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13. června 1891
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Paní Holmesová  ?
Pane  ?

Otevřete
mi !

Prosím
vás…

Paní Holmesová  ? ?
U všech svatých ! !
Řekněte, že
mě slyšíte ! !
To jsem já !
Doktor
Watson ! !
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Zapřísahám vás,
nenechávejte mě tady venku ! !

Co jste očekával,
když jste sem
přišel ?

Nenechávejte…
slitujte se !

Na mou duši,
Watsone… ?

To proto
se tolik chráníte
před láskou,
Holmesi  ? …
protože i vy
jste miloval…

A co myslíte,
že jste
odhalil ?

Nejspíše
objasnění.

Že… že pocházíte z velice
svérázné rodiny, Holmesi ! ?

Snad… snad pochopení, co se stalo
mezi vámi a profesorem Moriartym,
že mezi vámi panuje taková… takový…
odpor ! ?

Dobrotivý bože,
Watsone, jak
myslíte…

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

Haha ! Velice
praktické.

Co o tom říkala Madeleine ?
Předpokládám, že jste
za ní byl, že ?

Praktické ? !

Z Austrálie nemůže vyvrátit
ty city, které nám matka připisuje.
Takže vy
popíráte, že… ?
Ano… ano ! Bohužel,
před šestnácti lety se
provdala za jistého mladíka
dobrodružné povahy a ten
s ní odjel do Austrálie.

Nepopírám nic,
Watsone.
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…dokonce natolik,
že jste surově
napadl člověka,
který pak
smrti unikl jen
zázrakem ? ! ?

A co mám
tedy… ?

Každé svědectví nemá sílu pravdy.
Pochybujte o všem…

Pojďte sem…
podívejte se
na tohle !

…vlastními dedukcemi
počínaje.

Kdo je
ta žena, která
ho svléká ?

Vy ji neznáte ?

Váš
otec  ? ! ?

Jmenuje se Gloria Dumbleyová.
Je to ošetřovatelka pověřená
péčí o zdraví vašeho otce.

Chu… chudák má přesně
ten zmatený výraz, jaký jsem
u něj viděl při návštěvě.

Má to nějaký
lékařský smysl, Watsone ?
Mohly by debaty s lidmi stav
mého otce zhoršit ?

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.

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.

Udělala první poslední pro to,
abychom s ním nemohli mluvit.
Nebo jsem měl takový dojem.
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Co mi o tom můžete
povědět ?
Objektivně !

Proč by se ale nějaký zdravotník
smířil s tím, že svému pacientovi
bude škodit, Watsone ?

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 ?

Výtečně,
Watsone !
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.

Doktora Parkse
najděte.
Určitě vám
o té slečně
Dumbleyové
něco poví !

Pořád
vašeho otce.

Opravdu ?

Ne ! Vlastně
o tom nevím
nic.

Tentokrát
ale mladého
a v plné síle.

A je tam
i Mycroft.

Ale máte těch stop tak pramálo !
Tak proč neprozkoumat tuhle ?
Uvidíte, kam vás to dovede.

A teď ?
Co vidíte ?

Vy sám jste ještě batole, Holmesi.
Muselo se to odehrát v době, kdy
jste byli ve Francii, ve městě Pau.

Takže byste řekl,
že se sešla celá
naše rodina,
Watsone ?

Ne,
jistěže ne.

Schází tam
vaše matka.
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Nebyla ani na obrazu, který
jsem našel ve vašem pokoji…

…Proč by váš otec
jezdil do Francie
navštívit rodinu
své ženy, kdyby
ho ona sama
nedoprovázela ?

Kde je,
Holmesi  ? ! ?
…celé to ostatně
vůbec nedává smysl…

Dveře jsou
otevřené, Watsone.
Jděte !

Vy…

Teď už víte,
co byste
měl najít !

Holmesi ?

Vy mě
nedoprovodíte,
Holmesi  ?

