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MORIARTY OPĚT ÚTOČÍ!
Za historickou krádeží stojí odvěký Holmesův nepřítel
Po stopách sedmi klíčů…
…se dnes vydali členové všech čtyř detektivních
kanceláří. Navzdory nepříznivému počasí
vyrazili do terénu za držiteli klíčů, které
odmykají Korunní komnatu. Jejich pátrání
nebylo snadné, nicméně všichni znovu potvrdili
to, co už se ukázalo ve včerejších detektivních
zkouškách. A tam, kde vědomosti či dovednosti
nestačily, pomohla vytrvalost, zatvrzelost a
spolupráce.
Pátrání nás sice vedlo ke správcům jednotlivých
klíčů, jeho výsledek byl ale velice překvapivý.
Ukázalo se, že za celou akcí stojí profesor
Moriarty (více o něm čtěte v samostatném
článku). Je o něm známo, že do zločinů se nikdy
sám nezapojuje, ale vždy za sebe nechá pracovat
jiné lidi, takže on sám je v podstatě
nedohledatelný a v bezpečí. Čtenáře tedy jistě
napadne myšlenka, jak Moriarty klíče získal –
jakými prostředky by bylo možné zmanipulovat
sedm vážených mužů české země? Nechal by se
snad premiér Babiš podplatit? Je prezident
vydíratelný? Tyto otázky vrhají stín nejen na
tyto naše vrchní představitele, ale i na všechny

další držitele klíčů (pro pořádek dodejme, že
jsou jimi pražský primátor a arcibiskup,
předsedové obou komor Parlamentu a probošt
Metropolitní kapituly u sv. Víta). Pokud bylo
cílem tohoto zločinu zdiskreditovat Českou
republiku, musíme již nyní připustit, že byl
dosažen. Osvětlení toho, jak se Moriarty ke
klenotům dostal, bude pravděpodobně záležitostí
dlouhodobou. O dalších zjištěních vás budeme
informovat.

Napoleon zločinu
Přízvisko, které profesor Moriarty dostal přímo
od geniálního detektiva Holmese, dává tušit, že
detektivové mají co dělat s opravdovou ikonou
ve světě zločinu. Holmes se o něj začal zajímat,
když pochopil, že mnoho izolovaných případů,
které vyřešil, byly ve skutečnosti součást
organizovaného zločinu. Sám se však při pátrání
ocitl v ohrožení a musel utéct až na kontinent.
Moriarty jej dostihl ve Švýcarsku a jejich
potyčka skončila pádem do Reichenbašských
vodopádů, který Holmes jen zázrakem přežil.

Holmesovo okénko
Ač byla druhá hádanka o něco
těžší, než ta první, měla také
téměř 100% úspěšnost řešení.
Protože nápisy na krajních skříňkách tvrdily opak,
jeden z nich byl zjevně pravdivý. V každém
případě výrok uprostřed byl nepravdivý a
podobizna se tedy skrývala právě v prostřední,
stříbrné skříňce.
Abych svého přítele Watsona udržoval stále
bdělého, někdy na něj vypálím svou hádanku dřív,
než stačí překročit práh své ložnice.
„Watsone,“ oslovil jsem ho jednoho dne, sotva
jsem ho uviděl. „Napadlo by vás, co je to za věc,
která může být různě velká, vyrobená z různých
materiálů, různě tvarovaná, místy rovná a jinde
zaoblená? Vejde se téměř kamkoli, často ji
nemůžeme najít, a přitom je vyrobena na míru jen
jednomu jedinému místu?“
I dnes jsem zvědav na vaše odpovědi, které můžete
vkládat zde. A pokud ani tato hádanka není pro vás
dostatečnou výzvou, berte ji jako trénink na dny
příští, kdy bude vaší pomoci skutečně třeba.

