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Robatori, engany, estafa: cap cas és massa difícil per a  
Sherlock Holmes! Amb el seu instint infal·lible, el gran 
investigador resol brillantment tots els misteris, sempre 

acompanyat d’en Watson, el seu fidel assistent!

Un clàssic de la literatura lliurement adaptat  
per Geronimo Stilton.

Amb moltíssimes il·lustracions en color!

d’Arthur ConAn doyle

ARTHUR CONAN DOYLE
(Edimburg, 1859 –  

Crowborough, 1930)

Autor d’un gran nombre de 
novel·les i relats, va crear el 

personatge de Sherlock Holmes 
mentre treballava com a metge 
a Anglaterra. L’èxit dels llibres 

protagonitzats per Sherlock 
Holmes va ser tan extraordinari, 
que el detectiu es va fer famós 

arreu del món.

Arthur conan doyle

Nascut a l’Illa dels Ratolins,
 Geronimo Stilton és el director 
de L’Eco del Rosegador, el diari 
més famós de la seva illa natal. 
Ha escrit més de cent trenta 
llibres. Dedica el temps lliure 

a col·leccionar antigues crostes 
de parmesà del segle XVIII, però 
sobretot adora escriure llibres, 

en què explica divertides  
històries d’aventures.
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Jo no endevino, 
 jo dedueixo!

ecordo aquella vegada, era un dia de 

tardor, quan vaig anar a visitar en 

Sherlock Holmes. Estava en companyia d’un 

senyor d’uns cinquanta anys, amb una espes-

sa tofa de cabells pèl-rojos i un curiós bar-

ret de copa. Tenia el front arrugat i parlava 

en un to de preocupació. El meu amic l’escol-

tava molt concentrat. Feia la típica expressió 

de quan dóna voltes a un cas. Per tant, el mis
teriós visitant devia ser un nou client...

Només veure’m, en Holmes em va convidar a 

entrar.

—Endavant, estimat Watson! Arriba en el mo-

R
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ment oportú! Aquest senyor es diu Ja-

bez Wilson. I m’acaba d’exposar un cas 

interessantíssim!

Intrigat, vaig observar més atentament 

el senyor Wilson. Duia un abric for-

ça tronat, pantalons de quadres, ja-

queta i una armilla curta, i del coll li 

penjava una cadena d’or. La veritat 

és que no tenia res d’especial...

Però en Sherlock Holmes em va endevinar els 

pensaments:

—Estimat Watson, no es deixi enganyar 
per l’aspecte corrent del nostre convidat! De 

moment en sabem tres coses, del senyor Wil-

son: ha treballat en feines manuals, ha estat a 

la Xina i últimament ha escrit molt.

El senyor Wilson es va sobresaltar.

—Un moment, senyor Holmes! Jo no li he ex-

plicat totes aquestes coses! Com és que ho ha 

endevinat?!

Jo no endevino,  jo dedueixo!

15
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—Jo no endevino, jo dedueixo! —va replicar 

en Sherlock Holmes—. Per exemple, sé que vos-

tè ha treballat en feines manuals perquè li he 

mirat les mans: la dreta és més grossa 

que l’esquerra, ho veu? Això és perquè la dre-

ta li calia per dur a terme la seva feina, i per 

aquesta raó els músculs se li van 

 més. 

En aquell moment jo també vaig intervenir:

—I la Xina? Com sap que el senyor Wilson 

ha estat a la Xina?! 

En Holmes va assenyalar el canell dret de 

l’home.

—M’he adonat que el senyor Wilson té un ta-

tuatge al canell que representa un peix de co-

lor rosa. Doncs bé, només els tatuadors 

xinesos fan servir aquella tonalitat!

—Mare meva, quin ull tan fi! —va exclamar 

el senyor Wilson—. I com sap que últimament 

he escrit molt?

Jo no endevino,  jo dedueixo!

18
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En Holmes va sospirar, com si la res-

posta fos òbvia:

—Que no veu com porta les mànigues, se-

nyor? La de la dreta té el puny lluent, mentre 

que la de l’esquerra està tota rebregada 

a l’altura del colze. Això vol dir que 

vostè fa servir la mà dreta per es-

criure i recolza el braç esquerre 

a l’escriptori.

No vaig poder evitar somriure. 

Ja feia molt de  que co-

neixia en Sherlock Holmes, però 

les seves deduccions genials 

en cara em sorprenien!!!

Jo no endevino,  jo dedueixo!
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