
ENDEVINA QUI 
éS EL CULPABLE 
amb Sherlock Holmesamb Sherlock Holmes

Textos: Sandra Lebrun

Il·lustracions: Loïc Méhée
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BENVINGUT, JOVE DETECTIU!
El teu equip t’estava esperant per resoldre 

nou dels casos més complexos.

LA TEVA MISSIÓ
Un cop fetes les presentacions, és hora de posar fil a l’agulla!

En cada cas, hauràs de recopilar pistes per anar eliminant sospitosos...

fins a desemmascarar el culpable.

Aquest és Sherlock Holmes, 
amb en Toby, el seu 

fidel company.

El doctor Watson 
t’acompanyarà tant a 

Londres com a l’estranger.

Siguis on siguis, sempre 
podràs comptar amb 

la informació de la policia 
londinenca gràcies a l’ajuda 

de l’inspector Lestrade, 
que conserva els arxius 

de Scotland Yard.
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QUÈ CAL FER?
Observa bé les solapes d’aquest llibre: hi apareixen deu terribles malfactors...

...i tu hauràs de descobrir quin de tots ells ha comès el delicte que estàs investigant!

Per conèixer els sospitosos, consulta els arxius de Scotland Yard a les pàgines 4-5. 

L’inspector Lestrade s’ha encarregat de detallar totes les dades que tenen a veure 

amb ells i que et poden resultar útils en les teves investigacions.

Prepara un retolador esborrable (per a pissarra blanca).

Al llarg de cada investigació, encercla (O) a les solapes els cinc sospitosos 

que el doctor Watson ha decidit interrogar. A mesura que vagis reunint pistes, 

marca amb una creu (X) els que no siguin culpables.

Si tens algun dubte durant la investigació, escriu un interrogant (?).

I quan només et quedi un personatge sense ratllar, hauràs resolt el cas!

Aleshores, esborra el que hagis escrit amb retolador a les solapes per iniciar 

la investigació d’un nou misteri.

També, és clar, pots copiar els noms dels sospitosos en un full de paper 

a part i anar-los ratllant.

Al final de cada cas trobaràs la resolució i tota mena d’explicacions.

No les consultis fins que no hagis trobat el culpable!

SOM-HI! NO HI HA TEMPS A PERDRE! 
La situació és crítica i Sherlock Holmes et necessita!
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Alçada: 1,71 m
Pes: 63 kg
Cabells: castanys
Ulls: marrons
Professió: professor 
de matemàtiques
Perfil: ha rebut una 
excel·lent educació. 
És l’enemic més temible 
de Sherlock Holmes
Caràcter: intel·ligent 
i amb set de poder
Especialitat: posseeix 
un herbari amb la 
major col·lecció de fulles 
seques del Regne Unit 
Tret distintiu: té una 
rata com a animal de 
companyia!

Alçada: 1,77 m
Pes: 61 kg
Cabells: grisos
Ulls: grisos
Professió: coronel
Perfil: d’origen 
aristocràtic, és un 
còmplice del professor 
Moriarty
Caràcter: perillós 
i fidel en l’amistat
Especialitat: 
apassionat dels museus
Tret distintiu: sempre 
porta un monocle a 
l’ull esquerre

James Moriarty CoRonel 
Sebastian Moran

 ELS ARXIUS DE      SCOTLAND YARD

Alçada: 1,87 m
Pes: 123 kg
Cabells: castany fosc
Ulls: blaus
Professió: professor 
de dibuix
Perfil: fill d’un membre 
de la guàrdia reial i 
d’una cantant. Freqüenta
els ambients mundans
Caràcter: seductor 
i rondinaire
Especialitat: va 
guanyar un concurs 
de cuina
Tret distintiu: boig pel 
futbol, no suporta els 
ratolins

CESC
 BALAPERDUDA 

Alçada: 1,76 m
Pes: 66 kg
Cabells: grisos
Ulls: marró clar
Professió: lord
Perfil: descendent 
d’una il·lustre família 
escocesa, va ser 
el cap d’una banda 
de malfactors
Caràcter: pacient i 
calculador
Especialitat: antic 
campió d’equitació 
i apassionat de 
l’antic Egipte
Tret distintiu: coixeja 
des que va caure d’un 
cavall

LOrd mac cabre

Alçada: 1,90 m
Pes: 72 kg
Cabells: negres
Ulls: blaus
Professió: poeta
Perfil: nascut al 
si d’una família 
d’escriptors cèlebres, 
busca la inspiració per 
tots els mitjans
Caràcter: curiós 
i nostàlgic
Especialitat: té una 
memòria prodigiosa
Tret distintiu: al·lèrgic 
al pèl dels animals

