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ČÁST I – Tragédie v Birlstonu  

KAPITOLA I – VAROVÁNÍ  

„Skoro bych myslel –“ řekl jsem. „Tak proč nemyslíte?“ poznamenal Sherlock Holmes nedočkavě.  

Mám za to, že má trpělivost je téměř nevyčerpatelná, ale přiznám, že mě to sardonické přerušení 

znechutilo. „Vážně, Holmesi,“ řekl jsem nerudně, „vy umíte jít někdy člověku na nervy.“  

On však byl příliš pohroužen do vlastních myšlenek, než aby mi na můj protest okamžitě odpověděl. 

Podpíral si hlavu rukou – netknutá snídaně stála před ním – a upřeně zíral na kousek papíru,  

který právě vylovil z obálky. Potom vzal do ruky obálku, přidržel ji proti světlu a velice pečlivě 

rozkoumal její povrch i trojúhelníkovou chlopeň.  

„Tohle je Porlockovo písmo,“ řekl zamyšleně. „Nepochybně to je Porlockovo písmo, ačkoli jsem je 

zatím viděl jen dvakrát. To řecké ,e’ s tou zvláštní ozdůbkou nahoře je typické. Jestli ale je to od  

Porlocka, musí jít o něco mimořádně závažného.“ Říkal to spíš sám sobě než mně, ale má 

rozmrzelost se rozplynula v zájmu, který ve mně vzbudila jeho slova.  

„Kdo to je, ten Porlock?“ zeptal jsem se.  

„Porlock je nom de plume, Watsone, pouhá identifikační značka, ale za ní se skrývá velice protřelá a 

nepolapitelná osoba. V předchozím dopise mi nepokrytě sdělil, že to není jeho pravé jméno, a 

zrazoval mě od pokusu vypátrat ho kdy mezi hemžícími se milióny obyvatel tohoto velkoměsta. 

Porlock není významný sám o sobě, ale kvůli velkému muži, s nímž je ve spojení. Představte si  

makrelu vedle žraloka, šakala vedle lva – prostě něco bezvýznamného ve společnosti něčeho 

hrozivého. A nejen hrozivého, Watsone, i zlověstného - krajně zlověstného. Tím také se  

dostává do sféry mého zájmu. Slyšel jste mě, když jsem vyprávěl o profesoru Moriartym?“  

„O tom slavném zločinci, pracujícím na vědeckých základech, který je mezi darebáky právě tak slavný 

jako –“ „Musím se červenat, Watsone,“ zabručel Holmes pohoršeným hlasem.  

 

I. Text zařaďte do literárního druhu a žánru, vše dokazujte na ukázkách 

II. Uvažte, o jakou literární formu a variantu jde. Opětně dokazujte na citacích částí textu 

III. Nacházejí se v ukázce tropy? Jaké? Pokuste se vysvětlit jejich funkci 

IV. Nacházejí se v ukázce figury? Jaké? Pokuste se vysvětlit jejich funkci 
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