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ČESKÉ DĚTI NA POMOC VĚHLASNÉMU DETEKTIVOVI
Místo tábora mravenčí
detektivní práce!

Holmesův vzkaz čtenářům:
Dědeček

Děti na sluchátkovém táboře v Janově nad Nisou
se ještě nestihly ani rozkoukat a už se staly
pomocníky detektiva z nejslavnějších –
Sherlocka Holmese.
Zdá se, že jeho nový případ bude zřejmě velmi
zapeklitý. Zatím jediným klíčem je heslo:

Chceš-li ovládnout život,
musíš získat srdce.
Proto Holmes povolal do zbraně mladou krev.
Podle dostupných informací mladí nelenili a
okamžitě založili čtveřici detektivních kanceláří
s názvy Žůžovky, VIP, Záhadné ještěrky a
Srdcová dvanáctka. Mají dokonce již své
uniformy a vytvořili loga jednotlivých kanceláří.

Večer si (bývalí) táborníci nalezli alespoň
chvilku času na odpočinek a společné posezení
u ohně. Nebojíme se napsat, že pan Holmes byl
ohromen jejich tvořivostí a velmi jej zaujaly
jejich nápady týkající se zmíněného hesla.
Někteří jej chápou doslovně, jiní spíše jako
metaforu a také tady se objevilo výkladů
několik – je tedy zmíněné srdce středem něčeho
důležitého? A je slovo život odkazem k přírodě
či světu jako takovému? Zdá se, že na
rozluštění této záhady si budeme muset ještě
počkat…

Po vyřešení každého případu sepisoval Watson své
poznámky a souhrn pak ukládal do naší kartotéky.
Jednou jsem ho pozoroval, když sumíroval případ
loupežníkovy dcery. Už nějakou chvíli škrábal
perem, když jsem jeho práci přerušil: „Její otec byl
docela starý, víte,“ řekl jsem.
„Opravdu?“ zamračil se Watson.
Přikývl jsem: „Vlastně byl starší než její dědeček.“
„Cože?“
Já jsem nad jeho reakcí jen pozvedl obočí, Watson
se zamyslel a za chvíli, již bych definoval delší než
krátkou, přišel s vysvětlením.
Snad se neurazíš, milý čtenáři, když před tebe
položím právě tuto hádanku. Jsem si jist, že její
vyřešení bude pro tebe hračkou a budiž příslibem
problémů náročnějších, hodných nejen Watsonovy,
ale i tvé úrovně…
Poznámka redakce: Vaše odpovědi na hádanku
pana Holmese uvítáme zde.

