
Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και ο μεγαλύτερος ντετέκτιβ  
του κόσμου χρειάζεται τη βοήθειά σου.

Ο Χολμς έχει τέσσερις δύσκολες υποθέσεις και, επειδή ο Γουάτσον  
λείπει, θα χρειαστεί τη βοήθειά σου για να λύσει τα μυστήρια.

Ταξίδεψε στη βικτοριανή Αγγλία με τον δαιμόνιο ντετέκτιβ  
και ερεύνησε την κλοπή ενός ανεκτίμητου πετραδιού στο Κερασάκι στην τούρτα, 

διαλεύκανε τον μυστηριώδη θάνατο του κόμη του Μοντχέιβεν  
στην Περιπέτεια της καταραμένης πινακίδας, πάρε μέρος σε ένα κυνήγι  

φαντασμάτων στον Τρόμο στον οίκο των Τρέιμαρ και αφέσου  
στη μαγεία του Λονδίνου στην Περιπέτεια του εξαφανισμένου λόρδου.

Γιατί διάλεξε εσένα για βοηθό του; 

Στοιχειώδες,  
αγαπητέ αναγνώστη. 

Το όνομα ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ και το λογότυπο            
αποτελούν σήματα κατατεθέντα του Conan Doyle Estate Ltd.®

Στην ίδια σειρά κυκλοφορεί
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30 Μαρτίου 1893

Ίσως το πιο δυσάρεστο στη γεύση μυστήριο μου προσφέρθηκε μαζί με μια τσαγιέρα δυνατό 
τσάι σήμερα το απόγευμα στην οδό Μπέικερ: ένα ανεκτίμητο ρουμπίνι άγνωστης 
προέλευσης, κρυμμένο σε μια εξαιρετική τούρτα κεράσι που άφησε κάποιος στο κατώφλι 
μου. Η κυρία Χάντσον έτρεξε να τη σώσει πριν την πάρουν είδηση τα περιστέρια.

Όταν ανοίχτηκε το πακέτο, έγινε φανερό ότι δεν ήμασταν οι πρώτοι που θα 
απολαμβάναμε τη νοστιμότατη αυτή τούρτα. Κάποιος είχε κόψει ένα μεγάλο κομμάτι, που 
μάλλον το είχε δοκιμάσει, και εκεί, μπροστά στα μάτια μας, ήταν χωμένο το μεγαλύτερο 
ρουμπίνι που είχα δει ποτέ μου. 

Όμως πώς βρέθηκε το πετράδι αυτό μέσα σε μια τούρτα κεράσι; Μου θυμίζει την 
Περιπέτεια του γαλάζιου ρουμπινιού, όπου το διαμάντι της κοντέσας του Μόρκαρ 
ανακαλύφθηκε μέσα σε μια χήνα στο χριστουγεννιάτικο γεύμα.

Υπήρχαν μερικές ενδιαφέρουσες 
σημειώσεις στο περιτύλιγμά της. 

114 Ρίτζεντς Γουόκ 
29 Μαρτίου, 2:30 μ.μ.

Το κερασάκι
στην τούρτα



Η κυρία Χάντσον ανέφερε κάτι όταν αναρωτήθηκα πώς 
μπορούσε ένα τέτοιο πετράδι να χαθεί χωρίς να το 
προσέξει κανείς. 

«Αχ, κύριε Χολμς, ήσασταν τόσο απασχολημένος. Δε μάθατε ότι βουίζει όλο το 
Λονδίνο με τα νέα για το κλεμμένο ρουμπίνι της λαίδης Σουίνμπρουκ; Ίσως σας 
ξέφυγε επειδή έχουν ήδη συλλάβει τον δράστη. Το πετράδι δε βρέθηκε. Μεγάλο 
μυστήριο».

Βλέπεις, αγαπητέ αναγνώστη, πόσο πολύ χρειάζομαι τη βοήθειά σου. 

Φιλικά, 

Σ.Χ.

Σοκ προκάλεσε η σύλληψη της μις Μί-

μι Σουέιθ μετά την κλοπή πολύτιμου 

ρουμπινιού από το μέγαρο Σουίν-

μπρουκ στο νότιο Κένσινγκτον. 

Η λαίδη Σουίνμπρουκ ειδοποίησε την 

αστυνομία της περιοχής για την απώ-

λεια του πολύτιμου λίθου από το δω-

μάτιό της στη 1 μ.μ., λίγο μετά την επί-

σκεψη της μις Μίμι Σουέιθ για να πά-

ρει μέτρα για τις καινούριες κουρτίνες 

της ανατολικής πτέρυγας του μεγά-

ρου. 

