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ObSAH   DIELA: 
V tejto  knihe  je  spolu  9  príbehov, ktoré  spolu  obsahovo   

nesúvisia: 

V znamení štyroch 

Chyba vo výpočtoch  

Celkom  jednoduchý prípad 

Škandál v Čechách 

Koniec  Sherlocka  Holmesa 

Prázdny  dom 

Čierny  Peter 

Rande  na  moste 

Muž,  ktorý  behal  štvornožky 



Charakteristika   diela: 
V deviatich napínavých  

príbehoch detektív Sherlock  

Holmes  a jeho priateľ 

John Watson  spolu rozlúštia 

komplikované  záhady  

s nevyspytateľnými zápletkami. 

Výborným  psychologickým  

odhadom  majú vždy prevahu  

nad  akýmkoľvek  rafinovaným 

zločincom.  Profesor  Moriarty 

sa usiluje  o  Holmesov  zánik, 

a preto  s ním  vedie  krutý  boj. 

 

 

 



Prečo  sa  mi  páči  táto  kniha... 
    Táto kniha je jedna z mojich obľúbených, pretože mám veľmi 

rada detektívky. Každý príbeh je samostatný a nenadväzuje 
na nasledujúci. Preto sa táto kniha veľmi dobre číta.  

    Fascinuje ma, aký dobrý postreh má detektív  Holmes a tiež 
to, s akým  svojským  humorom jedná  so svojím priateľom 
doktorom Watsonom.  Je zároveň veľmi  vtipný, ale  má aj 
svoje  chyby.  Fajčí  veľa  cigariet  a málo spí.  Doktor 
Watson ho tak musí neustále  chrániť  a kontrolovať,  aby  
sa mu niečo nestalo.  Spolu  objasnia  všetky  záhady , 
vraždy a lúpeže. Podarí sa  im  v  spolupráci s políciou 
dolapiť vraha a spravodlivo ho potrestať.  Takmer všetky  
príbehy končia úplne  nepredvídavo  a do poslednej chvíle  
čitateľ netuší, kto je vrah a kto obeť. Odhalenie  závisí často  
od malého detailu. 

    Všetkým túto zaujímavú knihu odporúčam. 



Ukážka: 
Z hrude zmrzačeného muža vyšiel ston,  

keď pochopil, čo mu Holmes vysvetľuje 

„o tom som nevedel, bože môj, o tom  

som nevedel, “ opakoval otrasený.  

„Preto ma doteraz nezatkli. Ale prečo  

mlčala? Bola to nehoda a Barclay si  

smrť tisíc ráz zaslúžil. Jemu môžem  

ďakovať , že som Nancy stratil a stal 

sa zo mňa mrzák.“  

„Ale prečo ste nechali Nancy jej osudu? 

Nancy  Barclayová  doteraz  o vás  

nepovedala ani slovo, hoci jej hrozí, že 

ju obžalujú z vraždy,“ zdôraznil Holmes 

ešte raz a pozrel sa význame na  

Watsona. 



Ďakujem  za  pozornosť 


