ур"о ам %ат"м н"% #ре0у:ак "
на*ао е 'оле  #аронетом/ Л"(е му је #"ло (р&ено о'
 :ут"не! а о#р&е о' му$но+ ра%м"*:а2а ку-:ене! као 'а
не %на на *та 'а е о'лу$"/

) Хало! Ватоне> у%&"кну он ка'а ме -р"мет"/ Кој" &а
&етар 'онее< Да н"те "-ак -о*л" %а мном<

Ја му от&орено "%ја&"9 'а м" је #"ло немо+у.но 'а
отанем ко' ку.е " 'а ам +а %ато -рат"о " &"'ео (ео
'о+а,ај/ Гле'ао ме је -р&о о$"ма које у е&але! ал" је моја
"кренот ра%ору0ала 2е+о& +не&! те нај%а' -рну он у 
ме9! кој" је 'о'у*е 'ота ту0но %&у$ао! " ре$е3

) Веро&ао #" $о&ек 'а у о&ој -ут"2" мо0е $о&ек
неметано 'а е  је'ном 'е&ојком атане/ Ал"! 'о то
 ,а&ола! као 'а е (ело уе'т&о '"+ло на но+е 'а &"'" како
 ја "%ја&:ујем :у#а&! а ја'на је то #"ла "%ја&а :у#а&"/
О'акле те ме +ле'ал"! 'окторе<

) О'ан'е! а оно+ #ре0у:ка/
) Дакле! таја2е на %а'2ој +алер"ј"/ Ал" је %ато 2ен #рат

#"о а&"м на-ре'! такоре." у -р&ом ре'у =оте:а/ Јете
 л" +а &"'ел" ка' је налетео на на<

) В"'ео ам/
) Да л" је "ка'а 2ен #рат у$"н"о на &а ут"ак 'а је лу'<
) Не #"9 то мо+ао ре."/
) Н" ја/ Сматрао ам +а 'о 'ана %а -от-уно -аметно+! ал"

&ерујте м"! "л" мен" "л" 2ему тре#а на&у." лу'а$ку 



ко*у:у/ Дакле! како тој" а мном< В" те некол"ко
не'е:а -ро&ел" а мном! Ватоне/ Ка0"те м" ло#о'но3
"ма л" "$е+ у мен" *то #" м" метало 'а #у'ем 'о#ар
у-ру+ 0ен" коју &ол"м<

) То н"-о*то не #"9 мо+ао т&р'"т"/
) Aрот"& мо+ -оло0аја у &ету не мо0е он н"*та 'а

-р"мет"/ Aрема томе! ја му л"$но н"ам -о &о:"/ Шта то
"ма -рот"& мене< Кол"ко %нам! (ело+ &о+ 0"&ота
н"је'ном $о&еку "л" 0ен" н"ам н"*та на0ао у$"н"о/ Aа
"-ак! он м" не 'а $ак н" 'а 'о'"рнем 2ене &р9о&е -рт"ју/

) Је л" то рекао<
) То " јо* мно+о &"*е/ ?нате! Ватоне! ја ам е у-о%нао 

2ом тек -ре некол"ко не'е:а! ал" о' -р&о+ тренутка
оет"о ам 'а је она -рото т&орена %а мене! а " она је
#"ла ре.на ка'а #" е на*ла а мном! мо+у е у то
%аклет"/ У 0енком оку "ма "%&ено+ јаја кој" јан"је
+о&ор" о' &"9 ре$"/ Ал" он на н"ка'а н"је -у*тао 'а
#у'емо ам" %аје'но " 'ана е -р&" -ут -ру0"ла
мо+у.нот 'а "%ме2амо некол"ко ре$" у $ет"р" ока/ И она
е ра'о&ала 'а е на,е а мном! ал" ка'а мо е рел"! н"је
%а :у#а& 9тела н" 'а $ује! а камол" 'а о 2ој ама +о&ор"/
Стално е &ра.ала на то како је о&ај крај о-аан " како #"
она #"ла најре.н"ја ка'а #"9 ја о&о мето о'ма9 на-ут"о/
Ја ам рекао 2ој3 отка' ам је &"'ео! не 0ур"м н"мало а
о'лаком! а ако она %а"та 0ел" 'а о'ем! нема 'ру+о+
на$"на не+о 'а -о,е а мном/ Ре$"то ам јој -ону'"о е#е
%а му0а! ал" -ре не+о *то је она мо+ла о'+о&ор"т" на"*ао
 је 2ен #рат! кој" је јурнуо на на  л"(ем -ра&о+ лу'ака/
1"о је о' +не&а #ле' као кр-а! а 2е+о&е &етло-ла&е о$"
е&але у као му2а/ A"тао ме је *та ра'"м ту  2е+о&ом
етром/ Како е уу,ујем 'а јој ука%ујем -а02у која 2ој
н"је -р"јатна< М"л"м л" мо0'а! %ато *то ам #аронет! 'а
мо+у 'а ра'"м *то м" е &"'"<

Да н"је #"о 2ен #рат! ле-о #"9 ја 2ему о'+о&ор"о/ О&ако
ам морао 'а е %а'о&о:"м т"ме 'а му ка0ем како у моје



намере -рема 2е+о&ој етр" те &рте 'а е не морам 2"9
т"'ет" " како е на'ам 'а .е м" она ука%ат" $ат 'а #у'е
моја 0ена/ Ал" та "%ја&а о$"+ле'но н"је "мала н"как&о+
'ејт&а/ И%+у#"о ам та'а " ам тр-:е2е! -а ам му 
о'+о&ор"о о*тр"је но *то ам у амој т&ар" мео! -о*то
 је она тајала -оре' на/ Нај%а' је он  2ом от"*ао као *то
те &"'ел"! а ја ам отао о&'е " не %нам -рото *та 'а
ра'"м/ Ка0"те м"! тако &ам #о+а! Ватоне! *та &е о&о
%на$">

Aоку*ао ам 'а 'ам некол"ко о#ја*2е2а о&е %а+онетке!
ал" ја ам %а"та #"о -от-уно %#у2ен/ Aлем".ка т"тула
на*е+ -р"јате:а! 2е+о&о "ма2е! 2е+о&е +о'"не! карактер
" -о:на -оја&а ) &е је то +о&ор"ло у 2е+о&у кор"т! " ја
%а"та не %нам *та #" е уо-*те мо+ло -рот"& 2е+а ре."!
"%у%е& мо0'а оно+ мра$но+ -роклетт&а које +он" 2е+о&у 
-оро'"(у/ Морало је $о&ека 'а %а-ре-ат" *то е 2е+о&а
-ро"'#а тако о*тро о'#"ја! а 'е&ојка е уо-*те не -"та %а
м"*:е2е! а у% то е она ама -о&"нује &ему #е% "је'не
ре$" -ротета/

Док мо јо* тра0"л" о#ја*2е2е! -ретекао на је 2ен
#рат то "то -о-о'не! 'о*а&*" у -оету у 1акер&"л Хол/
 ^елео је 'а е "%&"н" %#о+ &о+а не&а-"тано+ -она*а2а "
крај2" ре%ултат 'у+о+ ра%+о&ора кој" је &о'"о а ер
Хенр"јем у $ет"р" ока у 2е+о&ој о#" %а ра' #"о је тај 'а е
&е о-ет -от-уно "%+ла'"ло " 'а мо! у %нак -ом"ре2а!
-о%&ан" 'а у -етак ру$амо у Мер"-"т 9ау%у/

) Не.у 'а т&р'"м 'а н"је лу'! ре$е м" ер Хенр" кан"је/
Не мо+у 'а %а#ора&"м "%ра% 2е+о&"9 о$"ју ка'а је јутро
 јурнуо на мене! ал" морам -р"%нат" 'а н"ко не #" умео
#о:е 'а е "%&"н" но *то је он у$"н"о/

) Је л" 'ао неко о#ја*2е2е %а &оје -она*а2е<
) Рекао је 'а му је етра &е " &а у 0"&оту/ То је а&"м

-р"ро'но " ја е ра'ујем *то он уме 'а је (ен"/ У&ек у 
#"л" %аје'но/ А он је! како ка0е! тално 0"&ео уам:ено!
немају." 'ру+о+а 'ру*т&а о"м 2е/ М"ао 'а је мора



"%+у#"т" ) %а 2е+а је -рото тра*на/ Он н"је -р"мет"о 'а
е "%ме,у на ја&:а нека -р"н"ја &е%а а ка'а је &ој"м
ро,ен"м о$"ма &"'ео " ка' му је -отало јано 'а .у му ја
мо0'а о'у%ет" етру! то +а је тако -о+о'"ло 'а неко &реме
н"је %нао н" *та +о&ор" н" *та ра'"/ Веома 0ал" (ео
'о+а,ај " -р"%наје 'а је лу'о " е#"$но о' 2е+а 'а
 уо#ра0а&а 'а је'ну ле-у 'е&ојку! као *то је 2е+о&а етра!
мо0е (ело+а 0"&ота крај е#е 'а %а'р0"/ Ал" -о*то она
мора &е. 'а +а на-ут"! #"ло #" му м"л"је 'а уе' као *то
ам ја у%ме 2у %а 0ену а не неко 'ру+"/ Ал" у &аком
лу$ају #"о #" то те0ак у'ара( %а 2е+а " -отре#но му је
"%&ено &реМе 'а е на то -р"&"кне/ Са &оје тране
о'р"$е е он &ако+ от-ора! ако му о#е.ам 'а тр" мее(а
не.у 0ур"т"  т"м " ако е %а'о&о:"м 'а %а то &реме
2е+о&ој етр" ука%ујем амо -р"јате:т&о не тра0е."
2ену :у#а&/ То ам му о#е.ао " тако је о&а т&ар %а а'а
ре*ена/

Тако је! 'акле! о#ја*2ена је'на о' на*"9 мал"9 тајн">
И-ак то не*то %на$" ка'а у о&ој мо$&ар" -о којој е

кре.емо #ар на је'ном мету на",емо на $&рто тле/ ?намо
а'а %а*то Сте-лтон тако -о-реко +ле'а -ро"о(а &оје
етре! ма 'а је тај -ро"ла( тако о'л"$ан $о&ек као *то је
ер Хенр"/
 А а'а -р"ла%"м 'ру+ом кон(у кој" ам "%'&ој"о "%

%амр*ено+ клу-$ета3 тајн" но.н"9 у%'а9а! тра+о&а у%а на
 л"(у +),е 1ар"мор " натојн"ко&"9 кр"&ен"9 но.н"9
*ет2" о' 2е+о&е о#е 'о -ро%ора на %а-а'ној тран" ку.е/
Aо0ел" м" ре.е! 'ра+" мој Холме! " ка0" м" 'а те!
ра'е." као т&ој "%алан"к! н"ам ра%о$арао " 'а не 0ал"*
*то " м" -оклон"о -о&ере2е *а:у." ме о&амо/ С&е
мра$не та$ке о#ја*2ене у ра'ом је'не је'"не но."/

Ка0ем! @ра'ом је'не је'"не но."B! а у амој т&ар" #"ле
у нам %а то -отре#не '&е но."! јер нам је -р&е (ела мука
#"ла у%алу'/ Се'ео ам а ер Хенр"јем 'о тр" $аа "%јутра
 у 2е+о&ој о#"! ал" е н"отку'а н" +лаак н"је ра%а#рао/



Чул" мо амо како на те-ен"(ама "%#"ја %"'н"
$ао&н"к/ 1"ла је то &рло мелан9ол"$на но. на тра0"
која е &р*"ла т"ме *то мо о#ој"(а %а-ал" у 
нало2а$ама/ Сре.ом! н"је на о#е9ра#р"о на* неу-е9
не+о мо о'лу$"л" 'а јо* је'ном -оку*амо/ Сутра у&е$е!
о-ет мо у&рнул" &етлот &оје лам-е " е'ел" у -от-уној
т"*"н" -у*е." ("+арете/ Сат" у -рола%"л" не&еро&атно
-олако/ И-ак! је'на &рта тр-:"&е ра'о%налот"
-ома+ала нам је 'а "%'р0"мо " ое.ал" мо е као ло&а(
кој" &ре#а крај кло-ке у коју тре#а 'а -а'не нека '"&:а
%&ер/

И%#"о је је'ан ат! %ат"м '&а! " м" мо коро не &ерују."
 у у-е9 " 'ру+" -ут 9тел" 'а '"+немо руке о' &е+а! ка'а е
о'је'ном о#ој"(а у "то &реме '"+омо "% &ој"9
нало2а$а/

С&а на*а $ула #"ла у нао*трена3 у 9о'н"ку мо $ул"
т"9" *ум корака/

Са&"м т"9о! т"9о $ул" мо како е је'ан $о&ек *у2а &е
'ок н"је тај *ум нетао у 'а:"н"/ Та'а #аронет -ола+ано
от&ор" &рата " м" -о,омо %а 2"м/ На* $о&ек је #"о %а&"о
&е. ко' +алер"је %а у+ао " -ре' нама је ле0ао 9о'н"к у 
нај'у#:ем мраку/ Т"9о мо кренул" 9о'н"ком у -ра&(у 
'ру+о+ кр"ла/ С-а%"л" мо у -оле'2ем $ау 'у+у 
(рно#ра'у -р"л"ку која е на &р9о&"ма -рт"ју *у2ала
кро% 9о'н"к/ Он је у*ао та'а на она "та &рата! као "
-ро*л" -ут! а на &етлот" &е.е о(рта&ао е $ет&ртат
ок&"р &рата &ој"м јајем у (рном 9о'н"ку/ A"-ају."
-а0:"&о! кренумо ка ономе мету/ С&аку 'аку 
"-"т"&ал" мо -р&о но+ом -ре не+о *то мо е уу'"л"
'а је  о-терет"мо &ом &ојом те0"ном/  И%
-ре'отро0нот" "%ул" мо ран"је &оје ("-еле! ал" о-ет
у *кр"-але " -у(кале таре 'аке -о' на*"м кора("ма/
Ч"н"ло нам е катка' 'а он не $ује како му е
-р"#л"0ујемо/ Ал" тај $о&ек је ре.ом #"о %а"та +лу&! а
-оре' то+а! 2е+о&е у м"л" не$"м 'рут"м #"ле %ау%ете/



Ка'а мо нај%а' т"+л" 'о &рата " -о+ле'ал" у о#у! &"'ел"Ка'а мо нај%а' т"+л" 'о &рата " -о+ле'ал" у о#у! &"'ел"
мо +а како тој" на -ро%ору а &е.ом у ру("! 'ок је л"(емо +а како тој" на -ро%ору а &е.ом у ру("! 'ок је л"(е
а "%ра%ом нај&е.е -а02е -р"т"нуо у% окно/ 1"о је #а* у а "%ра%ом нај&е.е -а02е -р"т"нуо у% окно/ 1"о је #а* у 
"том -оло0ају у коме ам +а "%нена'"о -ре '&е но."/"том -оло0ају у коме ам +а "%нена'"о -ре '&е но."/

Н"Н"ммо о нана-р-ра&а&"л"л" " ненек" к" о'о'рере,е,ен" н" -л-ланан! ! алал" " --р"р"роро'"'"
#аронето&ој о'+о&ара 'а у&ек "'е најкра."м -утем/ Он је#аронето&ој о'+о&ара 'а у&ек "'е најкра."м -утем/ Он је
 у*ао у  у*ао у о#у! а о#у! а 1ар"мор је! кр"кну&*" 1ар"мор је! кр"кну&*" о*тро " -р"+у*ено!о*тро " -р"+у*ено!
о'ко$"о о' -ро%ора! -а 'р*.у." тајао -ре' нама! а&о'ко$"о о' -ро%ора! -а 'р*.у." тајао -ре' нама! а&
#ле'/ Wе+о&е (рне о$" #л"тале у у #ле'оме л"(у! које је#ле'/ Wе+о&е (рне о$" #л"тале у у #ле'оме л"(у! које је
 л"$"ло  л"$"ло на на маку! маку! " " -уне -уне у0аа у0аа " " "%нена,е2а "%нена,е2а +ле'але +ле'але ерер
Хенр"ја " мене/Хенр"ја " мене/

) Шта ра'"те о&'е! 1ар"море<) Шта ра'"те о&'е! 1ар"море<
) Н"*та! +о-о'"не/) Н"*та! +о-о'"не/
Wе+о&о у%#у,е2е је #"ло тол"ко 'а н"је мо+ао 'а +о&ор"/Wе+о&о у%#у,е2е је #"ло тол"ко 'а н"је мо+ао 'а +о&ор"/

Тако је 'р9тао 'а у енке о' &е.е коју је 'р0ао у ру("Тако је 'р9тао 'а у енке о' &е.е коју је 'р0ао у ру("
-рото какале -о %"'у/-рото какале -о %"'у/

) До*ао ам о&амо %#о+ -ро%ора! +о-о'"не/ О#"ла%"м) До*ао ам о&амо %#о+ -ро%ора! +о-о'"не/ О#"ла%"м
но.у &е 'а &"'"м 'а но.у &е 'а &"'"м 'а л" у -ро%ор" 'о#ро %ат&орен"/л" у -ро%ор" 'о#ро %ат&орен"/

) На 'ру+оме -рату<) На 'ру+оме -рату<
) Да! ) Да! +о-о'"не! ја -ре+ле'ам &е -ро%оре/+о-о'"не! ја -ре+ле'ам &е -ро%оре/
) Слу*ајте! 1ар"море> ре$е ер Хенр" о'лу$но/ М" ) Слу*ајте! 1ар"море> ре$е ер Хенр" о'лу$но/ М" мо емо е

ре*"л" 'а о' &а а%намо "т"ну/ Aр"*те'".ете е#" %аторе*"л" 'а о' &а а%намо "т"ну/ Aр"*те'".ете е#" %ато
не-р"јатнот"! ако о'ма9 ка0ете "т"ну! умето 'а  т"мне-р"јатнот"! ако о'ма9 ка0ете "т"ну! умето 'а  т"м
о'у+о&ла$"те/ На-ре'! 'акле> Не ла0"те> Шта те тра0"л"о'у+о&ла$"те/ На-ре'! 'акле> Не ла0"те> Шта те тра0"л"
на том -ро%ору<на том -ро%ору<

ЧоЧо&е&ек к нана  је је +л+ле'е'ао ао   #е#е--омомо.о.н"н"м м "%"%рара%о%ом м " " лолом"м"оо
рукама као 'а је у рукама као 'а је у нај&е.ем о$аја2у/нај&е.ем о$аја2у/

) Н"как&о %ло н"ам у$"н"о! +о-о'"не/ Др0ао ам амо) Н"как&о %ло н"ам у$"н"о! +о-о'"не/ Др0ао ам амо
&е.у на -ро%ору/&е.у на -ро%ору/

) А %а*то те 'р0ал" &е.у на -ро%ору<) А %а*то те 'р0ал" &е.у на -ро%ору<
) Не -"тајте ме %а то! ер Хенр"! мол"м &а! не -"тајте) Не -"тајте ме %а то! ер Хенр"! мол"м &а! не -"тајте

ме> Дајем &ам ре$! +о-о'"не! 'а то н"је моја тајна " %ато јеме> Дајем &ам ре$! +о-о'"не! 'а то н"је моја тајна " %ато је
не мо+у ре."/ Да е то амо мене т"$е! не #"9 н" -оку*аоне мо+у ре."/ Да е то амо мене т"$е! не #"9 н" -оку*ао
'а &ам %атај"м/'а &ам %атај"м/

О'је'ном м" -а'е на -амет је'на м"ао " ја у%е9 &е.у аО'је'ном м" -а'е на -амет је'на м"ао " ја у%е9 &е.у а



'аке -ро%ора +'е је 1ар"мор 'аке -ро%ора +'е је 1ар"мор ота&"о/ота&"о/
) Мора #"т" 'а је &е.у као %нак 'р0ао на -ро%ору! рекао) Мора #"т" 'а је &е.у као %нак 'р0ао на -ро%ору! рекао

ам/ В"'е.емо 'а л" .е т"." нек" о'+о&ор/ам/ В"'е.емо 'а л" .е т"." нек" о'+о&ор/
Др0ао ам &е.у #а* онако као *то је 1ар"мор $"н"о "Др0ао ам &е.у #а* онако као *то је 1ар"мор $"н"о "

+ле'ао у но.ну таму/ Нејано ам на%"рао (рну мау круна+ле'ао у но.ну таму/ Нејано ам на%"рао (рну мау круна
'р&е.а у &рту! а "%а 2"9 &етл"ју -о&р*"ну мо$&аре! јер је'р&е.а у &рту! а "%а 2"9 &етл"ју -о&р*"ну мо$&аре! јер је
мее( #"о акр"&ен "%а о#лака/ Та'а о'је'ном у%&"кну9мее( #"о акр"&ен "%а о#лака/ Та'а о'је'ном у%&"кну9
-о#е'ононо! јер ="на та$к"(а &етлот"! ука као "+ла-о#е'ононо! јер ="на та$к"(а &етлот"! ука као "+ла
-ро(е-" "%нена'а (рн" &ео " %а0ар" е отају." на "томе-ро(е-" "%нена'а (рн" &ео " %а0ар" е отају." на "томе
мету у (рном $ет&ороу+лу -ро%ора/мету у (рном $ет&ороу+лу -ро%ора/

) Е&о +а> у%&"кну9 ја/) Е&о +а> у%&"кну9 ја/
) Не! не! +о-о'"неU то н"је н"*та! %а"та н"*та> у-а'е) Не! не! +о-о'"неU то н"је н"*та! %а"та н"*та> у-а'е

натојн"к у ре$/ Ја натојн"к у ре$/ Ја &а у&ера&ам! +о-о'"не///&а у&ера&ам! +о-о'"не///
) ) ККррее..""тте е &&оојјоом м &&ееттллоо**..у у ттааммоо))ааммо о нна а --рроо%%оорруу!!

Ватоне> наре'" #аронет/ В"'"те! " 'ру+а е &етлот "тоВатоне> наре'" #аронет/ В"'"те! " 'ру+а е &етлот "то
ттакако о кркрее.е.е> > А А аа'а'а! ! 9у9у::о! о! 'а 'а л" л" јјоо* * оо'р'р"$"$етете е 'а 'а је је ттоо
"+нал< Го&ор"те *та је< Ко је онај &а* %а&ерен"к на-о:у "+нал< Го&ор"те *та је< Ко је онај &а* %а&ерен"к на-о:у 
" как&а је о&о %а&ера о&'е<" как&а је о&о %а&ера о&'е<

1ар"моро&о л"(е о'је'ном 'о#" -ркоан "%+ле'/1ар"моро&о л"(е о'је'ном 'о#" -ркоан "%+ле'/
) То је моја т&ар! ре$е он! а не ) То је моја т&ар! ре$е он! а не &а*а/ Н"*та не.у ре.">&а*а/ Н"*та не.у ре.">
) Он'а ) Он'а о'ма9 на-ут"те моју лу0#у/о'ма9 на-ут"те моју лу0#у/
) Ра%умем! +о-о'"не/ Ако морам! "." .у/) Ра%умем! +о-о'"не/ Ако морам! "." .у/
) Срамно .ете на-ут"т" моју ку.у> Гром " -акао! тре#а) Срамно .ете на-ут"т" моју ку.у> Гром " -акао! тре#а

'а е т"'"те> Ва*а -оро'"(а &е. то +о'"на 0"&"  мојом'а е т"'"те> Ва*а -оро'"(а &е. то +о'"на 0"&"  мојом
-о' "т"м кро&ом! а ја &а %ат"$ем о&'е у некој мра$ној-о' "т"м кро&ом! а ја &а %ат"$ем о&'е у некој мра$ној
%а&ер" -рот"& мене>%а&ер" -рот"& мене>

) Не! +о-о'"не! не> Не -рот"& &а>) Не! +о-о'"не! не> Не -рот"& &а>
 ^енк"  ^енк" +ла +ла је је "%рекао "%рекао о&е о&е ре$"! ре$"! а а ка'а ка'а е е окретомоокретомо

&"'емо +'е на &рат"ма тој" +),а 1ар"мор! која је #"ла&"'емо +'е на &рат"ма тој" +),а 1ар"мор! која је #"ла
##ллее,,а а " " %%##уу22еенн""ја ја ннее++о о 22еен н ммуу00/ / WWеенна а $$еетт&&ррттааттаа
--рр""лл""кка а у у ''оо22оој ј уукк22" " " " ммаарраамм" " --рраа&&""лла а јје е ккоорроо
коком"м"$а$ан н утут""акак! ! алал" " &&е+е+а а мме*е*ноно+ + је је ненеттајајалало о -р-ре'е'
"%ра%ом нај&е.е+ тра9а на 2еноме л"(у/"%ра%ом нај&е.е+ тра9а на 2еноме л"(у/

) Морамо 'а "'емо! Ел"%а/ Тако е! ето! &е &р*"ло/) Морамо 'а "'емо! Ел"%а/ Тако е! ето! &е &р*"ло/
Мо0е* 'а -акује* на*е т&ар"> ре$е јој 2ен Мо0е* 'а -акује* на*е т&ар"> ре$е јој 2ен му0/му0/



) О! 4оне! 4оне! %ар ам те 'отле 'о&ела< То је моја) О! 4оне! 4оне! %ар ам те 'отле 'о&ела< То је моја
кр"&"(а! ер Хенр"! амо моја/ Он је у$"н"о &е то амокр"&"(а! ер Хенр"! амо моја/ Он је у$"н"о &е то амо
мен" %а :у#а&! амо %ато *то ам +а ја мол"ла/мен" %а :у#а&! амо %ато *то ам +а ја мол"ла/

) Aа! +о&ор"те он'а> Шта &е то %на$"<) Aа! +о&ор"те он'а> Шта &е то %на$"<
) Мој нере.н" #рат лута +ле'ају." -о мо$&ар"/ Н"мо) Мој нере.н" #рат лута +ле'ају." -о мо$&ар"/ Н"мо

ммоо++лл" " ''а а ++а а --уутт""ммо о ''а а ккаа--а а --ррее' ' ннаа**""м м &&рраатт""ммаа//
С&етлот је %нак %а 2е+а 'а мо му -рем"л" 9рану! а онаС&етлот је %нак %а 2е+а 'а мо му -рем"л" 9рану! а она
&&ееттллоот т у у нноо.." " оо%%ннаа$$уујје е ммеетто о ++''е е ттррее##а а 99рраанну у ''аа
'онеемо/'онеемо/

) ?на$" 'а је &) ?на$" 'а је &а* #рат///а* #рат///
) О'#е+л" ро#"ја*! 'а! ) О'#е+л" ро#"ја*! 'а! +о-о'"не/// ?ло$"на( Сел'ен/+о-о'"не/// ?ло$"на( Сел'ен/
) То је "т"на! +о-о'"не! -от&р'" 1ар"мор/ Рекао ам) То је "т"на! +о-о'"не! -от&р'" 1ар"мор/ Рекао ам

&ам 'а то н"је моја тајна " 'а:е &ам н"*та н"ам мо+ао&ам 'а то н"је моја тајна " 'а:е &ам н"*та н"ам мо+ао
ре."/ Ал" а'а те ам" $ул" " у&",ате 'а то н"је некаре."/ Ал" а'а те ам" $ул" " у&",ате 'а то н"је нека
%а&ера -рот"& &а! ако уо-*те мо0е #"т" ре$" о некој%а&ера -рот"& &а! ако уо-*те мо0е #"т" ре$" о некој
%а&ер"/%а&ер"/

ТТо о јје е ''аакклле е ##""лло о оо##јјаа**22ее22е е нноо..нноо+ + **уу22аа22аа
1ар"моро&о+ " &е.е на -ро%ору> Сер Хенр" " ја +ле'ал"1ар"моро&о+ " &е.е на -ро%ору> Сер Хенр" " ја +ле'ал"
мо %#у2ено 0ену/ ?ар је #"ло мо+у.но 'а о&а о$"+ле'номо %#у2ено 0ену/ ?ар је #"ло мо+у.но 'а о&а о$"+ле'но
о+ран"$ена! ал" -р" том -о*тена 0ена #у'е о' "те кр&" "о+ран"$ена! ал" -р" том -о*тена 0ена #у'е о' "те кр&" "
меа као " меа као " нај%ло+лан"ј" %ло$"на( у (елој %ем:"<нај%ло+лан"ј" %ло$"на( у (елој %ем:"<

) ) ДаДа! ! ++оо-о-о'"'"нене> > нанатта&а&" " онона/ а/ Ја Ја аам м е е раран"н"је је %&%&алалаа
Сел'ен! " то је мој мла," #рат/ М" мо +а мно+о ра%ма%"л"Сел'ен! " то је мој мла," #рат/ М" мо +а мно+о ра%ма%"л"
ка'а је јо* #"о 'е$ак " ка'а је јо* #"о 'е$ак " &е $"н"л" -о 2е+о&ој &о:"! 'ок он&е $"н"л" -о 2е+о&ој &о:"! 'ок он
ннајај%а%а' ' нн"ј"је е ууоо#р#раа%"%"о о 'а 'а је је (е(ео о &е&ет т аа%'%'ан ан аамо мо рара'"'"
2е+о&о+ %а'о&о:т&а " 'а мо0е $"н"т" *то му је &о:а/2е+о&о+ %а'о&о:т&а " 'а мо0е $"н"т" *то му је &о:а/
КаКа'а 'а је је о'о'рараттаоао! ! 'о'о--ео ео је је у у р,р,а&а&о о 'р'руу*т*т&о&о! ! " " ,а,а&о &о јеје
%а%а+о+о--о'о'аар"р"о о 2"2"мме е 'о'ок к ннаај%ј%аа' ' нн""је је момојјоој ј мамајј(" (" р(р(ее
лом"о " на*е 'о#ро "ме #а("о у #лато/ И% %ло$"на у лом"о " на*е 'о#ро "ме #а("о у #лато/ И% %ло$"на у 
%ло$"н тонуо је &е 'у#:е " 'у#:е " 'у#:е " амо +а је%ло$"н тонуо је &е 'у#:е " 'у#:е " 'у#:е " амо +а је
#о0ја м"лот -ала &е*ала/ Ал" %а #о0ја м"лот -ала &е*ала/ Ал" %а мене! +о-о'"не! отаомене! +о-о'"не! отао
 је  је он он у&ек у&ек онај онај 'е$ак 'е$ак   ко&рVа&ом ко&рVа&ом коом! коом! ко+а ко+а ам ам каокао
тар"ја етра $у&ала " "+рала е  2"м/ ?ато је " -о#е+ао тар"ја етра $у&ала " "+рала е  2"м/ ?ато је " -о#е+ао 
ро#"је! +о-о'"не/ ?нао је 'а ам ја о&'е " 'а му не.у ро#"је! +о-о'"не/ ?нао је 'а ам ја о&'е " 'а му не.у 
о'ре." -омо./ А ка'а е је'не но."! "%нурен " "%+ла'нео!о'ре." -омо./ А ка'а е је'не но."! "%нурен " "%+ла'нео!



