ВТОРА ЧАСТ

РАЗБИРАЕМИ
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Пътният знак
ДОКАТО ПОЧИСТВАХ ЛУЛАТА СИ,
моят скъп приятел ме изтръгна от унеса ми с нещо, което той определи като малък тест за моята
находчивост.
– Уотсън, представете си, че сме в дива местност в провинцията и вървим по следа, която
ще ни отведе до разкриването на някакво ужасно престъпление. Не би трябвало да ви е трудно
да си го представите. Район, който не познавате добре. Да речем, Дърбишър.
– Много добре – казах аз. – Дърбишър.
– Излезли сме по едно и също време от селцето Мъркастън и сме тръгнали по различни
маршрути през Рейвънсдейл парк. След като хвърля един поглед на черквата „Халтър Девъл“,
трябва да се срещнем в село Мадингтън. Вие знаете, че местните пътеки ще ви отведат някъде
между тези две точки, ала, от друга страна, сте в пълно неведение относно това къде точно се
намира Мадингтън.
– Това изисква известно въображение – промърморих.
– Вървите си вие по пътеката и стигате до кръстовище, където се пресичат вашата и още
четири пътеки. Там има указателна табела, от която може да се разбере по коя пътека до кое
село се стига, но се разтревожвате, забелязвайки, че вятърът я е катурнал и вие нямате никаква
представа коя от четирите възможности за избор може да ви отведе до Мадингтън. Ще успеете
ли да намерите пътя?

Отговорът е на стр. 207.
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Водата – във виното
– ИМАМ ЕДИН МАЛЪК ВЪПРОС ЗА ВАС, УОТСЪН.
Аз изразих готовност да напрегна ума си.
– Взимам две чаши за вино, като едната е два пъти по-голяма от
другата. Напълвам по-малката наполовина, а по-голямата – до едната
трета. Сетне доливам с вода двете чаши догоре.
– Радвам се, че въпросът е чисто теоретичен – отбелязах аз.
– Ако след това излея двете чаши в предварително изпразнена кана
– продължи Холмс, – можете ли да ми кажете каква част от получената
течност е вино?

Отговорът е на стр. 208.
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Алби

– ВИЖТЕ КАК СТОЯТ НЕщАТА, МИСТЪР ХОЛМС –
каза всяващата страх мисис Хъдсън една сутрин.
– Моят братовчед Алби работи във фабриката Милуол Айрън Уъркс. Той, да ви кажа, е контрольор. Всяка сутрин точно в
8 часа излиза по стълбите. Щом скоро след това стигне до целта
си, той си запарва чаша чай и сетне сяда със сутрешните вестници. Едно момче ги продава току на ъгъла до главната порта
на фабриката. От сигурно място знам, че едва успява да ги прегледа до половината, преди да заспи, и през следващите осем
часа дори и не помръдва. Дори Съдният ден ще види много зор
със събуждането на наш Алби. Въпреки това ръководството е
много доволно от неговата работа и от това колко много труд
влага той в нея. Как, мислите, е възможно това?

Отговорът е на стр. 209.
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Третата езикова загадка

– НЕ ТВЪРДЯХТЕ ЛИ ОНЗИ ДЕН, УОТСЪН,
че по краткост и изразителност английският език превъзхожда всички останали?
– Това несъмнено е така – отвърнах аз.
– Тогава бихте ли погледнали тази дума? – той потупа с пръст по книгата, която стоеше
разгърната на коленете му. – Зная, че в Афганистан сте понаучили руски, така че би трябвало
да можете да я прочетете
Приближих се до него и погледнах. От завръщането ми в Лондон не бях виждал текст, написан на кирилица.
– Но това не е на руски. Какво означава „учудено“?
– Прав сте, приятелю, не е на руски. На български е – Холмс се пресегна, взе лист и молив
от малката масичка до креслото си и написа „учудено = amazed“. – Още ли мислите, че английският превъзхожда всички останали езици?
– Не ви разбирам – казах аз.
– Говоря ви за съответствието между форма и съдържание, Уотсън. Не виждате ли?