Η μις Μίμι Σουέιθ συνελήφθη στις 

2:30 μ.μ. κατά την επιστροφή της στο 

κατάστημά της.

Ο πολύτιμος λίθος, το διάσημο κόκκι-

νο ρουμπίνι, δεν έχει ακόμη βρεθεί.

Οι πελάτες της μις Σουέιθ ενημερώνο-

νται να επικοινωνήσουν με τη συνερ-

γάτιδά της, τη μις Σουάγκ, στο κατά-

στημά τους – Σουέιθ & Σουάγκ. 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΑΥΛΑΙΑ Γ ΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΙΚΟΝΟΓ ΡΑΦΗ Μ ΕΝ Η ΕΒΔΟΜΑ ΔΙΑΙΑ ΕΦΗ Μ ΕΡΙ ΔΑ

Τ ΕΥ ΧΟΣ 9 47

Μέσα στο πακέτο βρισκόταν 
επίσης αυτό το σημείωμα:

Γκ.Φ. – για τη δική σου 
απόλαυση. Ελπίζω αυτό 
να σου αλλάξει γνώμη.



Πριν πας στο μέγαρο, ρίξε μια ματιά σε ό,τι παρατήρησε ο ντετέκτιβ Σουάν όταν 
ανταποκρίθηκε στην κλήση της λαίδης Σουίνμπρουκ:

1:15 μ.μ. Άφιξη στο μέγαρο Σουίνμπρουκ 

Υποδοχή από την οικονόμο μις Μπόιλ. 
Οδηγήθηκα στο δωμάτιο της λαίδης 
Σουίνμπρουκ. Ενδιαφέροντα ίχνη κιμωλίας 
στην τουαλέτα. 

Αποχώρησα μόνος μου στις 2:45 μ.μ., καθώς 

η μις Μπόιλ έπρεπε να βγει έξω. 

Η λαίδη Σουίνμπρουκ πολύ ταραγμένη. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ     Μις Μπόιλ

Το δωμάτιο ήταν σε καλή κατάσταση όταν οδήγησα 
εκεί τη μις Σουέιθ. Έπρεπε να φύγω για να κάνω κάτι 
στην κουζίνα. Έφυγε προτού τελειώσω. Η επόμενη 
φορά που μπήκα σε αυτό το δωμάτιο ήταν όταν 
χτύπησε το κουδούνι η λαίδη Σουίνμπρουκ. Μόλις μου 
είπε ότι χάθηκε το ρουμπίνι της, έτρεξα αμέσως κάτω 
και έστειλα την υπηρέτρια της κουζίνας να φέρει την 
αστυνομία. Με εξέπληξε το πόσο γρήγορα ήρθατε. 
Αν τελειώσαμε, πρέπει να γυρίσω στην κουζίνα. 
Έχω πολλά να μαγειρέψω για το γεύμα της λαίδης 
Σουίνμπρουκ το Σαββατοκύριακο. 

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΣΟΥΑΝ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Πτωχεύουν; Δύσκολες μέρες 

για τις Σουέιθ και Σουάγκ;

Η Μ. χρειάζεται οπωσδήποτε 
χρήματα;

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ     Μις Μίμι Σουέιθ

Σύλληψη: 3:30 μ.μ.

Έφτασα στις 11 π.μ. και συναντήθηκα με τη λαίδη 

Σουίνμπρουκ στο σαλόνι. Διάλεξε μερικά υφάσματα και 

μετά η οικονόμος με οδήγησε πάνω, στο δωμάτιο της 

λαίδης. Η πρώτη φορά που άκουσα για ρουμπίνι ήταν 

όταν το αναφέρατε εσείς, μόλις τώρα. Το μόνο που έκανα 

ήταν σχέδια και μετρήσεις. Η μις Μπόιλ, η οικονόμος, με 

συνόδεψε ως την έξοδο στις 12:30 μ.μ. Έφυγα και πήγα 

κατευθείαν στον χονδρέμπορο για να αγοράσω υλικά για 

τις κουρτίνες. 

Σουέιθ 
& Σουάγκ

Οδός Χάι 78

Τελευταία ημέρα 12 Απριλίου
Πρέπει όλα να δοθούν!

Λυπάμαι, Μ. Ο Γκ.Φ. λέει 

ότι αποκλείεται δάνειο. 

Πρέπει να βρεις κεφάλαιο 

από αλλού. Με όλη μου 

την αγάπη. Μ.Τ.χ

Η μις Σουέιθ συνελήφθη καθώς επέστρεφε στο 
κατάστημά της. Μετέφερε τόπια ύφασμα. Δε βρέθηκε 
κανένα ρουμπίνι πάνω της. Μήπως το έκρυψε κάπου;

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ!
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