'о&укао 'о на*"9 &рата! #е0е." о' +он"ла(а кој" у #"л"'о&укао 'о на*"9 &рата! #е0е." о' +он"ла(а кој" у #"л"
#л"%у ) *та мо мо+л" 'а ра'"мо> ) -ут"л" мо +а унутра!#л"%у ) *та мо мо+л" 'а ра'"мо> ) -ут"л" мо +а унутра!
'ал" му 'а је'е " не+о&ал" +а/ Та'а те &" 'о*л" о&амо!'ал" му 'а је'е " не+о&ал" +а/ Та'а те &" 'о*л" о&амо!
++оо--оо''""ннее! ! " " ммоој ј јје е ##рраат т мм""лл""о о ''а а ..е е %%а а 22ее++а а ##""тт""
"+урн"је на-о:у у мо$&ар" 'ок е не т"*а -р&а "+урн"је на-о:у у мо$&ар" 'ок е не т"*а -р&а #ука " не#ука " не
-ро,е 9ајка/ ?ато е на-о:у кр"о/ Ал" &аке 'ру+е но."-ро,е 9ајка/ ?ато е на-о:у кр"о/ Ал" &аке 'ру+е но."
морал" мо 'а е у&ер"мо 'а л" је јо* он о&'е! -а моморал" мо 'а е у&ер"мо 'а л" је јо* он о&'е! -а мо
та&:ал" &е.у на -ро%ор " ка' #" он о'+о&ор"о на тајта&:ал" &е.у на -ро%ор " ка' #" он о'+о&ор"о на тај
%нак! "%но"о је мој му0 9ле# " мео/ С&ако+а 'ана на'ал"%нак! "%но"о је мој му0 9ле# " мео/ С&ако+а 'ана на'ал"
мо е 'а .е от"."! ал" 'ок је о&'е! н"мо мо+л" 'а +амо е 'а .е от"."! ал" 'ок је о&'е! н"мо мо+л" 'а +а
ота&"мо #е% -омо."/ С&е је о&о у*та "т"на ) ота&"мо #е% -омо."/ С&е је о&о у*та "т"на ) тако м" #о+тако м" #о+
-омо+ао> ) " &" .ете у&"'ет"! ако неко+а тре#а кор"т"!-омо+ао> ) " &" .ете у&"'ет"! ако неко+а тре#а кор"т"!
моме е му0у не мо0е н"*та -ре#а("т" не+о амо мен"!моме е му0у не мо0е н"*та -ре#а("т" не+о амо мен"!
 јер је &е то  јер је &е то $"н"о мене ра'"/$"н"о мене ра'"/

 ^ена  ^ена је је +о&ор"ла +о&ор"ла тако тако о%#":но о%#":но 'а 'а мо мо морал" морал" #"т"#"т"
 у&ерен" у "т" у&ерен" у "т"н"тот 2ен"9 ре$"н"тот 2ен"9 ре$"//

) Је л" то ) Је л" то "т"на! 1ар"море<"т"на! 1ар"море<
) Да! ер Хенр"> О' -р&е 'о ) Да! ер Хенр"> О' -р&е 'о -оле'2е ре$"/-оле'2е ре$"/
) Он'а! не мо+у 'а &а +р'"м *то те -ома+ал" &ојој) Он'а! не мо+у 'а &а +р'"м *то те -ома+ал" &ојој

0ен"/ ?а#ора&"те &е *то ам &ам рекао/ И'"те а &ојом0ен"/ ?а#ора&"те &е *то ам &ам рекао/ И'"те а &ојом
0еном у о#у/ Сутра .емо 'а:е +о&ор"т"/0еном у о#у/ Сутра .емо 'а:е +о&ор"т"/

КаКа' ' онон" " отот"'"'о*о*е! е! -о-о+л+ле'е'аамо мо о-о-ет ет кркро% о% --роро%о%ор/ р/ СеСерр
Хенр" +а от&ор"! а 9ла'н" но.н" &етар о*"ну на -о л"(у/Хенр" +а от&ор"! а 9ла'н" но.н" &етар о*"ну на -о л"(у/
 У мра$ној 'о У мра$ној 'ол"н" јо* је #л"тала л"н" јо* је #л"тала 0ута та$к"(а &етло0ута та$к"(а &етлот"/т"/

) Чу'"м е *то то ме 'а ) Чу'"м е *то то ме 'а ра'"> у%&"кну ер Хенр"/ра'"> у%&"кну ер Хенр"/
) Мо0'а је &етлот тако -ота&:ена 'а е &"'" амо) Мо0'а је &етлот тако -ота&:ена 'а е &"'" амо

о'а&'е/о'а&'е/
) ) ВВррлло о &&еерроо&&ааттнноо/ / ККоолл""кко о јје е --о о &&аа**еем м мм""**::ее22у у 

 у'а:ена< у'а:ена<
) И%+ле'а 'а је ко' ) И%+ле'а 'а је ко' Клет Дора/Клет Дора/
) Дакле! је'ну "л" '&е м":е о'а&'е<) Дакле! је'ну "л" '&е м":е о'а&'е<
) Је'&а тол"ко/) Је'&а тол"ко/
) ) У У &&ааккоом м ллуу$$аајјуу! ! нне е ммоо00е е ##""тт" " ''ааллееккоо! ! --оо**тто о јјее

11аарр""ммоор р ""ммаао о ''а а нноо" " 99ррааннуу/ / И И тту у ннаа--оо::у у $$еекка а ттаајј
%л%л"к"ко&о&а(а(! ! -о-орере' ' &&ететлолотт"> "> До До ,а,а&о&олала! ! ВаВаттононе! е! "'"'емем



на-о:е 'а у9&ат"м ту 9у:у>
Мен" је &е. -ала на -амет та м"ао/ Не мо0е е ре." 'а

у 1ар"моро&" нама &е то -о&ер"л"/ W"ма је тајна "лом
отета/ Тај $о&ек је #"о о-анот %а :у'ко 'ру*т&о/
Нем"лор'н" %л"ко&а( %а ко+а нема м"лот"! н"
м"лор,а/ У$"н"л" #"мо %ато амо &оју 'у0нот ако
#"мо +а &рат"л" тамо +'е не мо0е :у'"ма 'а *ко'"/ Ал"
о&о+а &"ре-о+ " о"оно+ %л"ко&(а "-ут"мо "% руку!
не&"н" .е :у'" тра'ат"/ С&аке но." у! на -р"мер! на*"
уе'" Сте-лтоно&" #"л" у о-анот" 'а "9 он на-а'не/
Мо0'а је о&а -оле'2а м"ао " на&ела ер Хенр"ја на о&у 
-утоло&"ну/

) Aо." .у  &ама! реко9 ја/
) У%м"те он'а &ој ре&ол&ер " о#у("те ("-еле/ Што -ре

-о,емо! утол"ко #о:е/ Ина$е .е она 9у:а у+а"т" мо0'а
&оју &етлот " от"."/

Н"је -ро*ло н" -ет м"нута! а м" мо #"л" на-о:у/ 1р%о
мо -ро*л" мра$н" &рт/ Но.н" &етар је &"рао
 је'нол"$но! а о-ало л"*.е *у*тало/ Ва%'у9 је #"о -ун
ма+ле/ С &ремена на &рме ја&:ао е мее(! ал" у не#о
-рекр"&ал" #р%" о#ла(" " #а* ка'а мо "%а*л" у мо$&ару 
-о$е 'а "-" к"*а/

) Јете л" наору0ан"< у-"та9 ја/
) Имам *та- а оло&ном 'р*ком/
) Морамо +а #р%о на-ат"! јер је он о-аан %л"ко&а(/

И%нена'".емо +а " оне-оо#".емо +а -ре не+о *то #у'е "
-ом"л"о на от-ор/

) Је л_ те! Ватоне! рекао је #аронет! а *та #" ка%ао Холм
%а о&о< Шта је +о&ор"о оно о но.н"м $ао&"ма ка'а (арују 
%л" 'у"<
 У "том $ау као о'+о&ор на о&о -"та2е -о'"0е е

"%нена'а а мра$не *"роке -о&р*"не мо$&аре оно $у'но
%а&"ја2е које ам &е. је'ном $уо на "&"(" &ел"ко+
Гр"м-енко+ #лата/ Ветар +а је 'онео кро% но.ну т"*"ну 
'о на/ 1"ло је то 'у+о! 'у#око те2а2е! а он'а &е ја$"



 урл"к! -а о-ет је%"&о је(а2е! које е -олако +у#"ло/ Јо*
 је'ном! а %ат"м " тре." -ут $у е то %а&"ја2е које као 'а је
"-у2а&ало (елу &а"ону '"&:"м! -рете."м -ро'орн"м
кр"ком/ 1аронет ме у9&ат" %а рука&! а ја! " -оре' мрака!
&"'е9 'а му је л"(е мрт&а$к" #ле'о/

) ?а "ме #о+а! *та је то! Ватоне<
) Не %нам/ То је %&ук кој" е $ето $ује у мо$&ар"/ Ја ам

+а &е. је'ном ран"је $уо/
Гла умукну " нај'у#:а т"*"на %а&ла'а око на/

Слу*ал" мо %ате+нут"9 0"&а(а на-ре0у." лу9! ал"
н"$е+а &"*е н"је #"ло/

) Ватоне! рекао је #аронет! то је #"ло %а&"ја2е неко+ -а/
Мен" е ле'" кр& у 0"лама! јер му је +ла #"о а&

лом:ен/ Ое.ало е 'а +а је о#у%'ао "%нена'н" у0а/
) Како о&ај урл"к на%"&ају о&'е< у-"та он/
) Ко<
) Aа :у'" у о&оме крају/
) А9! -а то је &е ује&еран наро'/ Шта &а е т"$е *та

 :у'" о томе +о&оре/
) Го&ор"те! Ватоне> Шта он" о томе ка0у<
Окренуо ам е! ал" н"ам мо+ао 'а не о'+о&ор"м на о&о

-"та2е/
) Ка0у 'а то %а&"ја #акер&"лк" -а/
Он у%'а9ну .уте." некол"ко тренутака/ Нај%а' ре$е3
) Aа је #"о %а"та! ал" је то %а&"ја2е 'ола%"ло "%'алека/

О'ан'е 'ола%"! $"н" м" е/
) Те*ко #" е мо+ло ре." о'акле е $ује/
) Чуло е &е ја$е! а -оле је ола#"ло као 'а +а је &етар

о'нео/ ?ар не ле0" у оном -ра&(у &ел"ко Гр"м-енко
#лато<

) Да/
) Хм! о'ан'е је 'о*ао +ла/ 1у'"те "крен"! Ватоне/ ?ар

не &ерујете " &" ам" 'а је о&о ла&е0 неко+а -а< Ја н"ам
'ете> 1е% тра9а мо0ете м" ка%ат" "т"ну///

) Сте-лтон је #"о а мном ка'а ам -ро*л" -ут $уо/ Он



ка0е 'а #" то мо+ао #"т" +ла је'не ретке -т"(е/
) Не! не! то је -а/ 1о0е! %ар мо0е #"т" "т"н"та та

-р"$а< ?ар је мо+у.но 'а мен" %а"та о%#":но -рет" је'на
так&а мра$на о-анот< В" &а:'а не &ерујете у то! Ватоне!
%ар не<

) Не! не &ерујем>
) Aа "-ак! у Лон'ону мо е мо+л" томе мејат"! ал"

'рук$"је је то ка'а о&'е тој"мо у мраку! у мо$&ар" "
лу*амо како -а %а&"ја/ И мој тр"(> Aоре' мета +'е је
он ле0ао #"о је тра+ но+у је'но+ о+ромно+ -а/ С&е е
ла0е/ М"л"м 'а н"ам кука&"(а! Ватоне! ал" ка'а ам
$уо онај +ла! у$"н"ло м" е 'а м" е ле'" кр& у 0"лама/
A"-н"те м" руке>

Рука му је #"ла 9ла'на као -ар$е мрамора/
) Сутра .е &ам о-ет #"т" 'о#ро/
) М"л"м 'а .е м" о&о %а&"ја2е 'у+о %ујат" у у*"ма/ Шта

#" -о &а*ем м"*:е2у тре#ало 'а ура'"мо<
) Хо.емо л" 'а е &рат"мо<
) Тако м" #о+а! не> Aо*л" мо 'а у9&ат"мо оно+а

%л"ко&(а " м" .емо +а у9&ат"т"/ М" мо 9тел" 'а -о&"јамо
оно+ ро#"ја*а а -аклен" -а је! нема ум2е! -о&"јао на/
На-ре'> С&р*".емо т&ар 'о краја! -а макар &" ,а&ол"
-акла јурнул" на о&у мо$&ару/

Кренул" мо ла+ано кро% мрак/ Око на је #"о (рн" &ена(
тено&"т"9 #ре0у:ака! а -ре' нама је "јала! у&ек на
"том мету! она 0ута та$ка/ Н"*та $о&ека тако не &ара
као 'а:"на &етлот" у мра$ној но."/ Ча је "%+ле'ало као
нал"к на %&е%'у на 'алекоме &"'"ку! $а о-ет #"ло #л"%у 
некол"ко метара -ре' нама/ В"'емо нај%а' о'акле 'ола%"
&етлот " -р"мет"мо 'а мо а&"м #л"%у 2е/ С&е.а која
 је ка-ала #"ла је -ота&:ена у -ро(е- је'не тене/ Камен је
%а*т".а&ао -лемен а &"9 трана о' &етра " $"н"о је у 
"то &реме 'а е &етлот &"'" амо "% 1акер&"л Хола/
Је'на +ран"тна тена омо+у."ла нам је 'а не-р"ме.ен"
'о,емо #л"0е/ Aу%ал" мо "%а о&о+а %аклона " -а0:"&о





+ле'ал" "+налну &етлот/ Чу'но је "%+ле'ала та
 уам:ена &е.а која је +орела уре' мо$&аре/ Н" %нака
0"&ота унаоколо! амо о&ај 0ут" -ламен " о'е& &етлот"
на камену а о#е тране/

) Шта .емо а'а 'а ура'"мо< -ро*а-та ер Хенр"/
) Чека.емо о&'е> Мора 'а је он у #л"%"н" &оје &е.е/

В"'е.емо 9о.е л" е -оја&"т" -ре' нама/
Тек *то ам "%+о&ор"о те ре$" ка'а +а о#ој"(а &"'емо/

И%на' тене! у -ро(е-у у коме је +орела &е.а! -оја&" е
0уто л"(е! је'но тра*но! мрко л"(е! унака0ено!
"%#орано н"к"м трат"ма/ 1лат2а&о! о#рало у о*тру 
#ра'у " %амр*ену коу! "%+ле'ало је као 'а је то л"(е неко+
о' он"9 -ре"тор"јк"9 '"&:ака кој" у 0"&ел" у 
-е."нама на о#ронку #р'а/ С&етлот која је +орела "-о'
2е+а т"трала је у 2е+о&"м мал"м! лука&"м о$"ма! које у 
'"&:"м -о+ле'ом -он"рале у мрак као о$" '"&:е %&ер"
која је $ула ло&$е& корак/

1"ло је јано 'а је не*то "%а%&ало 2е+о&у ум2у/ Мо0'а
 је 1ар"мор 'а&ао нек" %нак! кој" м"! ра%уме е! н"мо
%нал"U мо0'а је о&ај $о&ек "мао " 'ру+" нек" ра%ло+ 'а
-о&ерује 'а &е н"је у ре'у/ Стра9 е јано $"тао на
2е+о&ом %ло$"на$ком л"(у/ С&ако+ $аа мо+ао је он
 је'н"м коком 'а е уклон" "% о#лат" 'окле &етлот
'о-"ре " 'а нетане у мраку/ Ја ко$"9 %ато на 2е+а! а ер
Хенр" ле'о&а моме -р"меру/ У "том $ау 'рекну 
ро#"ја*! о-о&а +а'но " #а(" је'ан &ел"к" камен кој" е
ра%#" у кома'е о +ран"тну тену *то нам је 'отле лу0"ла
као %аклон/

Ка'а је ко$"о на но+е " 'ао е у #ект&о! мо+ао ам јо*
'а #а("м кратак -о+ле' на 2е+о& мал" ал" на0н" та/ У 
"томе $ау "мал" мо ре.у 'а е мее( -оја&" "%ме,у 
о#лака/ Јурнумо #р%о на &р9 #ре0у:ка " &"'емо како
ро#"ја* нај&е.ом #р%"ном #е0" н"% #ре+  'ру+е тране
-река$у." &е*то као +а%ела каме2е које му је #"ло на
-уту/ До#ар метак "% мо+ ре&ол&ера мо+ао је 'а +а оакат"!



ал" ја ам -онео ору0је 'а е #ран"м! а не 'а -у(ам на
ненаору0ано+ $о&ека кој" #е0"/

О#ој"(а мо #"л" 'о#р" трка$" " о#ој"(а %'ра&" "
на0н"! ал" укоро у&"'емо 'а нема "%+ле'а 'а .емо +а
т"."/ Ду+о мо +а &"'ел" на мее$"н" како #е0" -ре'
нама! &е 'ок нај%а' н"је као мала та$ка "%ме,у +ран"тн"9
тена на о#ронку је'но+ у'а:ено+ #ре0у:ка нетао у 
#р%оме трку/ Тр$ал" мо " тр$ал"! 'ок н"мо "%+у#"л"
'а9! ал" је ра%мак #"о &е &е."/ Нај%а' на-ут"мо +о2е2е
" е'омо %а'"9ан" на '&а &ел"ка камена/ Он е "%+у#"о у 
'а:"н"/
 У томе $ау 'о+о'" е не*то нео#"$но " нео$ек"&ано/

 Утал" мо а &о+а те2а 'а "'емо ку."! јер мо +о2е2е
на-ут"л" као а&"м #е%на'е0но/ Нама  'ене тране
"јао је мее( н"ко на не#у! а *":ат" &р9 је'не +ран"тне
тене '"%ао е 'о амо+ 'о2е+ 'ела ре#рно+ мее$е&о+
колута/ У о*тр"м (ртама! (рн као 'а је к"- о' е#ано&"не!
тако јано на &етлој -о%а'"н" мее(а! &"'ео ам -р"л"ку 
 је'но+ $о&ека кој" је тајао на &р9у тене/

Немој -ом"л"т"! Холме! 'а у ме о$" -ре&ар"ле>
 У&ера&ам те 'а у &ом 0"&оту н"ам н"ка'а &"'ео не*то
 јан"је " ра%+о&етн"је/ Кол"ко ам мо+ао 'а у'"м! #"ла је
то -р"л"ка &ел"ко+! &"тко+ $о&ека/ Стајао је ра*"рен"9
но+у! -рекр*тен"9 руку! " о#орене +ла&е као 'а -оматра
%ам"*:ено #екрајну -ут"2у мо$&аре " камена која је
 ле0ала -ре' 2"м/ Тако #" мо+ао $о&ек 'а %ам"л" %ло+
'у9а кој" (арује о&"м тра*н"м метом/ Н"је то #"о
ро#"ја*/ О&ај $о&ек је тајао 'алеко о' мета +'е је
Сел'ена нетало/ О"м то+а! #"о је мно+о &е."/
 Укл"кну&*" "%нена,ено! -ру0"9 руку 'а +а -ока0ем
#аронету! ал" у $ау ка'а е окрето9 ер Хенр"ју! $о&ека
нета'е/ О*тр" &р9 +ран"тне тене '"%ао е -ре' нама
"-о' амо+а мее(а! ал" она нема " не-окретна -р"л"ка
#е*е "*$е%ла #е% тра+а/

Ра'о #"9 от"*ао тамо " -ре+ле'ао ту тену! ал" је



'а:"на #"ла 'ота &ел"ка/ ^"&(" #аронето&" -оле оно+
%а&"ја2а #"л" у 'ота ра%'ра0ен"! ет"о е мра$не
"тор"је &оје -оро'"(е " н"је #"о ра-оло0ен 'а е
 у-у*та у но&е -утоло&"не/ Н"је &"'ео уам:ено+ $о&ека
на &р9у тене " н"је оет"о је%у која је мене -ро0ела -р"
-о+ле'у те нео#"$не! $у'не -р"л"ке/

) Нема ум2е! #"о је то неко о' тамн"$к"9 $у&ара кој"
+оне Сел'ена> -р"мет" ер Хенр"/ Откако је -о#е+ао тај
%л"ко&а(! "ма "9 -уно у мо$&ар"/

Мо0'а је " та$но о&о о#ја*2е2е! ал" #"9 &"*е &олео 'а
"мам јо* кој" 'ока% %а то/

Намера&амо 'а 'ана о#а&ет"мо $"но&н"ке у 
Aр"нтауну +'е тре#а 'а тра0е &о+ #е+ун(а! ал" нам је јо*
нео#"$но 0ао *то н"мо "мал" ре.е 'а "м +а -о*а:емо
као &о+ %аро#:ен"ка/

То у -утоло&"не -оле'2е но."! 'ра+" мој Холме! " т"
 .е* -р"%нат" 'а ам те "(р-но о#а&ет"о/ Нема ум2е!
мно+о т&ар" о' о&"9 које ам на&ео не.е "мат" %на$аја %а
те#е! ал" ја м"л"м 'а је нај#о:е ако &е $"2ен"(е #е%
"%у%етка #еле0"м! а те#" ота&:ам 'а #"ра* " "%&о'"*
%ак:у$ке/ На-ре'ујемо неум2"&о/ Што е т"$е
1ар"моро&"9! -рона*л" мо у%рок 2"9о&"9 -оту-ака "
то је %натно ра%јан"ло "туа("ју/
 Ал"! мо$&ара а &ој"м тајнама " &ој"м $у'н"м

тано&н"("ма отаје %а+онетна као у&ек/ Мо0'а .у у моме
"'у.ем -"му " ту таму мало ра&етл"т"/ Нај#о:е #" #"ло
'а т" ам 'о,е* к нама/



X

ИЗВОД ИЗ ДНЕВНИКА ДР ВАТСОНА

До о&о+ тренутка моје -р"$е мо+ао ам 'а -ре-"ујем
амо "%&е*таје које ам на -о$етку &о+ #а&:е2а у 
1акер&"л Холу лао Шерлоку Холму/ Ал" а'а ам
т"+ао 'о мета ка'а е &"*е не мо0е -р"мен"т" тај
мето'U морам о-ет 'а (р-ем "% &ој"9 у-омена! ал" е -р"
том лу0"м %а#еле*кама које ам та'а уно"о у &ој
'не&н"к/ Дајем нај-ре некол"ко "%&о'а "% 'не&н"ка! а
он'а о'ма9 'ола%"м 'о он"9 'о+а,аја кој" у е
не%а#ора&н"м (ртама уре%ал" у моје -ам.е2е/ Aо$"2ем 
 јутром -оле на*е+ #е%у-е*но+ ло&а %а оу,ен"ком "
отал"9 нео#"$н"9 -оја&а у -утој мо$&ар"/

N\/ окто#ар/ ) Туро#ан! ма+ло&"т 'ан  не-рек"'ном
"тном к"*ом/ Ку.а је о#а&"јена те*к"м о#ла("ма кој" е
 &ремена на &реме ра%макну 'а от&оре "%+ле' на -ут"!
талаат" -ре'ео мо$&аре/ На о#рон("ма #ре0у:ака &"'е
е та'а танке! ре#рно#еле 0"л"(е! а +ран"тне тене
#л"тају у 'а:"н" ка' &етлот -а'не на 2"9о& мокар
камен/





Мелан9ол"$но ра-оло0е2е " на-о:у " унутра/ 1аронет
 је -оле у%#у,е2а -ро*ле но." уморан " нера-оло0ен/
Мен" амом је р(е ла#о " "мам ое.а2е 'а -рет" нека
о-анот ) о-анот не а&"м не-оре'на! која је утол"ко
тра*н"ја *то не %нам у $ему е атој"/
 А %ар немам ра%ло+а %а так&о тра9о&а2е< ?а нама је

$"та& н"% -оје'"н"9 'о+а,аја кој" &" #е% "%у%етка 'ају 
ра%ло+а м"*:е2у 'а у на*ој #л"%"н" 'елује нека
тајант&ена мо./ Ту је -р&о мрт #"&*е+ +о-о'ара о&о+а
%амка! 'о+а,ај кој" е тако ла0е  -ре'а2ем таре
-оро'"$не ле+ен'е/ Имамо %ат"м "ка%е мно+о#ројн"9
е:ака кој" у &"'ел" неко је%"&о т&оре2е у мо$&ар"/
Д&а-ут ам &ој"м ро,ен"м у*"ма $уо онај %&ук кој" је
нал"к на ла&е0 неко+ &ел"ко+ -а/ Не&еро&атно је! $ак
немо+у.но 'а тај +ла %а"та -р"-а'а о#лат"
нат-р"ро'но+/ Нема! ра%уме е! нема неко+ а#лано+ -а
кој" ота&:а а&"м телене тра+о&е но+у " -ун" &а%'у9
&ој"м ла&е0ом/ Нека е Сте-лтон о'аје том ује&ерју 
кол"ко 9о.е " Морт"мер нека му е -р"'ру0ује! ал" ако ја
"мам ма как&у 'о#ру оо#"ну! то је тре%&ен! %'ра& :у'к"
ра%ум " н"*та ме не.е на&ет" 'а у тако *то &ерујем>
Верују." у то! "*ао #"9 на н"&о ја'н"9 е:ака кој" е не
%а'о&о:а&ају $ак н" нек"м о#"$н"м -аклен"м -ом не+о
+а о-"ују као 0"&от"2у којој -аклен" -ламен л"0е "%
$е:ут" " о$"ју/ О так&"м =анта%"јама Холм не #" 9тео
н"*та н" 'а %на! а ја ам о&'е 2е+о& %амен"к/ Ал"! то у 
$"2ен"(е " $"2ен"(е отају! а ја ам '&а-ут $уо %а&"ја2е
-а у мо$&ар"/ Aрет-ота&"мо 'а %а"та лута -о мо$&ар"
нек" о+роман -а ) т"ме #" е 'ало о#јан"т"/ Ал" +'е #"
мо+ао 'а е така& -а кр"је! +'е 'о#"ја јело! о'акле је
'о*ао " како то 'а +а н"ко 0"&" 'а2у н"је &"'ео< Морам
-р"%нат" 'а -р"ро'но о#ја*2е2е "ма коро "то тол"ко
те*ко.а као " нат-р"ро'но/ И #е% о#%"ра на о&о+ -а )
отаје $"2ен"(а 'а је " у Лон'ону нек" $о&ек не*то
нео#ја*2"&о ра'"о тако,еU "мамо %ат"м оно+ $о&ека у 



кол"ма " о-омену која је -о%"&ала ер Хенр"ја 'а отане
'алеко о' мо$&аре/ У најма2у руку! то је -"мо %а"та
-олато! ал" је мо+ло -от"(ат" кол"ко о' 'о#ронамерно+
-р"јате:а! тол"ко " о' не-р"јате:а/ Г'е је #"о у о&оме
$ау тај -р"јате: "л" не-р"јате:< Да л" је отао у 
 Лон'ону "л" на је 'о-рат"о о&амо< Да л" је он/// Да н"је
он #"о онај трана( ко+а ам &"'ео у мо$&ар"<

Ит"на! ја ам амо лет"м"$ан -о+ле' #а("о на 2! -а
"-ак о томе 'о0"&:ају мо+у 'а "%&е'ем ра%не %ак:у$ке у 
које ам тако у&ерен 'а #"9 е мо+ао %аклет"/ Тај трана(
не -р"-а'а :у'"ма  кој"ма ам е о&'е у-о%нао! а ја ам
'оа' &"'ео :у'е у (елој окол"н"/ 1"о је -о тау мно+о
&"*" но Сте-лтон! мно+о &"тк"ј" но [ранклан'/ 1ар"мор
 је мо+ао #"т"! ал" 2е+а мо ота&"л" ко' ку.е " у&ерен ам
'а он н"је мо+ао не-р"метно 'а на -рат"/ ?на$" о&'е
неко "'е %а нама у то-у! #а* као *то на је " онај трана(
 у9о'"о у Лон'ону/ ?а &е &реме н"мо +а е оло#о'"л">
Ка' #"9 мо+ао 'а &оју руку та&"м на то+а $о&ека! #"л"
#"мо мо0'а на крају &"9 &ој"9 те*ко.а/ Да -от"+нем
тај (":! морам а'а 'а на-ре+нем &у &оју на+у> Моја
-р&а м"ао је #"ла 'а у-о%нам ер Хенр"ја а &"ма &ој"м
-лано&"ма/ Дру+а " -аметн"ја м"ао 'о&ела ме је 'о
о'луке 'а ра'"м на &оју руку " 'а &оје намере о#ја&:ујем
*то је ма2е мо+у.но/ Сер Хенр" је .ут:"& " раејан/
 ^"&(" у му -ретр-ел" нео#"$ан у'ар отка' је $уо оно
%а&"ја2е у мо$&ар"/ Не.у н"*та 'а ка0ем *то #" 2е+о&
тра9 мо+ло јо* 'а -о&е.а! ал" .у &е -ре'у%ет" 'а
-от"+нем &ој (":/

Јутро -оле 'ору$ка "мал" мо малу (ену/ 1ар"мор је
%амол"о ер Хенр"ја %а ра%+о&ор! " он" у отал" кратко
&реме у $ет"р" ока у 2е+о&ој о#" %а ра'/ Се'ео ам %а то
&реме у #"л"јаркој о#" " $уо некол"ко -ута како у 
'"+л" +лао&еU мо+ао ам м"л"т" *та је -ре'мет 2"9о&о+
ра%+о&ора/ Aоле неко+ &ремена от&ор"о је #аронет &рата "
%амол"о ме 'а у,ем/



) 1ар"мор м"л" 'а "ма ра%ло+а 'а е 0ал"! ка%ао је он/
М"л" 'а је о' на #"ло не-о*тено *то мо +он"л"
2е+о&о+ *урака! -о*то нам је он ло#о'но " "крено
ао-*т"о тајну/

Натојн"к је тајао -ре' нама #ле'! ал" -от-уно -р"#ран/
) Мо0'а ам у&"*е о*тро +о&ор"о! +о-о'"не! 'о'а'е

он! " ако је то лу$ај! мол"м &а %а о-ро*тај/ 1"о ам &рло
"%нена,ен ка'а ам $уо 'а у е о#а +о-о'"на јутро рано
&рат"ла " ка'а ам а%нао 'а у +он"л" Сел'ена/ Ја'н"
$о&ек је &е. 'ота -ретр-ео " н"је #"ло -отре#но 'а +а јо*
неко та&:а на муке/

) Да те нам -о &ојој &о:" +о&ор"л" не*то о томе! та'а
#"! ра%уме е! #"ла 'ру+а т&ар! о'+о&ор" #аронет/ Ал" &"
те +о&ор"л" тек/// "л" #о:е ре$ено &а*а 0ена је +о&ор"ла
тек ка' 'рук$"је н"је мо+ло #"т"/

) Ал" ја н"ам &еро&ао 'а .ете е &" кор"т"т" мој"м
ао-*те2ем! ер Хенр"/ ?а"та је так&а м"ао #"ла 'алеко
о' мене>

) Тај $о&ек је о-анот %а $о&е$ант&о/ С&у'а -о о&оме
крају ле0е раејана уам:ена нае:а! а он је %ло$"на(
кој" н" о' $е+а не -ре%а/ Тре#а $о&ек амо %а тренутак 'а
&"'" 2е+о&о л"(е! -а 'а му то #у'е јано/ У%м"те! на
-р"мер! ку.у +/ Сте-лтона/ Ту #" амо он мо+ао 'а #ран"
тано&н"ке ку.е/ Не! (ео крај је не"+уран 'окле +о' е
Сел'ен не на,е о-ет "%а ре*етке/

) Не.е он на-ат" н"је'ну ку.у! +о-о'"не> Дајем &ам %а
то &оју $ану ре$/ Не.е он н"ко+а 0"&о+ у о&ом крају 
-"-нут"> У&ера&ам &а! ер Хенр"! %а некол"ко 'ана #".е
&е -отре#не мере %а&р*ене! " мој .е *урак кренут" у 
Ју0ну Амер"ку/ Тако &ам #о+а! +о-о'"не! мол"м &а!
немојте ја&:ат" -ол"("ј" 'а је он јо* у мо$&ар"/ Aретал"
у 'а +а о&'е тра0е! " ако #у'е м"ран! мо." .е 'а а$ека
'ок 2е+о& #ро' не -о,е/ Ако +а о'ате! &" .ете #е%уло&но "
мене " моју 0ену 'о&ет" у не-р"јатан -оло0ај/ Мол"м
&а! +о-о'"не! не ја&:ајте н"*та -ол"("ј">



) Шта м"л"те о томе! Ватоне<
Сле+ао ам рамен"ма " о'+о&ор"о3
) Ако он "'е "% %ем:е! #".е м"рн" -орек" о#а&е%н"к

оло#о,ен је'но+ терета/
) Ал" ако -ре то+а јо* неко+а на-а'не<
) Тако лу'у т&ар не.е у$"н"т"! +о-о'"не/ М" мо +а

на#'ел" &"м т&ар"ма које у му -отре#не/ Ако "%&р*"
нек" %ло$"н! #".е јано 'а је кр"&ен о&'е у мо$&ар"/

) Имате -ра&о> ре$е ер Хенр"/ Ка' је тако! 1ар"море///
) О! #о+ нека &а #ла+оло&"! +о-о'"не> Х&ала &ам о'

&е+ р(а/ Моја #" "рота 0ена -ре&"ла ка'а #" јој #рата
о-ет у9&ат"л">

) Ч"н" м" е! Ватоне! 'а мо0емо о'+о&арат" јо* " %а
 јатако&а2е! ал" -оле оно+а *то ам $уо! немам р(а 'а
о'ам о&о+ $о&ека ) " +ото&о> Ст&ар је у ре'у! 1ар"море!
мо0ете "."/

Он -рому(а некол"ко ре$" %а9&алнот" " -о,е/ Ал"
о'је'ном %ата'е окле&ају."! &рат" е " ре$е3

) В" те #"л" тако :у#а%н" -рема нама! +о-о'"не! 'а
#"9 ра'о 9тео 'а &ам е о'у0"м! кол"ко амо мо+у/ ?нам
не*то! ер Хенр"! " ка%ао #"9 мо0'а ран"је! ал" ка'а ам
%а то а%нао! &е. је -ротекло 'у+о &ремена о' у'ко+а
 у&",аја на' ле*ом ер Чарла/ До а'а н"коме н" ре$" о
томе н"ам рекао/ Т"$е е мрт" мо+ "рото+ #"&*е+
+о-о'ара/

1аронет " ја ко$"мо "то+а $аа "% &ој"9 нало2а$а "
 укл"кнумо3

) ?нате л" како је "%+у#"о 0"&от<
) Не! +о-о'"не! то не %нам/
) Aа *та он'а %нате<
) ?нам %а*то је у оно 'о#а тајао крај &ратн"(а/ Имао је

атанак  је'ном 0еном/
) С је'ном 0еном< Шта<
) Да/
) А како е она %&ала<



) Име &ам не мо+у ре."! ал" %нам -о$етна ло&а/ То у 
 Л/Л/

) Отку'а %нате то! 1ар"море<
) В"'"те! ер Хенр"! &а* ујак је 'о#"о оно+а јутра је'но

-"мо/ О#"$но је 'о#"јао мно+о -"ама! јер је он #"о
"такнута л"$нот у о&ом крају! а 'о#рота 2е+о&о+ р(а
о-*те -о%ната/ ?ато е &ако коме је не*то тре#ало
о#ра.ао ер Чарлу/ Ал" оно+а јутра т"+ло је амо је'но
-"моU %ато м" је тако -ало у о$"/ A"мо је #"ло -ре'ато
на -о*ту у Кум Треј"ју " а'реу је #"ла "-"ала 0енка
рука/

) Да:е>
) Дакле! +о-о'"не! ја &"*е о томе н"ам н" м"л"о "

то+а е уо-*те не #"9 -оле н" ет"о/ Ме,ут"м! -ре
некол"ко не'е:а! -ремала је моја 0ена о#у %а ра' ер
Чарла ) -оле 2е+о&е мрт" н"*та н"је н" такнуто у 2ој )
" на*ла је та'а у кам"ну -е-ео је'но+ "%+орело+ -"ма/
Нај&е." 'ео -"ма ра-ао е у мале кома'е! ал" је'но
-ар$е 'о2е+а краја је'не тране јо* е 'р0ало " ре$" у е
мо+ле $"тат"! јер у е "&е "т"(але на (рној -о'ло%"/
М"л"л" мо 'а је то -от кр"-тум амо+а -"ма! а ре$"
у +ла"ле о&ако3 Мол"м &а! мол"м> Aо*то те Vентлмен!
-ал"те о&о -"мо " #у'"те у 'еет $ао&а крај &ратн"(а>
О&а ре$ен"(а #"ла је -от-"ана ло&"ма Л/Л/

) Јете л" а$у&ал" то -ар$е -"ма<
) Н"мо! +о-о'"не/ У рукама нам е ра-ало у -е-ео/
) Да л" је ер Чарл &е. ран"је 'о#"јао -"ма  "т"м

руко-"ом<
) Хм/ Н"ам "на$е ра%+ле'ао 2е+о&а -"ма " н"ам на то

о#ра.ао наро$*у -а02у/ Не #"9 н" о&о -"мо у-амт"о! 'а
н"је т"+ло амо/

) А &" немат" н" -ојма ко је Л/Л/<
) Не! +о-о'"не! #а* као н" &"> Ал" -рет-ота&:ам! ка'а

#"мо у-ел" 'а на,емо ту 'аму! мо+л" #"мо 'а а%намо
не*то &"*е о мрт" ер Чарла/



) Не ра%умем! 1ар"море! како те мо+л" 'а нам тај"те
тако &а0ну околнот/

) Aа! ер Хенр"! м" мо на*л" -"мо #а* он"9 'ана ка'а
мо %#о+ мо+а *урака " ам" #"л" мно+о %#у2ен"/ А он'а!
+о-о'"не! м" мо о#оје ер Чарла мно+о &олел"/ ?ар #"
мо+ло 'рук$"је 'а #у'е -оле &е+а *то је он %а на
 у$"н"о< Ка' #"мо о-ет -отр+л" ту т&ар! на*ем ја'ном
таром +о-о'"ну не #" #"ло н" о' как&е кор"т"! а -о*то
 је нека 'ама у -"та2у! #о:е је 'а $о&ек #у'е о#а%р"&/ И
нај#о:" $о&ек///

) М"л"те! то #" мо+ло 'а на*ко'" 2е+о&ом 'о#ром
+лау<

) Aа! у &аком лу$ају! м"л"о ам! н"*та 'о#ро о' то+а
не мо0е #"т"> Ал" а'а те &" #"л" тако 'о#р" -рема
нама! " ја ое.ам 'а не #" #"ло о' мене ле-о ка'а &ам не
#"9 ка%ао &е *то %нам о тој т&ар"/

) Врло 'о#ро! 1ар"море> Мо0ете "."/
Aо*то је 1ар"мор "%"*ао! окрете е ер Хенр" -рема

мен" " ре$е3
) Но! Ватоне! *та м"л"те о о&ој но&ој &етлот" која

-а'а на тајну мрт" мо+а тр"(а<
) Ч"н" м" е! мрак је јо* (р2" но *то је #"о/
) То је " моје м"*:е2е/ Ал" ако -рона,емо о&у Л/Л/!

