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Paní Holmesová  ? 
Pane  ?

Otevřete 
mi ! Prosím 

vás…

Paní HOlmesOvá  ? ?

tO jsem já ! 
DOktOr 

 WatsOn ! !

U všecH svatýcH ! !
řekněte, že  
mě slyšíte ! !
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ZaPřísaHám vás,  
nenecHávejte mě taDy venkU ! ! nenecHávejte… 

slitujte se !

na mou duši, 
Watsone… ?

co jste očekával, 
když jste sem 

Přišel ?

nejsPíše 
objasnění. 

snad… snad PocHoPení, co se stalo  
mezi vámi a Profesorem moriartym,  

že mezi vámi Panuje taková… takový… 
odPor ! ?

a co myslíte,  
že jste  

odHalil ?

že… že PocHázíte z velice  
svérázné rodiny, Holmesi ! ?

a navíc jistou mladou a něžnou Přítelkyni, 
kterou jste mi odjakživa tajil…

…dokonce natolik,  
že jste surově  
naPadl člověka,  

který Pak  
smrti unikl jen 

zázrakem ? ! ?

dobrotivý bože, 
Watsone, jak 

myslíte…
co o tom říkala madeleine ? 

PředPokládám, že jste  
za ní byl, že ?

ano… ano ! boHužel,  
Před šestnácti lety se 

Provdala za jistéHo mladíka 
dobrodružné PovaHy a ten  

s ní odjel do austrálie.

HaHa ! velice 
Praktické.

Praktické ? !

z austrálie nemůže vyvrátit  
ty city, které nám matka PřiPisuje.

takže vy  
PoPíráte, že… ?

nePoPírám nic, 
Watsone.

to Proto  
se tolik cHráníte  

Před láskou, 
Holmesi  ? …  
Protože i vy  

jste miloval… 
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každé svědectví nemá sílu Pravdy. 
PocHybujte o všem…

…vlastními dedukcemi 
Počínaje.

a co mám 
tedy… ?

Pojďte sem… 
Podívejte se  

na toHle !

kdo je  
ta žena, která  

Ho svléká ?

váš  
otec  ? ! ?

cHu… cHudák má Přesně  
ten zmatený výraz, jaký jsem  

u něj viděl Při návštěvě.

vy ji neznáte ?

jmenuje se Gloria dumbleyová.  
je to ošetřovatelka Pověřená  

Péčí o zdraví vašeHo otce.

WiGGins si myslí,  
že to je Přítelkyně  

vašicH rodičů. velmi blízká 
Přítelkyně, Protože oběma  

tyká a říká jim křestními jmény.

nicméně to vyPadá,  
jako by měla stejnou měrou 
Pečovat nejen o vašeHo otce,  

ale i o to, aby se nestýkal  
s žádnými cizími lidmi.

udělala První Poslední Pro to, 
abycHom s ním nemoHli mluvit.  
nebo jsem měl takový dojem.

má to nějaký  
lékařský smysl, Watsone ?  

moHly by debaty s lidmi stav 
méHo otce zHoršit ?

ne… Právě naoPak. zdá se, že 
váš otec mívá okamžiky, kdy 

myslí jasně, a ty by bylo třeba 
PodPorovat Právě tím, že mu 

dovolí, aby se vyjádřil.
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Proč by se ale nějaký zdravotník 
smířil s tím, že svému Pacientovi  

bude škodit, Watsone ?

co mi o tom můžete  
Povědět ?  

objektivně !

objektivně ?…

a Především, jakPak se stalo,  
že se moji zámožní rodiče sPřátelili 

s Prostou ošetřovatelkou ?

Pramálo.  
nemá Pravou noHu, místo  
ní má dřevěnou Protézu.  

a Při cHůzi se oPírá o Hůl,  
která není její.

která není její ?

není.
na rukojeti je vyryto  

jméno doktora  
dudleyHo P. Parkse,  
dostal ji jako dar  

v roce 1851,  
kdy mu byl Předán  

diPlom na lékařské  
fakultě v oxfordu.

výtečně, 
Watsone !

doktora Parkse 
najděte.  

určitě vám  
o té slečně 
dumbleyové  

něco Poví !

oPravdu ?

ne ! vlastně 
o tom nevím  

nic.

ale máte těcH stoP tak Pramálo !  
tak Proč neProzkoumat tuHle ?  

uvidíte, kam vás to dovede.

a teď ?
co vidíte ?

Pořád  
vašeHo otce.

tentokrát 
ale mladéHo 
a v Plné síle.

vy sám jste ještě batole, Holmesi.  
muselo se to odeHrát v době, kdy  
jste byli ve francii, ve městě Pau.

a je tam 
i mycroft.

takže byste řekl,  
že se sešla celá  

naše rodina,  
Watsone ?

ne,  
jistěže ne.

scHází tam  
vaše matka.



kde je, 
Holmesi  ? ! ?

nebyla ani na obrazu, který  
jsem našel ve vašem Pokoji…

…celé to ostatně  
vůbec nedává smysl…

…Proč by váš otec  
jezdil do francie  
navštívit rodinu  
své ženy, kdyby  

Ho ona sama  
nedoProvázela ?

dveře jsou 
otevřené, Watsone. 

jděte !

teď už víte,  
co byste  
měl najít !

vy… vy mě  
nedoProvodíte, 

Holmesi  ?

Holmesi ?


