Scénář

Luc Brunschwig
kresba a barva

Cecil

HOLMES
(1854 / † 1891?)

První díl

‡

Sbohem, Baker Street

Cecil & Brunschwig

HOLMES ( I & II )

EDICE PRO EMU
SVAZEK 18

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

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

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…

ačkoli se
obávám,
že je to
za cenu,
která způsobí
bolest mým
přátelům,
a obzvlášť
Vám, milý
Watsone....

Mám radost
při pomyšlení,
že budu s to
osvobodit společnost
od veškerých dalších
důsledků plynoucích
z jeho existence...

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...
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... a přijměte,
milý příteli,
pozdrav, který
Vám posílá
upřímně Váš
Sherlock
Holmes.
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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
Hudsonová!
Pro lásku boží!

Paní... !?

Co tady děláš,
ty uličníku?

Mla... mladej
Wiggins!?!

Heeej! Nesviťte
mi do očí, strážníku!

Pane jo... „uličníku “
mi už hodně dlouho nikdo
neříká, pane Fielde...

To jsem
jenom
já!

Pokud chcete
vědět,
co teď dělám...

Sime

on W
iggin
o

Soukr

pane

Předpokládal jsem, že naši
návštěvníci přišli do budovy
zadem, a nemýlil jsem se.

mý de

Ale tento...
a co paní
Hudsonová?

Viděls ji
tam vevnitř
někde?
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s

Vřele
m Sh dopor uč
o
erloc
ke m v á n
Holm
esem

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.

Posléze jsem se stal svědkem
toho, jak odsud uprchli
v drožce. Byli čtyři
a já vyslal jednoho
přítele, ať je pronásleduje.

tektiv

... prostě jsem
se učil krapet
líp než vy.

Ha! No tohle?!
Poví mi konečně někdo,
co se tady děje??

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?

Eee... hmm...
a vy...?

Kde se tu berete
s tím nákladem?

Zločin ?!?
Jistě... jistě že ne!

Ale to je
vlastně
pravda!

Zato to,
co se stalo u vás
doma...

Byli jsme strachy
bez sebe!
Byla jsem přes noc u jedné
přítelkyně. Je to snad
zločin?

Ale o čem
to mluvíte,
mladíku?

Tak pojďte dovnitř
a podívejte
se sama...

Ó!
Ó! Pane
na nebi!

Je to... je to
nepopsatelné.

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.

... kteří
povýšeně
přehlíželi
můj
smutek...

Naneštěstí
jsem
nebyl jediný,
kdo si to
uvědomoval.

Za tři dny vzalo
mou vilu útokem
neméně než dvacet
šéfredaktorů...

Avšak nakonec
se mi zdálo
důležitější,
aby se lidé dozvěděli...

... 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.

... že se pro
ně můj přítel
obětoval.
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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!

Wi...
Wigginsi?!?

Radši i svůj starý
služební revolver,
doktore.

Přijel jsem
pro vás, doktore!
Dnes v noci došlo na Baker
Street k děsivým událostem...

Pár vteřin a byl
bych vás promeškal!

Nebohá paní
Hudsonová
se z té hrůzy
zhroutila...
Nezapomeňte
na něj!

To abych
si tedy vzal
svůj kufřík...

Budete ho jistě
potřebovat.

Dobrý Bože! Co se tu
vlastně stalo?
Co je to tu
za srocení lidu?

Pokusím
se vám to vyložit,
doktore.

Hele! Koukejte,
doktor Watson!

Pane
Watsone!

Všechno začalo
o šesté ranní, kdy před
vchod domu na Baker
Street 221 B dorazily zde
přítomné slečny Meredith
a Sally...

A protože je velice zarmoutila
smrt pana Holmese, rozhodly
se ještě před prací přijít sem
a vzdát mu několika květinami čest.

... prodavačky květin
z Portman Square
a okolí.

To ještě netušily,
že když pozvednou zraky
k oknům jeho bytu...

Moc nás
těší, pane!

Meredith a Sally mají
velmi rády, když jim
někdo přečte vaše
příhody, doktore.

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...

...

spatří světla,
jež se podezřele objevují
a zase mizejí...

15

Johne... och, Johne,
jaká radost, že jste v téhle
otřesné situaci po našem
boku!

Tím ten trouba ale dosáhl
jen toho, že lupiči z domu uprchli
zadem.

Paní
Hudsonová!
Neudělali vám
ti zločinci nic?
Wiggins říkal,
že vám není dobře
...

Doktor
Watson!

Říkám vám, doktore,
ti kriminálníci bezpochyby
pečlivě sledovali, jak
kdo z domu odchází
a kdy se vrací.

Buďte klidný, když došlo
ke zločinu, nebyla jsem tu!

Přitom mě
do svých
záležitostí nijak
nezapojoval.

... a teď téměř
nejsem s to
snášet ticho, které
v tomhle velikém
domě panuje!

Dřív jsem si
často stěžovala
na hluk,
způsobovaný
aktivitama pana
Holmese...

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.

Ale i tak nám všem dopřával
pocit, že se také
účastníme na věčném boji
proti silám zla.

Bez něj jako by můj
život náhle ztratil
smysl.

Tu způsobil
otřes z toho,
co jsme nalezli
ve vašich
někdejších
pokojích, drahý
Johne...

Paní Hudsonová?!
Asi byste neměla...

Bohudíky
za ni.

Zvládnu
to...

Ale co tedy
ta vaše
nevolnost...?

Jen se pojďte
podívat...
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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.

Něco, co pan
Sherlock Holmes
nejspíš schoval
ve stěnách či podlaze
vašeho bytu.

Co je to
s vámi,
drahý
Watsone?

Co je
vám?!

Zloději tu podle všeho
hledali něco jiného...

Watsone... měl byste
se posadit... a to ihned!

Vypadáte prostě
hrozně.

Doktore?
Haló?

Není...
není vám
špatně?

Doktore?!?

Pro...

Doktore Watsone,
tohle
je Jednoočko...

Promiňte,
Wigginsi...

Uličník z Baker
Street, kterého jsem
poslal špehovat
ty naše lotříky.

Našel jsem jejich skrejš,
Wigu. A můžu tě tam dovýst...

Nějak
se mi...

Pane, nejste
nemocnej?!

?!?
Aha,
konečně
jsi tady...

No to se podívejme...
tak vy jste se, ehm...
stal detektivem!?

... teda jestlis nezapomněl,
cos mi slíbil!

Dovolil bych si ovšem zapochybovat
nad větou: „Vřele doporučován
panem Sherlockem Holmesem “ ...?

Pochybovat můžete,
doktore, ale budete
se mýlit.
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Připadá mi,
že to není styl
mého přítele.

Sám pan Holmes, osobně,
zvolil tuhle formulaci,
když jsem dával tisknout
ty vizitky...

