
famous (adj)          
มีชื่อเสียง

detective (n) 
นักสืบ 

figure out (v) 
หยั่งรู้

piece (n) ชิ้นส่วน
clothing (n) เสื้อผ้า
observation (n) 

 การสังเกต
deduction (n) 

 การใช้เหตุผล
incredible (adj)    

โดดเด่น 
solve (v) ไขปริศนา         
mysteries                    

(pl ของ mystery) 
ปริศนา

unsolvable (adj)   
คลี่คลายไม่ได้

offer (v) เสนอ
skill (n) ทักษะ
in trouble   

กำาลังเดือดร้อน

be up to sth (v)  
คิดจะทำาบางสิ่ง

have sb around 
(v) มีใครอยู่ใกล้ ๆ
เสมอ

sounding board 
(n) ผู้ที่คอยรับฟัง
และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น

theories                    
(pl ของ theory) 
ทฤษฎี 

faithful (adj) 
ซื่อสัตย์

provide (v) ให้
support (n)                

การสนับสนุน

Before Your Read

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes is one of the 
greatest and most famous                     
detectives in the world. He can 
figure out many things about 
people just by looking at a piece 

of their clothing. His powers of observation                              
and deduction are incredible and he uses them                      
well to solve mysteries that seem unsolvable.                                         
He offers his skills for good people in trouble.                    
This has made him famous.

Dr. Watson

Dr. Watson is Holmes’ oldest 
friend. He is not as smart as 
Holmes, and usually cannot                    
figure out what Holmes is up to. 
However, Holmes likes to have 

Dr. Watson around, perhaps as a “sounding                     
board” for his theories. Watson is a faithful friend 
and he does provide support to Holmes.

มาทำาความรู้จักตัวละครในเรื่อง
พลิกปมคดีลับกับเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบกันดีกว่า
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Helen Stoner

I asked Sherlock Holmes for his help 
because I am afraid for my life. My 
sister died under very mysterious 

circumstances, and now I fear I am next. 

James Ryder 

I’m really not such a bad man. The 
stone was just so big and beautiful.               
I couldn’t help taking it. But I lost               

the stone! I guess I’m not a very good criminal. 

The King of Bohemia

Being a king isn’t always good, you 
know. Sometimes you have to                             
marry someone you don’t love.                          
My current concern is that Irene                     

Adler, my ex–girlfriend, would try to stop me                       
from marrying the royal lady. Hopefully Sherlock                      
Holmes, can help me

ask (v) ขอ
afraid for sth (adj)  

กลัวแทนบางสิ่ง
mysterious (adj) 

ลึกลับ
circumstance (n) 

สภาพแวดล้อม
fear (v) กลัว
next (adj) รายต่อไป

really (adv) จรงิ ๆ  แลว้
such (adv) ขนาดนั้น
stone (n) อัญมณี
couldn’t help          

doing sth (v) 
ห้ามใจไม่ได้

take (v) หยบิมา, เกบ็มา
lost (pt ของ lose) 

ทำาหาย
guess (v)  เดาว่า
criminal (n) โจร

always (adv) เสมอไป
sometimes (adv) 

บางครั้ง
marry (v) แต่งงาน
current (adj) ปจัจุบนั
concern (n)   

ความกังวล
ex-girlfriend (n)  

หญิงคนรักเก่า
stop sb from             

doing sth (v) 
ยับยั้งไม่ให้ทำา...

royal (adj) ราชนิกูล,  
เชื้อพระวงศ์
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awoke (pt ของ awake) 
ตื่น

early (adv) แต่เช้าตรู่
live (v) อาศัยอยู่
sleep in late (v) 

นอนตื่นสาย
dressed (adj) แตง่ตวั
hover (v) เดินไปมา
in surprise ด้วย

ความประหลาดใจ
case (n) คดี
from the beginning 

ตั้งแต่ต้น
downstairs (adv)  

ชั้นล่าง
sitting room (n) 

ห้องนั่งเล่น
immediately (adv) 

ในทันที
stood up                 
 (pt ของ stand)  

ยืนขึ้น
enter (v) เข้ามาข้างใน
in black แต่งชุดดำา
expression (n) สหีนา้
grave (adj) เศรา้หมอง
dear (adj) ที่รัก
associate (n) ผู้ช่วย    
stepfather (n)         

