
První díl   ‡  Sbohem, Baker Street

HOLMES
(1854 /†1891?)

Scénář 
Luc Brunschwig
kresba a barva
Cecil



Veškerá práva vyhrazena
© Meander – Ivana Pecháčková, 2014
© Futuropolis, Paris, 2008
Translation © Richard Podaný, 2014

ISBN 978-80-87596-28-9
www.meander.cz

Cecil & Brunschwig

HOLMES ( I & II )  

EDICE PRO EMU
SVAZEK 18



Pro mé rodiče.
Poděkování si zaslouží mé tři lásky, Delphine, capucine a nino.

Cécil





HOLMES
(1854 /†1891?)

Sherlock Holmes umírá 4. května roku 1891 u Reichenbašských 
vodopádů. Obětuje vlastní život, jen aby s sebou do propasti strhl 
i svého nejhoršího nepřítele: profesora Moriartyho. Zpráva o tom 
se rychle rozletí do světa a potvrzuje ji i detektivův nerozlučný 
společník ve všech dobrodružstvích, doktor Watson.

Lze pochybovat o zprávě tak bolestné? Ačkoli nás hrůza 
svírá, patrně by bylo správnější ten otřes snášet a prolít 
několik slz na památku velikého muže.

Avšak s odstupem času, když se kriticky podíváme na skrovné 
informace, jež jsou k dispozici, máme právo si klást otázky. 
Tak především nemáme přímého svědka souboje mezi detektivem 
a profesorem. Watson dorazil na místo zločinu pozdě. Nikdy nedostal 
příležitost proslulého profesora Moriartyho ani spatřit. Své znalosti 
o tom, co se seběhlo, čerpá toliko z dopisu, který mu adresoval 
Sherlock Holmes. Takže vše, co doktor čtenářům sdělil, jsou jen dedukce 
vyvozené z tohoto dopisu a také na základě indicií zanechaných 
na místě oběma bojujícími muži.

A dále, proč Sherlock Holmes, jenž bral Watsona jako svého jediného 
důvěrníka, před ním až do tohoto posledního případu o profesoru 
Moriartym nikdy neutrousil ani slova, ačkoli má údajně jít o nejhorší 
zločineckou hrozbu, jakou svět poznal? Kdo je ten ďábelský profesor, 
ten pavouk spřádající své sítě v temnotách britské metropole? 
Jak dokázal Holmes utajit před nejlepším přítelem cosi, 
co mělo evidentně být vrcholem celé jeho detektivní kariéry, 
totiž odstranění této děsuplné hrozby?

A konečně, proč doktoru Watsonovi trvalo dva roky, než zveřejnil, 
co přesně se událo v oněch posledních hodinách, které předcházely 
skonu jeho přítele?

Ten příběh mohl dát smysl oběti Sherlocka Holmese, 
mohl z něj učinit definitivně takového hrdinu, 
jakým si zasloužil být – a přesto jej doktor vylíčil 
se značným zpožděním. Proč ale tak dlouhé mlčení?

     Proč?
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Rozhodně 
potvrzují vysoké 

mínění, které 
jsem si o jeho 
schopnostech 

utvořil… 

Mám radost 
při pomyšlení, 

že budu s to 
osvobodit společnost 

od veškerých dalších 
důsledků plynoucích 

z jeho existence... 

ačkoli se 
obávám, 
že je to 
za cenu, 

která způsobí 
bolest mým 
přátelům, 
a obzvlášť 

Vám, milý 
Watsone....

Vysvětlil jsem 
Vám už ale, 

že má kariéra stejně 
dospěla k vrcholu... 

a nevím o jiném 
konci, který by ji 
uzavřel vhodněji. 

Mám-li být upřímný, 
byl jsem přesvědčen, 

že dopis z Meiringenu 
je podvod...

a dovolil 
jsem Vám 

odejít, protože 
jsem věděl, 
co se stane. 
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Řekněte 
inspektoru 

Pattersonovi, 
že dokumenty, 

které k usvědčení 
gangu 

potřebuje, najde 
v přihrádce 
M, v modré 

obálce nadepsané 
Moriarty.

Před odjezdem 
z Anglie jsem učinil 

veškeré dispozice 
ohledně svého majetku 

a svěřil jsem 
je bratru Mycroftovi. 

Vyřiďte, prosím, 
mé poručení paní 

Watsonové...

... a přijměte, 
milý příteli, 

pozdrav, který 
Vám posílá 

upřímně Váš 

Sherlock
Holmes.
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Paní 
Hudsonová!

Pro lásku boží!

To jsem zase já, sTrážník 
Field, Paní Hudsonová! Tak už oTevřeTe! 

slyšíTe mě 
konečně?

Pokud se nikdo neozve... 
budu muset vyrazit 

dveře!

Jak dlouHo 
už na Ty dveře 

Tluče?

dobreJcH 
PěT minuT!

