
UWAGA!
PYTANIA I ROZWIĄZANIE, przeczytajcie dopiero 

wtedy, gdy wspólnie ustalicie rozwiązanie zagadki!

Muzealnik Albert Gibbons, dawny kolega ofiary ze studiów (karta 32), poinformował prof. Cartera, że odnalazł 
miejsce ukrycia inkaskiego skarbu, posążka Qhaqya (5). Gibbons poprosił profesora o  przyłączenie się do 
ekspedycji, dzięki której mogliby zarobić 46 tys. funtów, sprzedając posążek ich znajomemu, kolekcjonerowi 
sztuki, Archibaldowi Phillipsowi (30). 

Po długiej i męczącej podróży Carter i Gibbons dostali się do serca peruwiańskiej dżungli (24). Odnaleźli posążek, 
ale z powodu złego stanu zdrowia, Gibbons zmuszony był zostać w szpitalu w Limie (21). W tym czasie Carter 
wrócił do Londynu i przekazał posążek do British Museum (25). Dzięki temu profesor Carter został narodowym 
bohaterem, aspirującym do tytułu szlacheckiego (31). 

Po powrocie do Anglii, Gibbons ukradł posążek. Nie uruchomił alarmu (28), ponieważ pracował w muzeum 
(32). Następnie próbował sprzedać posążek znajomemu kolekcjonerowi (4). Mimo, że Phillips był zainteresowany 
przedmiotem (14), odmówił ze względu na jego nielegalne pochodzenie (8). 

Kiedy transakcja nie doszła do skutku, Gibbons postanowił zwrócić posążek do muzeum (2). Następnym krokiem 
muzealnika było spotkanie z Carterem w jego gabinecie. Gibbons dodał trucizny (27) do szklanki z whiskey (16), 
zabijając dawnego przyjaciela. Po śmierci Cartera, Gibbons wbił mu w plecy nóż do listów, który obaj mężczyźni 
otrzymali w dniu ukończenia studiów (19). Muzealnik dopełnił w ten sposób zemsty za zdradzoną przyjaźń.

Zdobywacie 2 punkty  za każdą prawidłową odpowiedź:  
1-a 2-c 3-a 4-b 5-a6-b 7-a 8-c 9-d 10-b

Tracicie 1 punkt  

za każdą z poniższych kart,  

którą ujawniliście: 

03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 

15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 29.

TABELA WYNIKÓW

18–20 
punktów 

15–17 
punktów 

11–14 
punktów 

7–10 
punktów

0–6 
punktów

POZIOM SHERLOCKA HOLMESA  
Gratulacje! Sherlock byłby z ciebie dumny.
POZIOM MYCROFTA HOLMESA  
Dobra robota! Właśnie dołączasz do grona wybitnych detektywów.
POZIOM IRENE ADLER  
Nieźle, drzemie w tobie talent do rozwiązywania zagadek.
POZIOM JOHNA WATSONA  
Nie jest źle, ale umknęło ci wiele szczegółów.
POZIOM INSPEKTORA LESTRADE’A  
Sherlock miałby z ciebie niezły ubaw…


