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 Ендру Лејн је написао више од двадесет књига. Неке су романи, смештени у 

универзуму BBC-јевих телевизијских програма: Доктор Ху, Торчвуд и Рендал и Хопкирк 

(Преминули), неке су савремени романи написани под псеудонимом, а неке документарна 

дела посвећена ликовима с филма и телевизије (о Џејмсу Бонду и Валасу и Громиту). Писао 

је и за Радио Тајмс и његов амерички пандан, ТВ Гајд. Ендру живи у Дорсету, са супругом, 

сином и великом збирком књига о Шерлоку Холмсу. Скупља их више од двадесет година. 

 Шерлок је дечак који похађа школу за дечаке ,,Дипден”. На крају године надао се да ће 

се срести са својим оцем, али уместо тога среће свог старијег брата Мајкрофта. Отац није 

могао да га посети зато што је морао да остане у Индији да гуши побуну. Пошто му је мајка 

болесна, он током лета мора да буде код свога стрица Шенинфорда и стрине Ане које није 

упознао, али зна да су му најближи род. Мораће да се пресели у село Фарнам на неко време. 

Током лета подучават ће га Ејмијус Кроу. Некад је Кроу живео у Америци, хватао Индијанце 

који су нападали досељенике и убијао их. Једног дана Шерлок је упознао младића који се 

звао Метју Арнат, али су га сви звали Мети. Дечак је сироче јер није имао оца, а мајка се 

тешко разболела и убрзо умрла. Испричао је Шерлоку о тајанственој смрти једног кројача. 

Мети је, тог дана, чуо врисак и отрчао да види шта се дешава. Угледао је црни облак који се 

креће, а касније је приметио мртваца са црвеним пликовима по читавом телу. Шерлока 

почиње да занима ова мистерија и после неколико дана, у шуми са Ејмијусом, налази свог 

слугу како лежи мртав са црвеним пликовима. Око њега су нашли жути прах. Шерлок га је, 

без знања учитеља, ставио у џеп. Он тајно одлази са Метијем у град Гилфорд да би потражио 

професора Вичкоума, који је стручњак за тропске болести. Професору даје жути прах за који 

се испоставило да је полен. Дечак није ни слутио да се упетљао у прљава посла барона 

Мопертија. Барон планира да уништи читаву енглеску војску. Његова фирма бави се 

производњом војничких униформи. Моперти има лукав план како да униформе искористи 

против енглеских војника заједно са смртоносним облаком. 

 Ако желите да сазнате шта се десило на крају ове авантуре, прочитајте књигу коју вам 

препоручујем зато што је занимљива и води вас кроз вратоломно путовање – од идиличног 

енглеског села до подземља лондонских докова. 
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