ProboHa.

Paní... !?
Heeej! nesviťTe 

mi do očí, sTrážníku!

to Jsem 
Jenom 

Já!

mla... mladeJ 
Wiggins!?!

Co Tady děláš, 
Ty uličníku?

Pane jo... „uličníku “ 
mi už Hodně dlouHo nikdo 

neříká, Pane Fielde...

Pokud cHcete 
věděT, 

Co Teď dělám...

Simeon WigginsSoukromý detektivVřele doporučován 
panem Sherlockem Holmesem

... ProsTě jsem 
se učil kraPeT 

líP než vy.

PředPokládal jsem, že naši 
návšTěvníCi Přišli do budovy 

zadem, a nemýlil Jsem se.

Posléze jsem se sTal svědkem 
toHo, Jak odsud uPrcHli 

v drožCe. byli čTyři 
a Já vyslal JednoHo 

PříTele, ať je Pronásleduje.

PoTom jsem využil ToHo, 
že neCHali u zdi oPřený žebřík, 

a i já jsem vnikl do domu a Přišel 
jsem vyHověT vašim zouFalým 

Prosbám, sTrážníku Fielde.

ale tento... 
a co Paní 

Hudsonová?

viděls ji 
Tam vevniTř 

někde?

Ha! no ToHle?!

Poví mi konečně někdo, 
Co se Tady děje?? 
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sTrážníku Fielde!? 
Pane Wigginsi?!?

Co u mě dělají všiCHni Ti lidé? 
a v... v Takovou Hodinu? 

a jak jsTe se dosTali dovniTř, 
když jsem zamkla na klíč?

ale to Je 
vlasTně 
Pravda!

eee... Hmm... 
a vy...? kde se tu berete 

s Tím nákladem?

byli Jsme stracHy 
bez sebe!

byla jsem Přes noC u jedné 
PříTelkyně. je To snad 

zločin?

zločin ?!? 
jisTě... jisTě že ne!

zato to, 
co se stalo u vás 

doma...

ale o čem 
to mluvíte, 
mladíku?

Tak PojďTe dovniTř 
a PodíveJte 
se sama...

Je to... Je to 
nePoPsatelné.

Ó!

Ó! Pane 
na nebi!

To PřeCe 
není možné!

To není možné!! 

neeee!
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Našedlý úsvit už zabarvoval 
Londýn, když jsem připsal 

slovo  ” konec ” k tomu, 
co navždy zůstane posledním 

dobrodružstvím největšího 
detektiva všech dob.

Byl jsem si vědom, 
že nemalý počet 
čtenářů bude mé 

vyprávění netrpělivě 
očekávat...

... protože budou 
dychtivi poznat 

události, jež vedly 
k smrti mého 

přítele Sherlocka 
Holmese.

Naneštěstí 
jsem 

nebyl jediný, 
kdo si to 

uvědomoval.

Za tři dny vzalo 
mou vilu útokem 

neméně než dvacet 
šéfredaktorů...

... kteří 
povýšeně 

přehlíželi 
můj 

smutek...

... a nabízeli 
mi sumy, 

mnohdy až 
neslušné, 

za exkluzivní 
práva na tento 

poslední 
příběh.

Nejednou 
jsem div 
neupustil 
od psaní, 

což by mi bylo 
milejší než 
ono nechutné 
vydírání.

Avšak nakonec 
se mi zdálo 
důležitější, 

aby se lidé dozvěděli...

... že se pro 
ně můj přítel 

obětoval.



Musel jsem proto 
mezi všemi těmi 

nabídkami zvolit...
... a rozhodl jsem 

se zachovat věrnost 
magazínu, který 

již pět měsíců 
přijímal má skromná 

podání dobrodružství 
Sherlocka Holmese. 

á! cHvála boHu! 
doktor Watson!

Pár vTeřin a byl 
bycH vás Promeškal!

Wi... 
Wigginsi?!?

Přijel jsem 
Pro vás, doktore!

dnes v noci došlo na baker 
sTreeT k děsivým událosTem...

neboHá Paní 
Hudsonová 

se z Té Hrůzy 
zHroutila...

to abycH 
si tedy vzal 
svůj kuFřík...

radši i svůj sTarý 
služební revolver, 

doktore.

nezaPomeňTe 
na něj!

budeTe Ho jisTě 
PoTřebovaT.
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dobrý bože! Co se Tu 
vlasTně sTalo?

co Je to tu 
za sroCení lidu?

Hele! koukeJte, 
doktor Watson!

Pokusím 
se vám To vyložiT, 

doktore.

všeCHno začalo 
o šesTé ranní, kdy Před 

vcHod domu na baker 
street 221 b dorazily zde 
PříTomné slečny merediTH 

a sally...

... Prodavačky kvěTin 
z Portman square 

a okolí.