(ела #" е т&ар о#јан"ла/ Шта 'а ра'"мо! -о &а*ем
м"*:е2у<

) Да о'ма9 о#а&ет"мо Холма о &ему/ ?а 2е+а .е то #"т"
та$ка олон(а коју &е. тако 'у+о тра0"/

От"*ао ам о'ма9 у &оју о#у 'а Холму на-"*ем
"%&е*тај о ра%+о&ору о&о+ јутра/ Мора #"т" 'а је
-оле'2"9 'ана %атр-ан -олом! јер ам "% 1екер тр"та
'о#"о амо некол"ко кратк"9 ре'о&а у кој"ма о мој"м
"%&е*тај"ма н"је #"ло н" +о&ора/ Чак " %а'атак кој" тре#а
'а "-ун"м у 1акер&"л Холу амо је у%+ре' -оменут/ Нем
ум2е! %ау%ет је мно+о "тра+ом -о&о'ом оне у(ене/
 Ал" но&ој околнот" коју мо 'ана а%нал" мора.е





&акако 'а -оклон" -а02у " то .е о0"&ет" 2е+о&о
"нтерео&а2е/ Волео #"9 'а је он о&'е/

NX/ окто#ар/ ) Дана је (ело+ 'ана -:у*тала к"*а!
*ум"ла у &ре0ама око таре ку.е " 0у#ор"ла у олу("ма/
М"л"о ам о о'#е+лом ро#"ја*у кој" #е% кро&а лута -о
-утој " 9ла'ној мо$&ар"/ Ја'н" $о&ек> Ма кол"ко тра*ан
#"о 2е+о& %ло$"н! он је -ат"о " т"ме +а #ар 'онекле
"ку-"о/ М"л"о ам та'а " на оно+ 'ру+о+ ) на $о&ека $"је
мо л"(е &"'ел" у кол"ма " $"ја е -р"л"ка ука%ала у 
мо$&ар" на мее$"н"/ Да л" је " он на-о:у на к"*" ) тај
не&"':"&" *-"јун! тај $о&ек "% мрака<

Ка'а е -ут"ло &е$е! о#укао ам е у к"*ну ка#ан"(у "
кренуо! -ун туро#н"9 м"л"! у -ок"лу л"&а'у! -у*тају."
'а м" 9ла'на к"*а #"је у л"(е! а &етар &"ра око у*"ју/
1о+ нека е м"лује он"ма кој" "'у а'а кро% мо$&ару! јер
 је а' " $&рта %ем:а -ра&о #лато/ Ст"+ао ам 'о
тено&"то+ &р9а на коме ам &"'ео оно+ уам:ено+ $о&ека
 у но."! -о-ео ам е на тену " +ле'ао а &""не туро#н"
-ре'ео/ С&у'а е &"'ела амо -ута %ем:а! к"*а која је &е
о#ле&ала " "&" о#ла(" кој" у е -олако &укл"/ С ле&е
тране! 'алеко! у-ола акр"&ен" у ма+лу! &"'ел" у е
"%на' 'р&е.а &"тк" тор2е&" 1акер&"л Хола/ Он" у #"л"
 је'"н" %на(" :у'ко+ 0"&ота кој" у е мо+л" &"'ет"U
"на$е! је'"н" тано&"! на'алеко " на*"роко! #"ле у 
-ре"тор"јке камене кол"#е на о#рон("ма #р'а/ Н"+'е
н" тра+а о' уам:ено+ $о&ека ко+а ам -ро*ле но." &"'ео
на том "том мету/

Ка'а ам е &ра.ао ку." т"0е ме 'р Морт"мер у &ој"м
'&окол"(ама/ Во%"о је р,а&"м -утем -реко утр"не
'ола%е." а "ма2а [аулмајр/ 1"о је &рло -а0:"& -рема
нама " н"је -ро*ао коро н"је'ан 'ан! а 'а е не #"
-оја&"о у 1акер&"л Холу " ра-"тао о на*ој "тра%"/
?амол" ме 'а е -о-нем у 2е+о&а кола! јер је 9тео -о*то)
-ото 'а ме 'о&е%е 'о ку.е/ 1"о је нера-оло0ен " раејан
%ато *то му је нетало -етан(е које је -о#е+ло у мо$&ару "



н"је е &"*е &рат"ло/ Aоку*ао ам 'а +а уте*"м! ал" ам у 
е#" тално м"л"о о ко2у ко+а ам &"'ео како нетаје у 
Гр"м-енком #лату " &еро&ао ам 'а он &"*е н"ка' не.е
&"'ет" &о+а мало+ -р"јате:а/

) А9! ка0"те м"! Морт"мере! у-"та9 +а 'ок мо е &о%"л"
Vом#ат"м -утем! о&'е у окол"н" "ма &акако мало :у'"
које &" не -о%најете/

) Нема &а:'а н" је'но+ је'"но+/
) ?нате л" мо0'а %а "ме неке 0енке оо#е $"ја у 

-о$етна ло&а Л/Л/<
Он ра%м"л" некол"ко м"нута! а он'а м" о'+о&ор"/
) Не %нам/ Има некол"ко Z"+ана " некол"ко на'н"$ара

кој"ма не %нам та$но "мена! ал" о' &"9 е:ака " &е
+о-о'е коју -о%најем н"ко нема "мена  т"м -о$етн"м
ло&"ма/// Ал" $екајте! $екајте мало! -ро'у0" он -оле
кратке -ау%е/ Aотој" Лаура Лајон/ Ето! она "ма -о$етна
ло&а Л/Л/ Она а'а не танује о&'е не+о у Кум Треј"ју/

) Ко је то< у-"та9 ја/
) То је к." +/ [ранклан'а/
) Шта< Старо+ [ранклан'а! -арн"$ара<
) Тако је/ У'ала е %а л"кара Лајона! кој" је 'ола%"о

о&амо 'а л"ка -еј%а0е/ Aоле е ут&р'"ло 'а је -ра&а
&у("#ат"на! " он је на-ут"о/ Aо &ему *то ам $уо! мо0'а
кр"&"(а н"је #"ла амо 'о 2е+а/ Wен ота( н"је 9тео н"*та
%а 2у 'а у$"н"/ Она е! %нате! у'ала -рот"& 2е+о&е &о:е! а
мо0'а је "мао " 'ру+"9 ра%ло+а/ Н"је #"о лак 2ен 0"&от
н" у о$е&ој н" у му0е&:е&ој ку."/

) О' $е+а 0"&" она<
) Ч"н" м" е 'а јој је тар" [ранклан' 'ао ран"је неку 

"тн"(у/ Мно+о у &аком лу$ају н"је! јер " он ам 'ота
р,а&о тој"/ Макар " #"ла ама кр"&а %а &оју нере.у!
н"мо мо+л" +ле'ат" ра&но'у*но како -ро-а'а/
Ра%+о&арал" мо о 2еном -оло0ају " ра%н" :у'" у о&ој
окол"н" -омо+л" у 'а 'о,е 'о -р"тојне %ара'е/ Сте-лтон
 је не*то у$"н"о! а ер Чарл тако,еU " ја ам не*то



-р"ло0"о/ Она је на#а&"ла је'ну -"а.у ма*"ну " о' та'а
0"&" о' -ре-"а/

Он ме у-"та %а*то ме то %ан"ма! ал" ам у-ео 'а
%а'о&о:"м 2е+о&о :у#о-"тт&о! а 'а му мно+о не ка0ем!
 јер н"је тре#ало 'а мно+"м :у'"ма -о&ера&амо ту т&ар/
Сутра "%јутра -о." .у у Кум Треј" " ако у-ем 'а
ра%+о&арам а том +),ом Лауром Лајон! која "ма мало
ум2"& +ла! мо0'а .у мо." о#јан"т" мно+е тајант&ене
'о+а,аје/ ?а е#е мо+у ре." 'а ам 'ана #"о му'ар као
%м"ја! јер ка' је Морт"мер -о$ео 'а ме але.е &ој"м
-"та2"ма! у-"тао ам +а онако! а&"м у%+ре'! којем т"-у 
 у амој т&ар" -р"-а'а +ла&а таро+ [ранклан'а/
Aоле'"(а је #"ла 'а ам (ело+ отатка на*е+ -ута лу*ао
амо о =реноло+"ј"/ Да! н"ам у%алу' +о'"нама 0"&ео а
Шерлоком Холмом///

О 'ана*2ем туро#ном " к"*ном 'ану мо+у 'а
%а#еле0"м амо јо* је'ан 'о+а,ај/ Ра%+о&арао ам а
1ар"мором " 'о#"о ам -р" том о'л"$ну карту која .е е
-ока%ат" 'ра+о(ена ка'а 'о,е &реме 'а је #а("м на то/

Морт"мер је отао ко' на на ру$ку! а -оле ру$ка
#аронет " он "+рал" у карте/ От"*ао ам у #"#л"отеку "
%амол"о 1ар"мора 'а м" тамо 'онее ка=у/ Aо*то је так&а
-р"л"ка #"ла -о&о:на "кор"т"о ам је 'а -ота&"м
некол"ко -"та2а/

) Дакле! у-"та9 +а! је л" &а* кран" ро,ак от"*ао "л" е
 јо* кр"је у мо$&ар"<

) Не %нам! +о-о'"не/ На'ам е 'а је от"*ао! јер нам је
&е. 'ота не&о:а %а'ао/ Н"ам о 2ему н"*та &"*е $уо
откако ам му о'нео -оле'2" -ут јело! а то је #"ло -ре
тр" 'ана/

) Јете л" +а &"'ел" та'а<
) Не! ал" јела је нетало ка'а ам "'у." -ут от"*ао 'о

то+а мета/
) Та'а је морао &акако #"т" он'е<
) Тако #" е мо+ло -рет-ота&"т"! -а "-ак мо+у.но је " то



'а је јело неко 'ру+" у%ео/
Хтео ам #а* 'а -р"неем *о:у  ка&ом &ој"м унама!

ал" је %аута&"9 на -ола -ута " -о+ле'а9 1ар"мора/
) Дру+"< В" %нате! 'акле! 'а -отој" " неко 'ру+" о&'е<
) Да! +о-о'"не/ Јо* је'ан е $о&ек кр"је о&'е у мо$&ар"/
) Јете л" +а &"'ел"<
) Н"ам/
) Отку' он'а %нате %а 2е+а<
) Сел'ен м" је -р"$ао о 2ему/ Има о' та'а не'е:у 'ана! а

мо0'а " &"*е/ И он е кр"је! ал" н"је о'#е+л" ро#"ја*!
у'е." -о &ему *то ам мо+ао а%нат"/ То м" е не &",а!
+о-о'"не 'окторе! "крено .у &ам ре."! то м" е #а*
н"мало не &",а/

Оет"о ам о'је'ном нео#"$ну о%#":нот у тону кој"м је
1ар"мор +о&ор"о/

) 1ар"море! лу*ајте *та .у &ам ре."/ У о&ој (елој
т&ар" мен" је тало амо 'о "нтереа &а*е+ +о-о'ара/ Ја
ам " 'о*ао о&амо 'а му е на,ем на -омо."/ Ка0"те м"
%ато "крено3 *та &ам е не &",а у о&ој т&ар"<

1ар"мор је окле&ао %а тренутак! као 'а 0ал" *то је 'ао
на &о:у &ој"м ое.а2"ма " као 'а не мо0е 'а на,е -ра&е
ре$"/ Нај%а' у%&"кну -ока%ују." руком -ро%ор кој" је
+ле'ао на мо$&ару! а о $"ја је окна у'арала к"*а3

) Не &",ају м" е &" т" 'о+а,ај"! +о-о'"не> У -"та2у је
нек" %ло$"н " -рема е нек" тра*ан н"тко&лук! мео
#"9 е %аклет" у то> 1"о #"9 %а"та ре.ан о' &е+ р(а
ка'а #"9 %нао 'а је ер Хенр" кренуо натра+ у Лон'он/

) Ал"! *та &а то у%нем"рује<
) Сет"те е амо мрт" ер Чарла> С&е околнот" &еома

у ум2"&е " -оре' оно+а *то је у' ут&р'"о/ Aа он'а! оно
%а&"ја2е но.у у мо$&ар"/ Н"ко 0"&" у о&ој окол"н" не #"
е уу'"о 'а -оле ун$е&о+ %алака крене -реко мо$&аре!
-а 'а му -лат"те не %нам кол"ко/ Он'а тај трана( кој" е
на-о:у кр"је! лута на &е тране " 2у*ка> Шта тра0" он<
Шта &е то %на$"< С&акако н"*та 'о#ро %а оно+а ко но"



"ме 1акер&"л! " ја .у е "крено ра'о&ат" ка' ер Хенр"
#у'е на#а&"о но&у -олу+у %а 1акер&"л Хол! -а ја не #у'ем
"мао &"*е н"как&е &е%е  т"м/

) Ал"! како тој" т&ар а т"м тран(ем< у-"та9 ја/ Да л"
#"те мо+л" 'а м" не*то о 2ему ка0ете< Шта &ам је рекао
Сел'ен< Је л" откр"о он +'е е тај $о&ек кр"је " %на л"
кака& му је (":<

) В"'ео +а је је'ан-ут "л" '&а-ут! ал" то је нек" &рло
%ако-$ан $о&ек! н" мало ра%+о&оран/ М"л"о је нај-ре 'а
 је то неко о' -ол"(аја(а! ал" је укоро -р"мет"о 'а о&ај
"ма неке &оје о-т&ене намере/ У $ему у оне! н"је мо+ао
'а откр"је! ал" м"л" амо 'а је то нек" ="н" +о-о'"н/

) А +'е 0"&" тај +о-о'"н< Је л" &ам Сел'ен рекао<
) У тар"м ку.ама на #ре0у:ку! у је'ној кол"#"

-ратар"9 :у'"/
) А како на#а&:а јело %а е#е<
) Сел'ен је -р"мет"о 'а он "ма је'но+ 'е$ака кој" е

#р"не о 2ему " на#а&:а му &е *то му је -отре#но/ Врло је
&еро&атно 'а му он то 'оно" "% Кум Треј"ја/

) Ле-о! 1ар"море! о-ет .емо је'ном о томе ра%+о&арат"/
Aо*то је лу+а от"*ао! -р",о9 ја (рном -ро%ору " кро%

окна %аму.ена к"*ом -о+ле'а9 о#лаке " 'р&е.е које је
а&"јао на0н" &етар/ Не-р"јатна но. о&'е унутра! а как&а
мора 'а је тек на-о:у на мо$&ар" у некој каменој кол"#"<
Как&а трана мр02а мора 'а му$" $о&ека кој" е у о&о
+о'"*2е 'о#а кр"је у так&ом кро&"*ту> Кака& (": "ма
$о&ек кој" е "%ла0е тол"к"м на-ор"ма> С&акако нек"
о%#":ан " &а0ан> Тамо! у каменој кол"#" у мо$&ар"! ле0"
-ра&о ре'"*те -ро#лема кој" ме је тако тра*но
наму$"о/ И ја е кунем! не.е -ро." н" 'ан! а ја .у у$"н"т"
&е *то је у :у'кој на%" 'а т"+нем 'о 'на о&е тајне/



XI

ТРАГ ПОСТАЈЕ ЈАСНИЈИ

И%&о' "% мо+ 'не&н"ка кој" ам ао-*т"о у -ро*лој
+ла&" т"0е 'о NO/ окто#ра/ То+а 'ана -о$"2у нео#"$н"
'о+а,ај" 'а е #р%о ра%&"јају &о'е." &оме је%"&оме крају/
Слу$ај" кој" у е о'"+рал" "'у."9 'ана не"%#р""&о у е
 уре%ал" у моје -ам.е2е " 'а #"9 "9 "-р"$ао не морам 'а
е "-ома0ем &ој"м та'а*2"м %а#еле*кама/

Као *то ам ка%ао! ја ам NX/ окто#ра ут&р'"о '&е
$"2ен"(е о' &ел"ко+ %на$аја3 NS 'а је +),а Лаура Лајон "%
Кум Треј"ја -"ала ер Чарлу 1акер&"лу " %ака%ала му 
атанак на мету " у 'о#а 2е+о&е на-ране мрт"U PS 'а е
$о&ек кој" е акр"&а у мо$&ар" мо0е на." у камен"м
ку.ама на о#ронку #р'а/ Aо*то ам %нао те '&е $"2ен"(е!
морао ам #е%уло&но 'а унеем но&у &етлот у мра$ну 
%а+онетку! ако ме амо не "%не&ере моја "нтел"+ен("ја "
9ра#рот ) а то+а е н"ам -ла*"о/

Н"ам "мао -р"л"ке 'а #аронету јо* те &е$ер"
ао-*т"м *та ам но&о а%нао о +)," Лајон! јер је
Морт"мер отао 'о у -о%ну но.  2"м %а %елен"м толом/



?а 'ору$ком му "-ак ао-*т"9 &оја откр".а " у-"та9 +а
'а л" #" 0елео 'а ме -рат" у Кум Треј"/ Он е нај-ре
о'у*е&" %а тај -лан! ал" -оле %рел"је+ ра%м"*:а2а нама
е о#ој"(" у$"н" 'а .у &"*е &р*"т" ако ја ам #у'ем
*-ао/ Лако је #"ло мо+у.но 'а #"мо м" ма2е а%нал"! ако
-оета #у'е у&"*е =ормалне -р"ро'е/ ?ато! "ако а
"%&еном +р"0ом а&ет"! ота&"9 ја ер Хенр"ја амо+ "
крену9 &ој"м -утем/

Ка'а т"+о9 у Кум Треј"! наре'"9 Aер&"ну 'а "-ре+не
ко2е! -а е ра-"та9 %а 'аму којој ам -о*ао у -оету/ 1е%
-о муке на,о9 2ен тан кој" е нала%"о уре' о&о+ мета "
#"о ле-о наме*тен/ Слу0а&ка ме у&е'е у о#у %а
тано&а2е! а је'на 'ама која је е'ела %а -"а.ом
ма*"ном! ута'е 'а ме -о%'ра&"  :у#а%н"м оме9ом/
 Ал"! о&о+ "%ра%а :у#а%нот" нета'е $"м &"'е 'а -ре'
о#ом "ма не-о%нато+ $о&ека/ Села је о-ет " у-"тала ме
*та 0ел"м/

На -р&" -о+ле' 'а&ала је +),а Лајон ут"ак нео#"$не
 ле-оте/ Коа " 2ене о$" #"ле у јој у+а"те #оје! а о#ра%"!
"т"на! мало -е+а&"! ал" а '"&н"м теном (рнке " а он"м
румен"лом које е кр"је у ре'"н" 0уте ру0е/ Aр&о
ое.а2е које је она ул"&ала! -она&:ам! #"ло је '"&:е2е! а
о'ма9 %ат"м ја&:ала е кр"т"ка/ У 2еном л"(у #"о је нек"
$у'ан "%ра% кој" н"је -р"&ла$"о $о&ека! мо0'а "%&ена
$&рт"на -о+ле'а " о*тр"на уана! тек не*то *то је
метало а&р*ент&у 2ене ле-оте/ Ит"на! &е о&е м"л"
 ја&"ле у м" е 'о(н"је/ У оном тренутку "мао ам ое.ај
'а е нала%"м -ре' је'ном &рло ле-ом 0еном/ Она ме
 у-"та *та 0ел"м/ То м" је тек -"та2е 'ало на %на2е како
 је 'ел"катан мој %а'атак/

) Имам то %а'о&о:т&о! -о$е9 ја! 'а -о%најем &а*е+ о(а/
1"о је то %а"та не&е*т -о$етак ра%+о&ора " +о-о,а ме

о'ма9 о томе о#а&ет"/
) И%ме,у мо+а о(а " мене! ка%а она! нема н"как&"9 &е%а/

Ја му н"*та не 'у+ујем " 2е+о&" -р"јате:" н"у мој"



-р"јате:"/ Да н"је #"ло -окојно+ ер Чарла 1акер&"ла "
'а н"ам на*ла јо* некол"ко 'о#р"9 р'а(а! мо+ла ам
 умрет" о' +ла'" ) мо+ е о(а то не #" т"(ало/

) Ја ам " 'о*ао &ама у -оету #а* %#о+ -окојно+ ер
Чарла 1акер&"ла/

Дама -о(р&ене тако 'а е -е+е на 2ен"м о#ра%"ма јан"је
о(рта*е/

) Шта 0ел"те 'а а%нате о' мене о о&ом +о-о'"ну< у-"та
она! а 2ен" -рт" "+рал" у нер&о%но на '"ркама -"а.е
ма*"не/

) В" те +а -о%на&ал"< ?ар не<
) Као *то ам &е. рекла! 'у+ујем 2е+о&ој :у#а%нот"

&оју &ел"ку %а9&алнот/ У &ел"кој мер" тре#а 'а %а9&ал"м
ау$е*.у које је он "мао %а мој нере.н" -оло0ај *то ам
'ана у та2у 'а ама %ара'"м &ој 9ле#/

) Да л" те е  2"м 'о-""&ал"<
Она ме #р%о -о+ле'а " у 2ен"м кете2ат"м о$"ма ја&"

е о'#леак :ут"не/
) Шта 9о.ете  т"м -"та2"ма< У%&"кну та'а о*ро/
) Хо.у 'а "%#е+нем ја&н" кан'ал/ 1о:е је 'а о&а -"та2а

-ота&"м &ама о&'е не+о на неком 'ру+ом мету +'е #"
(ела т&ар у%ела мо0'а о#рт -рот"& ко+а м" н"*та не
#"мо мо+л" 'а у$"н"мо/

`утала је! а л"(е јој је #"ло #ле'о/ Нај%а' је '"+ла +ла&у "
 у 2еном та&у ое.ао е "%&ен" лаком"лен" "
"%а%"&а$к" -рко/

) До#ро! о'+о&ара.у> о'+о&ор" она/ A"тајте>
) Да л" те е 'о-""&ал" а ер Чарлом<
) ЈеамU на-"ала ам му је'но "л" '&а -"ма 'а му 

%а9&ал"м на 2е+о&ој :у#а%нот" " -лемен"тот"/
) ?нате л" 'атуме т"9 -"ама<
) Не %нам/
) Да л" те е нека' л"$но  2"м атал"<
) Да! је'ном "л" '&а-ут! о&'е! у Кум Треј"ју/ ^"&ео је

&рло -о&у$ено " ка'а #" $"н"о 'о#ра 'ела! &олео је 'а %а





то н"ко не %на/
) Ал"! ка'а те му &" тако ретко -"ал" " тако ретко

+о&ор"л"  2"м! отку'а је он тако 'о#ро %нао &а*е
-р"л"ке! те &ам мо+ао 'а -омо+не као *то је у$"н"о! -о
ономе *то те м" рекл"<///

На моју -р"ме'#у она о'ма9 о'+о&ор"3
) В"*е +о-о'е %нало је %а моју ту0ну у'#"ну! -а у е

ку-"л" 'а м" -омо+ну/ Је'ан о' 2"9 је #"о " +/ Сте-лтон!
уе' " "нт"мн" -р"јате: ер Чарла/ Он је #"о нео#"$но
 :у#а%ан " %а9&а:ују." 2ему ер Чарл је #"о та$н"је
 у-о%нат  -р"л"кама у кој"ма 0"&"м/

?нао ам &е. 'а је ер Чарл 1акер&"л у &"*е ма9о&а
мол"о Сте-лтона 'а му ка0е ко+а у окол"н" тре#а но&$ано
-омо."/ Aрема томе! ре$" о&е 'аме "%+ле'але у "т"н"те/

) Да л" те "ка'а -"ал" ер Чарлу моле." +а 'а е
атанете  2"м< -ро'у0"9 ја/

) ?а"та! +о-о'"не! то је а&"м нео#"$но -"та2е>
) ^ао м" је! +о-о,о! ал" ја морам 'а +а -оно&"м/
) Он'а .у &ам о'+о&ор"т"3 н"ам> ?а"та му н"ка' н"ам

тако *то -"ала>
) Чак н" оно+а 'ана ка' је ер Чарл умро<
Ито+а $аа нета'е румен"ла  2ен"9 о#ра%а " мрт&а$к"

#ле'о л"(е +ле'ало ме је немо/ Wене у&е уне н"у мо+ле
'а ка0у $ак н" ре$ не! коју ам &"*е &"'ео не+о $уо/

) Ва*е &а -ам.е2е &акако &ара> реко9 ја/ Мо+ао #"9 $ак
 је'но мето &а*е+ -"ма &ерно 'а &ам ("т"рам/ Оно +ла"3
@Мол"м &а! мол"м> Aо*то те Vентлмен! -ал"те о&о
-"мо " #у'"те у 'еет $ао&а крај &ратн"(а>B

М"л"о ам 'а .е -ат" у не&ет! ал" она е о'р0а -р"
&ет"  нај&е."м на-ором &о:е " -рому(а3

) Дакле! нема &"*е Vентлмена/
) Не-ра&е'н" те -рема ер Чарлу/ Он је %а"та -ал"о

-"мо! ал" -онека' мо0е -"мо 'а е -ро$"та $ак " ка'а
е -ал"/ В" -р"%најете 'а те то -"мо -"ал"<

) Да! -"ала ам +а> у%&"кну она " (ело 2ено 'у*е&но



 у%#у,е2е "%#" а'а у #уј"(" ре$"/ A"ала ам +а/ ?а*то 'а
то о'р"$ем< Немам ра%ло+а 'а е %#о+ то+а т"'"м/ ^елела
ам -омо." о' 2е+а/ Веро&ала ам! ако 'о,е 'о атанка!
#".е м" -омо. "%&ена " %ато ам +а %амол"ла 'а е
атанемо/

) Ал"! %а*то у то 'о#а<
) ?ато *то ам 'о(кан а%нала 'а он &е. утра'ан -утује у 

 Лон'он " 'а е мо0'а мее("ма не.е &ра.ат"/ И% ра%н"9
ра%ло+а н"ам мо+ла ран"је 'а о'ем/

) Ал"! %а*то атанак умето је'нота&не -оете у ку."<
) М"л"те л" &" 'а је'на 0ена мо0е у то 'о#а 'а о'е ама

 у тан је'но+ нео0е2ено+ +о-о'"на<
) Aа! *та е 'е"ло ка'а те т"+л" 'о &ратн"(а<
) Уо-*те н"ам "*ла/
) Г),о Лајон>
) Не> Кунем &ам е &"м *то м" је нај&ет"је> Н"ам

"*ла> Не*то е 'е"ло *то ме је о' то+а %а'р0ало///
) А *та је то #"ло<
) Је'на -р"&атна т&ар/ То &ам не мо+у ре."/
) В"! 'акле! -р"%најете 'а те %ака%ал" атанак а ер

Чарлом на 'ан 2е+о&е мрт" " то #а* у 'о#а " на мету 
+'е је он умро! ал" о'р"$ете 'а је тај атанак о'р0ан<

) Тако је/
Јо* 'у+о " 'у+о -"тао ам као на -ра&ом унакрном

алу*а2у! ал" н"ам мо+ао 'а је -омакнем 'а:е о' о&е
та$ке/ Нај%а' ута'о9 'а #"9 -рекрат"о о&ај 'у+" "
#е%у-е*н" ра%+о&ор/

) Г),о Лајон! реко9 утају."! то&ар"те на е#е &рло
&ел"ку о'+о&орнот " -а'ате у &рло не%+о'ан -оло0ај %ато
*то не.ете ло#о'но 'а ка0ете &е *то %нате/ 1у'ем л"
морао 'а -о%о&ем -ол"("ју у -омо. ) &"'е.ете как&ој те
е о%#":ној о-анот" "%ло0"л"/ Ако те -от-уно не&"н"!
%а*то те -ор"(ал" у -р&" ма9 'а те оно+а 'ана -"ал"
ер Чарлу<

) ?ато *то ам е -ла*"ла 'а #" е мо+л" "%&у." о'атле



-о+ре*н" %ак:у$("! кој" #" ме мо0'а у-ет:ал" у нек"
кан'ал/

) А %а*то те "н"т"рал" тол"ко на томе 'а ер Чарл
 ун"*т" &а*е -"мо<

) Ако те -"мо $"тал"! %на.ете " ам">
) Н"ам т&р'"о 'а ам (ело -"мо -ро$"тао/
) Aа! ("т"рал" те не*то "% то+ -"ма/
) Да! -от кр"-тум/ A"мо је #"ло! као *то ам &е.

