
UWAGA!
PYTANIA I ROZWIĄZANIE, przeczytajcie dopiero 

wtedy, gdy wspólnie ustalicie rozwiązanie zagadki!

Podczas transportu skazańców do więzienia (karta nr 30 i 31) miał miejsce wypadek samochodowy  
na drodze 151 (19). Dwaj mężczyźni wykorzystali tę sytuację, żeby spróbować uciec. Ukryli się oni w posiadłości 
Rockvalley, wchodząc przez dziurę w żywopłocie otaczającym jej teren (22). 

Gdy członkowie rodziny jedli kolację w altanie i oglądali pokaz fajerwerków przy stawie (21), zbiegowie  
po drugiej stronie posiadłości (01) schowali się w szopie na narzędzia. Tam próbowali uwolnić się z kajdan 
przy pomocy tępej piły (06). Porażka doprowadziła do frustracji jednego z nich. Mężczyzna udusił swojego 
towarzysza (26) żelaznym łańcuchem, którym byli ze sobą skuci (18). Odciął jego dłoń siekierą (06)  
i uwolnił się od współwięźnia (02), zostawiając łańcuch na swoim nadgarstku. Zawlókł ciało do zagajnika. 
Tam zdjął z ofiary więzienny kombinezon (27) i zniekształcił jej twarz (02 i 17) w celu utrudnienia 
identyfikacji i działań ekipy poszukiwawczej (03).

Właśnie w takim stanie ciało znalazł ogrodnik. Tatuaże i krzepka postura ofiary mogły 
potwierdzić teorię o jej pobycie w więzieniu (10). Morderca nie chciał zwracać na siebie 
uwagi, musiał więc się przebrać. Skazaniec wszedł niezauważony do posiadłości i ukradł 
ubrania z szafy Pana Rockvalleya (13). Następnie spalił oba więzienne kombinezony 
w kominku (11). Zostawił kompletny bałagan, nietypowy w lipcu, zwłaszcza 
w dniu, w którym służba wysprzątała każdy zakamarek rezydencji (09).

Zdobywacie 2 punkty  za każdą prawidłową odpowiedź:  
1-b 2-d 3-d 4-d 5-c6-c 7-a 8-a 9-c 10-d

Tracicie 1 punkt  

za każdą z poniższych kart,  

którą ujawniliście: 

04, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 

20, 23, 24, 25, 28, 29, 32.

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…