Pane 
Watsone! moc nás 

Těší, Pane!

mereditH a sally maJí 
velmi rády, když jim 
někdo PřečTe vaše 
PříHody, dokTore.

a ProTože je veliCe zarmouTila 
smrt Pana Holmese, rozHodly 
se ješTě Před PraCí PřijíT sem 

a vzdáT mu několika kvěTinami česT.

To ješTě neTušily, 
že když Pozvednou zraky 

k oknům jeHo byTu...

... sPaTří svěTla, 
jež se Podezřele objevují 

a zase mizeJí...

byly Pevně Přesvědčeny, 
že PřisTiHly zločinCe, kTeří

 Přišli vylouPiT byT zesnuléHo...

Proto mereditH se sally šly 
Pro sTrážníka Fielda, kTerý 
byl na Pravidelné obCHůzCe 

Po GlenWortH street.

dostavil se sem 
a uznal za vHodné 
zaklePaT na dveře 

a Probudit Paní 
Hudsonovou...
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tím ten trouba ale dosáHl 
jen ToHo, že luPiči z domu uPrCHli 

zadem.

Paní 
Hudsonová!

doktor 
Watson!

JoHne... ocH, JoHne, 
jaká radosT, že jsTe v TéHle 

oTřesné siTuaCi Po našem 
boku!

neudělali vám 
Ti zločinCi niC? 
Wiggins říkal, 

že vám není dobře
...

buďTe klidný, když došlo 
ke zločinu, nebyla jsem Tu!

říkám vám, dokTore, 
ti kriminálníci bezPocHyby 

Pečlivě sledovali, jak 
kdo z domu odcHází 

a kdy se vrací.

dřív jsem si 
časTo sTěžovala 

na Hluk, 
zPůsobovaný 

aktivitama Pana 
Holmese...

... a Teď Téměř 
neJsem s to 

snášet ticHo, které 
v tomHle velikém 

domě Panuje!

bez něj jako by můj 
živoT náHle zTraTil 

smysl. 

PřiTom mě 
do svýcH 

záležiTosTí nijak 
nezaPoJoval.

ale i Tak nám všem doPřával 
PoCiT, že se Také 

účasTníme na věčném boji 
Proti silám zla.

jednu sTarou PříTelkyni, velmi dobrou duši, 
znePokojil můj smuTný výraz, a dvě Poslední noCi 

mě vzala k sobě...

čímž se vysvěTluje moje 
neomluviTelná nePříTomnosT 

zde.

boHudíky 
za ni.

ale co tedy 
ta vaše 

nevolnosT...?

Tu zPůsobil 
oTřes z ToHo, 

co Jsme nalezli 
ve vašicH 

někdejšíCH 
PokoJícH, draHý 

JoHne...

jen se PojďTe 
Podívat...

Paní Hudsonová?! 
asi bysTe neměla...

zvládnu 
to...

nemusíTe o mě míT 
stracH.



naoPak vy... 
bysTe se měl 

PřiPraviT na To, 
co uvidíte...

PřiPravTe se PsyCHiCky 
na To nejHorší, čeHo je člověk 

scHoPen...

všemoHoucí 
bože!?!

vše
...

všecHno 
odsud 

odnesli! ne, doktore.

v tom vás moHu uklidnit. 
byT vyklidili včera odPoledne 

Tři sTěHováCi, kTeré sem Poslal 
Pan mycroFt Holmes.

zloději Tu Podle všeHo 
Hledali něCo jinéHo...

něCo, Co Pan 
sHerlock Holmes 
neJsPíš scHoval 

ve sTěnáCH či Podlaze 
vašeHo bytu.

co Je to 
s vámi, 
draHý 

WaTsone?

co Je 
vám?!
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WaTsone... měl bysTe 
se Posadit... a to iHned!

vyPadáTe ProsTě 
Hrozně.

dokTore? 
Haló?

není... 
není vám 
šPaTně?

dokTore?!?
Pro...

PromiňTe, 
WiGGinsi...

nějak 
se mi...

Pane, neJste 
nemoCnej?!

?!?

aHa, 
konečně 

Jsi tady...

doktore Watsone, 
toHle 

je jednoočko...
uličník z baker 

street, kteréHo Jsem 
Poslal šPeHovat 
Ty naše loTříky.

našel Jsem JeJicH skreJš, 
Wigu. a můžu Tě Tam dovýsT...

... Teda jesTlis nezaPomněl, 
cos mi slíbil!

no to se PodíveJme... 
tak vy Jste se, eHm...   

sTal deTekTivem!?

dovolil bycH si ovšem zaPocHybovat 
nad věTou: „vřele doPoručován 

Panem sHerloCkem Holmesem “ ...?

PřiPadá mi, 
že To není sTyl 
méHo PříTele.

PoCHybovaT můžeTe, 
doktore, ale budete 

se mýlit.

sám Pan Holmes, osobně, 
zvolil tuHle Formulaci, 

když jsem dával TisknouT 
ty vizitky...