рекао! -а:ено " н"је е мо+ло &е -ро$"тат"/ Јо* је'ном
&а -"там3 %а*то те тако ур'но мол"л" ер Чарла 'а
 ун"*т" о&о -"мо које је -р"м"о на 'ан &оје мрт"<

) Ст&ар је а&"м л"$не -р"ро'е/
) Утол"ко &"*е тре#а 'а е -отру'"те 'а "%#е+нете ја&ну 

"тра+у/
) Он'а .у &ам ре."/ Ако те $ул" не*то о мом нере.ном

0"&оту! %нате 'а ам е не-ром"*:ено у'ала " 'а ам
"мала у%рока 'а е кајем %#о+ то+а/

) Чуо ам %а то/
) О' то+а 'о#а! тално ме је +он"о мој му0! ко+а

-ре%"рем/ ?акон тој" на 2е+о&ој тран" " &ако+ 'ана
&"'"м 'а ам "%ло0ена мо+у.нот" 'а ме он натера 'а
о-ет %аје'но 0"&"мо/ Он'а! ка' ам -"ала -"мо ер
Чарлу! а%нала ам 'а -отој" "%+ле'а 'а о-ет %а'о#"јем
&оју ло#о'у! #у'ем л" "мала "%&ену уму но&а(а/ С&е је
%а&""ло о' то+а3 'у*е&н" м"р! ре.а ) је'ном ре$ју3 &е>
1"ла м" је -о%ната "%'а*нот ер Чарла " м"л"ла ам!
ка' $ује &е "% мој"9 ута! он .е м" &акако -омо."/

) Ал" како то 'а он'а н"те от"*л"<
) ?ато *то ам у ме,у&ремену а 'ру+е тране 'о#"ла

-омо./
) Ал"! %а*то то н"те ја&"л" ер Чарлу<
) У$"н"ла #"9 то! 'а н"ам утра у но&"нама -ро$"тала

%а 2е+о&у мрт/
Т&р,е2а о&е 0ене #"ла у у &е%" " &"м &ој"м -"та2"ма

н"ам у-ео 'а -о:у:ам 2ене "ка%е/ Н"ам мо+ао 'а



 у$"н"м н"*та 'ру+о не+о 'а е ра-"там " ут&р'"м 'а л"
 је она %а"та у 'о#а ка'а е о'"+рала тра+е'"ја у 1акер&"л
Холу -ре'у%ела кораке 'а е ра%&е'е о' &о+а му0а/

Н"је е мо+ло -рет-ота&"т" 'а #" она -ор"(ала 'а је
#"ла у алеј" т"о&"не у 1акер&"л Холу! ако је %а"та тамо
от"*ла! јер! 'а #" 'о-ела 'он'е! морала #" #е%уло&но 'а
е -олу0" кол"ма! а кола е -ре рано+ јутра не #" мо+ла
&рат"т" у Кум Треј"/ Так&а &о02а не #" отала у тајнот"/
Мо+ло е %ато &еро&ат" 'а је! *то е то+а т"$е! ка%ала
"т"ну! "л" #ар је'ан 'ео "т"не/ Ое.ао ам 'а н"ам
 у-ео " а& уту$ен кренуо "% Кум Треј"ја/ О-ет ам е
на*ао -ре' он"м не-рела%н"м %"'ом кој" е! "%+ле'а!
нала%"о на &аком -уту кој"м ја кренем "'у." ка (":у/ Aа
"-ак! *то ам &"*е м"л"о на "%ра% л"(а " -она*е2е о&е
'аме! &е је ја$" #"о мој ут"ак 'а је не*то кр"ла о' мене/

?а*то је тако -ре#ле'ела< ?а*то ам морао &ако
-р"%на2е 'а јој -рото "%ну'"м< ?а*то је он"9 'ана! ка'а
е (ела окол"на у%#у'"ла %#о+ тра+е'"је! #"ла тако
 .ут:"&а< С&акако! то е н"је мо+ло а&"м не&"но
о#јан"т"! као *то она 0ел" 'а ме у&ер"> ?а о&ај $а "-ак
н"ам мо+ао 'а -ре'у%"мам у том -ра&(у 'а:е кораке не+о
ам морао 'а е окренем 'ру+ом тра+у ко+а је &а:ало
тра0"т" у камен"м кол"#ама у мо$&ар"/

И то је #"о тра+ а&"м не"%&ене &рте> С9&ат"о ам то
ка'а ам &ра.ају." е ку." &"'ео како &" #ре0у:("
-ока%ују тра+о&е то+ -ре"тор"јко+ наро'а/ 1ар"мор м"
н"*та 'ру+о н"је мо+ао ре." не+о амо то 'а трана( 0"&"
 у је'ној о' т"9 на-у*тен"9 кол"#а! а а'а ам &"'ео 'а у 
оне тот"нама на #роју раејане &у'а -о мо$&ар"/ И-ак!
"мао ам &ој о-т&ен" но.н" 'о0"&:ај као -ола%ну 
та$ку! јер ја ам &ој"м о$"ма &"'ео то+ $о&ека на &р9у 
1лек Дора/ О' те та$ке морао ам 'а -о$нем! &оје
"-"т"&а2е/ Мо+ао ам је'"но 'а о' то+а ре'"*та
"-"тујем &аку кол"#у у мо$&ар" &е 'ок не на,ем тра+/
На,ем л" то+а $о&ека у кол"#"! мора.е 'а м" -р"%на ) #у'е



 л" -отре#но! натера.у +а ре&ол&ером ) ко је он " %а*то на
тако 'у+о у9о'"/ У +у0&" Р"Vент тр"та мо+ао је 'а нам
-о#е+не! ал" о&'е! у уам:еној мо$&ар"! те*ко 'а .е
 у-ет" у томе> Ал" ако на,ем кол"#у! а 2ен тано&н"к не
#у'е у 2ој! мора.у 'а $екам 'ок е он не &рат"! -а макар
моја тра0а трајала не %нам кол"ко &ремена/ Он је Холму 
-о#е+ао у Лон'ону/ 1"о #" %а"та -ра&" тр"јум= %а мене
ако у9&ат"м $о&ека ко+а мој мајтор н"је мо+ао 'а е
'око-а/

?а &реме &"9 на*"9 на-ора ре.а је у&ек #"ла
не-р"јате:к" ра-оло0ена -рема нама! а а' м" је
о'је'ном 'о*ла у -омо./ Сре.у м" н"ко 'ру+" н"је 'онео
не+о тар" [ранклан' кој" је! а е'"м %ал"("ма "
(р&ен"м л"(ем! тајао -ре' &ратн"(ама &оје #а*те на
амом -уту кој"м ам е &о%"о/

) До#ро јутро! 'р Ватоне> у%&"кну он нео#"$но 'о#ро
ра-оло0ен/ Морате %#":а 'а о'мор"те мало ко2е " 'а
&рат"те мен"> Да -о-"јете $а*"(у &"на а мном " 'а м"
$ет"тате>///

Н"ам "мао н"мало -р"јате:ка ое.а2а %а $о&ека кој"
 је! -о &ему *то у м" -р"$ал"! тако р,а&о -оту-ао а
&ојом .ерком! ал" тало м" је #"ло 'о то+а 'а Aер&"на 
кол"ма -о*а:ем ку."! -а м" је о&а -р"л"ка #"ла
'о#ро'о*ла/ С",о9 %ато " реко9 ко$"ја*у 'а -ору$" ер
Хенр"ју 'а .у %а &е$еру т"." ку."/ Aо,о9 %ат"м %а
[ранклан'ом у 2е+о&у тр-е%ар"ју/

) Дана је &ел"к" 'ан %а мене! +о-о'"не 'окторе/ Је'ан
о' оно мало 'ана у моме 0"&оту које мо+у 'а -о'&у$ем
(р&еном (ртом> у%&"кну он меју." е/ Сла&"м 'ана
'&отруку -о#е'у/ Нау$".у ја о&е :у'е 'а је %акон ) %акон!
" 'а о&'е 0"&" $о&ек кој" е не #ој" 'а %акон -о%о&е у///
-омо.> Дока%ао ам лу0#енот је'но+ -ута кро% ре'
-арка таро+ М"'лтона! #а* кро% ре' -арка! 'ра+"
'окторе! тако 'а н" то јар'" нема о' 2е+о&"9 ку.н"9
&рата/ Шта ка0ете на то< Aока%а.емо т"м ма+нат"ма 'а не



мо+у он" тако #е%о#%"рно 'а +а%е -ра&а на +ра,ана! нека
"9 ,а&о но"> А он'а! %ат&ор"о ам *уму у којој
[ерн&орт"је&" -р"ре,ују у&ек &ој -"кн"к/ Та ,а&о:а
-оро'"(а м"л" као 'а нема " 'ру+"9 -ра&а &ој"не! -а 'а
мо+у -о &ојој &о:" &у'а 'а е му&ају а &ој"м #о(ама "
9арт"јама у које %а&"јају ен'&"$е/ О#е -арн"(е у 
%а&р*ене! 'окторе Ватоне! о#е у моју кор"т> Така& 'ан
н"ам 'о0"&ео &е о'он'а ка'а ам у-ео 'а ер 4он
Морлан' #у'е оу,ен %ато *то је -у(ао у &ојој о-т&еној
=а%анер"ј"/

) Како те! %а "ме &ета! у-ел" у томе<
) Ч"тајте о томе у к2"+ама! 'окторе> Вре'" то -ро$"тат"/

[ранклан' -рот"& Морлан'а! у' К&"н 1ен$/ Стало ме је
'&ета =унт"! ал" је -реу,ено како ам тра0"о/

) Јете л" "мал" о' то+а неке кор"т"<
) Н"как&е кор"т"! +о-о'"не 'окторе! н"как&е> Ка0ем

&ам  -оноом 'а н"как&о+ л"$но+ "нтереа н"ам "мао у 
тој т&ар"/ Ја -оту-ам тако амо "% ое.а2а 'у0нот"
-рема о-*тем 'о#ру/ Не ум2ам! на -р"мер! 'а .е ме
[ерн&орт"је&" &е$ера -ал"т" FL abbFMFa/ Ка'а у то
-ро*л" -ут $"н"л"! ка%ао ам -ол"("ј" 'а она мора
-ре$"т" так&е кан'ало%не -оту-ке/ Aол"("ја на*е
+ро=о&"је %а"та је у #е'ном та2у! +о-о'"не 'окторе! "
н"је м" ука%ала %а*т"ту коју ам тра0"о/ Aарн"(а
[ранклан' -рот"& РеV"нема "%не.е ту т&ар -ре' ја&нот/
Ка%ао ам ја 2"ма! 0ао .е "м #"т" *то у тако -оту-ал"
-рема мен" " моје у е ре$" &е. коро о#"т"н"ле>

) Како то<
Стара( је на-ра&"о тајант&ено л"(е " -ро*а-тао3
) ?ато *то #"9 ја 2"ма мо+ао 'а ка0ем не*то %#о+ $е+а у 

он" &е. -ал"  но+уU ал" н"*та ме не.е на то на&ет" 'а
-омо+нем ма на кој" на$"н т"м не&а:ал("ма/

Ја ам &е. тра0"о "%+о&ор 'а е -аем 2е+о&о+ #р#:а2аU
"-ак! -оле'2е ре$" "%а%&а*е у мен" 0е:у 'а не*то &"*е
$ујем/ В"'ео ам &е. 'ота кака& је "наV"јк" 'у9 о&ај



тар" +ре*н"к " ра%умео ам 'а #" он "%л"&е &о+а р(а
о'ма9 о#ута&"о ка'а #"9 е ја -ока%ао :у#о-"т:"&/ Рекао
ам %ато  ра&но'у*н"м "%ра%ом на л"(у3/

) У -"та2у је &акако нек" ло&окра'"(а<
) Ха! 9а! мла'".у! не! не+о не*то мно+о! мно+о &а0н"је>

Не+о *та> Т"$е е ро#"ја*а кој" е кр"је у мо$&ар">
Ско$"9 " у%&"кну93
) Не ка0ете &а:'а 'а &" %нате +'е је тај $о&ек<
) Не %нам мо0'а а&"м та$но +'е је! ал" ам -от-уно

 у&ерен 'а #"9 -ол"("ј" мо+ао 'а -омо+нем 'а +а у9&ат"/
?ар &ам н"ка' н"је -ало на -амет 'а нема #о:е+ ре'тра
'а е тај $о&ек у9&ат" не+о 'а е нај-ре -рона,е о' ко+а он
'о#"ја 9рану< Тре#а амо -рат"т" тај тра+ " он .е #"т"
 уло&:ен>

Стар" +о-о'"н је! "%+ле'а! т"+ао 'о аме "т"не! *то %а
$а н"је #"ло -р"јатно/

) Имате! нема ум2е! -ра&о! о'+о&ор"9 ја! ал" отку'а
 уо-*те %нате 'а е он кр"је не+'е у мо$&ар"<

) ?нам то! %ато *то ам ро,ен"м о$"ма &"'ео јатака кој"
му но" јело/
 У-ла*"9 е %а 1ар"мора/ Н"је #"ла "тн"(а -ат" *ака

том %ло#ном таром %акералу/ Ал"! ка'а он -ро'у0"! -а'е
м" камен а р(а 3

) И%нена'".е &а ка'а &ам ка0ем 'а му јело 'оно" је'ан
'е$ак/ Гле'ам +а &ако+ 'ана кро% &ој 'о+ле' кој" тој"
тамо +оре на кро&у/ И'е у&ек у "то 'о#а "т"м -утем "
коме #" 'ру+ом "*ао не+о о'#е+лом ро#"ја*у<

То је %а"та #"ла ре.а> Ал" " -оре' моје унутра*2е
ра'от"! а&ла'а9 %нак &аке ра'о%налот"/ Де$ак>
1ар"мор је рекао 'а оно+ на*е+ не-о%нато+ лу0" нек"
'е$ко/ На тај тра+! а не на тра+ о'#е+ло+ ро#"ја*а 'о-ео
 је! 'акле/ Ако +а на&е'ем 'а м" ка0е &е *то %на!
-р"*те'е.у е#" мо0'а 'у+ " те0ак ло&/ Ал" нај#о:е
ре'т&о 'а е тај (": -от"+не #"ло је нео-орно то 'а е
-ра&"м као 'а ме $"та&а о&а т&ар $"н" а&"м





ра&но'у*н"м/
) Aо мом м"*:е2у! мо+ао #" то &акако 'а #у'е "н

неко+ -ат"ра у мо$&ар" кој" &оме о(у но" ру$ак/
Ка' му неко " најма2е -рот"&ре$"! -лане о'ма9 тар"

аутократ/ Aо+ле'ао ме је отро&н"м -о+ле'ом " 2е+о&е е'е
кое накотре*"*е е као 'лака #ено+ ма$ка/

) Та *та ка0ете> у%&"кну он " -ру0" -рт у -ра&(у 
мо$&аре/ В"'"те л" тамо тене 1лек Дор< А &"'"те л" "%а
2"9 онај н"к" #ре0у:ак а 0#у2ем< То је најкамен"т"ј"
'ео (еле мо$&аре/ Да л" #" ту нек" -ат"р "мао &оје
#а$"је< Ва*е је м"*:е2е у нај&е.ој мер" #ем"лено///

О'+о&ор"о ам у -о +лаа 'а ам рекао то не -о%нају." &е
$"2ен"(е/ Моја -он"%нот му е &"'е " на&е'е +а на 'а:а
-о&ер:"&а ао-*те2а/

) Верујте! 'окторе! 'а ја "мам 'о#ре ра%ло+е -ре но *то
о#ра%ујем &оје м"*:е2е/ В",ао ам у&ек 'е$ака а
%а&е0:ајем/ С&ако+ 'ана а -онека' " '&а-ут 'не&но мо+ао
ам/// Ал"! $екајте! 'р Ватоне> Да л" ме &арају о$" "л" е
%а"та #а* у о&оме $ау не*то кре.е у% #ре0у:ак<

1ре0у:ак је #"о 'алеко некол"ко м":а! ал" ја ам мо+ао
а&"м јано 'а &"'"м како е на у+а"том "&ом "
%еленом тлу (рн" је'на та$ка/

) Хо'"те! 9о'"те> у%&"кну [ранклан' " -о,е у%а
те-ен"(е/ С&ој"м ро,ен"м о$"ма мо0ете &"'ет"! -а
у'"те ам"/

До+ле'! о+роман "нтрумент! -ота&:ен на тр" но+е!
тајао је на ра&номе кро&у ку.е/ [ранклан' та&" око на
такло " у%&"кну! а& %а'о&о:ан/

) 1р%о! 'р Ватоне! #р%о/ Ина$е .е нетат"! јер -рела%"
-реко #ре0у:ка/

?а"та! &"'ео е је'ан 'е$ак како "'е  мал"м
%а&е0:ајем на рамену/ Кора$ао је -олако у% #ре0у:ак! а
ка'а је т"+ао +оре! &"'ео ам %а тренутак како е 2е+о&а
-р"л"ка о'ра0а&а на 9ла'ном -ла&ом не#у/ Aла*:"&о е
о&рнуо! као $о&ек кој" е -ла*" 'а +а не +оне/ А он'а је



нетао  ону трану #ре0у:ка/
) Но! "мам л" -ра&о<
) У &аком лу$ају! "*ао је нек" 'е$ак кој"! "%+ле'а! ра'"

не*то кр"*ом/
 А *та ра'"! то #" $ак " -ол"("ја на*е +ро=о&"је мо+ла

'а -о+о'"> Ал" н" ре$" о томе не.е она а%нат" о' мене "
 ја тра0"м 'а " &" .ут"те! 'р Ватоне/ Н" ре$"> Јете л"
ра%умел"<

) Како +о' &" 0ел"те/
) Он" у е рамно -она*ал" -рема мен"! рамно/ Ако у 

-арн"(" [ранклан' -рот"& РеV"мена $"2ен"(е "%#"ју на
&етлот 'ана! (ела .е %ем:а! мело т&р'"м! #"т"
о+ор$ена> Н"*та ме не #" мо+ло на&ет" на то 'а -ол"("ј"
-омо+нем ма на кој" на$"н/ Он" #" м"рно мо+л" +ле'ат"
како т" н"тко&" не моју л"ку не+о мене амо+ -а:ују на
 лома$"/// Шта! &е. "'ете< ?ар м" не.ете -омо." 'а у $ат
о&о+ &ел"ко+ 'о+а,аја "-ра%н"м је'ну #о(у &"на<
 Ал" ја у-орно о'#"9 &е -о%"&е " у-е9 нај%а' 'а +а

о'&рат"м о' намере 'а ме -рат" 'о 1акер&"л Хола/ Док је
мо+ао 'а ме ле'" о$"ма! "*ао ам 'румомU а та'а крену9
 -ута у мо$&ару " -о,о9 ономе тено&"том #ре0у:ку на
$"јем ам &р9у &"'ео 'е$ака како нетаје/ С&е у е
околнот" окренуле у моју кор"т " ја ам е амом е#"
%аклео 'а! ако м" ре.н" лу$ај не 'онее у-е9а! не.е е
то &акако 'о+о'"т" %ато *то ја н"ам "мао на+е "л"
"%'р0:"&от"/

Сун(е е &е. #л"0"ло 9ор"%онту ка'а т"+о9 'о &р9а
#ре0у:ка! " 'у+е јару+е "-о' мој"9 но+у #л"тале у 
 је'не тране %латно%елено! а а 'ру+е #"ле &е. у "&"м
енкама/

И% -рамена ма+ле кој" је у 'а:"н" кр"о 9ор"%онт '"%але
у е тене =антат"$н"9 о#л"ка/ На (елој о&ој *"рокој
-о&р*"н"! н" +лаа! н" -окрета> Је'на &ел"ка "&а -т"(а!
+але# "л" *е&а! ле#'ела је &"око на'а мном у -ла&оме
&а%'у9у/ Ту0н" -ре'ео! ое.а2е уам:енот"!



тајант&енот " &а0нот мо+а %а'атка ) &е то о#у%е моје
р(е 9ла'ном је%ом/ Де$ак е н"+'е н"је &"'ео/ Ал" 'оле!
-о'а мном! у је'ној јару%"! #"о је $"та& кру+ тар"9
камен"9 кол"#а! а уре' 2"9 -р"мет"9 је'ну која је
"%+ле'ала 'ота о$у&ана " мо+ла -ру0"т" %аклона -рот"&
&аке не-о+о'е/ Ср(е м" %аку(а ка'а је &"'е9/ То је морало
#"т" кро&"*те у коме 0"&" на* не-о%нат" $о&ек/ Нај%а'
 је т"+ла моја но+а 'о -ра+а 2е+о&о+ кро&"*та ) 2е+о&а
тајна је ле0ала -ре'а мном/

Aа0:"&о ам -р"*ао кол"#" ) ет"о ам е Сте-лтона
ка'а е а &ојом мре0ом -р"&ла$" ле-т"ру кој" е
-ут"о на неку #":ку ) " -р"мет"о ам а %а'о&о:т&ом
'а о&о мето %а"та лу0" као тан/ Је'&а &"':"&а та%а
&о'"ла је "%ме,у +ран"тн"9 тена 'о улака у оронулу 
кол"#у/ Унутра је &е #"ло т"9о/ Мо0'а е не-о%нат" $о&ек
тамо кр"о/ А мо0'а је " лутао -о мо$&ар"/ Aутоло&но
 у%#у,е2е %ате+ло је моје 0"&(е/ 1а("о ам ("+арету! те+ао
ре&ол&ер " #р%"м кора("ма -р"*ао &рат"ма/ Aо+ле'ао
ам унутра/ Aротор"ја је #"ла -ра%на/
 Ал" #"ло је "у&"*е %нако&а кој" у +о&ор"л" 'а н"ам

на -о+ре*ном тра+у/ Чо&ек је! нема ум2е! морао о&'е
тано&ат"/ У к"*ну ка#ан"(у у&"јена ле0ала у &унена
 .е#а' на каменој -ло$" која је не%на#о*("ма
-ре"тор"јко+ 'о#а лу0"ла мето -оте:е/ На
-р"м"т"&ном о+2"*ту/ #"ла је +ом"ла -е-ела/ Aоре'
о+2"*та -р"мет"9 некол"ко лона(а " 'ру+"9 ку9"2к"9
т&ар"! а о"м то+а " &е'р"(у у којој је &о'а #"ла 'о-ола/
Мно+о ра%#а(ан"9 -ра%н"9 кон%ер&" 'ока%"&ало м" је 'а у 
кол"#" танује неко &е. 'у0е &ремена! а ка'а е моје о$"
на&"ко*е на -олутаму! &"'е9 у у+лу јо* је'ан у' " је'ну 
на$ету #о(у #рен'"ја/
 Уре' о&е -ротор"је #"о је је'ан ра&ан камен кој" је

лу0"о као то! а на 2ему је ле0ао %а&е0:ај! нема ум2е
"т" онај кој" ам кро% 'о+ле' -р"мет"о на рамену оно+а
'е$ка/ У %а&е0:ају у #"л" 9ле#! је'на кон%ер&а  је%"ком



" '&е кон%ер&е  ком-отом о' #реака/ Aа0:"&о ам
"-"тао &е о&е -ре'мете! а ка'а ам о-ет ео! -а%"9 а
 у%#у,е2ем "-о' %а&е0:аја -ар$е 9арт"је на којој је не*то
-"ало/ У%е9 ту 9арт"ју о'ма9 у руке " -ро$"та9 о&е ре$"!
не&е*то на-"ане -"а:ком3

@Др Ватон е о'&е%ао у Кум Треј"/B
Ч"та& м"нут тајао ам %а 9арт"јом у ру(" као каме2ен/

Шта је %на$"ла о&а кратка -орука< Не амо ер Хенр"ја
не+о " мене! %на$"! у9о'" о&ај тајант&ен" $о&ек< Он ме
н"је ам -рат"о не+о је -олао на мој тра+ неко+ а+ента!
мо0'а оно+ 'е$ка! " о&о је #"о "%&е*тај/ Мо0'а о' мо+а
'олака у мо$&ару н"ам у$"н"о н" корака! а 'а ме неко
н"је -рат"о " ја&:ао %а мене/

С&е ја$е ам ое.ао 'а ме окру0ује нека не&"':"&а мо.
која нео#"$но &е*то " -а0:"&о око на -лете мре0у! тако
 лаку " ="ну мре0у 'а амо у "%&ен"м! о'лу$н"м
трену("ма -р"ме.ујемо 'а мо %а"та %а-летен" у 2у/

Ка'а је не-о%нат" 'о#"о о&о -"мено о#а&е*те2е! мора
#"т" 'а "ма јо* које/ Aретреао ам (елу кол"#у! ал" не
на,о9 н"*та/ Ито тако не откр"9 н"је'но+ %нака -о коме
#"9 мо+ао 'а %ак:у$"м кака& је карактер "л" как&е у 
намере о&о+ $о&ека кој" је "%а#рао е#" тако нео#"$ан
тан/ Само је'на т&ар #"ла је јана " ра%+о&етна! а то је 'а
 је о&ај $о&ек морао #"т" на&"кнут на -артанк" 0"&от "
'а му н"је #"ло мно+о тало 'о ку.н"9 у'о#нот"/ Ка'а ам
е ет"о -:уко&а у -оле'2е 'о#а " &"'ео ру-е -о кро&у!
#"ло м" је а&"м јано 'а је амо јака " не-околе#:"&а
на+а &о:е мо+ла 'а +а %а'р0" на тако не+ото:у#"&ом
мету/ Да л" је то #"о на* о+ор$ен" не-р"јате: "л" мо0'а
на* ан,ео 9ран"те:< О'лу$"о ам $&рто 'а о&у кол"#у не
на-ут"м -ре не+о *то то не ра%јан"м/

На-о:у је #а* ун(е %ала%"ло " на %а-а'ном 'елу не#а
-роуло румену " %латну 0ера&"(у/ О'#леак је ле0ао у 
(р&енкат"м #арама 'алеко+! &ел"ко+ Гр"м-енко+ #лата/
В"'ео ам о#а тор2а 1акер&"л Хола! а нејаан ту# '"ма



-ока%"&ао м" је +'е је ле0ало ело Гр"м-ен/ И%ме,у о&е
'&е та$ке! "%а #ре0у:ка! &"'ео ам Сте-лтоно&у ку.у/ Тако
#ла+о " м"рно ле0ало је &е у %латном &е$ер2ем ун(у! -а
"-ак! 'ок је мој -о+ле' лутао! 'у*а м" н"је ое.ала м"р
-р"ро'е не+о је 'р9тала о#у%ета нео'ре,еном је%ом -ре'
атанком кој" је &ак" м"нут 'о&о'"о &е #л"0е/ У%#у,ен!
ал" $&рто ре*ен! е'ео ам у мра$ном кро&"*ту кол"#е
" а туро#н"м тр-:е2ем о$ек"&ао -о&ратак 2ено+
тано&н"ка/

Чуо ам +а нај%а'/ О*тар у'ар ("-еле која ту-а -о
каменом тлу/ Јо* је'ан у'ар! јо* је'ан " о-ет је'ан! &е
#л"0е " #л"0е/ Aо&уко9 е у најмра$н"ј" у+ао " отко$"9
ре&ол&ер у Vе-у!  намером 'а моје -р"ут&о не о'ам -ре
не+о *то у-ем 'а #а("м је'ан -о+ле' на то+ не-о%нато+/
Нату-" та'а 'у+а -ау%аU н"*та &"*е н"ам $уо/ Он је
&акако %атао/ Та'а е о-ет -р"#л"0"*е кора("! а је'на
енка -а'е кро% от&ор &рата/

) Ле-о је &е$е! 'ра+" мој Ватоне! %а$у9 је'ан 'о#ро
-о%нат" +ла/ ?а"та! $"н" м" е! ле-*е #" #"ло 'а е'"*
на-о:у не+о ту унутра/



XII

ШЕРЛОК ХОЛМС СЕ ПОЈАВЉУЈЕ

Некол"ко тренутака е'ео ам као каме2ен/ ?атао м" је
'а9! је'&а ам &ој"м у*"ма мео 'а &ерујем/ Та'а
о'је'ном оет"9 као 'а м" те*к" терет о'+о&орнот"
о'јеном -а'а а р(а/ Тај 9ла'н"! о'е$н"! "рон"$н" +ла
мо+ао је #"т" на (еломе &ету амо +ла је'но+ је'"но+
$о&ека/ И ја " не9от"(е у%&"кну93

) Холм> Холм>
) И%ла%"! ре$е он! ал" -а%" на ре&ол&ер/
Са+о9 е " "%&уко9 "-о' тене која је ле0ала "%на'

от&ора %а &рата/ ?#":а! Холм је е'ео на-о:у на је'ном
камену " 2е+о&е "&е о$" "+рале у о' %а'о&о:т&а ка'а му 
-о+ле' -а'е на моје %а-ре-а*.ено л"(е/ 1"о је мр*а&"ј"!
ал" &е0 " %'ра&! а 2е+о&о о*тро "%&ајано л"(е -о(рнело
 је на ун(у " &етру/ Aо о'елу "%+ле'ао је као о#"$ан
тур"та кој" је -оет"о мо$&ару " а &ојом ма$катом
 :у#а&:у %а л"$ну $"то.у у-ео је 'а му #ра'а #у'е тако
о#р"јана! а ру#:е тако $"то! као 'а је у &ом тану у 1екер
тр"ту/



) Н"ка'а е у &ом 0"&оту н"ам тол"ко о#ра'о&ао ка'
ам &"'ео неко+ $о&ека> у%&"кну9 ја рукују." е  2"м/

) И јо* н"ка'а е н"" тол"ко "%нена'"о! %ар не<
) Да! " то морам -р"%нат"/
) Н"" е амо т" "%нена'"о! морам т" ре."/ Н"ам н"

лут"о 'а " откр"о +'е е а'а кр"јем! а јо* ма2е 'а
 л"$но ту е'"*! &е 'ок н"ам т"+ао на '&а'еет корака
"-ре' &ој"9 &рата/

) Aр"мет"о " &акако тра+ мој"9 но+у<
) Не! Ватоне! 'отле мој 'ар %а-а0а2а јо* н"је т"+ао 'а

тра+ т&ој"9 но+у мо+у ра%л"ко&ат" о' тра+о&а отало+
&ета/ Ал"! ако " %а"та 0елео 'а ме намам"* у кло-ку!
морао " 'а на,е* неко+ 'ру+о+ -ро'а&(а 'у&ана/ Јер ка'а
на,ем -"ка&а( на коме тој" %а-"ано "ме ="рме @1ре'л"!
Ок=ор' тр"тB! %нам 'а је мој -р"јате: Ватон у #л"%"н"/
A"ка&а( мо0е* &"'ет" тамо -оре' та%е/ С&акако " +а
#а("о у -оле'2ем тренутку ка'а " кренуо у на-а' на
-ра%ну кол"#у/

) Тако је>
) То ам " м"л"о/ А -о*то -о%најем т&оју "%'р0:"&от!