พ่อเลี้ยง
explain (v) อธิบาย
for centuries
 (pl ของ century)
 นานหลายร้อยปี
last (adj) สุดท้าย
living (adj) ทีม่ชีวีติอยู่
once (adv) ครั้งหนึ่ง
wealthy (adj) ร่ำารวย

Helen Stoner

I awoke very early one morning in April 1883. Sherlock 
Holmes and I were living together. I looked at the clock 
and saw that it was only seven. Usually Holmes liked to 
sleep in late, but he was already dressed, hovering over 
me.1 I looked up at him in surprise.

“What is it, Holmes?” I asked. “Is there a fire?” 
“No, there is a woman here. I think it is a case. I know 

you will want to hear everything from the beginning, 
Watson,” he said. 

I quickly got dressed and went downstairs with                         
Holmes. We saw a lady in the sitting room. She immediately                                                                                                
stood up when we entered the room. She was dressed in 
black and her expression was very grave.2

“Good morning! I am Sherlock Holmes and this is  
Dr. Watson. He is my dear friend and associate,” Holmes 
said. “We would like to hear everything.” We all sat down.

“I am Helen Stoner. I am living with my stepfather, 
Dr. Grimesby Roylott,” she explained. “The Roylotts 
have lived at Stoke Moran for centuries, but now my 
stepfather is the last living Roylott.1 The family was once 
very wealthy.”

Chapter One

1 ปกติโฮล์มส์ชอบนอนตื่นสาย แต่เขากลับแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย และเดินไป
มาอยู่ใกล ้ๆ  ผม

2 หล่อนแต่งกายในชุดสีดำา สีหน้าดูเศร้าหมองมาก
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Holmes nodded. “I know the name,” said he.
Miss Stoner went on. “However, because of a long 

line of terrible men, the family fortune is all gone.3 There 
is only the little land and the two-hundred-year-old house 
left. My stepfather knew that there was no money for 
him to live on. So he studied to become a doctor and then 
went to India. When my mother met Dr. Roylott there, 
my father had only been dead for one year. Julia, my 
twin-sister, and I were only two years old at that time.”

“Your mother had some money, perhaps?” asked 
Sherlock Holmes.

“Oh, yes. She had about one thousand pounds per 
year. My mother changed her will when they married. 
She left all her money to him, but she did say in her will 
that he must take care of Julia and me.4” 

nod (v) พยักหน้ารับ 
went on (pt ของ go) 

พูดต่อ
line (n)                

เชื้อสายในตระกูล
terrible (adj) นสิยัไมด่ี
fortune (n) 

ทรัพย์สมบัติ
gone (adj) หมดไป
little (adj) ขนาดเล็ก
land (n) ที่ดิน
left (adj) ที่เหลือไว้
live on (v)           

มีชีวิตอยู่ต่อไป
twin-sister (n) 

แฝดผู้หญิง
perhaps (adv) บางที
about (adv) ประมาณ
thousand (n) 

จำานวนหลักพัน
pound (n) เงินสกุล

ปอนด์สเตอริง
per year ต่อปี
change (v) เปลี่ยน
will (n) พินัยกรรม
married              

(pt ของ marry) 
แต่งงาน

left (pt ของ leave) 
ทิ้งไว้ให้

must (v) ต้อง
take care of (v) 

 ดูแล

3 แต่เพราะตระกูลนี้มีแต่คนไม่ดีสืบทอดเชื้อสายกันมายาวนาน ทรัพย์สินของ
ตระกูลจึงหมดไป

4 คณุแมท่ิง้เงนิทัง้หมดไวใ้หเ้ขา แตก่บ็อกไวใ้นพินยักรรมวา่ เขาตอ้งดแูลจเูลยี
กับฉัน
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“We eventually returned to England but our mother 
died soon after.1 We all went to live at Stoke Moran. We 
had enough money but Roylott changed after our mother 
died. She was killed in a railway accident eight years ago. 
He is surly and fights with anyone in our  neighborhood. 
Everyone is scared of him because he is strong and crazy. 
The only people he talks to are some gypsies who live 
on his land. He keeps some wild animals, too. There is a 
cheetah and a baboon which he brought back from India. 
They run freely around the place.

