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Arthur Conan Doyle

Znamení čtyř

     Sir Arthur Conan Doyle se narodil 22. května 1859 v Edinburghu. Byl anglickým spisovatelem. 

Vystudoval medicínu na edinburské univerzitě. Po studiích pracoval jako lodní chirurg na lodi, kde 

onemocněl tyfem. Uzdravil se a počátkem roku 1882 se vrátil do Edinburghu, kde si se svým 

přítelem za studií otevřel lékařskou praxi. Jejich pokus se však nepovedl a tak se Doyle přestěhoval 

do Portsmouthu,  kde si otevřel lékařskou ordinaci a právě v této době založení ordinace začal psát 

své knihy. Doyle nebyl jenom lékařem, mimo jiné se zapojoval do občanského života. Hodně 

sportoval, byl schopným detektivem, misionářem, kazatelem, jako doktor se zapojil do búrské 

války. Jeho největším úspěchem bylo vytvoření postavy Sherlocka Holmese, která si brzo získala 

uznání a trvale svého tvůrce odváděla od jiné literární práce, které on sám dával přednost. V jedné 

povídce  Doyle dokonce dopustil, aby byl Sherlock Holmes zabit, ale rozhořčení čtenářů ho donutilo 

postavu slavného detektiva opět vzkřísit. Zemřel 7. července 1930.

     Sherlock Holmes se svým přítelem, doktorem Watsonem, řeší další záhadu. Kapitán Morstan byl 

důstojníkem britské královské armády a v roce 1856 sloužil v Indii. Byl účastníkem krvavého 

potlačení povstání domorodého obyvatelstva u města Agra a Indii neopustil ani poté, kdy na malárii 

zemřela jeho milovaná manželka. Domů do Anglie poslal pouze svou dceru Mary a sám zůstal, aby 

si vysloužil plnou penzi. Mary slíbil, že se vrátí hned jak to bude možné a každý týden jí pravidelně 

psal. V létě roku 1881 otec Mary konečně poslal dopis, že se koncem roku vrátí do Londýna. Na 

domluvenou schůzku však nepřišel a od té doby ho už nikdo nespatřil. Od té doby Mary místo jeho 

dopisů každý rok dostává poštou ve stejný den balík s drahou perlou - neví proč a od koho. Avšak 

jednoho dne dostane místo perly dopis s podivným pozváním. Proto se vdá mladá zmatená žena na 

Baker Street za známým detektivem Sherlockem Holmesem. Požádala ho, aby on a Watson šli na 

schůzku s ní. Věří, že s jejich pomocí se jí podaří odhalit nejen záhadného dárce perel, ale také 

záhadné zmizení jejího otce a možná také tajemství zvláštní mapy podepsané čtyřmi muži, kterou 

našla v otcových zavazadlech. Tak začíná příběh zmizení kapitána Morstana, vraždy Bartholoměje 

Sholta a ztraceného maharádžova pokladu, kterého se v Indii zmocnili právě čtyři muži podepsaní 

na mapce. Začíná vyšetřování a honba za vrahy Bartoloměje, dědice pokladu. Sherlock Holmes 

pomalu rozkrývá díky svým dedukcím sítě podivností a jde po stopě vrahů. Příběh končí honičkou 

po Temži, ztrátou pokladu v řece a pravou výpovědí chyceného, jak to vše bylo doopravdy.

     Ukázka z díla : 
Zamlčel se a uchopil svýma spoutanýma rukama sklenici whisky s vodou, kterou před něho Holmes postavil. 
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Přiznávám se, že tento člověk naplnil mé nitro největším opovržením, ne pouze proto, že se tak chladnokrevně 

účastnil hrozné vraždy ale hlavně proto, že tak lehkomyslně a nedbale svůj čin líčil. Žádný trest by pro něho nebyl 

dost velký a soucit ode mne také nemohl očekávat. Sherlock Holmes a Jones seděli klidně se sepjatýma rukama 

na kolenou, zaujati zločincovou příhodou, ale z jejich tváří jsem vyčetl stejný vnitřní odpor vůči vypravovateli. 

Patrně to pozoroval také, protože brzy začal opět mluvit, se zvláštní vzdorovitostí v hlase i způsobem mluvy. 