која је '"&:е2а 'отојна! #"о ам у&ерен 'а т" а ору0јем у 
ру(" е'"* у %ае'" " $ека* -о&ратак тано&н"ка о&е
кол"#е/ М"л"о " %а"та 'а ам ја %ло$"на(<

) Н"ам %нао ко је тај $о&ек! ал" ам е $&рто ре*"о 'а
то откр"јем/

) О'л"$но! Ватоне> А како " откр"о мој тан< Да л" "
ме &"'ео оне но." ка'а " +он"о о'#е+ло+ ро#"ја*а< 1"о
ам та'а тол"ко нео#а%р"& 'а ам тао "-ре' мее(а/

) Да! &"'ео ам те оне но."/
) И &акако " -ретреао &е кол"#е 'ок " 'о*ао 'о о&е<
) Не! т&ој 'е$ак је -р"ме.ен " т"ме ам 'о#"о -ола%ну 

та$ку +'е тре#а 'а тра0"м/
) Aр"мет"о +а је &акако тар" +о-о'"н а 'о+ле'ом>

И-о$етка н"ам мо+ао 'а ра%умем *та је то ка'а ам
&"'ео како е ун(е о'#"ја о' о$"&а 2е+оро+ "нтрумента/





Холм ута'е! %а&"р" у кол"#у " ре$е3
) А9! &"'"м! Картрајт је о-ет 'онео мало 9ране/ Ал"! *та

%на$" о&а (е'у:а< Т" " 'акле %а"та #"о у Кум Треј"ју<
) Да/
) Aоет"о " +),у Лауру Лајон/
) Тако је/
) О'л"$но/ На*а у е "-"т"&а2а! %на$"! кретала у 

-аралелн"м -ра&("ма " ка'а "-р"$амо је'ан 'ру+оме
&оје 'о0"&:аје! "ма.емо! у&ерен ам у то! 'ота јано
%на2е о (елој т&ар"/

) У &аком лу$ају! ја е о' р(а ра'ујем *то " т" о&'е!
 јер о'+о&орнот " тајант&енот о&е т&ар"! &е то %аје'но!
%а"та је "у&"*е мно+о %а моје 0"&(е/ Ал" %а*то "! %а
"ме &ета! 'о*ао о&амо " *та " ра'"о о&'е< М"л"о ам
'а е'"* у 1екер тр"ту " ра%#"ја* +ла&у око у(е2"&а$а///

) То је " тре#ало 'а м"л"*/
) Т" ме! %на$"! у-отре#:а&а* %а &ој -оао! а не &ерује*

м"< у%&"кну9 -р"л"$но +орко/ М"л"о ам 'а %алу0ујем
'а е #о:е -она*а* -рема мен"///

) Мој 'ра+" мла'".у! т" " " у о&оме као " у мно+"м
'ру+"м лу$аје&"ма #"о о' нео(е2"&е кор"т" " ја те
мол"м 'а м" о-рот"* ако ам е мало на*ал"о  то#ом/
 У"т"н"! то е 'о+о'"ло амо у т&ом о-т&еном "нтереу!
а %ато *то ам ое.ао &ел"$"ну о-анот" која т" -рет"!
'о*ао ам о&амо 'а о&ај лу$ај "-"там "% #л"%"не/ Да ам
#"о крај ер Хенр"ја " те#е! у'"о #"9 &акако а "те
та$ке +ле'"*та а које " &а '&ој"(а! а моје -р"ут&о
о-оменуло #" на*е &рло о-ане -рот"&н"ке 'а #у'у на
о-ре%у/ Ме,ут"м! ра'е." на &оју руку! мо+ао ам 'а е
кре.ем ло#о'н"је не+о *то #" #"ло мо+у.но 'а ам
тано&ао у %амку/ Aр" ра%&оју 'о+а,аја отајао ам
не-о%нат" =актор кој" у 'аном тренутку мо0е 'а е -оја&"/

) Ал"! %а*то мен" н"*та н"" ја&"о<
) Да " %нао 'а ам ја у мо$&ар"! нама не #" н"*та

кор"т"ло! а мо0'а #" 'о&ело 'отле 'а мене откр"ју/



 ^елео #" 'а м" не*то ао-*т"* "л" у &ојој
'о#ро'у*нот" 'а м" -р"#а&"* как&у у+о'нот! а то #" &е
#"л" не-отре#н" -оту-("/ Aо&ео ам а о#ом Картрајта )
е.а* +а е &акако! то је онај мла'". "% Ек-рено+
'ру*т&а ) " он е #р"нуо %а &е моје је'нота&не -отре#е3
%а мало 9ле#а " $"т око&ратн"к ) *та $о&еку тре#а &"*е<
Он је #"о мој 'ру+" -ар о$"ју " -ар &рло #р%"9 но+у! а "
 је'но " 'ру+о %а мене је #"ло о' нео(е2"&е &ре'нот"/

) Та'а мој" "%&е*тај" н"у #"л" н" о' как&е кор"т"<
Гла м" је не9от"(е %а'р9тао! јер ам -ом"л"о на

&ел"к" тру' кој" ам е#" %а'а&ао " на +ор'от а којом
ам -"ао/

Холм "%&а'" &е0а2 9арт"ја "% Vе-а " ре$е3
) Е&о т&ој"9 "%&е*таја! 'ра+" мој мла'".у! " то 'о#ро

-роу$ен"9! мо0е* м" &еро&ат"/ Aре'у%ео ам о'л"$не
мере " "%&е*тај" у м" т"%ал" амо  је'н"м 'аном
%а'о(2е2а/ Морам т" 'ат" нај&е.е ком-л"менте %а
мар:"&от " "нтел"+ен("ју коју " -ока%ао -р" о&ом
нео#"$ном те*ком лу$ају/

Јо* ам е мало :ут"о %#о+ коме'"је коју је о'"+рао а
мном Холм! ал" 2е+о&а то-ла -о9&ала о'а+на "-ак моју 
 :ут"ну/ Ое.ао ам "крено 'а је он "мао -ра&о у &ему 
*то је рекао " 'а је %а"та %а на(+е намере #"ло -аметн"је
*то н"*та н"ам %нао о 2е+о&ом -р"ут&у у мо$&ар"/

) Тако је #о:е> ре$е Холм! ка'а &"'е 'а нета енке 
мо+а л"(а/ А а' м" -р"$ај како -ро*ао а &ојом -оетом
+)," Лаур" Лајон/ Да " #"о ко' 2е! н"је те*ко -о+о'"т"!
 јер је она у Кум Треј"ју је'"на оо#а која нам у о&ој т&ар"
мо0е #"т" о' кор"т"/ ?а"та! 'а т" н"" 'ана #"о ко'
2е! ја #"9 -р &ој -р"л"(" утра ам 'о 2е от"*ао/

Сун(е је #"ло %а*ло " утон -а'ао на мо$&ару/ Ва%'у9 је
#"о -ро9ла'ан " м" е %ато -о&укомо у кол"#у +'е је #"ло
то-л"је/ Ту мо у -олумраку е'ел" је'ан 'о 'ру+о+а " ја
"-р"$а9 Холму &ој ра%+о&ор а о&ом 'амом/ Она +а је у 
тол"кој мер" "нтерео&ала 'а ам -оје'"на мета морао 'а



-она&:ам 'ок м" не #" рекао 'а мо+у 'а -она&:ам 'ок м" не #" рекао 'а мо+у 'а -р"$ам 'а:е/-р"$ам 'а:е/
) То је о' нај&е.е &а0нот"> у%&"кну он ка'а ам %) То је о' нај&е.е &а0нот"> у%&"кну он ка'а ам %а&р*"о/а&р*"о/

AAрара%н%н"н"на а у у о&о&ом ом &&рлрло о %а%амрмр*е*еноном м ллу$у$ајају у кокој" ј" н"н"аамм
мо+ао 'а -ремот"м а'а је "-у2ена/ Т" мо0'а %на* 'амо+ао 'а -ремот"м а'а је "-у2ена/ Т" мо0'а %на* 'а
"%ме,у о&е 'аме " оно+ Сте-лтона -отој" &рло "нт"мна"%ме,у о&е 'аме " оно+ Сте-лтона -отој" &рло "нт"мна
&е%а/&е%а/

) О некој "нт"мној &е%" н"*та м" н"је -о%нато/) О некој "нт"мној &е%" н"*та м" н"је -о%нато/
) Што е то+а т"$е! ум2е нема/ Он" е атају! -"*у ) Што е то+а т"$е! ум2е нема/ Он" е атају! -"*у 

 је'но 'ру+оме!  је'но 'ру+оме! "%ме,у 2"9 "%ме,у 2"9 -отој" -отој" -от-ун -ора%ум/ -от-ун -ора%ум/ Са'а!Са'а!
т&ој"м ра%+о&ором! 'о#"л" мо у руке &рло мо.но ору0је/т&ој"м ра%+о&ором! 'о#"л" мо у руке &рло мо.но ору0је/
Ка'а #"9 +а амо мо+ао 'а у-отре#"м тако 'а 2е+о&у 0ену Ка'а #"9 +а амо мо+ао 'а у-отре#"м тако 'а 2е+о&у 0ену 
о'&ој"м о' 2е+а///о'&ој"м о' 2е+а///

) Wе+о&у 0ену<) Wе+о&у 0ену<
) Да/ Са'а .е* $ут" не*то но&о у %амену %а &е *то ам) Да/ Са'а .е* $ут" не*то но&о у %амену %а &е *то ам

о' те#е а%нао/ Дама коју о&'е матрају %а +),"(у Сте-лтоно' те#е а%нао/ Дама коју о&'е матрају %а +),"(у Сте-лтон
 у амој т&а у амој т&ар" је 2е+о&а 0енар" је 2е+о&а 0ена//

) ) ??а а ""мме е &&ееттаа! ! ХХооллммее> > Да Да лл" " ""%%&&еенно о %%ннаа* * тто о **ттоо
ка0е*< Како је он'а мо+ао он 'о-ут"т" ер Хенр"ју 'а ека0е*< Како је он'а мо+ао он 'о-ут"т" ер Хенр"ју 'а е
 у 2у %а:у#"< у 2у %а:у#"<

) Ка'а е ер Хенр" у 2у %а:у#"о! то н"ком 'ру+ом н"је) Ка'а е ер Хенр" у 2у %а:у#"о! то н"ком 'ру+ом н"је
ммоо++лло о **ккоо'"'"тт" " ннее++о о јјее'"'"нно о ##ааррооннееттуу/ / ССттее--ллттоон н јје е 
нанароро$"т$"том ом #р#р"0"0:":"&о&о*.*.у у -а-а%"%"о о 'а 'а еер р ХеХенрнр" " ту ту :у:у#а#а&&
-рема 2ој не -р"&е'е " у 'елоU то " " ам -р"мет"о/-рема 2ој не -р"&е'е " у 'елоU то " " ам -р"мет"о/
Aона&:ам! та 'ама је 2е+о&а 0ена! а Aона&:ам! та 'ама је 2е+о&а 0ена! а не 2е+о&а етра/не 2е+о&а етра/

) Ал"! $ему он'а та $у'на &арка<) Ал"! $ему он'а та $у'на &арка<
) ?ато *то је он -рет-ота&:ао 'а .е му она као неу'ата) ?ато *то је он -рет-ота&:ао 'а .е му она као неу'ата

мо." 'а #у'е о' мно+о &е.е кор"т"/мо." 'а #у'е о' мно+о &е.е кор"т"/
С&" мој" не"%+о&орен" "нт"нкт"&н" ра%ло%" %а ум2у С&" мој" не"%+о&орен" "нт"нкт"&н" ра%ло%" %а ум2у 

'о'о##"*"*е е оо'ј'јее'н'ном ом о'о'рере,,еенне е оо##л"л"ке ке " " &е &е је је ++о&о&оор"р"ллоо
-рот"& -р"ро'2ака/ У томе #ле'ом $о&еку #е% трат"! а-рот"& -р"ро'2ака/ У томе #ле'ом $о&еку #е% трат"! а
ламн"м *е*"ром " мре0ом %а ле-т"ре! $"н"ло м" е 'аламн"м *е*"ром " мре0ом %а ле-т"ре! $"н"ло м" е 'а
&"'"м а'а тра9о&"то #".е! т&ора #екрајне тр-:"&от"&"'"м а'а тра9о&"то #".е! т&ора #екрајне тр-:"&от"
" &е*т"не!  намејан"м л"(ем! а " &е*т"не!  намејан"м л"(ем! а %ло$"на$к"м р(ем/%ло$"на$к"м р(ем/

) То је! %на$"! он на* не-р"јате:/ Он је на у Лон'ону ) То је! %на$"! он на* не-р"јате:/ Он је на у Лон'ону 
 у9о'"о< у9о'"о<



) М"л"м 'а је то ) М"л"м 'а је то ре*е2е %а+онеткере*е2е %а+онетке//
) А о-омена мора #"т" 'а је 'о*ла о' ) А о-омена мора #"т" 'а је 'о*ла о' 2е>2е>
) И%&ено/) И%&ено/
СтСтрара*н*но о %л%ло$о$"н"на$а$ко ко 'е'елоло! ! у-у-олола а &"&",е,еноно! ! у-у-олола а аамомо

наналлу.у.енено! о! -о-ојаја&:&:"&"&алало о е е "% "% мрмракака а кокој" ј" ме ме је је тотол"л"коко
&ремена окру0"&ао/&ремена окру0"&ао/

) ) ЈЈее" " л" л" тт" " у&у&еререенн! ! ХоХоллмме< е< ОтОткуку'а 'а %н%наа* * 'а 'а је је оонана
2е+о&а 0ена<2е+о&а 0ена<

) ?ато *то е он тол"ко %а#ора&"о 'а ) ?ато *то е он тол"ко %а#ора&"о 'а је на -р&ом атанку је на -р&ом атанку 
 то#ом "-р"$ао је'ан 'ео &оје "т"н"те "тор"је 0"&ота то#ом "-р"$ао је'ан 'ео &оје "т"н"те "тор"је 0"&ота
" &еруј м" 'а е он о' та'а &"*е -ута -окајао %#о+ то+а/ Он" &еруј м" 'а е он о' та'а &"*е -ута -окајао %#о+ то+а/ Он
 је  је %а"та %а"та "мао "мао је'ну је'ну *колу *колу у у е&ерној е&ерној Ен+лекој/ Ен+лекој/ Н"*таН"*та
 лак*е  лак*е не+о не+о а%нат" а%нат" *то+о' *то+о' о о неком неком у$"те:у/ у$"те:у/ AотојеAотоје
-оре'н"(" %а у$"те:ка мета " -омо.у 2"9 мо0е е-оре'н"(" %а у$"те:ка мета " -омо.у 2"9 мо0е е
 ут&р'"т"  ут&р'"т" "'ент"тет "'ент"тет &ако+а &ако+а $о&ека $о&ека кој" кој" је је нека' нека' #"о#"о
 у$"те:/  у$"те:/ Малом Малом "тра+ом "тра+ом а%нао а%нао ам ам 'а 'а је је је'на је'на *кола*кола
-ро-ала у тра*н"м околнот"ма " 'а је 2ен о-т&ен"к-ро-ала у тра*н"м околнот"ма " 'а је 2ен о-т&ен"к
$"је је "ме 'рук$"је +ла"ло "*$е%ао %аје'но а &ојом$"је је "ме 'рук$"је +ла"ло "*$е%ао %аје'но а &ојом
0еном/ Л"$н" о-" је о'+о&арао/ Ка'а ам а%нао 'а е0еном/ Л"$н" о-" је о'+о&арао/ Ка'а ам а%нао 'а е
#е#е+у+унана( ( %а%ан"н"ма ма нанароро$"$"то то %а %а леле-т-т"р"ре! е! уум2м2а а &"&"*е *е н"н"јеје
#"ла мо+у.на/#"ла мо+у.на/

Тама е '"%ала! ал" у јо* у&ек мно+е т&ар" ле0але у Тама е '"%ала! ал" у јо* у&ек мно+е т&ар" ле0але у 
ен("/ен("/

) Ако је она 'ама %а"та 2е+о&а 0ена! у-"та9 ја! *та је) Ако је она 'ама %а"та 2е+о&а 0ена! у-"та9 ја! *та је
он'а она +),а Лаура он'а она +),а Лаура Лајон<Лајон<

) То је је'ан о' та$ака коју " т" &ој"м "-"т"&а2"ма) То је је'ан о' та$ака коју " т" &ој"м "-"т"&а2"ма
рара&&ееттл"л"оо/ / Т&Т&ој ој рара%%+о+о&о&ор р   'а'амомом м %н%нататнно о јје е оо#ј#јаан"н"оо
""тутуа(а("ј"ју/ у/ Н"Н"аам м %н%нао ао 'а 'а је је у у "%"%+л+ле'е'у у рара%&%&о' о'   2е2ен"н"мм
му0ем/ Ал" ка'а је тај лу$ај! ра$унала је она! нема ум2е!му0ем/ Ал" ка'а је тај лу$ај! ра$унала је она! нема ум2е!
нна а тто о ''а а ..е е е е уу''аатт" " %%а а ССттее--ллттооннаа! ! --оо**тто о ++а а јје е " " ооннаа
матрала %а не0е2ено+/матрала %а не0е2ено+/

) А ка'а ) А ка'а #у'е а%нала 'а је #"ла -ре&арена<#у'е а%нала 'а је #"ла -ре&арена<
) Та'а .е мо0'а о&а 'ама #"т" %а на кор"но ору,е/) Та'а .е мо0'а о&а 'ама #"т" %а на кор"но ору,е/

AрAр&о &о *т*то о моморарамо мо у$у$"н"н"т"т" " уутртра! а! то то је је 'а 'а је је -о-оеет"т"момо!!
о#ој"(а %аје'но/ ?ар т" е не $"н"! Ватоне! 'а &е. 'отао#ој"(а %аје'но/ ?ар т" е не $"н"! Ватоне! 'а &е. 'ота





'у+о н"" на &оме тра0арком мету< Тре#ало #" 'а " у 'у+о н"" на &оме тра0арком мету< Тре#ало #" 'а " у 
1акер&"л Холу///1акер&"л Холу///

Aоле'2" (р&ен" %ра(" на %а-а'номе не#у у+а"л" у еAоле'2" (р&ен" %ра(" на %а-а'номе не#у у+а"л" у е
" " ноно.н.на а татама ма --уут"т"ла ла е е на на момо$&$&арар/ / НеНекокол"л"ко ко лла#а#"9"9
%&е%'"(а #л"тало је на %&е%'"(а #л"тало је на :у#"$атом не#у/:у#"$атом не#у/

) ) ЈЈоо* * јјее''нноо! ! " " тто о --ооллее''22е е --"т"таа22ее! ! ХХооллммее> > ррееккоо99
 утају."/  утају."/ С&акако С&акако м" м" је'ан је'ан -ре' -ре' 'ру+"м 'ру+"м не.емо не.емо "мат""мат"
тајн"/ Шта &е о&о %на$"< Шта он 9о.е<тајн"/ Шта &е о&о %на$"< Шта он 9о.е<

Ша-.у."! о'+о&ор" м" Ша-.у."! о'+о&ор" м" Холм3Холм3
) То је у#"т&о! Ватоне! рамно! 9ла'нокр&но! &"ре-о) То је у#"т&о! Ватоне! рамно! 9ла'нокр&но! &"ре-о

 у#"т&о>  у#"т&о> Не Не -"тај -"тај ме ме о о -оје'"нот"ма> -оје'"нот"ма> Моја Моја мре0а мре0а ле#'"ле#'"
нна' а' 22""м м ккаао о **тто о 22ее++оо&&а а ллее##''" " ннаа' ' еер р ХХееннрр""јјеемм! ! ""
%а9&а:ују." т&ојој -омо." он м" је! такоре."! #е% м"лот"%а9&а:ују." т&ојој -омо." он м" је! такоре."! #е% м"лот"
-ре'ат у руке/ Само нам је'на о-анот -рет"3 'а он &оје-ре'ат у руке/ Само нам је'на о-анот -рет"3 'а он &оје
'ело не "%&р*" -ре не+о *то +а у9&ат"мо/ Јо* је'ан 'ан )'ело не "%&р*" -ре не+о *то +а у9&ат"мо/ Јо* је'ан 'ан )
нај&"*е '&а> ) " ја .у "мат" а& матер"јал ку-:ен! ал"нај&"*е '&а> ) " ја .у "мат" а& матер"јал ку-:ен! ал"
''ооттлле е ооттаанн" " нна а ттрраа00" " " " ''оо##рро о ##''""! ! ккаао о ммаајјкка а ннаа''
#о#олеленн""м м 'е'еттететоом/ м/ Т&Т&ооје је 'а'анана**2е 2е --уутото&а&а2е 2е #"#"ло ло јеје
о-ра&'ано околнот"ма! -а "-ак &"*е #"9 +ото&о &олео 'ао-ра&'ано околнот"ма! -а "-ак &"*е #"9 +ото&о &олео 'а
+а н"" ота&:ао амо+/// Слу*ај> Шта +а н"" ота&:ао амо+/// Слу*ај> Шта је то<је то<
 У0аан  У0аан кр"к! кр"к! 'у+! 'у+! -ро'оран -ро'оран кр"к! кр"к! -ун -ун тра9а тра9а " " у0аа!у0аа!

'о-ре "% уам:енот" неме мо$&ар" 'о на/ Тако је је%"&'о-ре "% уам:енот" неме мо$&ар" 'о на/ Тако је је%"&
#"о тај +ла 'а е #"о тај +ла 'а е ле'"ла кр& у мој"м 0"лама/ле'"ла кр& у мој"м 0"лама/

) О! #о0е> у%&"кну9 ја/ Шта је то< ) О! #о0е> у%&"кну9 ја/ Шта је то< Шта то %на$"<Шта то %на$"<
ХоХолмлм  татакоко,е ,е #е#е*е *е кко$о$"о "о " " ја ја &"&"'е'е9 9 татамнмну у ""лулуетету у 

2е+о&о+ атлетко+ таа како е о(рта&а на от&ору кол"#е/2е+о&о+ атлетко+ таа како е о(рта&а на от&ору кол"#е/
Са&"јен"9 рамена! -о+нуте +ла&е! +ле'ају." о*тр"м о$"маСа&"јен"9 рамена! -о+нуте +ла&е! +ле'ају." о*тр"м о$"ма
 у мрак ) тако је тај у мрак ) тако је тајао!ао!

) Aт> у$"н" ) Aт> у$"н" Холм/ Aт>Холм/ Aт>
ККрр""к к јје е ++ллаанно о тт""++аао о ''о о ннаа  %%аатто о **тто о јје е ++ллаа  ##""оо

нео#"$но на0ан! ал" ка'а е "%+у#" у је$а2у -о%на'омонео#"$но на0ан! ал" ка'а е "%+у#" у је$а2у -о%на'омо
'а е у+а"о не+'е у мра$ној мо$&ар"/ Та'а 'о-ре но&"'а е у+а"о не+'е у мра$ној мо$&ар"/ Та'а 'о-ре но&"
кр"к 'о на*"9 у*"ју ) #л"0"! +лан"ј"! -ро'орн"ј" нокр"к 'о на*"9 у*"ју ) #л"0"! +лан"ј"! -ро'орн"ј" но
-р&"/-р&"/

) Г'е је< -ро*а-та Холм " ја -о 'р9та2у 2е+о&о+ +лаа) Г'е је< -ро*а-та Холм " ја -о 'р9та2у 2е+о&о+ +лаа



-о%на'о9 'а је 'о 'у#"не &оје 'у*е -отреен " о&ај $о&ек
о' $ел"ка " +&о0,а/ Г'е је то! Ватоне<

) Тамо! $"н" м" е>
Ја -ока%а9 руком не+'е у мра$н" -ре'ео/
) Не! тамо>
О-ет амртн" јаук уталаа но.ну т"*"ну! о-ет +лан"ј"

" #л"0" не+о мало-ре/ А је'ан но&" +ла -оме*а е  2"м!
'у#ок " #еан! %&у$ан! а "-ак -рете."! $а ја$" $а ла#"ј"
као не-рек"'но 'у#око *ум:е2е мора/

) Aа> у%&"кну Холм/ Хо'"! Ватоне! на-ре'> Го-о'е
#о0е! ако %а'о(н"мо>

Он "%лете " #р%о -отр$а -реко мо$&аре/ Aрат"о ам +а у 
то-у/ Ал"! о'је'ном е "% +ом"ле тена " јару+а -ре' нама
$у -оле'2" о$ајн"$к" кр"к! а он'а ту- " те0ак -а'/
?ата'омо " олу*нумо/ Н" +лаа н"мо $ул" &"*е у 
те*кој т"*"н" о&е но." #е% &етра/

В"'е9 како е Холм! као 'а је -олу'ео! -ен"(ом у'ара у 
$ело/ Лу-"о је но+ама о %ем:у " у%&"кнуо3

) Тукао на је! Ватоне> ?а'о(н"л" мо>
) Не! не! н"мо>
) О! *то ам #"о лу'! -а +а о'ма9 н"ам тренуо -о +ла&">

 А т"! Ватоне! ето а' &"'"* -оле'"(е то+а *то "
на-ут"о тра0у> Ал"! тако м" #о+а! макар е "
најтра*н"је 'о+о'"ло! м" .емо +а о&ет"т">

Сле-о јурнумо у мрак! у'арал" мо е о +ран"тне тене!
-ро#"јал" кро% 0#уно&е! %а'у&ан" е -е2ал" у% #ре0у:ке
" у &ел"к"м коко&"ма јур"л" у јару+е! -а о-ет мо
 у-е&ал" 'а у+ла&ном о'р0"мо -ра&а( о'акле мо $ул"
тра*не кр"ке/ У&ек ка' #"мо #"л" на неком &"у! #а("о
#" Холм #р% -о+ле' око е#е! ал" мрак је ле0ао на
мо$&ар" " н"*та е н"је м"(ало на тој -утој -о&р*"н"/

) В"'"* л" *то+о'<
) Н"*та/
) Ал"! лу*ај! *та је то<
Т"9о те2а2е т"+ло је 'о на*е+ у9а/ И јо* је'ном/



Дола%"ло је  ле&е тране/ Ту е '"%ала је'на тена као
трм %"' "%на' јару+е -уне каме2а/ На 'ну јару+е ле0ало је
не*то тамно нео#"$но+ о#л"ка/ Ал" ка'а -р"тр$амо! те
нео#"$не л"н"је 'о#"*е јан"ј" л"к/ 1"о је то $о&ек кој"
 је л"(ем на %ем:" ле0ао ту/ Гла&а је у тра9о&"том у+лу 
#"ла а&"јена "-о' тела! рамена %ао#:ена! а (ео тру-
ку-:ен! као 'а је $о&ек 9тео 'а е -ре&рне -реко +ла&е/
Тако је +ротекан #"о (ео -оло0ај 'а м" у -р&ом тренутку 
н"је #"ло јано 'а ам а -оле'2"м у%'а9ом $уо 2е+о&о
"%'"а2е/ Н" 'а9 н" ро-а( н"је е &"*е $уо! ма'а мо е
на+л" на' о&о тело/ Холм +а 'о'"рну руком! ал" је о'ма9
-о&у$е у%&"кну&*" у0анут/ У-ал"о је *"#"(у/ Сла#а
&етлот -а'е на 2е+о&е окр&а&:ене -рте " на је%"&у #ару 
кр&" која је ла+ано текла "% ра%#"јене ло#а2е нере.не
0рт&еU " та &етлот о&етл" јо* не*то *то на %а#оле "
'о&е'е #л"%у не&ет" ) ле* ер Хенр"ја 1акер&"ла>

Н"је'ан о' на '&ој"(е н" %а тренутак н"је мо+ао 'а
ум2аU 'о#ро мо -о%на&ал" оно нео#"$но (р&енкато!
-олу&унено о'ело! "то оно које је но"о -р&о+а јутра ка'а
мо е  2"м у-о%нал" у 1екер тр"ту/ Мо+л" мо 'а
#а("мо амо #р% -о+ле' кој" не &ара/ Ш"#"(а %а-лама "
 у+а" е! као *то е у+а" " на'а у на*"м р("ма/ Холам
 у%'а9ну! а ја! " -оре' мрака! &"'е9 2е+о&о л"(е! јер је #"ло
а&"м #ело/

) ?&ер> ?&ер> у%&"кну9! те0у." -ен"(е/ О! Холме!
н"ка'а не.у е#" о-рот"т" *то ам ер Хенр"ја ота&"о
#е% %а*т"те 2е+о&ој у'#"н"/

) Мене тре#а &"*е 'а кор"* но амо+а е#е! Ватоне/ Да
#"9 &ој лу$ај ле-о %аокру+л"о " "мао -от-ун! -ро.ер'ао
ам 0"&от &о+а кл"јента/ То је најте0" у'ар кој" ме је
"ка' -о+о'"о %а &реме (еле моје кар"јере/ Ал"! како ам
мо+ао %нат"! како ам мо+ао %нат"! 'а .е он! у-рко мој"м
о-оменама! "." ам -о мо$&ар" у којој 0"&от та&:а на
ко(ку<

) А9! а м" мо $ул" 2е+о&е кр"ке/ 1о0е! как&е кр"ке! "



н"мо #"л" у та2у 'а +а -аемо> Г'е је тај %&ерк" -а
кој" +а је о'а+нао у мрт< Мо0'а у о&ом "том $ау ле0"
о&'е акр"&ен "%ме,у тена/ А +'е је Сте-лтон< ?а"та
тре#а 'а %а &оје 'ело -оло0" ра$ун>

) И -оло0".е> ?а то .у е ја -отарат"/ Стр"( " "но&а(
у у#"јен"/ Је'ан амом -оја&ом -а о'а+нат у мрт! %ато
*то +а је матрао %а нат-р"ро'но+! 'ру+" у '"&:ем #ект&у 
-ре' том "том 0"&от"2ом -ао је у -ро&ал"ју> Ал" а'а
тре#а 'а 'ока0емо 'а -отој" &е%а "%ме,у то+ $о&ека " о&е
0"&от"2е/ М" мо а' $ул"! ал" е -ре' у'ом не #"мо
мел" %аклет" 'а она -отој"! јер је мрт ер Хенр"ја
о$е&"'но нату-"ла %#о+ -а'а/ Aа "-ак! тако м" #о+а! ма
како #"о лука& тај н"тко&! #".е мој -ре не+о *то -ро,е
'&а'еет " $ет"р" $аа/

Са р(ем -ун"м +ор$"не тајал" мо а о#е тране
мр&:ено+а ле*а! на'&ла'ан" о&ом "%нена'ном нере.ом
која е не мо0е -о-ра&"т"! ма'а је тако нео$ек"&ано
%а&р*"ла на* му$н" ра'/

Та'а мо е ка' е мее( ја&"о! -о-ел" на &р9 тене
о'акле је -ао на* ја'н" -р"јате:U о'атле мо -оматрал"
*"року мо$&ару на којој у е "%ме2"&але туро#не енке
а ре#рном мее$"ном/ М":ама 'алеко! у -ра&(у ела
Гр"м-ена! "јала је амо је'на је'"на 0ута &етлот у&ек
на "томе мету/ Мо+ла је 'о-"рат" амо "% уам:ено+а
Сте-лтоно&о+ тана/ Са -роклетт&ом -ун"м мр02е
%ама9нуо ам -ен"(ама у том -ра&(у/

) ?а*то +а не #"мо о'ма9 у9а-"л"<
) На*" 'ока%" јо* н"у -от-ун"/ Тај је $о&ек &еома

-а0:"& " лука&/ Н"је у -"та2у *та м" %намо! не+о *та
мо0емо 'а 'ока0емо/ Ако на-ра&"мо је'ан је'"н"
-о+ре*ан корак! мо0е нам та 9у:а $ак " а'а ума."/

) Шта .емо он'а ра'"т"<
) Сутра .е #"т" -ола у "%о#":у/ Ве$ера мо0емо амо

на*ем ја'ном -р"јате:у 'а ука0емо -оле'2е улу+е/
С",омо н"% трм" о#ронак " -р"#л"0"мо е ле*у кој"



е о(рта&ао о*тро као тамна мр:а на тенама о#л"&ен"м
мее$"ном/ Ка'а &"'е9 те у'о&е %+р$ене у амртном тр%ају!
а&ла'а ме #ол " &реле у%е -отеко*е "% о$"ју/

) Морамо -о%&ат" -омо.! Холме/ Не мо0емо +а но"т"
$"та&"м -утем 'о %амка/ Го-о'е #о0е! је" л" т" -олу'ео<

Он у%&"кну на+ну е на' ле*/ О'је'ном ко$"! %а&рте е
око е#е " намеја! -а -ро'рма моју руку/ ?ар је то мо+ао
#"т" онај мој о%#":н"! у е#е -о&у$ен" -р"јате:< Да! 'а!
-отоје %а"та кр"&ене &атре у :у'"ма/

) 1ра'а> 1ра'а> О&ај $о&ек "ма #ра'у>
) 1ра'у<
) То н"је #аронет/// То је/// Да! %а"та! то је мој уе'!

