
Вишња у торти 
Случај уклетог картуша 
Ужас у кући Трејмар 

Случај ишчезлог лорда 

Четири мистерије за решавање: 



Улица Бејкер 221б 

Марилбон 

Лондон 

СЗ1 

Драги читаоче, 

Обраћам ти се с необ
ичном молбом – потре

бна ми је твоја помо
ћ. 

Нашао сам се у незго
дном положају јер је

 мој пријатељ доктор
 

Вотсон, на кога се о
бично ослањам, морао

 хитно да отпутује з
бог 

неке неодложне пород
ичне ствари, те сад 

морам сам да решавам
 

бројне случајеве. 

Како се глас о мени 
као добром детективу

 надалеко пронео, љу
ди 

са свих страна света
 долазе код мене у У

лицу Бејкер и моле м
е да 

им помогнем да реше 
свакојаке мистерије.

 Досад сам решио бро
јне 

случајеве отмица и у
цена, а једном сам ч

ак и пронашао нестал
ог 

кућног љубимца. Но к
ако доктор Вотсон ни

је ту да ми помогне,
 

имам просто превише 
случајева да бих мог

ао сам да их решим. 

У овој књизи ћеш наћ
и четири нове и узбу

дљиве мистерије које
 

до сада нисам успео 
да разрешим. Сакупио

 сам и разврстао све
 

доказе – изјаве свед
ока, новинске чланке

, дневнике, признани
це 

и фотографије места 
злочина – и оставио 

уз њих своје белешке
. 

Твој задатак је да п
ротумачиш и докучиш 

трагове на страницам
а 

како би решио сваки 
од злочина. 



Неће бити лако и саветујем ти да будеш веома обазрив. Доктор 

Вотсон и ја смо се, решавајући наше чувене случајеве, често 

излагали великој опасности. До истине се углавном тешко 

долази, поготово када неки од најпрорачунатијих зликоваца на 

свету дају све од себе да је сакрију. 

Имам поверења и у тебе и у себе да ћемо заједно успети да 

изнесемо истину на видело и тако ублажимо патњу сиротих људи 

који су ми се обратили за помоћ. 

Па, шта кажеш, драги читаоче, хоћеш ли да будеш мој Вотсон?

С поштовањем,

Шерлок Холмс



30. март 1893.

Овог поподнева, у Улици Бејкер, уз шољу јаког чаја послужена ми је и 
једна од најнепријатнијих мистерија досад. Неко ми је на прагу оставио 
изузетно укусну торту с вишњама, а у њој је био и рубин непроцењиве 
вредности и непознатог порекла. Госпођа Хадсон је морала брзо да је 
унесе у кућу, пре него што је голубови опазе. 

Кад смо отворили пакет, било нам је јасно да нисмо први који ће уживати 
у тој сласној торти. Неко је већ одсекао парче и изгледа узео залогај, чиме 
ми је у средини торте открио највећи рубин који сам у животу видео. 

Али како се тај рубин нашао у торти с вишњама? То ме је подсетило 
на „Мистерију плавог граната“, у којој је драгуљ грофице од Моркара 
пронађен у божићној гуски. 

Риџентс вок 114 
29. март, 14.30 

Вишња у 
торти 

На папиру у који је 
торта била умотана 
пронашао сам 
занимљиву белешку. 



Кад сам се наглас запитао како је могуће да 
један такав драгуљ нестане, а да то нико не 
примети, госпођа Хадсон је на то рекла: 

„O, господине Холмсе, очито сте били превише заузети, па нисте чули. 
Цео Лондон бруји о украденом рубину леди Свинбрук! А можда вам је 
то промакло јер је починилац већ ухапшен. Драгуљ пак није пронађен. 
Права мистерија.“ 

Видећеш, драги читаоче, да ми је твоја помоћ преко потребна. 

Твој 

Ш. Х. 

Јавност је шокирана хапшењем госпо-
ђице Мими Свот након крађе дра-
гоценог рубина из Свинбрук хола у 
Јужном Кензингтону. 