You can imagine from what I say that my sister and 
I had a hard time.2 Because everyone is afraid of my                 
stepfather, no one will work for us. We have to do                    
everything. Sadly, Julia has already died. She was only 
thirty at the time of her death, but her hair was already 
going gray. My hair is becoming gray too.”

“Your sister is dead, then?”
“She died two years ago. This is why I have come                 

to see you. We very rarely left Stoke Moran but we 
sometimes visited our aunt. On one of those visits, Julia 
met a man. She fell in love and they were planning to get                        
married. Our stepfather never verbally opposed the                                                                                      
wedding but in about ten days, Julia was dead.”

eventually (adv) 
ในที่สุด

return (v) กลับมา
soon after (adv)  
 หลังจากนั้นไม่นาน
railway (n) ทางรถไฟ
accident (n) อุบัตเิหตุ
surly (adj) โมโหร้าย
fight with (v) 

ชกต่อยกับ
neighborhood (n)     

ละแวกเพื่อนบ้าน
scared of (adj) กลัว
strong (adj) แข็งแรง
crazy (adj)  คลุ้มคลั่ง
gypsies (pl ของ 

gypsy) ชาวยิปซี
cheetah (n) เสอืชตีาห์
baboon (n) ลิงบาบูน
brought back            

(pt ของ bring)            
นำากลับมา

freely (adv) อยา่งอสิระ
imagine (v) 

จินตนาการ
had hard time  

(pt ของ have)    
มีช่วงเวลายากลำาบาก

afraid of (adj) กลัว
work for (v) ทำางานให้
death (n) การเสยีชวีติ
go gray (v) 

กลายเป็นผมหงอก
dead (adj) เสียชีวิต
rarely (adv) แทบจะไม่
left (pt ของ leave) 

ออกจาก
visit (v, n) ไปเยี่ยม, 

การไปเยี่ยม
fell in love (pt ของ 

fall) ตกหลุมรัก
get married (v) 

แต่งงาน     
verbally (adv)  

ทางวาจา
oppose (v) คัดค้าน
wedding (n)    

งานแต่งงาน

1 เราเดินทางกลับประเทศอังกฤษในที่สุด แต่               
คุณแม่ก็เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานค่ะ

2 คุณพอจะจินตนาการจากทีฉั่นเลา่ไปใหฟ้งัไดใ้ช่
ไหมคะ ว่าพี่กับฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำาบาก
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Holmes had been leaning back in his chair, quietly 
with his eyes closed as she told her story. He now sat up 
quickly and said, “Tell us every tiny detail.” 

“I can tell you everything. It is as clear in my mind as 
if it happened just last night.3 As I have said, our house is 
very old and we live in only one wing of it. Dr. Roylott’s  
bedroom is the first, Julia’s is the second and mine is the 
third. There are no doors connecting the rooms. They just 
open out into the same long hall. That night, Dr. Roylott 
went to his room early. We knew he hadn’t gone to sleep 
because Julia could smell his cigars.4 He tended to smoke 
cigars in his room. 

lean back (v) เอนหลงั
quietly (adv)  

อย่างเงียบ ๆ
one’s eyes closed 

หลับตา
sat up (pt ของ sit) 

นั่งตัวตรง
quickly (adv) 

อย่างรวดเร็ว
tiny (adj) เล็ก ๆ  นอ้ย ๆ
detail (n) รายละเอียด
clear (adj) ชัดเจน
mind (n) จิตใจ
happen (v) เกิดขึ้น
wing (n) ปีกอาคาร 

(พื้นที่ฝั่งหนึ่งของ
อาคาร)

first (adj) ลำาดับแรก
second (adj) 

ลำาดับที่สอง
mine (pron) ของฉัน
third (adj) ลำาดบัทีส่าม
connect (v) เชื่อม
hall (n) ห้องโถง
early (adv) แต่หัวค่ำา
knew (pt ของ know) รู้
smell (v) ได้กลิ่น
cigar (n) ซิการ์
tend to (v)  มักจะ
smoke (v) สูบบุหรี่