Отговорът е на стр. 210.
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Часът
С ХОЛМС СЕ ВРЪщАХМЕ НА „БЕЙКЪР СТРИЙТ“
след един разочароващо безплоден ден, когато от отсрещната страна на улицата някакъв човек ни приветства по малко дръпнат начин.
– Вие! Ей, вие, със странната шапка! Кажете ми колко е часът!
Холмс го погледна.
– Ако прибавите една четвърт от времето, което е изминало от пладне досега, към половината от времето, което остава от сега до утрешното
пладне, ще получите точния час.
– Разбирам – каза човекът вече по-спокойно и продължи по пътя си.
Знаете ли колко беше часът?

Отговорът е на стр. 211.
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Четвъртият любопитен въпрос
БЯХ ЗАЕТ С ПРОУЧВАНЕТО
на една занимателна книга, когато Холмс ме стресна, като изведнъж я натисна
надолу.
– Кажете, скъпи ми Уотсън, с колко четирите четвърти са по-големи от
трите четвърти?
– С една четвърт – отвърнах раздразнено.
Холмс ме погледна присмехулно.
– Нима?

Отговорът е на стр. 211.
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Коледата на мисис Хъдсън
ЕДНА ДЕКЕМВРИЙСКА ВЕЧЕР МИСИС ХЪДСЪН
вмъкна още една тема в нейните объркващи човека взаимоотношения с Холмс и с мен –
мисля, че беше по-скоро от желание да ни достави малко предизвикателно забавление,
отколкото поради някаква действителна неувереност от нейна страна.
– Джентълмени – каза тя, – тази година ще домакинствам на едно събиране на моята рода. Трябва да забавлявам двама прародители, четирима родители, един свекър,
една свекърва, един брат, две сестри, четири деца, двама синове, две дъщери, трима
внуци и, да не забравя, една снаха. За късмет няма да си имам работа нито с девери,
нито със зетьове. Много ми е интересно да знам колко комплекта прибори трябва да
подредя.
– Ще ви трябва доста голяма маса, мисис Хъдсън – казах аз.
– Не непременно – заяви Холмс.
Колко души най-малко ще участват в събирането?

Отговорът е на стр. 212.
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Преспи

ЕДНО СНЕЖНО ЯНУАРСКО УТРО
Холмс се спря на улицата, за да ми обърне внимание на любопитен факт.
Силният вятър беше натрупал на преспички снега по паважа, но, както той
изтъкна, имаше сравнително много повече сняг край близкия телеграфен
стълб, отколкото до къщата, която беше само десетина метра по-нататък.
Отначало ми се стори, че би следвало да се получи точно обратното,
но след като поразмислих, заявих на Холмс, че съм проумял загадката
достатъчно добре, за да му дам удовлетворително обяснение.
За какво става дума?

Отговорът е на стр. 212.
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Лампата на Дейви
ЕДНА СУТРИН ХОЛМС ОСТАВИ ВЕСТНИКА СИ НАСТРАНИ
и ме погледна.
– Предполагам, че сте виждали лампа на Дейви*.
– Струва ми се, че тя е едно от ония неща, които миньорите използват, за да предотвратят
експлозия. По същество това е газена лампа с чорапче от фина телена мрежичка вътре.
– Същата – каза Холмс. – Тези лампи са разпространени, защото не могат да предизвикат
взрив, когато влязат в съприкосновение с газ гризу. Недостатъчно образованите понякога мислят, че причината за това е, че мрежичката е прекалено фина, така че газът не може да мине
през нея, което си е чиста глупост. Можете ли обаче да отгатнете истинската причина?

* Една от първите безопасни миньорски лампи, при която пламъчето е затворено в телено
чорапче, за да се предотврати възпламеняването на газ гризу в мината. – Бел. прев.