о'#е+л" ро#"ја*>
 У +ро%н"$а&ој 0ур#" окренул" мо ле* на ле,а " %а"та

о*тра #ра'а е &"'е на 9ла'ној јаној мее$"н"/ Сум2а
н"је #"ла мо+у.на! то "такнуто $ело! те утонуле
0"&от"2ке о$" ) 'а! #"ло је то оно "то л"(е које ме је
-оматрало у &етлот" &е.е "%а тене ) #"о је то
%ло$"на( Сел'ен>

И у "томе $ау &е м" -ота'е јано/ Сет"о ам е 'а м"
 је #аронет -р"$ао како је 'ао 1ар"мору &оја тара о'ела/
1ар"мор "9 је -оклон"о 'а:е Сел'ену! 'а #" му #"ле о'
-омо." -р" 2е+о&ом #ект&у/ Z"-еле! ко*у:а! ка-а ) &е
 је то ран"је -р"-а'ало ер Хенр"ју/ Тра+е'"ја је у&ек #"ла
тра*на! ал" о&ај $о&ек је #ар -о %акон"ма &оје %ем:е
%алу0"о мрт/ И-р"$а9 Холму отку'а Сел'ену то о'ело!
а р(е м" %аку(а на0но о' ра'от" " %а9&алнот"/

) Тако је ер Хенр"је&о о'ело отерало у мрт ја'но+
$о&ека> у%&"кну Холм/ Јано је 'а је -у 'ато 'а м"р"*е
неку т&ар коју је но"о ер Хенр"! -о &ој -р"л"(" ону 
("-елу која је нетала у 9отелуU тако је -а о&о+ $о&ека
+он"о &е 'о -ро&ал"је/ Је'на &рло нео#"$на околнот јо*
 је нејана3 отку' је %нао Сел'ен у мраку 'а му је -а на
тра+у<

) Он +а је $уо/



) Ако је'ан тако окорел" %ло$"на( као *то је #"о о&ај
%ло$"на( $ује неко+ -а у мо$&ар"! то +а не 'о&о'" 'о
тол"ко+ -арок"%ма у0аа 'а он тол"ко %а-ома0е
'о&о'е." е#е у о-анот 'а о-ет #у'е у9&а.ен/ Су'е." -о
%а-ома+а2у које мо $ул"! он је 'о#ар 'ео -ута -ретр$ао!
-о*то је -р"мет"о 'а +а -а +он"/ Како је то %нао<

)  ?а  мене  је  јо* &е.а  тајна  %а*то о&ај  -а!
-рет-ота&:ају." 'а у на*е ум2е та$не///

) Ја н"*та не -рет-ота&:ам>
) До#ро/// Хтео ам ре."! %а*то о&ај -а но.у лута

ло#о'ан -о мо$&ар"/ М"л"м 'а 2е+а не -у*тају у&ек
ло#о'но+/ Сте-лтон не #" о&у %&ер -ут"о 'а н"је &еро&ао
'а е ер Хенр" нала%" у мо$&ар"/

) О' о&"9 '&еју те*ко.а! моја је 'алеко &е.а/ Јер! т&оја .е
е! &ерујем! #р%о о#јан"т"! а моја отаје %ау&ек тајна/// Ал"!
а'а е -"там *та 'а ра'"мо  ле*ом о&о+ нере.н"ка< Не
мо0емо +а ота&"т" о&'е 'а +а је'у л""(е " +а&ран"/

) Aре'ла0ем 'а +а -ренеемо у неку камену кол"#у! 'ок
не -р"ја&"мо т&ар -ол"("ј"/

) Врло 'о#ро/ Не ум2ам 'а .емо +а на '&ој"(а мо."
%аје'но 'а о'неемо/// Хало! Ватоне! *та је то< Он л"$но///
То је %а"та &ел"ка 'ркот> Н"је'ном ре$ју не о'ај &оју 
ум2у! н"је'ном ре$ју! јер у "на$е -ро-ал" &" мој"
-лано&">

Је'на -р"л"ка је 'ола%"ла нама -реко мо$&аре " ја &"'е9
(р&енкат" 0ар је'не ("+аре/ Мее$"на +а је о#аја&ала!
-а ам мо+ао 'а -о%нам мр*а&" та " #р%" корак
-р"ро'2ака/ Ка'а на &"'е! %ата'е он! а он'а нам -р",е "
 у%&"кну3

) ?а"та! 'окторе Ватоне! н"те &а:'а &" то> Н"ка'а е
не #"9 на'ао 'а .у &а &"'ет" у о&о но.но 'о#а на-о:у у 
мо$&ар"> Ал"/// #о0е! *та је о&о< Неко натра'ао< Н"је
&а:'а/// Тако &ам #о+а! не.ете м" &а:'а ре." 'а је то ер
Хенр">

Ско$"о је -оре' мене " на+ао е на' мрт&а(а/ Чуо ам



како је о'је'ном -р"+у*ено у%&"кнуо! а ("+ара му "-ала
"% руке/

) Ко је/// Ко је то< -рому(а он/
) То је Сел'ен! ро#"ја* кој" је -о#е+ао "% Aр"нтауна>
Сте-лтоно&о л"(е е та'а окрете к нама/ 1"ло је

амртн"$к" #ле'о! ал"  &ел"к"м на-ором &о:е а&ла'ао
 је он &оје "%нена,е2е " ра%о$ара2е/ Aо+ле'ао је о*тр"м
-о+ле'ом -р&о Холма! -а он'а мене " ка%ао нај%а'3

) Гром " -акао> То је тра*на т&ар> А како је -о+"нуо<
) И%+ле'а 'а је лом"о &рат ка'а је -ао а тене/ Мој

-р"јате: " ја *етал" мо -о мо$&ар" ка'а мо $ул" је'ан
кр"к/

) И ја ам $уо тај кр"к/ ?ато ам " "%"*ао/ 1р"нуо ам е
%#о+ ер Хенр"ја/

) ?а*то #а* %#о+ ер Хенр"ја< у-"та9 ја " не9от"(е/
) ?ато *то ам му #"о -ре'ло0"о 'а 'о,е к нама/ Ка'

н"је 'о*ао! "%нена'"о ам е "! ра%уме е! у-ла*"о %#о+
2е+а! $"м ам $уо јауке у мо$&ар"/ Уоталом! +о&оре." то
2е+о&е о*тре о$" а мо+а л"(а -ре,о*е на Холма! %ар
н"те н"*та $ул" ем је'но+ јаука<

) Не! о'+о&ор"о је Холм/ Јете л" &" *то+о' $ул"<
) Н"ам/
) А *та те м"л"л" а &ој"м -"та2ем<
) О! %нате! -рот &ет -р"$а &акојаке -р"$е о некоме

а&ет"2ком -у " тако 'а:е/ Верује 'а е но.у $ује у 
мо$&ар"/ У е#" ам -ом"л"о 'а но.а н"је неко &"'ео
"л" $уо так&о+а -а/

) Н"*та л"$но н"мо $ул"> о'+о&ор"9 ја/
) А *та &" м"л"те како је -о+"нуо о&ај нере.н"к<
) Не ум2ам 'а у му тра9 " о-анот -омут"л" ра%ум/ У 

на-а'у ман"је +о2е2а -отр$ао је -о мо$&ар" " нај%а' о&'е
-ао лом"&*" &рат/

) То "%+ле'а нај#о:е о#ја*2е2е! ре$е Сте-лтон а
 у%'а9ом кој" је! -о моме м"*:е2у! #"о у%'а9 олак*а2а/
Шта је &а*е м"*:е2е о томе! +/ Холме<



) В"'"м 'а те ме #р%о -о%нал"> о'&рат" мој -р"јате:
-оклон"&*" е/

) Откако је 'р Ватон т"+ао! о$ек"&ал" мо 'а .ете " &"
'о." у о&ај крај/ До*л" те #а* у -ра&" $а 'а &"'"те
 је'ну тра+е'"ју/

) Да! "мате -ра&о/ Не ум2ам 'а е о#ја*2е2е мо+а
-р"јате:а -окла-а а $"2ен"(ама/ Врат".у е утра у 
 Лон'он  је'ном не-р"јатном у-оменом/

) О! %ар е утра &ра.ате<
) Да! тако намера&ам/
) На'ам е 'а је &а*а -оета унела не*то &етлот" у 

'о+а,аје $"ја на је %а+онетнот мно+о %а#р"нула/
Холм је ле+ао рамен"ма " рекао3
) Не мо0е $о&ек у&ек "мат" у-е9 коме е на'а/ ?а

"тра+у у -отре#не $"2ен"(е! а не #ајке " ле+ен'е/ Zео
лу$ај н"је %а'о&о:а&ају."/

Мој -р"јате: је +о&ор"о! као *то "ма о#"$ај! от&орено "
#е% окол"*е2а/ Сте-лтон +а је -о+ле'ао о*тро! а он'а е
окренуо мен"3

) Aре'ло0"о #"9 'а о&о+ ја'но+ $о&ека неемо у моју 
ку.у! ал" то #" моју етру тол"ко у-ла*"ло 'а м" је то "%
то+а ра%ло+а немо+у.но/ М"л"м! ако не$"м -рекр"јемо
2е+о&о л"(е! ота.е 'о утра не'"рнут/

И%&р*"мо о&ај -ре'ло+/ О'#"л" мо Сте-лтоно& -о%"&
'а е кор"т"мо 2е+о&ом +ото:у#"&о*.у! -а е Холм " ја
 у-ут"мо у 1акер&"л Хол! 'ок е -р"ро'2ак &рат" ам
&ојој ку."/ Ка'а е је'ном окретомо! &"'емо како
-олако "'е *"роком мо$&аром! а "%а 2е+а је у јару%"!
о&ет:еној мее$"ном! ле0ала (рна мр:а ) ле* $о&ека
кој" је -о+"нуо тако је%"&ом мр.у/

) Нај%а' е #ор"мо -ра у -ра> ре$е Холм 'ок мо
%аје'но "*л" -реко мо$&аре/ Как&е 0"&(е "ма тај $о&ек>
Како е -р"#рао " -оре' у0аа кој" је морао оет"т" ка'а
 је о'је'ном &"'ео 'а је а&"м 'ру+" $о&ек -ао као 0рт&а
2е+о&о+ -ре-а'а/ Ка%ао ам т" &е. у Лон'ону! Ватоне! а



а'а т" јо* је'ном ка0ем3 н"ка'а н"мо "мал"
не-р"јате:а кој" је #"о 'отојн"ј" на*е+ ма$а/

) ^ао м" је *то те је &"'ео/
) И мен" је "-о$етка тако,е #"ло не-р"јатно/ Ал"! ту 

нема -омо."///
) Aо*то он %на а'а 'а " т" о&'е! кака& .е ут"(ај "мат"

то! -о т&оме м"*:е2у! на 2е+о&е -лано&е<
) Мо0'а .е +а на&ет" на нај&е.у о#а%р"&от! мо0'а

натерат" о'ма9 на о$ајн"$ке мере/ Као &е."на -аметн"9
%ло$"на(а! "у&"*е е он у%'а у &оју о-т&ену -амет "
 уо#ра0а&а 'а на је -от-уно -ре&ар"о/

) ?а*то +а не #"мо о'ма9 у9а-"л"<
) Дра+" мој Ватоне! т" " -рото ро,ен %а 'ело> Т&ој те

"нт"нкт +он" у&ек на то 'а у$"н"* не*то енер+"$но/ Ал"
-рет-ота&"мо! амо -р"мера ра'"! лу$ај 'а +а у9а-"мо
 јо* о&е но."/ Шта #" нам то кор"т"ло< Не #"мо н"*та
мо+л" 'а 'ока0емо -рот"& 2е+а/ То је #а* та ,а&олка
 лука&от 2е+о&о+ %ло$"на> Да е он лу0" нек"м $о&еком
као &ој"м ору,ем! мо+л" #"мо ра$унат" на &е'о$е2е
то+а $о&ека! ал" ако то+ &ел"ко+ -а "%&у$емо на &етлот
'ана! то јо* у&ек н"је 'о&о:но 'а 2е+о&ом +о-о'ару 
та&"мо ом$у око &рата/

) Ал" -ре' нама је неум2"&о лу$ај кој" је %рео %а у'>
) На-рот"&> С&е у то амо -рет-ота&ке " ум2е/ 1"л"

#"мо "мејан" -ре' у'ом ка' #"мо -о$ел" 'а -р"$амо
&оју -р"$у " 'а "%но"мо о&ак&е 'ока%е/

) Ал"! мрт ер Чарла>
) Су' је на*ао 'а је то -р"ро'на мрт #е% %нака "как&о+

на":а на 2е+о&ом телу/ Т" " ја %намо 'а је он умро о'
тра9а " м" %намо *та му је ул"ло тај тра9/ Ал"! како 'а
на*е 'у#око у&ере2е ул"јемо у +ла&е '&анаетор"(е
о+ран"$ен"9 -оротн"ка< Aотоје л" как&" тра+о&" кој"
 у-у.ују на неко+а -а< Г'е у тра+о&" 2е+о&"9 о$2ака< М"!
ра%уме е! %намо 'а -а не ује'а ле*! " 'а је ер Чарл #"о
мрта& -ре не+о *то +а је о&а %&ер т"+ла/ Ал" м" морамо



&е 'а 'ока0емо! а н"мо у та2у 'а то у$"н"мо/
) Ал"! &е$ера*2" лу$ај///
) Н" он нам не мо0е #"т" о' кор"т"/ О-ет н"је #"ло

не-оре'не &е%е "%ме,у -а " мрт" о&о+ $о&ека/ Н"ка'а
-а н"мо &"'ел"/ Чул" мо +а! ал" не мо0емо 'ока%ат" 'а
 је он то+а $о&ека +он"о/ Мот"&" %ло$"на -от-уно
не'отају/ Не! 'ра+" мој мла'".у! морамо е -ом"р"т" а
$"2ен"(ом 'а %аа'а немамо т&ар" које у %реле %а у' "
'а е %ато морамо омел"т" на &е амо 'а -р"#а&"мо
'ока%н" матер"јал/

) А *та намера&а* 'а у$"н"* у том (":у<
) Aола0ем &ел"ке на'е на то 'а .е нам +),а Лаура Лајон

-омо." $"м а%на како тоје т&ар"/ А! о"м то+а! "мам "
&ој о-т&ен" -лан/ ?а утра -рема томе #".е 'ота
&а0н"9 т&ар"U ал" ја е на'ам 'а .е! -ре не+о *то е 'ан
-р"#л"0" &ом м"рају! -о#е'а #"т" на мојој тран">

Н"*та &"*е н"ам мо+ао 'а а%нам " он је "*ао крај
мене! утонуо у м"л"! &е 'о ка-"је 1акер&"л Хола/

) Хо.е* л" " т" а мном<
) ДаU не &"'"м &"*е ра%ло+а 'а е 'а:е кр"јем/ Ал" јо*

 је'ну ре$! Ватоне/ Не +о&ор" ер Хенр"ју н"*та о -у/
Aр"-"*" Сел'ено&у мрт у%року кој" је Сте-лтон 9тео 'а
нам наметне/ Има.е он'а ја$е 0"&(е %а -ро#у која му утра
-ре'тој"/ Јер ако е е.ам 'о#ро т&о+а "%&е*таја! он тре#а
утра 'а &е$ера ко' т"9 :у'"/

) Да! " ја тако,е/
) Он'а тре#а 'а е т" "%&"н"* " он .е морат" ам 'а "'е/

То не.е #"т" лако/ А а'а ) м" мо! "т"на! ру$ак "%+у#"л"!
ал" .емо утол"ко #о:е &е$ерат"/



XIII

ЗАГОНЕТКЕ СЕ РЕШАВАЈУ

Сер Хенр" е мно+о %а$у'"о ка'а је о'је'ном уре' тамне
но." &"'ео 'а Шерлок Холм ула%" у 2е+о&у ку.у/ Wе+о&
'ола%ак ам -о е#" н"је +а н"мало "%нена'"о! јер је он
&е. некол"ко 'ана о$ек"&ао 'а .е +а -оле'2" 'о+а,ај"
на&ет" 'а 'о-утује "% Лон'она/ На л"(у му е амо
-р"мет"ло "%нена,е2е ка' је &"'ео 'а је Холм т"+ао #е%
"как&о+ -рт:а+а " 'а н"је $ак н" -оку*а&ао 'а о#јан" ту 
нео#"$ну околнот/ Сер Хенр" " ја "-омо+омо &оме
-р"јате:у &ој"м т&ар"ма! тако 'а е он у тр-е%ар"ј"
-оја&" у &е$ер2ем о'елу/

?а &реме &е$ере ао-*т"л" мо #аронету о 'о+а,ај"ма
'ана онол"ко кол"ко нам е $"н"ло 'а му тре#а ре."/ Aре
то+а "мал" мо не-р"јатну 'у0нот 'а 1ар"мора " 2е+о&у 
0ену о#а&ет"мо о Сел'ено&ој "%нена'ној -о+"#"ј"/
1ар"мор је -р" том оет"о амо олак*а2е! ал" је 2е+о&а
0ена -о$ела +орко 'а -ла$е кр"ју." ке(е:ом л"(е/ ?а &е
отале Сел'ен је #"о у#"(а! та&:ен "%&ан %акона! ал" %а
2у је отао јо* онај нека'а*2" &еел" мал" 'е$ак! кој" е



&ојом ру$"(ом тако $&рто 'р0ао %а руку &оје &ел"ке
етре/

) Отка' је Ватон рано "%јутра от"*ао! лутао ам (ело+а
'ана -о ку."! ре$е #аронет! " %алу0"о ам 'а ме
-о9&ал"те *то ам о'р0ао &оје о#е.а2е/ Да н"ам 'ао ре$
'а не "%ла%"м ам! мо+ао ам "мат" "нтереантно &е$е! јер
ме је Сте-лтон -о%&ао 'а &рат"м мало 'о 2"9/

) Не ум2ам н" најма2е 'а #"те "мал" &рло
"нтереантно &е$е! ре$е Холм у&о/ Ал"! *та ам оно 9тео
ре."/// В" мо0'а " не лут"те 'а мо &а м" &е. о-лакал"
као ле* а лом:ен"м &ратом<

Сер Хенр" ра%ро+а$" о$" о' $у,е2а " у%&"кну3
) Како то<
) Онај нере.н"к је "мао &а*е о'ело/ Ч"н" м" е &а*

лу+а му је то -оклон"о/ ?#о+ то+а мо0е "мат"
не-р"јатнот"  -ол"("јом/

) Сум2ам/ Кол"ко е е.ам! н"је'ан 'ео о'ела н"је #"о
о#еле0ен/

) То је ре.а %а 2е+а " не амо %а 2е+а не+о %а &а &еU јер
&" те е у о&ом лу$ају о+ре*"л" о %акон/ Не %нам 'а л"
м" као а&еном 'етект"&у не #" -ре &е+а #"ла 'у0нот 'а
-о9а-"м &е тано&н"ке у о&ој ку."/ Ватоно&" "%&е*тај"
&а те*ко терете/

) Ал" како тој" а на*"м лу$ајем< у-"та ер Хенр"/ Да
 л" те мало ра%мр"л" кон(е< Ватон " ја н"*та н"мо
-рок:у&"л" #ора&е." о&'е/

) Веро&атно .у %а кратко &реме #"т" у та2у 'а &ам
-р"л"$но о#јан"м (елу "туа("ју/ Zео лу$ај је нео#"$но
те0ак " &рло %амр*ен/ И а'а јо* "ма ра%н"9 та$ака које
тра0е о#ја*2е2е/ Ал"! на'ам е 'а .емо " то ра%јан"т"/

) Како &ам је Ватон! нема ум2е! рекао! "мал" мо #ар
 је'ан &рло &а0ан 'о0"&:ај/ Чул" мо -а у мо$&ар"/ Мо+у 
%ато 'а е %акунем 'а то н"је -ра%на ма*та/ Ја ам тамо
-реко океана! на Д"&:ем %а-а'у! "мао 'ота -оле а
-"ма " мо+у о 2"ма 'а у'"м! $"м $ујем 'а лају/ ?ато! ако



&" о&оме та&"те #р2"(у! "л" лана(! -ре' (ел"м &етом .у 
+лано ре." 'а те &" нај&е." 'етект"& &"9 &ремена/

) Е! ја &ерујем 'а .у -у -о &"ма -ра&"л"ма &е*т"не
та&"т" #р2"(у " лана(! ако 9о.ете 'а м" -р" том
-омо+нете/

) У$"н".у &е *то м" рекнете/
) О'л"$но> Ја #"9 &а у "то &реме %амол"о 'а ле-о

$"н"те &е не -ота&:ају." м" н"је'но -"та2е/
) Како +о' 0ел"те/
) Ако 9о.ете 'а м" то у$"н"те! "ма.емо! $"н" м" е! &е

"%+ле'е 'а ре*"мо -о&о:но на* мал" -ро#лем/ Не
ум2ам н" трену///

И%нена'а Холм у.ута " -о+ле'а неко+ -реко мене/ Aуна
&етлот лам-е -а'ала је на 2е+о&о л"(е о*тр"9 (рта које
 је о&ако -а0:"&о +ле'ају." л"$"ло на неку кла"$ну 
л"ку! на от&аре2е #у'но+ о$ек"&а2а/

) Шта је< у%&"кнумо ер Хенр" " ја у "т" ма9/
Мо+ао ам &"'ет" 'а је Холм ка'а је -ут"о о$" "

а&ла'ао неко унутра*2е у%#у,е2е/ Wе+о&е (рте
%а'р0а*е &ој м"рн" "%ра%! ал" "% о$"ју је %а#л"тала
'"&:а ра'от/

) И%&"н"те *то е је'ан :у#"те: уметнот" %а $аак
%а#ора&"о '"&е." е уметн"$ком 'елу! ре$е он -ока%ују."
руком л"ке које у &""ле на у-ротном %"'у/ Ватон!
"т"на! т&р'" 'а е ја н" најма2е не ра%умем у уметнот!
ал" то је $"та :у#омора! -о*то е моја на$ела не ла0у 
2е+о&"м/ Ал" о&о је %а"та $"та&а %#"рка &рло ле-"9
л"ка/

) Како< Ра'ујем е *то то $ујем! ре$е ер Хенр" +ле'ају."
на*е+ -р"јате:а а "%&ен"м "%нена,е2ем/ Не мо+у ре."
'а ам &ел"к" -о%на&ала( т"9 т&ар" " ра%умем е у 
&аком лу$ају &"*е у ко2е " +о&е'а не+о у л"ке/ Н"ам
н" лут"о 'а те &" на*л" &ремена " %а то 'а е %ан"мате
 уметно*.у/

) Ка'а &"'"м је'ну л"ку! %нам 'а л" је 'о#ра "л" н"је! а



о&о о&'е у &рло 'о#ре/ Кла'"о #"9 е 'а је ону 'аму у 
-ла&ој &"леној 9а:"н"! тамо у у+лу! л"као Нелер! а
'е#ел" +о-о'"н а &лау:ом мора 'а је о' Рејнол'а/ То у 
&акако &е амо -оро'"$не л"ке/

) 1е% "%у%етка/
) ?нате л" "мена нал"кан"9 л"$нот"<
) 1ар"мор ме је у$"о " $"н" м" е 'а #"9 2е+о&у лек("ју 

'ота 'о#ро мо+ао 'а -оно&"м/
) Ко је онај тар" +о-о'"н  'о+ле'ом<
) То је контраа'м"рал 1акер&"л! кој" је -о' Ро'н"јем

лу0"о у ?а-а'ној Ин'"ј"/ Онај $о&ек у -ла&ом =раку а
%а&"јутком 9арт"је! то је! о-ет! ер В"л"јем 1акер&"л! кој"
 је у A"то&о 'о#а #"о је'ан о' нај"такнут"ј"9 $лано&а
До2е+ 'ома/

) А онај &"те% -реко -ута мо+а мета ) у (рном омоту а
око&ратн"ком о' $"-ке<

) А9> Веро&ао ам 'а .е &а он %ан"мат"> То је -раота(
&е+а %ла! #е%#о0н" Хју+о! коме 1акер&"л" тре#а 'а
%а9&але *то "9 +он" -а "% -акла/ То+а $о&ека те*ко 'а
 .емо нека' мо." %а#ора&"т"/

 cу#о-"т:"&о е окрето9 " -р"л"$но "%нена,ен
-о+ле'а9 л"ку/

) Гле! +ле> у%&"кну Холм/ И%+ле'а а&"м м"ран "/ #ла+!
ал" у 2е+о&"м о$"ма као 'а т"2а ,а&олка &атра/
?ам"*:ао ам ер Хју+а као ја$е+ $о&ека! '"&:е+ "%+ле'а/

) Да +а л"ка &ерно -ре'та&:а! не -отој" ум2е! јер
-оле,"на -латна но" 2е+о&о -уно "ме " +о'"ну NXQX/

Током &е$ере Холм &"*е н"*та н"је рекао! ал" л"ка
оно+ ра-ун"ка "%+ле'а 'а је "мала на 2е+а нео#"$но
-р"&ла$ну мо. јер је %а &е &реме у-орно +ле'ао/ Тек
'о(н"је! -о*то е ер Хенр" -о&укао у &оју о#у! ре$е м"
мој -р"јате: *та је м"л"о/ Др0е." &е.у у ру(" 'о&ео ме
 је јо* је'ном у тр-е%ар"ју " о&етл" -ортрет на %"'у!
-отамнео о' тарот"/

) Aо+ле'ај л"ку/ Да л" т" не*то -а'а у о$"<



Aоматрао ам -а0:"&о *е*"р *"роко+ о#о'а  -ером!
'у+а$ке ко&рVе! око&ратн"к о' $"-ке " у 2ему 'у+у:ато
о%#":но л"(е/ И%ра% л"(а н"је #"о #руталан! ал" "-ак
-о'ме*:"&! ле'ен " је%"&U танке уне у #"ле $&рто
те+нуте! а о$" +ле'але 9ла'но " %а-о&е'н"$к"/

) Да л" те л"ка -о'е.а на неко+ ко+а -о%наје*< %а-"тао
ме Холм/

) 1ра'а -о'е.а мало на ер Хенр"ја/
) Хм! мо0'а не*то мало/ Ал" -р"$екај је'ан тренутак///
Он е -о(е на тол"(у " а&"јеном 'еном руком -окр"

*е*"р " ко&рVе! 'ок ле&ом -р"нее &е.у #л"0е л"("/
) Го-о'е #о0е> у%&"кну9 %а-ре-а*.ено/ Са -латна ме је

-оматрало Сте-лтоно&о л"(е/
) А9а! а'а " т" &"'"*> Ја ам "%&е0#ао &оје о$" 'а на

 л"(у +ле'ају амо (рте! а не коу! *е*"р " отале кр-е/ Ко
0ел" 'а тра+а %а %ло$"ном! мора -ре &е+а 'а -ро%ре &ако
-реру*а&а2е/

) Ал"! то је -рото $у'ена л"$нот> Рекао #"9 'а је то
Сте-лтоно& -ортрет>

) Да! то је %ан"м:"& -р"мер -она&:а2а кој" -р"ро'а
катка'а &ол"! а у о&ом лу$ају "%+ле'а 'а у &акрле не
амо телене не+о " 'у9о&не оо#"не оно+а таро+
1акер&"ла/ Тре#а $о&ек амо 'а -роу$" неку %#"рку 
-оро'"$н"9 л"ка! -а 'а е о'ма9 -р"&ол" теор"ј"
нале,а/ Она 9у:а је -о кр&" " ро'у 1акер&"л! то је а'а
'о краја јано " неум2"&о/

) И 0ел" 'а 'о#"је нале'т&о<
) Ра%уме е/ Слу$ајн" -о+ле' на о&у л"ку 'ао м" је је'ан

о' нај&а0н"ј"9 #ео$у+а кој" је јо* не'отајао у лан(у 
мој"9 'ока%а/ У9&ат"л" мо +а! Ватоне! у9&ат"л" мо! "
мо+ао #"9 е %аклет" 'а .е е он јо* -ре утра*2е &е$ер"
#е-омо.но ко-р(ат" у на*ој мре0"! #а* као нек" 2е+о&
тол"ко 'ра+" ле-т"р/ Је'на "+ла! -ар$е -луте! (е'у:"(а )
" м" .емо +а "мат" у &ојој %#"р(" у 1екер тр"ту/

Го&оре." то! окрете Холм л"(" ле,а! -а -рну у ме9/





Ретко ам +а $уо 'а е +лано меје! а ка'а #" е мејао
%на$"ло је то &рло р,а&у т&ар %а оно+а коме је ме9 #"о
наме2ен///

Сутра "%јутра! утао ам рано! ал" Холм је јо* &"*е
-оран"о! јер! ка'а ам е о#ла$"о! &"'е9 +а како -утем
-р"ла%" %амку/

) Да! 'а! "мамо мно+о -ола -ре' о#ом! ка%а он
%а'о&о:но тр:ају." руке/ С&е у мре0е ра%а-ете!
-оле'2" $"н мо0е 'а -о$не/ Aре не+о *то е %а&р*" 'ан!
%на.емо 'а л" мо у9&ат"л" &оју *туку "л" нам је
-ромакла кро% неку ру-у/

) Је" л" #"о &е. на-о:у у мо$&ар"<
) Aолао ам "% Гр"м-ена у Aр"нтаун "%&е*тај о

Сел'ено&ој мрт"/ М"л"м 'а &ам мо+у о#е.ат" 'а н"ко о'
&а %#о+ те т&ар" не.е "мат" не-р"јатнот"/ О#а&ет"о
ам " Картрајта/ Ина$е #" 'о#р" 'е$ак ле+ао &акако на
-ра+ моје -ра%не кол"#е! као -а кој" на +ро#у &о+а
+о-о'ара о$екује мрт/ ?ато ам +а морао ум"р"т" 'а ам
%'ра& " 0"&/

) Шта тре#а а' -р&о 'а ра'"мо<
) Да о#",емо ер Хенр"ја/ А9! е&о " 2е+а>
) До#ро јутро! Холме> у%&"кну #аронет/ Л"$"те на как&о+

&ојко&о,у кој" а *е=ом &о+а +енерал*та#а +о&ор" о
-лану неке #"тке/

) Aоре,е2е је &рло та$но/ Ватон је тра0"о 'а му "%'ам
наре'#е/

) И ја ам 'о*ао -о 2"9/
) М"ло м" је/ Ако ам &а 'о#ро ра%умео! &" те 'ана

-о%&ан" ко' &ој"9 -р"јате:а Сте-лтоно&"9 на &е$еру<
) На'ам е 'а .ете " &" -о." а мном/ То у &рло ="н"

 :у'" " у&ерен ам 'а .е е &еома ра'о&ат" ако &а &"'е/
) 1ој"м е 'а .емо Ватон " ја морат" 'а -утујемо у 

 Лон'он/
) У Лон'он<
) Да! $"н" м" е како а'а тоје т&ар" 'а тамо мо0емо



#"т" &"*е о' кор"т"/
1аронето&о л"(е е -р"метно "%'у0"/
) На'ао ам е! ре$е он -оле мале -ау%е! 'а .ете отат"

крај мене &е 'ок е (ео о&ај лу$ај не о#јан"/ 1акер&"л
Хол " мо$&ара н"у #а* нај-р"јатн"је #ора&"*те ка'а је
$о&ек ам/

) Дра+" мој мла'" -р"јате:у! морате м" #е%
ра%м"*:а2а -оклон"т" -о&ере2е " $"н"т" &е *то &ам ја
ка0ем/ И-р"$ајте амо &ој"м -р"јате:"ма како #"мо
м" #"л" &рло ре.н" 'а мо мо+л" 'о."  &ама! ал" је'на
9"тна т&ар тра0"ла је на*е -р"ут&о у +ра'у/ На'амо е
'а .емо е &рло #р%о &рат"т" у Де&он*"р/ Не.ете
%а#ора&"т" 'а "м то ка0ете<

) Ако &ам је 'о то+а тало///
) У&ера&ам &а 'а је то #е%уло&но -отре#но/
В"'ео ам како је #аронет мра$но на#рао о#р&е " -о%нао

ам -о томе 'а он на* о'ла%ак матра %а -ра&о
'е%ерт"ра2е " 'а +а то 'у#око &ре,а/

) Ка' намера&ате 'а от-утујете< у-"та он нај%а' 9ла'н"м
+лаом/

) О'ма9 -оле 'ору$ка/ О'&е*.емо е нај-ре 'о Кум
Треј"ја! ал" Ватон .е о&'е ота&"т" &оје т&ар"/ Ето &ам
%ало+а 'а .е е он &рат"т"> Ватоне! т" .е* Сте-лтоно&"ма
на-"ат" некол"ко ре'о&а! %ар не! 'а 0ал"* *то не
мо0е* 'а 'о,е*/

) Волео #"9 'а  &ама -утујем у Лон'он! ка%а #аронет/
?а*то 'а о&'е отанем<

) ?ато *то је о&'е &а*е мето> ?ато *то те м" 'ал" ре$
'а .ете у$"н"т" &е *то &ам ка0ем/ А ја &ам јо* ка0ем! &"
#е%уло&но морате о&'е 'а отанете/

) До#ро! ота.у/
) Јо* је'но/ ^ел"м 'а е о'&е%ете кол"ма 'о Мер"-"т

9ау%а/  Ал" он'а &рат"те &оја кола " ка0"те
Сте-лтоно&"ма 'а намера&ате 'а е ку." &рат"те -е*"(е/

) Aе*"(е! -реко мо$&аре<



) Да!
) Ал"! &" те ме #а* о-ом"2ал" тол"ко -ута 'а то не

$"н"м/
) О&о+а -ута #е% о-анот" мо0ете то ура'"т"/ Да немам

-уно -о&ере2а у &а*е 0"&(е " &а*у 9ра#рот! ја &ам то не
#"9 -ре'ло0"о/ Ал"! нео-9о'но је 'а -е*"(е "'ете -реко
мо$&аре/

) Он'а .у "."/
) А ако &ам ја 0"&от м"о! не "'"те н"-о*то 'ру+"м -утем

'о -е*а$ком та%ом која о' Мер"-"т 9ау%а &о'" %а
+р"м-енк" 'рум/ Уоталом! то је нај#л"0" -ут %а
1акер&"л Хол! -а %#о+ то+а " нај-р"ро'н"ј"/