3 มันยังชัดเจนอยู่ในใจฉัน ราวกับเพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้เอง  
4 เรารู้ว่าเขาไม่ได้เข้านอน เพราะจูเลียยังได้กลิ่นซิการ์ของเขาอยู่
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“Julia always hated that smell. So she came to my 
room. We talked for quite a while, mainly about her 
wedding. At about 11 p.m., she got up to go back to her 
room. Just as she was leaving, she asked, ‘Do you ever 
hear any whistling in the early hours of the morning?’1                
I told her that I had never heard anything. Then she asked 
me if I whistled in my sleep. I told her, ‘No. I don’t think 
so. Why do you ask me that?’ She said that she always 
heard a whistle in the quiet of the night at about three 
in the morning. She was a light sleeper and any noise 
woke her up.2

She said that she had tried to find out where the 
noise was coming from. She didn’t know whether it was                  
coming from the room next door or from outside.3 I told 
her that maybe it was coming from the gypsies. She 
agreed and left to return to her room. I heard her enter 
her room and lock the door.”

for quite a while 
สักพักใหญ่

mainly (adv) สว่นใหญ่
just as                 

ขณะที่กำาลัง...นั่นเอง
whistling (n)     

เสียงผิวปาก
early hours of the 

morning เช้ามืด
whistle (v, n) ผวิปาก, 

เสียงผิวปาก
in the quiet of 

ในความเงียบสงัด
three in the 
 morning เวลาตีสาม
light sleeper (n)  

คนที่ตื่นง่าย
noise (n) เสียง
woke sb up              

(pt ของ wake) 
ปลุกให้ใครตื่น

tried (pt ของ try) 
พยายาม

find out (v) ค้นหา
whether (conj)         

ถ้าจะเป็น...หรือไม่
come from (v) มาจาก
next door (n)       

ห้องข้าง ๆ
outside (n) ข้างนอก
maybe (adv) บางที
agree (v) เห็นด้วย
return (v) กลับไปที่
enter (v) เข้าไปใน
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“Did you always lock your rooms at night?” Holmes 
asked. 

“Yes, every night. We were worried about the cheetah 
and the baboon,” she replied. 

“Yes, of course you would have been. Please go on 
with your story.” 

lock (v) ใส่กลอน
at night (adv)             

ตอนกลางคืน
worried about sth 

(adj) กังวลเรื่อง...
replied (pt ของ reply) 

ตอบ
of course แน่นอน
go on (v) เล่าต่อ

1 น้องเคยได้ยินเสียงผิวปากตอนเช้ามืดบ้างไหม
2 หล่อนเป็นคนนอนตื่นง่าย และเสียงอะไรก็ปลุกหล่อนได้ทั้งนั้น
3 หล่อนไม่รู้ว่าเสียงมาจากห้องข้าง ๆ  หรือมาจากข้างนอก
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“That night, I tossed and turned all night. I did not sleep 
a wink. We were twins and people say that twins can sense 
things about each other.1 I had a terrible feeling of disaster. 
It was a very windy night and the rain pounded against the 
windows. Then I heard a blood-curdling scream. I knew 
it was my sister’s voice. 

I sprang from my bed. As I ran to my sister’s room, I 
heard a whistling sound and then a clanging sound as if 
a mass of metal had fallen. She opened her door slowly.

By the light of the corridor lamp, her face was white 
with terror.2 I threw my arms around her, but at the                       
moment she fell to the floor. 

toss and turn (v) 
นอนพลิกไปพลิกมา

sleep a wink (v) 
หลับช่วงสั้น ๆ

sense (v) รู้สึกได้ถึง
terrible (adj) แย่
disaster (n) หายนะ
pound against sth 

(v) กระแทกกับ...
blood-curdling 

(adj) น่าขนลุก
scream (n)              

เสียงกรีดร้อง
sprang                      

(pt ของ spring) 
กระโดดลุกขึ้น

clanging sound (n) 
เสียงดังโครมคราม

mass (n)               
สิ่งของขนาดใหญ่

metal (n) โลหะ
terror (n) ความกลัว
threw one’s arms 

around sb            
(pt ของ throw) 
โอบกอด

at the moment  
(adv) ในขณะนั้น

1 เราเป็นฝาแฝดกัน และว่ากันว่าฝาแฝดรู้สึกถึงกันได้
2 ภายใต้แสงจากตะเกียงทางเดินนั้น ปรากฏใบหน้าของเธอที่ซีดขาวด้วย               

ความกลัว
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Her last words were, “It was the band! The speckled 
band!” 