Отговорът е на стр. 213.
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Четвъртото мисловно
изпитание
– НАСКОРО РАЗГОВАРЯХ
с моя хипотетичен познат Алфи – рече Холмс.
Аз заявих, че това изявление май предвещава ново мисловно изпитание.
– Прав сте. Поинтересувах се от възрастта на Алфи. В отговор той ме осведоми, че след шест години ще бъде едно цяло и една четвърт пъти по-възрастен, отколкото е бил преди четири години.
– Предполагам, че искате да ви кажа на колко години е?
– Ако обичате – отвърна Холмс.

Отговорът е на стр. 214.
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Сафък
– УОТСЪН, ИСКА МИ СЕ
да поразмишлявате за три села в Сафък.
Вече бях свикнал със задачките на Холмс.
– Истински села ли?
– Съвсем истински, макар че ще си позволя скандална слободия с тяхната география. Помислете за Крауфийлд, Хемингстоун и Гозбек.
– Имената им са доста звучни.
– Да. И така, нека кажем, че Хемингстоун е точно на юг от Крауфийлд и че двете села са
свързани с прав път. Гозбек е на изток от тях – около 19 километра гарванов полет от пътя
Хемингстоун – Крауфийлд и е по-близо до Хемингстоун, отколкото до Крауфийлд. Вие сте възнамерявали да пътувате от Хемингстоун до Крауфийлд, но поради малка злополука откривате,
че сте поели по пътя през Гозбек. И тези пътища също са прави. Когато пристигате, закъдето
сте тръгнали, установявате, че пътят, който сте изминали, е дълъг 56 километра. С колко километра сте удължили маршрута си?

Отговорът е на стр. 214.
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Пожарът

– А, ЕТО ЕДИН ЗАБАВЕН МАЛЪК
ВЪПРОС ЗА ВАС, УОТСЪН.
– Попаднал сте в капан в малка дива долина. На дължина тя е
само неколкостотин метра и е още по-малка на широчина, като е
обградена от стръмни канари, които не сте в състояние да изкачите.
Някакъв подлец, който ви мисли злото, е разпалил огън в оттатъшния ѝ край и вятърът, който обикновено духа оттам, го разгаря по
долината към вас. Няма къде да се укриете. Няма и никакъв източник на вода. Разполагате само с обичайните си вещи – джобен часовник, пистолет, бележник, молив, лула, тютюн и кибрит. Можете
ли да съставите план, с който да се предпазите от опасността да
бъдете опечен жив?

Отговорът е на стр. 215.
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Завещанието
ПОТЪРСИХА ПОМОщТА НА ХОЛМС,
за да разтълкува едно доста затруднително завещание.
Завещанието било направено от човек, чиято жена била бременна.
Той знаел, че няма да доживее появата на детето, и затова наредил, ако то
е момче, да получи две трети от наследството му, а жена му – една трета.
Ако обаче детето е момиче, жена му трябвало да получи две трети, а дъщерята – една трета. Не проумявам как човек може да подходи с такова
разбиране към подобни въпроси, ала това не е тема за разискване тук.
Само че след като мъжът умрял, жена му родила близнаци – момче и
момиче. Въпросът, който поставиха пред Холмс, се свеждаше до това как
да се разпредели наследството в съответствие с желанието на починалия.

Отговорът е на стр. 215.
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Стеснителност

ОНЗИ ДЕН СЕ ИЗПРАВИХ
пред една стеснителна млада дама – каза ми Холмс. – Тя много внимаваше да не ми съобщи истинската си възраст.
– Както правят много жени – отбелязах аз.
– Именно. Аз обаче бях много убедителен на тази тема и накрая я
принудих да признае, че е най-възрастната от петнайсет деца, всяко
от които е родено година и половина след предходното. Когато сподели, че е осем пъти по-възрастна от най-малкия от нейните сиблинги,
веднага разбрах на колко е години.
Каква е нейната възраст?

Отговорът е на стр. 216.

