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Добре дошли

Шаро Холмс е най-великият 
детектив на света. Никога не бяга 

от загадки и винаги разрешава 
случаите, с които се захваща.

Готов ли си да помогнеш на Холмс и Котсън да разрешат 
най-заплетения си случай досега? Из цялата история 

ще намираш загадки, с които можеш да изпробваш 
детективските си умения. Ако се затрудниш, можеш да 
намериш всички отговори в края на книгата, от с. 169 

нататък. А може и само да се насладиш на приключенията 
и да се върнеш към загадките по-късно, ако така 

предпочиташ. Успех!

Доктор Джейн Котсън е 
партньорката на Шаро Холмс в 

борбата с престъпленията. Винаги 
е готова да се втурне по следите 

на някой коварен престъпник.

Шаро Холмс

Д-р Джейн Котсън

Шаро Холмс и Джейн Котсън са световно известни в 
разкриването на престъпления. Всеки случай се описва 

от Котсън, за да можеш да прочетеш всичко 
за техните приключения.
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Имам нужда от случай, който ще представлява 
предизвикателство за мен – каза Шаро Холмс. – 

Нещо, в което наистина да впрегна ума си.
Приятелят ми се беше изтегнал на креслото си, облег-

нал глава на лапите си, заобиколен от нагризани гумени 
кокали и стари пакети от кучешки бисквитки. Холмс е 
неудържим, когато разследва престъпления. Втурва се 
насам-натам с потрепващия си черен нос и неуморно 
търси следи. Но когато уменията му не са необходими, 
по цял ден седи умърлушен и почти не се помръдва.

– Сигурна съм, че ще изникне нещо – отвърнах.
Опитвах се да звуча бодро, но трябваше да призная, 

че напоследък при нас беше голямо мъртвило. Всеки 
знае, че ако имаш сложен проблем, отиваш в детектив-
ската агенция на Шаро Холмс и доктор Котсън. Но от 
близо седмица не бяхме имали посетители.

Прегледах вестника си „Сутрешен териер“, за да 
видя дали не беше съобщено за някакви престъпле-
ния. Първите няколко страници бяха заети от снимки на 
кралски кучета и лисици звезди, но малко по-нататък 
открих нещо обещаващо.

Първа глава
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Можеш ли да познаеш кой репортаж е привлякъл 
вниманието на Котсън? Буквите в словесната 

загадка по-долу могат да се разместят, за да се 
получи дума, която ще ти подскаже.

98
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– Виж това – казах и вдигнах вестника. – Пратка 
шведски моркови е изчезнала от доковете. Може би 
бихме могли да проучим този въпрос.

Холмс хвърли едно око на репортажа и сви рамене.
– Вероятно ги е откраднала банда размирни зайци, 

докато пазачите са спели. Сигурен съм, че полицията 
ще се обърне към нас, ако случаят се окаже важен.

Продължих да чета, отчаяно се опитвах да наме-
ря по-вълнуващо престъпление. Погледът ми се спря 
върху снимка на едър навъсен доберман.

– Виж тук – казах. – Откраднали са джобния часов-
ник на това куче от „Кенъл Хайтс“. Явно е бил семейно 
наследство.

Холмс дръпна вестника от ръката ми и прегледа ста-
тията.

– Горкият помияр сигурно просто го е ритнал под 
леглото си погрешка – каза. – Искам престъпление, 
достойно за първата страница, не за осма.

Холмс отново ми хвърли вестника и сключи лапи. 
Аз продължих да преглеждам статиите, защото все 
още се надявах да намеря нещо, което да събуди ин-
тереса му.

Вдигнах очи и видях, че Холмс се беше 
навел напред на стола си. Едно от клепна-
лите му черни уши беше щръкнало.
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– Чуваш ли това? – попита. – Звучи като добри но-
вини.

Заслушах се. Отначало не чух нищо освен обичай-
ните шумове като пуфтенето на автомобилите и крясъ-
ците на семейството хермелини отсреща. Но след това 
различих приглушения шум от приближаващи стъпки от 
лапи и пъхтене, което премина в тихо ръмжене.

– Някой идва – казах. – Но откъде знаеш, че нови-
ните са добри?

– Мила моя Котсън – каза Холмс, – съвсем просто 
е. По тежестта на стъпките се разбира, че идва голямо 
куче. По пъхтенето знаем, че се е задъхало. Но въпре-
ки това не тича. Значи кучето отначало е бързало, но 
в някой момент по пътя е трябвало да се откаже и да 
продължи по-бавно, защото е било изминало голямо 
разстояние. А какво заключаваме от ръмженето, което 
се редува с тежкото дишане? Кучето е ядосано, че из-
общо е трябвало да дойде дотук. Може би, защото не е 
искало да ни посети, но сега смята, че трябва.