) У$"н".у *то м" ка0ете/
) Врло 'о#ро/ Волео #"9 'а *то -ре от-утујем! како #"9

&е. 'ана рано -оле -о'не #"о у Лон'ону/
Веома ам е "%нена'"о Холмо&"м наре'#ама! ма'а ам

е 'о#ро е.ао 'а је "но. ка%ао Сте-лтону како .е 2е+о&а
-оета трајат" амо 'о утра/ И-ак! н"ам та' н" -ом"л"о
'а .е " мене -о&ет" у Лон'он! а најма2е ам мо+ао
ра%умет" 'а #а* у о&ом тренутку! кр"т"$ном! како е
ка0е! о#ој"(а тре#а 'а о'емо> Ал"! ра%уме е! н"је е мо+ло
н"*та 'ру+о " морало е ле-о лу*ат"/

О-рот"мо е %ато о' на*е+ &рло нера-оло0ено+
-р"јате:а ер Хенр"ја " некол"ко $ао&а 'о(н"је
т"+омо 'о 0еле%н"$ке тан"(е у Кум Треј"ју! о'акле
&рат"мо кола %а 1акер&"л Хол/ Је'ан 'е$ак кој" је тајао
-ре' тан"(ом -р",е Холму $"м на је -р"мет"о/

) Имате л" не*то 'а м" наре'"те! +о-о'"не<
) Се*.е* на о&ај &о%! Картрајте! " от-уто&а.е* у Лон'он/

Ч"м т"+не*! -ола.е* јо* а 0еле%н"$ке тан"(е ер
Хенр"ју 1акер&"лу теле+рам! -от-"ан мој"м "меном3
ако на,е #еле0н"(у коју ам "%+у#"о! нека м" је -о*а:е
-о*том! -ре-ору$ено! на моју а'реу у 1екер тр"ту/

) Ра%умем! +о-о'"не/
) И у-"тај о&'е *е=а тан"(е 'а л" је 'о*ло не*то %а



мене/
Де$ак е &рат"  теле+рамом кој" -ре'а'е Холму/ Ту је

-"ало3
@Теле+рам -р"м"о/ Дола%"м  не-о-у2ен"м нало+ом %а

9а-*е2е/ Ст"0ем у N\!Qd/ Летра'/B
) То је о'+о&ор на мој јутро*2" теле+рам! о#јан" Холм/

 Летра' је -о моме м"*:е2у нај#о:" $"но&н"к тајне
-ол"("је! а нама .е мо0'а #"т" -отре#на 2е+о&а -омо./
Са'а! Ватоне! не мо0емо &оје &реме #о:е у-отре#"т"
не+о ако т&ојој -о%нан"(" +)," Лајон у$"н"мо -оету/

Wе+о& ратн" -лан -о$ео је 'а м" #"&а јаан/ Aомо.у 
#аронета 9тео је Сте-лтоно&е 'а у&ер" 'а мо от-уто&ал"/ У 
амој т&ар"! у тренутку ка'а на*е -р"ут&о #у'е
-отре#но #".емо на мету/ Ка'а ер Хенр" -омене
Сте-лтоно&"ма теле+рам кој" је -р"м"о "% Лон'она!
нета.е " -оле'2е ум2е! ако у је уо-*те "мал"/ Ч"н"ло
м" е као 'а &"'"м на*е мре0е како е &е &"*е ку-:ају 
око *туке а *":атом 2у*ком/

Г),а Лаура Лајон #"ла је у &ојој о#" %а ра'! а Шерлок
Холм -о$е ра%+о&ор #е% у&о'а " от&орено! те је т"ме
а&"м %#ун"/

) 1а&"м е! ре$е он! "-"т"&а2ем околнот" -о' кој"ма
е 'о+о'"ла мрт -окојно+ ер Чарла 1акер&"ла/ Мој
-р"јате: 'р Ватон &е. м" је ао-*т"о *та те му 
"-р"$ал"! а *та -ре.утал"/

) Шта ам ја то то#о0е -ре.утала< у-"та она "%а%"&а$к"/
) Aр"%нал" те 'а те %амол"л" ер Чарла 'а &а у 'еет

$ао&а $ека крај &ратн"(а/ М" %намо 'а је он у то 'о#а " на
томе мету умро/ Aре.утал" те как&а &е%а -отој" "%ме,у 
те '&е т&ар"/

) Нема н"как&е &е%е/
) У том лу$ају -о'у'арнот #" #"ла а&"м $у'но&ата/

 Ал" &ерујем 'а .емо м" &е%у ут&р'"т"/ Хтео #"9 'а #у'ем
"крен -рема &ама! +),о Лајон/ Aо мом м"*:е2у! о&'е је
 у -"та2у у#"т&о/ И -р"л"ком "тра+е не.е у то #"т"



 у-летен амо &а* -р"јате: +/ Сте-лтон не+о мо0'а "
2е+о&а 0ена/

Г),а Лајон ко$" а тол"(е " у%&"кну3
) Wе+о&а 0ена<>
) Та т&ар н"је &"*е тајна/ Оо#а коју -ре'та&:а као

&оју етру у"т"ну је 2е+о&а 0ена/
Г),а Лајон о-ет е'е/ Руке је +р$е&"то 'р0ала %а налон

тол"(е! тако +р$е&"то 'а у о' -р"т"ка ру0"$ат" нокт"
-отал" #ел"/

) Wе+о&а 0ена> -она&:ала је она/ Wе+о&а 0ена> Он е
н"ка' н"је 0ен"о>

Шерлок Холм немо ле0е рамен"ма/
) Дока0"те м"! 'ока0"те м"> И ако///
Му2а која је е&нула "% 2ен"9 о$"ју +о&ор"ла је јан"је

о' ре$"/
) О$ек"&ао ам 'а .ете то тра0"т" " %ато ам е -рем"о

%а о&у -оету! ре$е Холм &а'е." -р"том ра%не 9арт"је "%
Vе-а/ О&о је =ото+ра="ја #ра$но+ -ара! н"м:ена -ре
$ет"р" +о'"не у Јорку/ На -оле,"н" -"*е3 @Г/ " +),а
Ван'елер!B ал" &" .ете +а #е% те*ко.е -о%нат"! а " 2у 
тако,е! ако је %нате "% &",е2а/ О&'е у "ка%"
&еро'отојн"9 &е'ока а о-""ма како у "%+ле'ал" +/ " +)
 ,а Ван'елер! кој" у та'а 'р0ал" -р"&атну *колу у Сент
Ол"&еру/ Aро$"тајте " ка0"те м" он'а 'а л" ум2ате у 
"'ент"тет о&о+а -ара/

Она -релете -о+ле'ом -реко 9арт"је! а он'а на -о+ле'а 
 уко$ен"м л"(ем о$ајне 0ене/

) Г/ Холме> у%&"кну нај%а'/ О&ај $о&ек м" је о#е.ао #рак!
-о' уло&ом 'а 'о#"јем ра%&о'/ Ла+ао ме је! 9у:а је'на!
 ла+ао је како е амо %ам"л"т" мо0е> Н"је'не м"
"т"н"те ре$" н"је рекао/ А %а*то! %а*то< М"л"ла ам 'а
&е $"н" мене ра'"/ А а'а &"'"м 'а ам у&ек #"ла амо
ору,е у 2е+о&"м рукама/ ?а*то 'а му $у&ам &ернот> Он ме
 је у&ек &арао> ?а*то 'а +а -аа&ам о' -оле'"(а 2е+о&"9
#е%#о0н"9 'ела< A"тајте ме о &ему *то 0ел"те 'а %нате )



 ја не.у н"*та! #а* н"*та не.у -ре.утат"> А је'но &ам е
кунем3 ка'а ам -"ала оно -"мо н"ам м"л"ла 'а ма
*та на0ао у$ун"м тароме +о-о'"ну! кој" је у&ек #"о мој
&ел"ко'у*н" -р"јате:/

) У то ам -от-уно у&ерен! +о-о,о! о'+о&ор" Шерлок
Холм/ Да м" -р"$ате &е *то је #"ло! -а*.е &ам те*коU
%а &а #" %ато мо0'а #"ло -р"јатн"је ако &ам ја "-р"$ам
-оје'"не т&ар"/ 1у'ем л" -р" том на-ра&"о неку +ре*ку!
мо0ете ме -о-ра&"т"/ Сте-лтон &ам је -ре'ло0"о 'а
-о*а:ете -"мо<

) Он м" +а је '"кт"рао/
) Као ра%ло+ је &акако на&ео 'а .е &ам ер Чарл -омо."

нек"м %ајмом како #"те мо+л" 'а -лат"те тро*ко&е око
ра%&о'а #рака/

) Тако је/
) Ка'а те -олал" -"мо! он &ам је &акако рекао 'а не

тре#а тамо 'а "'ете/
) Ка%ао м" је 'а 2е+о& -оно &ре,а *то .е неко 'ру+" 'а

м" %а то 'а но&а(аU он! "т"на! "рома*ан $о&ек! ал" .е
м"! &ел"! 'ат" -оле'2" *"л"н+! како #"9 уклон"ла
-ре-реке које на 'еле/

) Он је о$е&"'но &рло м"*:ен $о&ек/// Он'а &"*е
н"*та н"те $ул" &е 'ок у но&"нама н"те -ро$"тал"
"%&е*тај о мрт" ер Чарла/

) Н"ам/
) А он &а је %аклео 'а н"*та не +о&ор"те о атанку 

%ака%аном а ер Чарлом/
) Да/ Ка%ао м" је 'а је мрт &рло тајант&ена " 'а #"

&акако -оум2ал" на мене! ако #" е а%нало не*то о
о&ом -лан"раном атанку/ Мно+о ам е у-ла*"ла "
 .утала ам/

) Тако ам " м"л"о/ Ал"! &" те у е#" -омало ум2ал"<
Она је окле&ала " о#ор"ла о$"/ Aоле "%&ене -ау%е

о'+о&ор"ла је3
) Aо%на&ала ам +а/ Ал" 'а је он 'р0ао &оју ре$! н" ја



н"ка' не #"9 -о+а%"ла &оју/
) Ч"н" м" е 'а е мо0ете матрат" ре.ном *то те е

олако "%&укл" "% &е+а то+а> ре$е Шерлок Холм/ Имал"
те +а у &ој"м рукама/ Он је %нао то! а &" те "-ак јо* у 
0"&оту/ Мее("ма те "*л" "&"(ом амо+а -онора/// Са'
морамо 'а "'емо! +),о Лајон/ У &аком лу$ају укоро .ете
о-ет $ут" %а на/ До &",е2а///

Ка'а мо о-ет тајал" на тан"(" " о$ек"&ал" #р%" &о%
"% Лон'она! ре$е м" Холм3

) На* лу$ај е &е &"*е %аокру+:ује " је'не те*ко.е
нетаје %а 'ру+ом/ Укоро .у #"т" у та2у 'а 'ам
 је'нота&ан " јаан -р"ка% је'но+ о' нај$у'н"ј"9 "
најен%а("она/лн"ј"9 %ло$"на 'ана*2"(е/ Ко е
-е("јално "нтереује %а кр"м"нал"т"ку! ет".е е
л"$но+ лу$аја кој" е 'о+о'"о +о'"не NO\\/ у Гро'ну! у 
Aо:кој/ О"м то+а! ра%уме е! л"$" на о&ај " Ан'ероно&"
%ло$"н" у е&ерној Карол"н"/ Ал" на* лу$ај "ма
"%&ен"9 (рта које у у &ојој &рт" а&"м оо#ене/ Чак "
а'а немамо јано+ 'ока%а -рот"& о&о+ &еома лука&о+
$о&ека/ Ал"! ја .у е нео#"$но $у'"т" ако е &е -от-уно не
ра%јан" -ре не+о *то &е$ера -о,емо на -а&а2е/
 У том тренутку а %а+лу*ном 9уком улете у тан"(у 

 лон'онк" #р%" &о% " %аута&" е/ Је'ан мал" $&рт $о&ек!
 л"(ем нал"к на #ул'о+а! ко$" на -ерон "% је'но+ &а+она
-р&е клае/ Руко&амо е &а трој"(а " -о -о+ле'у -уном
-о*то&а2а кој"м је Летра' +ле'ао мо+ -р"јате:а &"'е9
'а је он о' на*е+ -р&о+ %аје'н"$ко+ -ола не*то нау$"о/
Се.ам е &рло 'о#ро -ре%р"&о+ -о'ме9а кој" је о&ај $о&ек
"% -раке -ока%"&ао %а теор"је је'но+а "тра0"&а$а/

) Имате л" *то 'о#ро %а мене< у-"та $"но&н"к/
) Нај&ел"$ант&ен"ј" лу$ај! кака& +о'"нама н"те

"мал"> о'о+о&ор" Холм/ Имамо '&а ата на ра-ола+а2у/
Ч"н" м" е! не мо0емо "9 #о:е у-отре#"т" не+о 'а
-оје'емо *то+о'/ А он'а! " &" .ете &оје +рло! Летра'е!
оло#о'"т" мало лон'онке ма+ле " '"а.ете $"т но.н"



&а%'у9 у Дартмору/ Н"ка' н"те #"л" о&'е< Ч"н" м" е 'а
 .ете те*ко %а#ора&"т" о&у &оју -р&у -оету/



XIV

ВЕЛИКИ УДАРАЦ

 У мане Шерлока Холма )  -рет-ота&ком 'а е то
 уо-*те мо0е на%&ат" маном ) тре#ало је у#ројат" то *то
н"је #"о клон 'а о &ој"м -лано&"ма +о&ор" не*то -ре но
*то 'о,е тренутак 'а е он" "%&е'у/ То је 'елом 'ола%"ло
&акако %#о+ на'мо.нот" 2е+о&е -р"ро'е/ Волео је 'а е
-ока%ује као +о-о'ар " мајтор кој" "%нена,ује &оју 
окол"ну/ Дру+"м 'елом $"н"о је то "% &оје уро,ене! а у 
току -ола јо* " -оја$ане о#а%р"&от"U н"је 9тео! 'а
ота&" "*та не-ре'&",ен"м лу$аје&"ма/ 1"ло како му 
'ра+о! ра'"т"  2"м %на$"ло је %а 2е+о&е -ома+а$е "
ара'н"ке те*ку -ро#у тр-:е2а/ Ја ам &е. $ето -ат"о
%#о+ то+а! ал" н"ка'а тол"ко кол"ко %а &реме на*е 'у+е
&о02е те но."/ Вел"к" у'ар #"о је -ре' нама/ Нај%а' је
тре#ало &е 'а е ре*"/ Aа "-ак! Холм н"је н" ре$"
+о&ор"о! " ја ам амо мо+ао 'а налу.ујем *та .емо
ра'"т"/ ^"&(" у м" #"л" %ате+нут" 'о не"%'р0:"&от"
ка'а 'ено " ле&о о' на*е+ уко+ 'рума &"'е9 туро#не
*"роке -о&р*"не " ка'а -о 9ла'ном &етру кој" ме је



 у'арао -о л"(у -о%на'о9 'а мо о-ет т"+л" у мо$&ару/
С&ак" корак ко2а! &ак" о#рт то$ко&а! 'о&о'"о на је
#л"0е крају на*е -утоло&"не/

Aо*то је ко$"ја* на #оку кола ко+а мо најм"л" мо+ао
'а $ује &аку ре$! морал" мо 'а е #р"немо о &ом
ра%+о&ору " мел" мо 'а е ра&но'у*но %ан"мамо амо о
не&а0н"м т&ар"маU то нам н"је -а'ало лако у на*ем
ра%ум:"&ом у%#у,е2у/ О'а9нуо ам ка'а -ро,омо -оре'
[ранклан'о&е ку.е/ Aр"#л"0а&ал" мо е нај%а'
1акер&"л Холу а т"ме " -о%орн"(" ра'2е/ Н"мо е
 у&е%л" кро% +ла&н" ула% не+о мо ота&"л" кола у алеј" "
"*л"/ Aлат"л" мо ко$"ја*у! а он'а е у-ут"мо -е*"(е
-утем -рема Мер"-"т 9ау%у/

) Да л" "мате ору0ја! Летра'е<
Сме*е." е! 'етект"& о'+о&ор"3
) Отка' но"м -анталоне "мам %а'2" Vе-! а отка' "мам

%а'2" Vе-! у 2ему у&ек но"м ору0је/
) До#ро/ Мој -р"јате: " ја тако,е мо е -о#р"нул" %а

&ак" лу$ај/
) В" те &рло %ако-$ан"! +/ Холме/ Как&а је "+ра у амој

т&ар" о&'е у -"та2у<
) И+ра %а "-"т"&а2е тр-:е2а/
) ?а"та! о&о м" не "%+ле'а #а* нек" најле-*" крај>

-р"мет" 'етект"& у&"јају." е  је%ом у &ој о+рта$ "
+ле'ају." туро#не #ре0у:ке " о+ромно је%еро ма+ле које је
 ле0ало на' Гр"м-енк"м #латом/ 1а* -ре' нама "ја
&етлот неке ку.е/

) То је Мер"-"т 9ау%/ Z": на*е+ -ута/ Ја &а мол"м а'а
'а "'ете на &р9о&"ма -рт"ју " 'а +о&ор"те *а-атом! ако
0ел"те не*то 'а ка0ете/

Aа0:"&о мо та%ом кренул" ка о&ој ку."! ал" ка'а мо
#"л" от-р"л"ке '&ета корака 'алеко! наре'" нам Холм
'а танемо " ре$е3

) Да:е не тре#а 'а "'емо/ О&е тене  'ене тране 'а.е
нам о'л"$ан %аклон/



) Морамо л" о&'е 'а $екамо<
) Да! о&'е .емо #"т" у %ае'"/ Склон"те е о&'е!

 Летра'е> Т" " #"о у ку." %ар не! Ватоне< Мо0е* л" м"
ре." -оло0ај -оје'"н"9 о#а< Как&" у о&о -ро%ор" 
ре*етком -рема нама<

) Ч"н" м" е 'а у то -ро%ор" о' ку9"2е/
) А онај -ро%ор 'а:е! кој" најјан"је "ја<
) То је &акако -ро%ор тр-е%ар"је/
) ?а&ее н"у -у*тене/ Т" -о%наје* нај#о:е окол"ну/

Aр"&у(" е -олако " &"'" *та е унутра 'е*а&а! ал" -а%"!
тако т" #о+а! 'а н"ко не -р"мет" 'а "9 у9о'"мо/

На &р9о&"ма -рт"ју кренуо ам та%ом! -а е а+о9 он'а
"%а н"ко+а %"'а кој" је о+ра,"&ао #е'н" &о.2ак/ С&е у%а
%"'! т"+о9 'о мета о'акле ам мо+ао 'а +ле'ам кро%
-ро%ор/
 У о#" у #"л" амо ер Хенр" " Сте-лтон/ Се'ел" у %а

окру+л"м толом! је'ан -рема 'ру+оме! тако 'а у е
2"9о&а л"(а мо+ла &"'ет" а тране/ О#ој"(а у -у*"л"/
Aре' 2"ма на толу тајале у *о:е %а ка&у " &"нке $а*е/
Сте-лтон је 0"&о +о&ор"о! ал" +а је #аронет +ле'ао #ле' "
раејан/ Мо0'а му је те*ко -а'ала на 'у*у -ом"ао 'а .е
морат" 'а е ам &ра.а -реко уам:ене! %ло+лане
мо$&аре/

Aо*то ам "9 -о&ртрао је'ан тренутак! ута'е Сте-лтон
" на-ут" о#у/ Сер Хенр" на-ун" &оју $а*у! %а&ал" е у 
тол"(у " ната&" 'а -у*" ("+ару -у*тају." +уте о#лаке
'"ма/ Чу9 како е от&арају је'на &рата/ ?а*кр"-а*е
кора(" -о *:унку а 'ру+е тране %"'а "%а ко+а ам тајао
%+р$ен/ Ка'а у е кора(" у'а:"л"! -о+ле'а9 -реко %"'а "
&"'е9 -р"ро'2ака на &рат"ма је'не -оре'не %+ра'е која
е нала%"ла у 'ну &о.2ака/ От&ор"о је &рата к:у$ем! а
ка'а је у*ао! $уо ам нек" нео#"$ан *ум у %+ра'"/ Отао је
ту нај&"*е некол"ко м"нута! а он'а ам $уо како е о-ет
окре.е к:у$! кора(" -ро,о*е -оре' мене " Сте-лтон у,е у 
&оју ку.у/ С-а%"о ам +а јо* ка' је у*ао у о#у у којој +а је



$екао ер Хенр"! а он'а е -р"&уко9 -а0:"&о 'о
кро&"*та мој"9 -р"јате:а " ао-*т"9 *та ам &"'ео/

) И т" ка0е*! Ватоне! 'а 'ама н"је е'ела  2"ма<
 у-"тао је Холм ка'а ам %а&р*"о &оју -р"$у/

) Н"је/
) Г'е л" је она> Н" у је'ној 'ру+ој -ротор"ј" не +ор"

&етлот &е. амо у тр-е%ар"ј" " у ку9"2">
) Немам -ојма/
На &ел"ком Гр"м-енком #лату ле0ала је! као *то ам

&е. ран"је рекао! +ута #ела ма+ла/ Ла+ано е
-р"#л"0а&ала к нама " %атала је а'а у "%&еној
 у'а:енот" као нек" н"%ак %"'/ Мее( ју је о#аја&ао " она
 је л"$"ла на *"року ле'ену -о&р*"ну која #л"таU &р9о&"
тена кој" у "% ма+ле &"р"л" "%+ле'ал" у као о+ромн"
#локо&" +ран"та које но" %"'/ Холм је -оматрао тално
ту ма+лу " ја +а $у9 како не%а'о&о:но +ун,а! јер е она а'
о-ет -р"#л"0а&ала к нама/

) На"ла%" ма+ла о&амо! Ватоне>
) А "ма л" то мо0'а &а0нот"<
) Има $ак &рло &ел"ке &а0нот"> То је је'"на мо+у.нот

која мо0е "мат" ут"(аја на моје -лано&е/ Он а' не мо0е
 јо* 'у+о 'а отане! јер је &е. 'еет $ао&а/ На* у-е9! а
мо0'а " 2е+о& 0"&от %а&"е о' то+а 'а ку.у на-ут" -ре
не+о *то ма+ла -окр"је -ут/

Но.но не#о '"%ало е на' нама у &ојој %&е%'аној ле-от"U
%&е%'е у #л"тале јан"м јајем! а -олумее( је -рекр"&ао
-ре'ео #ла+"м нео'ре,ен"м јајем/ Aре' нама је ле0ала
тамна маа ку.е! кро& а %а#атом " &"ок"м '"м2а("ма
кој" у е о*тро о(рта&ал" на ре#рнатом но.ном не#у/
Ш"рок" мла%е&" &етлот" -ро"-ал" у е %латн" кро%
-ро%оре -р"%ем:а на &рт " мо$&ар/ О'је'ном нета'е
 је'но+а о' т"9 мла%е&а3 -олу+а је на-ут"ла ку9"2у/
С"јала е јо* амо тр-е%ар"ја/ Ту у е'ела она '&а $о&ека!
'ома."н кој" м"*:а у#"т&о " +от кој" н"*та не лут"!
-а у .акал" у% &"но " 'у&ан/





С&ако+ м"нута #ела о#ла$ата -о&р*"на која је
-рекр"&ала &е. -оло&"ну мо$&аре -р"#л"0а&ала е &е
&"*е " &"*е ку."/ Ве. у е ко&рVал" ="н" -рамено&"!
-рет9о'н"(" ма+ле! -ре' %латн"м $ет&ороу+лом
о&ет:ено+ -ро%ора/ ?а'2" %"' &о.2ака н"је е &"*е
&"'ео! а 'р&е.е е '"%ало "% неке #еле -аре/ И &е. у &е
+у*." -рамено&" ма+ле о-ко:а&ал" ку.у " -рет&арал" е
-олако у +ут о#лак "% ко+а је &"р"о амо +ор2" -рат а
кро&ом ку.е као нек" а&ет"2к" #ро' кој" -ло&" морем/

Холм у%#у,ено у'ар" -ен"(ом о тену "%а које мо е
акр"л" " нетр-:"&о трену но+ом о %ем:у/

) Ако %а $ет&рт $аа не "%",е! -ут .е #"т" -рекр"&ен
ма+лом/ Кро% -ола $аа не.емо &"'ет" -рт -ре' оком/

) Како #" #"ло 'а е -о&у$емо мало< И%а на е
%ем:"*те -е2е/

) Да! то .е #"т" нај#о:е/
Aо&ла$е." е -ре' ма+лом! о'омо 'у#:е у мо$&ару!

 је'но 9":а'у корака 'алеко о' ку.е! а јо* у&ек је #ела
маа! о#ајана мее$"ном! неумо:"&о -р"ла%"ла нама &е
#л"0е " #л"0е/

) От"*л" мо у&"*е 'алеко! ка%а на то Холм/ Не мемо
'о-ут"т" 'а #у'е -рет"+нут -ре не+о *то т"+не 'о
на*е+ %аклона/ О&'е +'е мо а'а морамо отат" у &аком
лу$ају/

Он кле$е " -ут" у9о на %ем:у/
) Х&ала #о+у> Ч"н" м" е $ујем +а како 'ола%">
?а"та $у*е е #р%" кора(" у т"*"н" мо$&аре/ М"!

-р":у#:ен" у%а тену! -оматрал" мо а на-ето*.у 
-ру' ма+ле кој" је -ре' нама ле0ао #елаају." е/ А та'а
"%",е! "% те #еле ма+ле као "% неке %а&ее! $о&ек ко+а мо
$екал"/ О&рнуо е "%нена,ено ка'а је о'је'ном &"'ео
-ре' о#ом јаан! %&е%'ама о#ајан но.н" -ре'ео/ Та'а
#р%"м кора("ма -о0ур" та%ом -оре' на*е+ кро&"*та "
'а:е у% #ре0у:ак кој" е #ла+о '"%ао "%а на/ Док је
0ур"о! тално е о&ртао! $а -реко је'но+! $а -реко



'ру+о+ рамена/ О$е&"'но! нела+о'но е ое.ао/
) Aт> у%&"кну о'је'ном Холм! " ја $у9 како не*то т"9о

*к:о(нуU то је отко$"о &ој ре&ол&ер/ Aа%"те> Дола%">
И% о&е ма+ле $у е о'је'ном о*тар " #р% то-от/ О#лак је

 ле0ао -е'еет корака -ре' нама " м" мо! &а трој"(а!
-оматрал" #елу -о&р*"ну/ Как&о .е е то $у'о&"*те
-оја&"т" "% 2е< Ле0ао ам -оре' Холмо&а лакта " &"'ео
2е+о&о л"(е/ 1"ло је #ле'о! ал" он е "%нутра &акако
ра'о&ао! јер у 2е+о&е о$" #л"тале на мее$"н"/ Ал"
о'је'ном -о+ле'а он а& у0анут на-ре' " 2е+о&е у уне
от&ор"*е у #е%+ран"$ном %а-ре-а*.е2у/ У "томе $ау 
кр"кну Летра' у0анут " -а'е на %ем:у/ Ја ко$"9U моје
'р*.у.е руке те%але у ре&ол&ер! ал" н"ам мо+ао 'а
-у(амU 'у9 м" је #"о -рото о'у%ет! јер ам &"'ео +ро%но
т&оре2е које је "ко$"ло "% ма+ле/

1"о је то -а! о+роман -а! (рн као у+а:! ал" -а как&о+
н"је'но $о&е$је око н"ка'а н"је &"'ело/ Ватра је л"%ала "%
2е+о&"9 от&орен"9 $е:ут"! о$" у "јале! 2у*ка је #"ла
&а у0арена/ Н" лу'ак у &ој"м +ро%н"$а&"м но&"ма не
#" мо+ао 'а %ам"л" неко тра*н"је! је%"&"је $у'о&"*теU
као т&оре2е -акла јурну (рна %&ер "% #еле -аре/
 У &ел"к"м коко&"ма 0ур"о је V"но&к" -а ук"м

-утемU 'р0е." 2у*ку тално #л"%у %ем:е -рат"о је то-е
на*е+ -р"јате:а/ Та на је -оја&а -рото уко$"ла " -ре
не+о *то мо 'о*л" е#"! 0"&от"2а је &е. -ројур"ла
-оре' на*е+ кро&"*та/ Та'а о-ал"мо Холм " ја у "то
&реме! а тра*н" урл"к -ока%а нам 'а је #ар је'ан о' на
морао -о+о'"т"/ Ал" н" ра2ен" -а е не %аута&"! не+о не
ма2ују." #р%"ну -ојур" 'а:е/ Дота 'алеко &"'емо ер
Хенр"ја +'е тој" на -утуU а л"(ем #ле'"м као кр-а! $"ја
 је #ле'о.а на мее$"н" #"ла јо* &е.а! о&рнуо е "
-оматраоU руке је у0анут -о'"+ао " #е-омо.но +ле'ао
 је%"&о $у'о&"*те које је јур"ло к 2ему/

 Ал" #олн" урл"к -а о'у%е нам а& тра9/ Ка'а је мо+ао
#"т" ра2ен! #"о је %на$" %ема:к" т&ор! " ка'а мо +а



мо+л" ран"т"! мо." .емо " 'а +а у#"јемо/ Н"ка'а н"ам
&"'ео 'а је'ан $о&ек тр$" тако како је Шерлок Холм јур"о
 у о&ом о'у'ном тренутку/ Мене матрају %а #р%о+ трка$а!
ал" ја ам 'алеко "%отао "%а &о+ -р"јате:а! а у "том
тол"ком о'тоја2у "%а мене јур"о је тек мал" лон'онк"
'етект"&/ Aре' о#ом мо $ул" кр"к %а кр"ком! јауке
тра9а #аронето&е! а "%а 2"9 'у+"! 'у#ок" ла&е0 -а/
В"'е9 како та %&ер ка$е на &оју 0рт&у! како о#ара на тле
ер Хенр"ја " како +а 9&ата %а +у*у/ Ал" "то+ $аа -ет
метака &о+ ре&ол&ера "-ал" Холм у -а/ Са -оле'2"м
мртн"м урл"ком! '"&:е *"ре." &оје $е:ут"! котр:а
е -а на ле,аU $ет"р" но+е %ако-р(а*е е у &а%'у9у! а та'а
-а'е натрану " ота'е не-ом"$ан/ ?а'"9ан! ко$"9 'о -а
" -р"лон"9 (е& &о+а ре&ол&ера на тра*ну +ла&у која је
&а #уктала у -ламенуU н"ам морао &"*е 'а -у(ам/
4"но&к" -а #"о је мрта&/

Сер Хенр" је ле0ао #е% &ет" на мету +'е је клонуо/
Рак"'омо му око&ратн"к " Холм %а9&ал" #о+у ка'а
&"'емо 'а нема н"је'не ране " 'а је на*а -омо. т"+ла у 
-ра&о &реме/ Укоро е 'р*.у." от&ор"*е о$н" ка-("
на*е+ -р"јате:а " он у$"н" ла# -оку*ај 'а е -окрене/
 Летра' +урну #аронету &оју #о(у а &"к"јем ме,у %у#е )
" та'а на -о+ле'а*е '&а у-ла*ена ока/

) Го-о'е #о0е> -ро*а-та нај%а' ер Хенр"/ Ре("те м"!
*та је то #"ло< ?а "ме &ета! *та је то #"ло<

) 1"ло *та му 'ра+о! а' је мрт&о> о'+о&ор" Холм/ М"
мо %а &а &ремена &а*ој -оро'"$ној а&ет" мр"л" кон(е/
 ^"&от"2а која је ле0ала о-ру0ена -оре' на*"9 но+у 

#"ла је тра*на -о &ојој &ел"$"н" " ја$"н"/ Н"је то #"о
н" $"токр&н" -т"$ар н" $"та 'о+а! не+о! "%+ле'а! 2"9о&
меле% ) $у-а&о т&оре2е у &ел"$"н" неке мале ла&"(е/ И
а'а! ка' је ле0ао мрта&! "% 2е+о&"9 &ел"к"9 $е:ут" као
'а је л"%ала нека -ла&"$ата &атра! а 'у#оке! је%"&е! мале
о$" #"ле у окру0ене -ламен"м -ртено&"ма/ Ка'а &ој"м
рукама от&ор"9 тра*ну $е:ут! моје руке %а"ја*е



&атрено у мраку/
) [о=ор> у%&"кну9 ја/
) Да! -ре-арат =о=ора! " то &рло &е*то -ра&:ен> ка%а

Холм кој" е на+ао " м"р"ао +ла&у мрт&е 0"&от"2е/ То је
нек" рат&ор #е% м"р"а! 'а -у не #" ма2"о $уло
м"р"а/// Морамо &а %амол"т" %а о-ро*те2е о' &е+ р(а!
ер Хенр"! *то мо &а "%ло0"л" о-анот" тако у0ано+
тра9а/ О$ек"&ао ам -а! ал" не о&ак&о+/ А %#о+ ма+ле
 је'&а мо "мал" &ремена 'а +а 'о$екамо  некол"ко
метака/