She died instantly. 
“You are absolutely sure you heard a whistle and a 

clanging sound?” Holmes asked Helen. 
“Oh yes! I will never forget that.” 
“Was your sister wearing her nightdress?” 
“Yes, and we found a match box in her hand.” 
“What did the police say about the case?” 
“They investigated it thoroughly but they never found 

the cause of her death.3 The windows were closed with 
bars on them, the walls and floor are thick and her door 
was locked. Nobody could have entered the room,4” said 
Miss Stoner. 

last (adj) สุดท้าย
band (n) ผ้าคาด
speckled (adj)               

ที่มีลายจุด
instantly (adv)              

ในทันที
absolutely (adv) 

แน่นอนที่สุด
forget (v) ลืม
wear (v) สวมใส่
nightdress (n)  

ชุดนอน
found (pt ของ find) 

เจอ
match box (n) 

กล่องไม้ขีด
case (n) คดี
investigate (v) 

สืบสวน
thoroughly (adv) 

อย่างละเอียด
cause (n) สาเหตุ
death (n) การตาย
bar (n) ลูกกรง
wall (n) ผนัง
thick (adj) หนา

3 พวกตำารวจสืบสวนอย่างละเอียด แต่ไม่เคยพบสาเหตุการเสียชีวิต
4 ไม่มีใครบุกรุกเข้าไปในห้องได้แน่
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Holmes listened to this intently, and he had a very 
serious expression on his face. 

“I don’t like the sound of this. Please finish your story 
Miss Stoner,” he told her. 

“Well, it’s been two years since my sister’s death. I 
have been lonelier than ever and missed her very much. 
But I recently met a man, and he asked me to marry him. 
His name is Percy Armitage. We want to get married 
in the spring. My stepfather has said nothing about my 
marriage.” 

“But two days ago he told me to move into Julia’s 
room to make repairs in mine.1 Last night, while in                        
Julia’s room, I heard the sound of a low whistle. It was 
the same sound Julia had talked about – on the night she 
had died! I was terrified and I immediately lit a candle. 
I couldn’t see anything.

intently (adv)  
อย่างตั้งใจ

serious (adj) จริงจัง
expression (n) สหีนา้
sound (n) โทนเรื่อง
finish (v) เล่าตอ่ใหจ้บ
lonelier (adj) 

อ้างว้างยิ่งขึ้น
miss (v) คิดถึง
recently (adv)  

เมื่อไม่นานนี้
marry (v) แต่งงาน
married (adj) แตง่งาน
spring (n) ฤดใูบไมผ้ลิ
marriage (n)            

การแต่งงาน
make repairs (v) 

ซ่อมแซม
sound (n) เสียง
low (adj) (เสียง) ต่ำา
terrified (adj) กลัว
lit (pt ของ light) จุดไฟ
candle (n) เทียน
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Needless to say, I couldn’t sleep. As soon as daybreak 
came, I quickly dressed and came here.2” 

Holmes sat in his chair, thinking. After a while, he 
said, “This is very serious. We will come to Stoke Moran 
this afternoon. How can we get into the house without 
the doctor knowing?3” 

“He will be away all day today,” she informed them. 
“Good, we will arrive this afternoon. I advise that you 

return now and wait for us.” 
Miss Stoner immediately left us.

needless to say 
ไม่จำาเป็นต้องพูด

as soon as ทันทีที่
daybreak (n)        

แสงสว่างของวันใหม่
dress (v) แต่งตัว
think (v) ครุ่นคิด
after a while      

สักพักหนึ่ง
serious (adj) จริงจัง
get into (v)            

เข้าไปข้างใน
without (prep) 

ปราศจาก
away (adj)           

ออกไปข้างนอก
inform (v) บอก
arrive (v) ไปถึง
advise (v) แนะนำา
return (v) กลับไป
left (pt ของ leave) 

จากไป

1 แต่เมื่อสองวันก่อน เขาบอกให้ฉันย้ายไปอยู่ห้องจูเลีย เพื่อจะซ่อมแซม               
ห้องฉัน