Стъпките от лапи спряха пред колибата ни и чух как 
животното си поемаше дъх.

– Разбира се! – извиках. – Това е инспектор Хрътка, 
дошъл е да ни помоли за помощ. Всичко изглежда тол-
кова просто, когато ти го обясняваш.

Виждах очертанията на голямото куче през вратата ни.
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Можеш ли да отгатнеш кой от следните 
силуети принадлежи на инспектор Хрътка, 

като използваш тази снимка? Всички си 
приличат, но само един отговаря напълно 

на силуета на инспектора.

А

Б В
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Инспекторът влетя. Увисналите му бузи трепереха, а 
раменете му бяха приведени.

– Случи се нещо ужасно – каза, все още запъхтян. – 
Нуждаем се от помощта ви.

– Отлично – каза Холмс и потри лапи. – Звучи точно 
като това, на което се надявах.

Инспекторът изръмжа.
– Няма причина за радост – излая. – Това е въз-

можно най-сериозният въпрос. Всъщност засяга кра-
лицата!

Ахнах. Бяхме се натъквали на някои ужасни пре-
стъпници, но никога на някой, който би се осмелил да 
извърши престъпление срещу Нейно Величество.

– Става въпрос за бижутата на кралицата – каза 
инспекторът тихо. – Нейно Величество ги сложила на 
кадифената си възглавничка, преди да си легне снощи. 
Когато се събудила тази сутрин, били изчезнали.

Бях я видяла с тези бижута на един парад пред дво-
реца преди година. Ставаше въпрос за златна корона с 
рубини и изумруди, сапфирен пръстен и сребърна огър-
лица с три висулки с безценни диаманти.

Това бяха най-скъпоценните бижута в страната. Този, 
който ги беше откраднал, трябва да беше опасен злодей.

Холмс скочи на крака и заснова из стаята с ръце зад 
гърба. Махаше с опашка.
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– Имаше ли признаци за влизане с взлом в дворе-
ца? – попита. – Разбита врата или счупен прозорец на-
пример?

– Не – каза инспекторът. – Изглеждаше, сякаш ни-
кой не беше влизал.

Опитах се да си представя кралицата ни в момента, 
когато беше открила, че бижутата ѝ липсват. Тя беше 
мопс с увиснала уста и дори в най-добрите момен-
ти изглеждаше намусена. Трябва да беше изглеждала 
по-навъсена от буреносен облак, когато беше осъзна-
ла, че короната, пръстенът и огърлицата са изчезнали.

– А кучетата пазачи? – попита Холмс. – Те чули ли 
са нещо?

– Нищо – каза инспектор Хрътка. – А цялата нощ са 
били на пост около двореца.

Холмс се спря, а опашката му престана да маха.
– Кога научихте всичко това?
Инспекторът сведе очи към пода, избягваше погледа 

на Холмс.
– В седем часа тази сутрин – каза.
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Холмс изгледа инспектора така, сякаш току-що беше 
откраднал цяла връзка наденици от купата му.

– Това е било преди четири часа! – излая.
– Знам, че ще кажете, че е трябвало да дойда по-ра-

но – каза инспекторът и вдигна лапи. – И може би тряб-
ваше. Но исках първо да дам шанс на младите палета 
полицаи.

– И нека позная – каза Холмс. – През цялото време 
са се джафкали помежду си и са гонили катерици.

– Само през част от времето – каза инспекторът. – 
Всъщност откриха цели три следи. Само ни трябва мал-
ко помощ, за да разгадаем какво означават.

Инспекторът изпъчи гърди и потупа униформата си.
– Първо, беше съобщено за приглушено трополене 

от кърта, който държи магазина за сувенири на „Ки-
тън Мюс“ – каза. – Второ, палетата откриха някакви 
странни резки по едно дърво в парка срещу двореца. И 
трето, намериха следи, които тръгват от локва на лива-
дата отпред.

Холмс се втурна към другия край на стаята и започна 
да търси шапката и лупата си.

– Моля ви, кажете ми, че палетата не са се доближа-
вали до тези отпечатъци, вместо да ги стъпчат.
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Можеш ли да помогнеш на Холмс 
да намери шапката и лупата си в 

разхвърляната си колиба?
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– Е, може би малко се превъзбудиха – каза инспек-
торът. – Но постигнаха такъв успех, като откриха сле-
дите, че сърце не ми даде да ги спра.

– Хайде, Котсън! – изскимтя Холмс и изскочи през 
вратата. – Нямаме и секунда за губене.

Взех шапката, шала и палтото си и се втурнах след 
него. Беше време най-великият детектив на света да 
запретне ръкави.
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