Samozřejmě, byly to špatné činy — domnívám se, řekl.  Ale rád bych věděl, kolik mužů, kteří by se ocitli v mé 

situace

by opovrhlo podílem na kořisti, kdyby věděli, že v případě odmítnutí jim za to bude podříznut krk. A potom pokud 

by vyklouzl, jednalo se o můj život, nebo o jeho? Kdyby se mu totiž útěk podařil, celá věc by byla prozrazena a já 

bych byl patrně vojenským soudem odsouzen a zastřelen. Pro uklidnění povstalců tehdy opravdu lepší prostředek 

nebyl." Pokračujte ve svých příbězích," vyzval ho Holmes úsečně. "Nuže, Abdullah, Akbar a já jsme uklidili 

mrtvolu. Byl neobyčejně těžký, ačkoliv byla jeho postava malá. Mahomet Singh zůstal u brány na stráži. Zanesli 

jsme ho na místo, které sikhové už dříve upravili. Bylo to opodál, kde křivolaká chodba ústila do  prázdné síně, 

jejíž cihlové zdi byly na různých místech pobourány. Dlažba se na jednom místě probořila, čímž vznikl bez cizího 

přičinění hrob, do něhož jsme kupce Achmeta spustili a naházeli na něho silnou vrstvu cihel. Jakmile jsme byli 

hotovi, vrátili jsme se opět k pokladu. Ležel dosud tam, kde ho ztratil, když byl poprvé napaden. Je to ta skříňka, 

která nyní leží na vašem stole. Klíč visel na hedvábném motouzu, připevněném na ozdobném uchu na víku. 

Otevřeli jsme skříňku a světlo svítilny ozařovalo sbírku drahokamů o jakých jsem snad pouze četl a snil, dokud 

jsem žil ještě  jako klouče v Pershoru. Jejich lesk v pravém slova smyslu oslňoval. Když jsme své zraky pohledem 

na ně nasytily, všechny jsme je vyňali a sepsali seznam. Bylo tam zejména stotřiačtyřicet diamantů nejkrásnějšího 

lesku, mezi nimiž byl i  jeden, zvaný Velký Mogul, který prý byl druhým největším diamantem na světě; dále 

devadesát sedm nádherných smaragdů a stosedmdesát rubínů, z nichž mnohé byly i menší. Napočítali jsme dále 

čtyřicet karbunkulů, dvě stě deset safírů, šedesát jeden achát a velké množství sladíků, ohňáčů, opálů, tyrkysů a 

jiných kamenů  jejíž jména jsem tehdy vůbec neznal. Nakonec tam bylo také tři sta vzácných perel, z nichž 

dvanáct bylo zasazeno do zlaté korunky. Mimochodem řečeno, tato korunka byla patrně ze skříňky vyňata, 

protože jsem ji tam nenalezl. Když jsme spočítali svůj poklad a uložili ho zase do skříňky, vrátili jsme se k 

Mohametu Singhovi, abychom jej o všem informovali. Potom jsme slavnostně opakovali přísahu, že se budeme 

vzájemně podporovat a nezradíme tajemství. Usnesli jsme se, že kořist ukryjeme na bezpečné místo, a až nastane 

opět mír vyzvedneme ji a rozdělíme se o ni. Nerozdělili jsme se ihned, protože drahokamy takové ceny by 

vzbudily podezření a utajit je ve tvrzi nebo je soukromě někde ukrýt nebylo možné. Odnesli jsme proto skříňku do 

téže síně, kde byla pochována mrtvola, a z jedné nejzachovalejší zdi jsme vytáhli několik cihel čímž vznikl otvor. 

A tam jsme ukryli svůj poklad. Opatrně jsme to  místo označili a následujícího dne jsem pak nakreslil čtyři 

půdorysy — pro každého z nás jeden — a připojil znamení čtyř protože jsme přísahali, že se budeme vždy 

vzájemně podporovat a že nikdo z nás nemá mít ze společné věci větší výhody. Tuto přísahu — mohu věru přiložit 

ruku na srdce a přísahat — jsem  nikdy nezrušil.
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