Леди Свинбрук је пријавила поли-
цији нестанак драгуља из своје одаје 
у тринаест часова, недуго пошто је 
госпођица Мими Свот била у њеној 
кући да премери прозоре у источном 
крилу како би сашила нове завесе. 

Госпођица Мими Свот ухапшена је у 
15.30, док се враћала у свој кројачки 
салон. 

Драгуљ, чувени пламеноцрвени рубин, 
и даље није пронађен. 

Муштерије госпођице Свот упућене 
су на њену колегиницу госпођицу 
Свег, у њиховом салону Свот и Свег. 

. .  а 
ра мотрите и 
ивате. а ам се 

а е вас ово навести 
а се ре омис ите. 

ЛОНДОНСКА ХРОНИКА 

ЗАВЕСА ЈЕ ПАЛА ЗА ЛОКАЛНУ КРОЈАЧИЦУ 

И Л У С Т Р О В А Н И  Н Е Д Е Љ Н И К 
БРОЈ 947 

У пакету се такође 
налазила и ова порука: 



Пре него што пођеш у Свинбрук хол, погледај шта је детектив Свон 
приметио када је отишао код леди Свинбрук: 

Стигао у Свинбрук хол у 13.15. 

Дочекала ме домаћица – госпођица 

Бојл – и одвела у одаје леди 

Свинбрук. Занимљиви трагови 

креде на тоалетном столу. 

Сам изашао из куће у 14.45 јер је 

госпођица Бојл морала накратко 

да изађе. 

Леди Свинбрук била врло 

узнемирена. 

ИЗЈАВА СВЕДОКА  Госпођица Бојл 

У соби је све било на свом месту кад сам у њу 
увела госпођицу Свот. Морала сам да одем у 
кухињу да обавим нешто. Отишла је пре него што 
сам завршила с послом. Следећи пут сам у ову 
собу дошла кад је леди Свинбрук позвонила. Чим 
ми је рекла да јој је рубин нестао, стрчала сам 
у приземље и послала помоћницу из кухиње да 
позове полицију. Изненадила сам се колико сте 
брзо дошли. Ако је то све, морам да се вратим 
у кухињу. Леди Свинбрук приређује за викенд 
свечани ручак, па имам штошта да умесим.

ДЕТЕКТИВ СВОН – 
ПОЛИЦИЈСКЕ БЕЛЕШКЕ 



Затварају радњу? Је ли 
салон „Свот и Свег“ запао у 

тешкоће? 

Да ли је М. очајнички 
потребан новац? 

ИЗЈАВА СВЕДОКА  Госпођица Мими Свот 

Ухапшена у 15.30. 

Дошла сам у једанаест сати и срела се са леди 

Свинбрук у салону. Одабрала је неке тканине, а 

онда ме је домаћица повела у одаје леди Свинбрук. 

За рубин сам први пут чула сад, кад сте га ви 

споменули. Ја сам само фотографисала и узела мере. 

Госпођица Бојл, домаћица, испратила ме је у 12.30. 

Одатле сам отишла право код продавца тканина да 

купим материјал за завесе. 

Салон  
СВОТ и СВЕГ 

ХАЈ СТРИТ 78 

Последњи дан 12. април 
Све мора да оде! 

Жао ми је, M. Г. Ф. каже да 
кредит не долази у обзир. 
Мораш да нађеш средства 
негде другде. 

Воли те М. Т. 

Госпођица Свот је ухапшена док се враћала у 
свој кројачки салон. Носила је тубу тканине. 
Никакав рубин није пронађен код ње. Је ли га 
можда сакрила негде? 

РАСПРОДАЈА РАСПРОДАЈА 
ПРЕД ПРЕД 

ЗАТВАРАЊЕ! ЗАТВАРАЊЕ! 



Торта је била замотана у папир на коме су били записани 
време и место састанка. Време је да се види ко има 
састанак у Риџентс воку 114 и због чега. 

Г. Ф. – Ови су ми иницијали однекуд познати. 

На рецепцијском пулту стоји свежањ 
визиткарата изнад којих је натпис: 

КЛАРЕНС ЈЕНКИТ 

Поправка и нега зуба 

Кад код њега дођеш,  

бол те одмах прође. 