) В" те м" -ал" 0"&от>
) Aо*то ам &а нај-ре 'о&ео у о-анот/ Јете л"

'о&о:но на0н" 'а е 'р0"те на но+ама<
) Дајте м" јо* кој" +ут:ај &"к"ја! -а .у #"т" %а &е

-оо#ан/ Тако> Хо.ете л" м" а'а! мол"м &а! -омо." 'а
е '"+нем< Шта м"л"те -р&о 'а ра'"те<

) Ота&".емо &а о&'е/ В" н"те &"*е у та2у 'а о&е но."
'о0"&:ујете но&е -утоло&"не/ Ако 9о.ете 'а а$екате
на* -о&ратак! неко о' на мо0е &а о'&ет" 'о %амка/

Сер Хенр" -оку*а 'а е "-ра&"! ал" је јо* #"о #ле' као
мрт&а( " 'р9тао (ел"м телом/ До&е'омо +а 'о је'не тенеU
ту он е'е "  је%ом -окр" л"(е рукама/

) Морамо а'а 'а &а о&'е ота&"мо амо+> ре$е Холм/
Имамо јо* -ола! а &ак" је тренутак &а0ан/ ?ло$"н је
-от-уно о#ја*2ен ) а'а тра0"мо јо* амо %ло$"н(а>

Док мо #р%о "*л" -утем кој" је &о'"о ка Мер"-"т
9ау%у Холм ната&"3

) Кла'"о #"9 е а 9":а'у -рема је'ан 'а +а не.емо
%ате." у ку."/ Aу(2" у му морал" ре." 'а је "%+у#"о
-арт"ју/

) 1"л" мо 'ота 'алеко о' ку.е! а ма+ла је мо0'а
 у#ла0"ла %&ук! -р"мет" Летра'/

) Он је -рат"о -а у то-у! 'а #" +а о'ма9 о'а%&ао ка'а
тре#а ) у то #у'"те у&ерен"/ Не! не! о'а&но је -о#е+ао/ Ал"
м" .емо! %а &ак" лу$ај! -ретрет" ку.у/



Ку.на &рата у #"ла от&оренаU јурнумо %ато унутра "
-о0ур"мо "% о#е у о#у! на &ел"ко %а-ре-а*.е2е таро+
лу+е кој" на је рео у -рето#:у " а& 'р9тао/ С&етлот је
+орела амо у тр-е%ар"ј"! ал" Холм у%е лам-у а тола "
-ре+ле'а &ак" у+ао ку.е/ Н"+'е н"је #"ло $о&ека ко+а мо
тра0"л"! н"+'е н" најма2е+ тра+а/ Ал" на +ор2ем -рату 
&рата је'не о#е #"ла у %ак:у$ана/

) Неко је унутра> у%&"кну Летра'/ Чујем 'а е не*то
кре.е/ От&ор"те &рата>

Чумо "%нутра ла#о те2а2е " нек" *ум кој" као 'а је
'ола%"о о' 9а:"на/ Холм но+ом ра%&ал" &рата " а
ре&ол&ером у ру(" &а трој"(а јурнумо у о#у/
 Ал"! не на,омо н" тра+а о' %л"ко&(а ко+а мо ту 

тра0"л"/ Мето 2е+а ја&" е -ре' нама нео#"$на "
нео$ек"&ана (ена! те м" у (р&" ма9 %ата'омо #е% ре$"!
као окаме2ен"/

Со#а је #"ла -рет&орена у неку &рту мало+ му%ејаU на
%"'о&"ма је &""о &е." #рој таклен"9 ормана које је
најо-ан"ј" %ло$"на( а'а*2от"! %а#а&е ра'"! -ун"о
 ле-т"р"ма " #у#ама/ Уре' о#е тајао је 'р&ен" ту# кој"
 је 'р0ао тару! (рну! "то$ену та&анку +ре'у/ ?а тај ту#
#"ла је &е%ана је'на :у'ка -р"л"ка! ал" 'а л" је то #"о
$о&ек "л" 0ена н"мо мо+л" о'ма9 ре."! јер је -р"л"ка
#"ла -от-уно %а&"јена у -оте:не $ар*а&е " у#руе/ Је'ан
 у#ру је #"о -ре#а$ен око &рата! -а &е%ан %а +ре'уU 'ру+" је
-окр"&ао 'о2" 'ео л"(а/ А "%на' о&о+ -оматрала у на
'&а (рна! ока! '&а ока -уна #ола! " рамоте " тра9а/ ?а
т"л" $а о'ре*"мо $&оро&е! о'&е%амо руке! " 1ер"ла
Сте-лтон клону -ре' нама оне&е*.ена на тле/ Wена ле-а
+ла&а ле0ала је на +ру'"ма! а ја на 2еном &рату &"'е9 јане
" о*тре (р&ене тра+о&е о' у'ара(а ја9а."м #"$ем/

) С&"ре-" н"тко&> у%&"кну Холм/ О&амо! Летра'е! 'ајте
м" #р%о #о(у  &"к"јем> Aомо%"те м" 'а је -оа'"мо на
тол"(у/ Оне&ет"ла е о' му$е2а " "%нуренот"/

Aоле кратко+ тренутка от&ор" она о-ет о$" " у-"та3



) Је л" е -аао< Да л" је &ан о-анот"<
) Не.е нам -о#е."/
) Не! не! не -"там %а &о+ му0а/ Шта је а ер Хенр"јем<

Је л" он &ан о-анот"<
) Јете/
) А -а<
) Мрта& је/
) Х&ала #о+у> Х&ала #о+у> у%&"кну она -оле 'у#око+

 у%'а9а олак*а2а/ О! тај н"тко&> В"'"те *та је ура'"о а
мном>

Она -о'"0е рука& " м" &"'емо 'а у јој о#е руке
-рекр"&ене кр&а&"м ман"(ама/

) Ал"! то н"је н"*та! н"*та>/// Како је тек моју 'у*у 
му$"о " к"2"о/// И &е ам то мо+ла 'а -о'неем///
Му$е2е! уам:енот! 0"&от -ун ра%о$ара2а! &е/// Дотле
'ок ам "мала на'е 'а ме он &ол"/// Ал" а'а %нам 'а ме је
" у томе &арао! 'а ам #"ла амо 2е+о&о ору,е/

Го&оре." то -о$е она +р$е&"то 'а -ла$е/
) В" н"те -р"јате:к" ра-оло0ен" -рема 2ему!

+о-о,о! ре$е Холм/ Ка0"те нам он'а +'е +а мо0емо на."/
 Ако те му -омо+л" " у којем 2е+о&ом %лом 'елу! -омо%"те
а'а нама! " &" .ете т"ме &е "ку-"т"/

) Има амо је'но мето ку'а је мо+ао -о#е."! о'+о&ор"
она/ На је'ном отр&у уре' Гр"м-енко+а #лата -отој"
 је'ан тар" ру'н"к ("нка/ Ту је 'р0ао &о+а -а " ту је &е
-рем"о 'а е %а &ак" лу$ај мо0е клон"т"/ Тамо је! мора
#"т"! -о#е+ао/

Ма+ла! 'е#ела као #ела &уна! #"ла је -р"т"ла -ро%орка
окна/ Холм -ру0" лам-у ка -ро%ору " ре$е3

) В"'"те> Н"ко о&е но." не #" на*ао -ут кро%
Гр"м-енко #лато/

Она! меју." е! -:ену рукамаU 2ен" #ел" %у#"
%а#л"та*е! а о$" %а"ја*е '"&:ом ра'о*.у ка' је
 у%&"кнула3

) Aут у #лато на." .е мо0'а! ал" н"ка' " -ут кој" .е +а



о'атле -ат"> Како .е но.а на." %наке које мо о#оје! ја "
он! %а#ол" 'а о%на$"мо уку та%у кро% 0"&о #лато> О! 'а
ам "9 амо 'ана мо+ла 'а -о$у-ам> Та'а #" морао 'а
-а'не у &а*е руке/
 У&"'емо 'а +а не мо0емо +он"т" 'ок ма+ла ле0" на

мо$&ар"/ Ота&"мо %ато Летра'а у Мер"-"т 9ау%у! а
Холм " ја &рат"мо е 1акер&"лу/ Н"мо мо+л" &"*е 'а
о' 2е+а кр"јемо "т"ну о Сте-лтоно&"ма! ал" он е -онео
9ра#ро као $о&ек ка'а је $уо 'а је 0ена коју &ол" у-ру+а
 је'но+ у#"(е/

Aутоло&"не о&е но." #"ле у "у&"*е те*ке %а 2е+о&е
0"&(е " -ре %оре ле0ао је он &е. у 'ел"р"јуму &ел"ке
+ро%н"(е! те мо морал" 'а +а -о&ер"мо не%" 'р
Морт"мера/
 А а'а т"0ем #р%о " на крај о&е %а"та не&ак"'а*2е

-р"$е/
Јутар2е ун(е утра*2е+ 'ана ратерало је +уту ма+лу "

+),а Сте-лтон о'&е'е на 'о мета +'е је -о$"2ала ука
та%а кро% #лато коју је откр"о -р"ро'2ак/ Кака& л" је
-аклен" 0"&от морала о&а 0ена &о'"т" крај то+а
%ло$"н(а! -о%нал" мо -о 2еној ра'оној +ото&от" 'а на
'о&е'е на тра+ &о+а му0а/ Во'"ла на је 'о -оле'2е+ 'ела
$&рто+а тла које е у о#л"ку уко+а -олуотр&а -ру0ало у 
#латуU о' то+а мета "*л" мо ам" 'а:е/ С &ремена на
&реме о%на$а&ао је танак *та-". кр"&у'а2е -ута/ Само на
 је'ном мету -р"мет"мо тра+ кој" је ка%"&ао 'а је "-ак
 је'ан $о&ек -ре на "*ао о&"м о-ан"м -утем/ На *е&ару 
%а'р0ао е 'а не -отоне је'ан таман -ре'мет/ Холм нама9
 утону у #лато 'у#око ка'а је кренуо  -ута -оку*а&ају."
'а тај -ре'мет у%ме/ Да н"је #"ло на! н"ка'а &"*е 2е+о&а
но+а не #" 'о'"рнула $&рто тле/ Др0ао је у ру(" тару 
(рну ("-елу/ У ("-ел" на,омо 0"+3 Мејер! Торонто!
Кана'а/

) Вре'ело је %#о+ о&о+а оку-ат" е у #лату> у%&"кну Холм/
То је ("-ела која је нетала на*ем -р"јате:у ер Хенр"ју/



) Сте-лтон је 2у о&'е #а("о 'ок је #е0ао<
) Тако је/ Др0ао је у ру(" ("-елу! -о*то ју је нај-ре

 у-отре#"о 'а -а на&е'е на тра+/ 1е0е."! ка'а је %нао 'а је
"+ра "%+у#:ена! 'р0ао је нере.н"к ("-елу јо* у ру("/ На
о&оме мету #а("о је/ ?намо #ар тол"ко 'а је т"+ао 'о&'е/
 Ал" &"*е о Сте-лтоно&ој у'#"н" н"мо уо-*те а%нал"/

1"л" мо у-у.ен" амо на -рет-ота&ке! н"*та "%&ено
н"мо мо+л" 'а ут&р'"мо/ Н"мо е мо+л" на'ат" 'а .емо
на." тра+о&е но+у у #лату! јер је &ак" тра+ о'ма9
"-у2а&ала &о'а мо$&ар" " %а некол"ко тренутака
-ора&2а&ала -о&р*"ну Ал" ка'а нај%а' т"+омо на
$&рто тле! &а трој"(а та'омо тра0"т" тра+о&е/ Не
на,омо "9/ Ако нам је то тле #е% тра+о&а ка%"&ало "т"ну!
Сте-лтон н"је н" т"+ао 'о -аононо+ отр&а у #лату 
ку'а је 0ур"о кро% но. " ма+лу/ Не+'е! уре' &ел"ко+
Гр"м-енко+ #лата! утонуо 'у#око у мо$&ару! ле0ао је
%ау&ек $о&ек а нај9ла'н"ј"м у#"ла$к"м р(ем/

Да је он $ето #ора&"о на отр&у! окру0еном #латом!
&"'ело е -о ра%н"м %на("ма/ О' на-у*ено+ ру'н"ка
("нка отало је јо* -олу%атр-ано окно а $екркомU -оре'
то+а '"%ал" у е -ору*ен" %"'о&" ру'арк"9 кол"#а/ У 
 је'ној о' т"9 0"&ео је онај '"&:" -а ко+а је Сте-лтон
"%а#рао %а &о+ а&е%н"каU на,омо 2е+о& лана( " +ом"лу 
о+ло'ан"9 кот"ју/ У је'ном у+лу ле0ала је кут"ја  неком
#л"та&ом маом! &акако  -ре-аратом =о=ора кој" је
 лука&оме н"тко&у лу0"о %а то 'а -а -рет&ара у -аклено
т&оре2е/

) А а'! ре$е Холм ка'а мо &е унаоколо -ретрел"!
мо0емо ре." 'а о&ај лу$ај +ото&о " нема %а на &"*е
нео#ја*2"&"9 тајн"/

) Хм! о'+о&ор"9 ја! "-ак о Сте-лтоно&ој л"$нот" "мамо
амо нео'ре,ене ум2е/ Да л" је он %а"та #"о 1акер&"л<
То мо0'а н"ко не.е н"ка'а а%нат" " т"ме мот"& %ло$"на
отаје %ау&ек у о#лат" не"%&ен"9 -рет-ота&к"/

) О не! 'ра+" мој Ватоне/ Мот"& је -от-уно јаан3



Сте-лтон је %а"та #"о 1акер&"л/ Т" %на* ја ам јутроСте-лтон је %а"та #"о 1акер&"л/ Т" %на* ја ам јутро
"мао мал" ра%+о&ор  2е+о&ом ја'ном 0еном " некол"ко"мао мал" ра%+о&ор  2е+о&ом ја'ном 0еном " некол"ко
-"та2а #"ло је 'о&о:но 'а м" о#јан" &е у томе -о+ле'у/-"та2а #"ло је 'о&о:но 'а м" о#јан" &е у томе -о+ле'у/
ООн н јје е ##""о о ""н н еер р ЧЧааррллоо&&оо+ + ммллаа,,ее+ + ##ррааттаа! ! РРооVVеерраа
11ааккеерр&&""ллаа! ! ккоојј" " јје е %%##оо+ + &&оојј""9 9 рраа%%нн""9 9 ""--аа''а а ##""оо
-р"моран 'а -о#е+не у Ју0ну Амер"ку/ Го&ор"ло е 'а је-р"моран 'а -о#е+не у Ју0ну Амер"ку/ Го&ор"ло е 'а је
ттамамо о умумро ро ннеоео00е2е2енен/ / АлАл""! ! тто о јје е #"#"ла ла %а%а##лулу'а'а/ / Он Он ее
о0ен"о " у том #раку ро'"о е "н кој" е %&ао о0ен"о " у том #раку ро'"о е "н кој" е %&ао РоVер! као "РоVер! као "
22ее++оо& & ооттаа((/ / ТТо о јје е оо&&аај ј ннаа* * %%ллоо$$""ннаа((/ / ООн н е е оо00еенн""оо
ннаајјллее--**оом м ''ее&&оојјккоом м ККооттаарр""ккее! ! ннееррее..нноом м 11еерр""лл
ГаГарр"ј"јомом/ / AоAо*т*то о је је -р-рононе&е&ерер"о "о %н%нататну ну &&ототу у ноно&а&а(а(а!!
--оо##ее++аао о јје е а а 00еенноом м у у ЕЕнн++ллееккуу! ! ++''е е јје е --оо' ' ""ммеенноомм
ВВаанн''ееллеер р ''рр00аао о јјее''нну у **ккооллу у у у ЈЈоорркк**""рруу/ / УУккоорро о јјее
матрао %а -отре#но 'а "ме о-ет -ромен" " а отаткомматрао %а -отре#но 'а "ме о-ет -ромен" " а отатком
""мама2а 2а " " а а --лаланно&о&""ма ма %а %а #у#у'у'у.н.ноот т ''о*о*аао о је је у у јују00нну у 
Ен+леку/Ен+леку/

С&С&акакакако о е е рара--"т"тао ао %а %а -р-р"л"л"к"ке е у у &&ојојој ој -о-ороро'"'"(" (" "!"!
ра%уме е! а%нао 'а амо '&а $о&ека тоје "%ме,у 2е+а "ра%уме е! а%нао 'а амо '&а $о&ека тоје "%ме,у 2е+а "
&ел"ко+а нале'т&а/ Мо0'а! *та&"*е! у -о$етку н"је н"&ел"ко+а нале'т&а/ Мо0'а! *та&"*е! у -о$етку н"је н"
%нао 'а -отој" а'а*2" #аронет! &ерују." 'а "ма -ола%нао 'а -отој" а'а*2" #аронет! &ерују." 'а "ма -ола
амо а ер Чарлом/ Ка'а је 'о*ао у Де&он*"р! #"л" у амо а ер Чарлом/ Ка'а је 'о*ао у Де&он*"р! #"л" у 
2е+о&" -лано&"! како м" е $"н"! јо* а&"м нео'ре,ен"/2е+о&" -лано&"! како м" е $"н"! јо* а&"м нео'ре,ен"/
 Ал"! 'а је о' -о$етка м"л"о на %ло! &"'"  Ал"! 'а је о' -о$етка м"л"о на %ло! &"'" е -о томе *то јее -о томе *то је
&оју 0ену -ре'та&:ао као етру/ О$е&"'но! м"л"о је 'а&оју 0ену -ре'та&:ао као етру/ О$е&"'но! м"л"о је 'а
2у у-отре#" као мама(! ма'а н"је %нао на кој" .е на$"н то2у у-отре#" као мама(! ма'а н"је %нао на кој" .е на$"н то
 у$"н"т"/  у$"н"т"/ Нај-ре Нај-ре е е натан"о натан"о *то *то је је мо+у.но мо+у.но #л"0е #л"0е ку."ку."
&ој"9 -ре'ака! а он'а е -отарао 'а кло-" -р"јате:т&о&ој"9 -ре'ака! а он'а е -отарао 'а кло-" -р"јате:т&о
а а еер р ЧЧарарллоом м " " оотатал"л"м м ууе'е'""мма/ а/ СеСер р ЧЧарарл л му му јеје
"-р"$ао о -оро'"$ном -у " т"ме је е#" "%рекао мртну "-р"$ао о -оро'"$ном -у " т"ме је е#" "%рекао мртну 
-реу'у/-реу'у/

Aо*то је Сте-елтон м"л"о о'ре,ен" -лан! "%&ео +а јеAо*то је Сте-елтон м"л"о о'ре,ен" -лан! "%&ео +а је
нео#"$но лука&о/ Лутају." у &"ма -ра&("ма -о мо$&ар"!нео#"$но лука&о/ Лутају." у &"ма -ра&("ма -о мо$&ар"!
а а о-о-рара&'&'а2а2ем ем 'а 'а лоло&" &" леле-т-т"р"ре! е! нана*а*ао о је је -у-ут т 'о 'о о&о&о+о+
таро+ ру'н"ка ("нка "  2"м нео-9о'но кро&"*те %атаро+ ру'н"ка ("нка "  2"м нео-9о'но кро&"*те %а
&о+ о-ано+ -а ко+а је ку-"о у Лон'ону " у мра$ној но."&о+ о-ано+ -а ко+а је ку-"о у Лон'ону " у мра$ној но."



'о&ео  неке у'а:ене 0еле%н"$ке тан"(е/ Чекао је амо'о&ео  неке у'а:ене 0еле%н"$ке тан"(е/ Чекао је амо
-р"л"ку/ Aр"л"ка! ме,ут"м! н"је 'ола%"ла/ На'ао е 'а .е-р"л"ку/ Aр"л"ка! ме,ут"м! н"је 'ола%"ла/ На'ао е 'а .е
2е+о&а 0ена -р"тат" 'а ер Чарла 'омам" у мрт! ал" ту 2е+о&а 0ена -р"тат" 'а ер Чарла 'омам" у мрт! ал" ту 
 је  је на"*ао на на"*ао на нео$ек"&ан" от-ор/ нео$ек"&ан" от-ор/ Како Како је је нај%а' нај%а' у-отре#"оу-отре#"о
&оју -р"јате:"(у +),у Лауру Лајон! то &е. %нате/ &оју -р"јате:"(у +),у Лауру Лајон! то &е. %нате/ Ал"! о#еАл"! о#е
0ене које је у&укао у &оју %а&еру н"у му &"*е &еро&але/0ене које је у&укао у &оју %а&еру н"у му &"*е &еро&але/
Wе+о&а је 0ена %нала как&е у му намере %а #у'у.нот! аWе+о&а је 0ена %нала как&е у му намере %а #у'у.нот! а
о"м то+а " то 'а -отој" -а/ Г),а Лајон н"је %нала н" %ао"м то+а " то 'а -отој" -а/ Г),а Лајон н"је %нала н" %а
 је'но  је'но н" н" %а %а 'ру+о! 'ру+о! ал" ал" је је на на 2у 2у у$"н"ло у$"н"ло јак јак ут"ак ут"ак *то *то јеје
#аронет умро #а* у $ау ка'а је тре#ало 'а е она  2"м#аронет умро #а* у $ау ка'а је тре#ало 'а е она  2"м
ааттанане е " " **то то јје е онона а --о о ССтете--лтлтононо&о&оој ј "%"%р"р"$н$ној ој 00ее:":"
морала 'а "%отане а о&о+ атанка/ Ме,ут"м о#е 0енеморала 'а "%отане а о&о+ атанка/ Ме,ут"м о#е 0ене
тајале у -о' јак"м ут"(ајем 2е+о&е на0не &о:е " он етајале у -о' јак"м ут"(ајем 2е+о&е на0не &о:е " он е
2"9 н"је #ојао/ Aр&а -оло&"на 2е+о&о+ %а'атка #"ла је2"9 н"је #ојао/ Aр&а -оло&"на 2е+о&о+ %а'атка #"ла је
"-у2ена! ал" је тре#ало "%&р*"т" а' " 'ру+"! те0" 'ео/"-у2ена! ал" је тре#ало "%&р*"т" а' " 'ру+"! те0" 'ео/
 Ако  Ако Сте-лтон Сте-лтон н"је н"је %нао %нао н"*та н"*та о о томе томе 'а 'а у у Кана'" Кана'" 0"&"0"&"

нале'н"к! морао је укоро а%нат" о' Морт"мера! а о'нале'н"к! морао је укоро а%нат" о' Морт"мера! а о'
2е+а је $уо " %а &е -оје'"нот" о 'олаку ер Хенр"ја/2е+а је $уо " %а &е -оје'"нот" о 'олаку ер Хенр"ја/
Нај-ре је м"л"о 'а е мла'" трана( "% Кана'е мо0еНај-ре је м"л"о 'а е мла'" трана( "% Кана'е мо0е
&а:'а &е. у Лон'ону -олат" на онај 'ру+" &ет! -ре не+о&а:'а &е. у Лон'ону -олат" на онај 'ру+" &ет! -ре не+о
*то уо-*те т"+не у Де&он*"р/ Н"је "мао -орере2а у *то уо-*те т"+не у Де&он*"р/ Н"је "мао -орере2а у 
&&ојоју у 0е0енуну! ! ототкакако ко е е онона а уу-р-ротот"&"&"л"ла а 'а 'а мму у -о-оммо+о+нене
--роротт""& & ттарароо+ + #а#аророннететааU U нн"ј"је е е е ууу,у,""&а&ао о 'а 'а је је 'у'у00ее
&ремена -ут" "% о$"ју! јер е #ојао 'а .е "%+у#"т" &ој&ремена -ут" "% о$"ју! јер е #ојао 'а .е "%+у#"т" &ој
 ут"(ај  ут"(ај на на 2у/ 2у/ ?ато ?ато ју ју је је -о&ео -о&ео у у Лон'он/ Лон'он/ Стано&ал" Стано&ал" у у у у 
9отелу Мек#ороу у Кре&н тр"ту! је'номе о' он"9 9отела9отелу Мек#ороу у Кре&н тр"ту! је'номе о' он"9 9отела
$"$"је је је је коко*е*е&е &е   9а9артрт"ј"јом ом -р-рететререаао о КаКартртрарајт јт -о -о ммомомее
ннааллоо++уу/ / ККаао о **тто о %%ннаа**! ! тта а у у ""ттрраа00""&&аа22а а ооттааллаа
#е%у-е*на/ Ту је он %ак:у$ао &оју 0ену у о#у 'ок је он#е%у-е*на/ Ту је он %ак:у$ао &оју 0ену у о#у 'ок је он
ам! ное." ону ла0ну #ра'у! -рат"о Морт"мера 'о мо+аам! ное." ону ла0ну #ра'у! -рат"о Морт"мера 'о мо+а
ттааннаа! ! а а ''оо((нн""јје е ''о о 00ееллее%%нн""$$кке е ттаанн""((е е " " 99ооттееллаа
Нортам#ерлан'/Нортам#ерлан'/

WеWе+о+о&а &а је је 0е0ена на 'о'отта а о'о'рере,е,ено но ллутут"л"ла а какак&к&"м "м е е онон
м"л"ма но"! ал" е у "то &реме! %#о+ #рутално+ му$е2а!м"л"ма но"! ал" е у "то &реме! %#о+ #рутално+ му$е2а!
-л-ла*а*"л"ла а &&о+о+а а муму0а0а! ! -а -а е е н"н"је је ууу,у,"&"&алала а 'а 'а о-о-омомененее



#аронета о о-анот" у којој ле#'"/ Ка' #" 2ено -"мо#аронета о о-анот" у којој ле#'"/ Ка' #" 2ено -"мо
--алало о СтСтее-л-лттонону у у у ррукуке! е! мморораала ла #" #" 'а 'а ттрере--" " " " %а %а &&ојој
0"&от/ Нај%а' јој је на -амет -ало! као *то %нате! је'но0"&от/ Нај%а' јој је на -амет -ало! као *то %нате! је'но
ррее''тт&&оо3 3 ""ееккла ла јје е ррее$$" " &&оојје е оо--ооммеенне е ""% % нноо&&"н"на а ""
"%"%меме2е2ен"н"м м рурукоко-"-"оом м а'а'ререоо&а&ала ла -"-"ммо/ о/ 1а1аророненет т јеје
-"мо -р"м"о! а  2"м -"мо -р"м"о! а  2"м " -р&у о-омену о о-анот"/" -р&у о-омену о о-анот"/

Кол"ко је Сте-лтон #"о &е*т! &"'ел" мо " ам" оно+аКол"ко је Сте-лтон #"о &е*т! &"'ел" мо " ам" оно+а
 јутра ка'а  јутра ка'а нам је нам је тако "%нена'а тако "%нена'а -о#е+ао/ Он -о#е+ао/ Он је %нао је %нао о' о' то+ато+а
тренутка 'а ам тај лу$ај у%ео ја у &оје руке! те .е! -рематренутка 'а ам тај лу$ај у%ео ја у &оје руке! те .е! -рема
томе! #"т" те*ко %а 2е+а 'а на,е -р"л"ку 'а у Лон'ону томе! #"т" те*ко %а 2е+а 'а на,е -р"л"ку 'а у Лон'ону 
"%&р*" у#"т&о/ Врат"о е у Де&он*"р " $екао 'а #аронет"%&р*" у#"т&о/ Врат"о е у Де&он*"р " $екао 'а #аронет
т"+не/т"+не/

) Тренутак амо! мол"м> у%&"кну9 ја/ Т" "! нема ум2е!) Тренутак амо! мол"м> у%&"кну9 ја/ Т" "! нема ум2е!
нн""% % ''оо++аа,,аајја а ''аао о ттаа$$нноо! ! аалл" " ооттаајје е јјоо* * јјее''нна а ттаа$$ккаа
нео#ја*2ена/ Шта је #"ло а -ом 'ок је 2е+о& +о-о'арнео#ја*2ена/ Шта је #"ло а -ом 'ок је 2е+о& +о-о'ар
#ора&"о у Лон'ону<#ора&"о у Лон'ону<

) Ја ам е о%#":но -о%а#а&"о " том &акако &а0ном) Ја ам е о%#":но -о%а#а&"о " том &акако &а0ном
та$ком/ ?а мене не -отој" ум2а 'а је Сте-лтон "маота$ком/ ?а мене не -отој" ум2а 'а је Сте-лтон "мао
 је'но+ -о&ерен је'но+ -о&ерен"ка! ма'а 2е+а &акако н"је -о&ет"о у тај"ка! ма'а 2е+а &акако н"је -о&ет"о у тајну ну 
тол"ко 'а му мо0е у+ро%"т" "+урнот/ У Мер"-"т 9ау%у тол"ко 'а му мо0е у+ро%"т" "+урнот/ У Мер"-"т 9ау%у 
#"#"о о је је јеје'а'ан н ттарар" " ллу+у+а! а! -о -о "м"менену у АнАнтотон/ н/ Он Он је је о&о&амамоо
'о'о*а*ао о а а СтСте-е-лтлтононо&о&"м"ма а " " #"#"о о јеје! ! "%"%+л+ле'е'а! а! коко' ' 2"2"9 9 ""
ран"је/ Морао је! -рема томе! %нат" 'а Сте-лтоно&" н"у ран"је/ Морао је! -рема томе! %нат" 'а Сте-лтоно&" н"у 
#рат " етра! не+о му0 " 0ена/ Тај $о&ек је но.а нетао "#рат " етра! не+о му0 " 0ена/ Тај $о&ек је но.а нетао "
н"је е -оја&"о &"*е/ Aа'а у о$" 2е+о&о "ме3 у Ен+лекојн"је е -оја&"о &"*е/ Aа'а у о$" 2е+о&о "ме3 у Ен+лекој
е мало :у'" %о&е Антон! ал" је Антон"о у Ш-ан"ј" "е мало :у'" %о&е Антон! ал" је Антон"о у Ш-ан"ј" "
*-анком 'елу Лат"нке Амер"ке &рло о#"$но "ме/ Он је!*-анком 'елу Лат"нке Амер"ке &рло о#"$но "ме/ Он је!
као " +),а Сте-лтон! +о&ор"о 'о#ро ен+лек"! ал" а не*токао " +),а Сте-лтон! +о&ор"о 'о#ро ен+лек"! ал" а не*то
*у*ка&"м ак(ентом/ В"'ео ам то+ тар(а како "'е кро%*у*ка&"м ак(ентом/ В"'ео ам то+ тар(а како "'е кро%
ГрГр"м"м-е-еннко ко #л#лататоU оU кркрететао ао е е тта%а%ом ом кокоју ју је је СтСте-е-лтлтонон
о%на$"оU &еро&атно! 'акле! 'а је у о'ут&у &о+а +о-о'арао%на$"оU &еро&атно! 'акле! 'а је у о'ут&у &о+а +о-о'ара
9ран"о -а! ма'а мо0'а н"је %нао $ему тре#а 'а -олу0"9ран"о -а! ма'а мо0'а н"је %нао $ему тре#а 'а -олу0"
оо&&а а 00""&&оотт""22аа/ / ОО' ' ааммоо++а а --оо$$еетткка а уумм22аао о аам м ннаа
Сте-лтона/ А 'о то+а је 'о*ло о&ако3 мо0'а е е.а* 'аСте-лтона/ А 'о то+а је 'о*ло о&ако3 мо0'а е е.а* 'а
аам м 9а9артрт""ју ју оононо+а +а -"-"мма а кокојје е јје е о-о-омом""2а2алло о ммлала'о'о+а+а



#аронета та$но -ре+ле'ао не #"9 л" откр"о &о'ен" 0"+/#аронета та$но -ре+ле'ао не #"9 л" откр"о &о'ен" 0"+/
Ка'а ам је -р"нео о$"ма! оет"о ам ла# м"р" неко+аКа'а ам је -р"нео о$"ма! оет"о ам ла# м"р" неко+а
-ар=ема/ 1"о је то -ар=ема/ 1"о је то #ел" јам"н/ Има е'ам'еет -ет ра%н"9#ел" јам"н/ Има е'ам'еет -ет ра%н"9
-а-ар=р=емема а " " кко о е е -р-ро=о=ее"о"онаналнлно о %а%ан"н"ма ма ототкркр"&"&а2а2емем
%ло$"на мора умет" 'а "9 ра%л"кује је'ан о' 'ру+о+аU &"*е%ло$"на мора умет" 'а "9 ра%л"кује је'ан о' 'ру+о+аU &"*е
--утута а мм" " е е ''оо++оо''""лло о 'а 'а ннеекку у ннаа""%%++ллее' ' ннееоо##јјаа**22""&&у у 
%а+онетку откр"јем %а9&а:ују." $улу м"р"а/ Aар=ем ме%а+онетку откр"јем %а9&а:ују." $улу м"р"а/ Aар=ем ме
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