Sherlock Holmes
Myslím že se dnes čtou úpně jiné knížky než dřív. Třeba Harry Potter (toho čtu taky) nebo letopisy Narnie. I když je tetno příběh starý a jeho postavy by si snad  nepamatovali ani paměntínci, pro mě je to ale skvělá postava o které ráda čtu ( před ní je ještě ten Potter). A abych to zbytečně neprodlužovala, ta postava se jmenuje Sherlock Holmes. Dámy a pánové, představuji vám největšího a vubec prvního soukromého detektiva všech dob.

Kdo to vlastně byl?
Sherlock Holmes je literární postavou soukromého detektiva z povídek a románu Arthura Conana Doyla, jehož případy se odehrávají v období od druhé poloviny 19.století do počátku 20.století. Sherlock bydlel v bytě č. 221b na Baker Street v Londýně v pronájmu u paní hudsonové, kde je dnes jeho muzeum. Zápisky o 56 vybraných případech pořídil jeho největší přítel a spolupracovník doktor John Watson. 2 případy popsal detektiv sám a 2 jsou psány ve třetí osobě. Jedná se však o nepatrný zlomek, neboť celkový počet Holmesových případů přesahuje 2000.

Jaký vlastně byl?
Celým jménem se jmenoval Sherlock Scott Holmes. Měl bratra Mycrofta, který byl o 7 let starší. Sherlocj nikdy nebyl ženatý. Byl znám svým rezervovaným postojem k ženám s jedinou výjimkou - zpěvačkou Irenou Adlerovou z případu skandál v Čechách ( zde je důkaz že sjou češky nejhezčí). Jeho největší zálibou bylo kouření dýmky a hra na housle. Vždy nosil svou dobře známou lupu. Ve svém volném čase se věnoval chovem včel a miloval chemické pokusy. Měl také svou neřest. A to braní opia proti nudě. Sherlock byl mimoto velice líný pokud nebyl zabrán do nějakého případu a také moc hezky kreslil. Měl velice vysoké a dobré logické myšlení, díky kterému vždy vyřešil i ten nejzáhadnější případ.

Jak poznáme velkého detektiva?
Vedle bytu který se nacházel v Baker Street číslo 221b ( adresa která nikdy neexistovala) má i svou sochu. Sherlock byl vysoký štíhlý muž ve středním věku. Vynikal především svým logickým uvažováním a nezajímal se o nic, co by s případem nijak nesouviselo
,, KDYŽ JSEM HO POTKAL POPRVÉ, ANI NEVĚDĚL, ŽE ZEMĚ OBÍHÁ OKOLO SLUNCE. ZATO O CHEMII A DETEKTIVNÍ PRÁCI VÍ VŠE." Oznamuje Dr Watson v případu pes Baskervillský. Sherlock také rád nosil kostkovanou loveckou čepici a kostkovaný dlouhý kabát.

Sherlockova (ne)smrt   
I velký detektiv je smrtelník a tak i Holmes musí někdy umřít. Stalo se to v povídce poslední případ ( ten jsem taky četla). Holmes se setká se svým největším rivalem, kterým byl profesor Morierty. Střetli se spolu u vodopádů a oba spadli do padající vody, kde se oba utopili. Watson tento případ popisuje, že to byl jeho nejhorší den v jeho životě, a dosmrti si bude vyčítat, že přítele nezachránil. Svět už nikdy neměl spatřit toho legendárního detektiva. Když román poslední případ vyšel, veřejnost byla tak strašně naštvaná že si vydupala Sherlockovo vskříšení, a tak v roce 1903 unavený a starý Arthur Doyle, zasedl a Sherlocka vskřísil aby dál řešil své případy.( to je skoro stejný jako v Dalasu co ) 

Jak to tedy nakonec dopadlo?
Sherlock tedy nakonec nezemřel. Po vyřešení několika dalších případů odešel na odpočinek. ( Ani se mu nedivím) přestěhoval se na venkov, kde se začal zabývat chovem včel. Dožil si tam klidný a spokojený život se svým přítelem Watsonem.

Muzeum v Baker Street
V Londýně ulice jménem Baker Street opravdu existuje. A tak by bylo nespravedlivé nepřiřadit k ní slavného detektiva kterého zná celí širý svět. A tak hned vedle Holmesovi sochy je dům s čílem 221b. V menším cihlovém domě je Holmesovo muzeum. Je tam jeho pokoj, který vypadá jako kdyby z něj právě detektiv odešel. Kostkovaný kabát hozený přez židli a čersvě zapálený doutník v jeho dýmce. Stejné je to i s housemmi které jsou na pohovce a leží tak jako kdyby na něl před malou chvílí někdo hrál. 

Žil nebo nežil? Byl opravdový nebo ne?
Co byste řekli? Má své muzeum a sochu. Je známý po celém světě, má datum narození i datum úmrtí. Píšu tady o něm jako o postavě která opravdu žila. Bohužel tomu tak není. sherlock Holmes a John Watson jsou smyšlené. A nikdy nežili.Se smrtí Holmesova otce Arthura Conana Doyla zemřely i povídky a romány, které byly jeho rukou napsány. I když se  Holmes objevil i v myslích jiných spisovatelů, kteří v jeho případech chtěli pokračovat, už to není ono. Někteří jsou přesvědšeni, že opravdu někdy byl a že své případy řešil. Byl napsán i jeho životopis a dnes ho bereme jako bytost z masa a kostí. I když jím nikdy nebude a navždy bude ožívat jen v knihách nebo filmech. Sherlock Holmes bude navždy žít v románech A.C.Doyla a v naší fantazii
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Seznam případů 
60 případů jejich autorem je A.C.Doyle
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