Риџентс вок 114

Штедња и кредити 

Ко тражи, даће му се  
(у разумним границама) 

Хај Стрит 58

ИЗЈАВА СВЕДОКА  Мелоди Фриск  
– рецепционерка 

Кларенс Јенкит тренутно није у ординацији, 

али можете слободно да погледате његове 

белешке. 

Поручити још четкица за зубе од чекиња 

Очистити клешта за вађење зуба 

Г. Ф. – сломљен зуб  
Рачун послати на Хај стрит 58 

Отићи код Хартнета по праве заменске 
зубе извађене мртвим војницима 

КЛАРЕНС ЈЕНКИТ 
СТОМАТОЛОГ 

Четвртак – подсетник:

Риџентс вок 114 Риџентс вок 114 
29. март, 14.30 29. март, 14.30 

Гидеон Фрамп 
„Имате тешкоћа с плаћањем? 

Можда ми можемо да вам 
помогнемо.“ 



Док сам прелиставао неки часопис на пулту, један симпатичан 

чланак призвао ми је лепе успомене на ону изврсну торту с вишњама: 

На традиционалном 
такмичењу посласти
чара у Свинбруку 
седму годину заредом 
победила је мистери
озна Мојра Лејнби. 
Награђена је и сед
мом врпцом боје дуге, 
но ни овај пут није 
могла да дође да је 
прими. 

Ове године био је ве
лики одзив такми

чара у свим кате
горијама. Посебну 
похвалу заслужује 
слана торта госпо
дина Берија, који се 
није нашао на по
бедни чком постољу. 

Госпођа М. Хјуберт 
коначно је освојила 
прву награду у кате
горији тартова сво
јим изврсним корпи
цама с јагодама. 

ЉУБИТЕЉ СЛАТКИША? 
Дођите 12. априла и подржите иницијативу 

Мојре Лејнби да отвори посластичарницу. 

М А Г А З И Н  
Кензингтонски живот

НОВА ПОБЕДА 
ТАЈАНСТВЕНЕ 
ПОСЛАСТИЧАРКЕ 

Д о н о с и м о  в а м  л о к а л н е  в е с т и   Број 79 

ФЛИТВИКОВЕ 
ФИНЕ ТКАНИНЕ 

АВЕНИЈА ВИНДЕН 32 

ДОБАВЉАЧИ 
НАЈКВАЛИТЕТНИЈИХ 

ТКАНИНА. 
ПОСЕБАН ПОПУСТ ЗА 

ПОРУЏБИНЕ НА ВЕЛИКО 



Време је да се обави разговор са Гидеоном Фрампом.  
Чини се да је она торта била за њега тврд залогај. 

Једна је мистерија 
решена. Али како се 
рубин нашао у торти 
и зашто би онај који га 
је тамо ставио однео 
торту господину Фрампу? 
Да ли је Мими Свот био 
потребан кредит? 

ИЗЈАВА СВЕДОКА  Гидеон Фрамп 

О боже! Надао сам се да ме нећете наћи. Оставио 
сам вам рубин јер сам засигурно знао да ћете се 
ви постарати да буде враћен власнику. Желео сам да 
избегнем скандал. Крађе и банке никако не иду једно 
уз друго. Да се украдена ствар појави код мене… Био 
бих упропашћен! 

Ко би то ставио рубин у торту с вишњама? Торта је 
била изврсна, бар оно мало што сам појео, јер сам 
поломио зуб кад сам загризао скривени драгуљ. Замолио 
сам помоћника да ми закаже код зубара, што је он 
урадио након што је нешто похранио у сеф. 

Торту сам затекао на радном столу. Људи свашта раде 
кад им је потребан новац.

ИЗЈАВА СВЕДОКА  Гидеон Фрамп 

Још једна торта! Мора да ју је мој помоћник 

ставио у сеф. Мартин данас није овде, иначе 

бисте могли да га питате откуд ту. 

Шта је Фрампов помоћник похранио у сеф?  
Питао сам господина Фрампа смемо ли да погледамо. 