2 ทันทีที่ฟ้าสาง ฉันรีบแต่งตัวและมาที่นี่เลย
3 เราจะเข้าไปในบ้านโดยไม่ให้คุณหมอรู้ได้อย่างไร
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Understanding 
the Story 

เชอรล์อ็ก โฮลม์สม์ตีวัตนจรงิหรอืไม่ เซอรอ์าเทอร ์โคนนั ดอยลใ์สร่ายละเอยีดหลายอย่างเก่ียวกับ
โฮล์มส์ไว้ในเรื่อง ราวกับว่าเขาเป็นบุคคลจริง ๆ  และบางคนก็เชื่อว่าโฮล์มส์มีตัวตนอยู่จริง !
 ถ้าคุณได้เจอโฮล์มส์ คุณจะเห็นชายร่างผอม สูงราว 185 เซนติเมตร โฮล์มส์มีจมูกยาว เล็ก  
และงุ้ม หน้าผากของเขามักย่นอยู่เสมอ เพราะคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  อยู่ตลอดเวลา

 โฮล์มส์อาศัยอยู่ในห้องชุดเลขที่ 211บี ถนนเบเกอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น           
บ้านเกิดของเขาเอง เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งหน่ึงเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างทำางานอยู่ที่                  
โรงพยาบาลเซนต์บาร์ต เขาได้รับการแนะนำาให้รู้จักกับคุณหมอจอห์น วัตสัน ต่อมาวัตสันกลายเป็น

บุคคลที่มีบุคลิกโดดเด่นอย่างเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ไม่น่ามีอยู่จริง 

เรามาทำาความรู้จักเขากันดีกว่า เขาจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่

รูปปั้นเชอร์ล็อก โฮล์มส์
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Was Sherlock Holmes real?

Sir Conan Arthur Doyle included so many details about 

Holmes in his stories that he seems like a real person, 

and some people believe he actually did exist! 

If you could meet Holmes, you would see 

a tall, thin man, about 185 centimeters in 

height. Holmes had a long, narrow nose that 

was hooked. His forehead was usually locked 

in a frown as he was constantly analyzing                

information. 

Holmes lived in an apartment at 221b Baker 

Street, London, England, his native country. 

He studied for two years at a medical university. While at                
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ทั้งเพื่อนรัก และคนเขียนชีวประวัติของโฮล์มส์ พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันจนวัตสันแต่งงาน โฮล์มส์                                                                                                       
ไม่เคยแต่งงาน อันที่จริง ดูเหมือนว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงด้วยซ้ำา

 คุณนายฮัดสัน เจ้าของบ้านผู้ซื่อสัตย์ของโฮล์มส์ มักตำาหนิว่าโฮล์มส์ว่าเป็นคนไม่มีระเบียบ                    
เพราะเขาชอบทิ้งกองกระดาษไว้ทุกที่ และมักทำาเลอะเทอะตอนทดลองเคมีจนเปรอะเปื้อนไปหมด 
นอกจากนี้ โฮล์มส์จะใช้เวลาว่างเล่นไวโอลิน เขียนบทความเกี่ยวกับเคมี เลี้ยงผึ้ง และกล้องยาสูบ

 คนที่คิดว่าโฮล์มส์มีตัวตนอยู่จริงเดากันว่า เขาเกษียณตัวเองไปอยู่เขตชนบทของประเทศอังกฤษ                      
ที่ซึ่งเขาได้สานต่องานอดิเรกด้านการเลี้ยงผึ้ง !
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St. Bart’s Hospital, he was introduced 

to Dr. John Watson. Watson would later      

become Holmes’ best friend and biographer.                                                                            

They lived together until Watson got                 

married. Holmes never married and in 

fact seemed to dislike women. 

Mrs. Hudson, Holmes’ faithful landlady, often scolded                          

Holmes for being messy, as he left piles of papers everywhere.          

He also made messes when he performed chemistry experiments. 

In addition to these, Holmes spent his free time playing the 

violin, writing scientific articles about chemistry, beekeeping 

or tobacco. 

Those who think Holmes was a real person assume he                       

retired to the English countryside, where he pursued his hobby 

of beekeeping!

Sam
ple