TOMÀS MALPÀS

4
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 ELS ARXIUS DE      SCOTLAND YARD

Alçada: 1,70 m
Pes: 53 kg
Cabells: negres
Ulls: verds
Professió: banquera 
Perfil: vídua per quarta 
vegada, ha heretat una 
gran fortuna
Caràcter: gelosa i sense 
escrúpols
Especialitat: buscar 
un marit ric
Tret distintiu: 
disposada a tot per 
amassar més diners

Alçada: 1,80 m
Pes: 89 kg
Cabells: castanys
Ulls: color d’avellana
Professió: professora 
d’esport
Perfil: és filla d’una 
gran família de lladres 
i ha heretat tota la 
seva fortuna
Caràcter: rancuniosa 
i coqueta
Especialitat: campiona 
regional d’halterofília
Tret distintiu: no se 
separa mai dels seus 
braçalets

Lady namita jÈssica nalla

Alçada: 1,69 m
Pes: 47 kg
Cabells: rossos
Ulls: blau clar
Professió: perruquera 
de celebritats
Perfil: és filla d’estrelles 
americanes i somia ser 
també rica i famosa
Caràcter: egoista 
i inquieta
Especialitat: és la reina 
dels monyos i fan de 
La guerra de les 
galàxies
Tret distintiu: li 
encanten les perruques 
i els anells

MARGARET KILLER

Alçada: 1,75 m
Pes: 57 kg
Cabells: rojos
Ulls: blaus
Professió: artista 
de circ
Perfil: rica hereva 
d’una família irlandesa; 
sempre al lloc equivocat 
i en el moment 
equivocat
Caràcter: susceptible 
i supersticiosa
Especialitat: 
guanyadora del 
campionat provincial 
de velocitat
Tret distintiu: és la 
reina de les catàstrofes

ELISABETH 
GOODLUCK

Alçada: 1,77 m
Pes: 50 kg
Cabells: negres
Ulls: grisos
Professió: dissenyadora 
de moda
Perfil: descendent de 
la família reial francesa 
i convidada habitual 
a totes les vetllades
Caràcter: puntual 
i romàntica
Especialitat: coneix 
tots els contes de fades 
i somia convertir-se 
en marquesa
Tret distintiu: té el 
son lleuger

JOSEFINA 
MALAESPINA

5
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PÀNIC A 
L’ORIENT EXPRESS

Sherlock Holmes i Watson viatgen en direcció a Venècia a bord del cèlebre tren Orient Express. 
I, per descomptat, en Toby, el gos de Sherlock Holmes, els acompanya en el viatge! Han passat tot 
el matí confortablement instal·lats a la cafeteria del tren, escoltant un pianista que interpretava 
peces del famós compositor Chopinet. El cambrer anuncia als clients que aviat se servirà el dinar. 
Els dos amics es dirigeixen cap al vagó restaurant…

Senyors, el dinar se 
servirà d'aquí a 10 minuts. 
Tinguin la bondat de passar 

al menjador… Que bé! Justament 
ara començava a 
notar un rau-rau 

a l’estómac.

7
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És terrible! El nostre cambrer 
ha estat agredit i no podem posar 
els coberts perquè els ganivets han 

desaparegut! Això arruïnarà la 
reputació de l’Orient Express!

Primer de tot, escoltem els testimonis…

Ull viu, jove detectiu! Ajuda’m a trobar les pistes… 
per detenir el culpable!

UN NOU CAS PER AL NOSTRE EQUIP!UN NOU CAS PER AL NOSTRE EQUIP!

Qui ha robat els ganivets del restaurant?

Però quan hi arriben…

8
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LA VÍCTIMALA VÍCTIMA

ELS TESTIMONISELS TESTIMONIS

Per assegurar-me que tenia 
la millor taula, he arribat 
20 minuts abans del servei. 
Recordo que, pel camí, he 
sentit algú que corria i una 
porta que es tancava. Quan 
he trobat aquest jove cam-
brer a terra, he demanat 
socors immediatament. En 
veure que tot el que tenia 
era un gran bony al cap, he 
tret el meu flascó de sals. El 
senyor Afè s’ha despertat a 
l’instant. Evidentment, no 
podia portar-lo jo tota sola, 
de manera que he esperat 
que vinguessin a ajudar-me.

Era amb el meu ajudant de 
cuina quan he sentit un crit 
de socors. He dit a l’ajudant 
que anés a avisar el senyor 
director i tot seguit he anat 
a veure què passava al men-
jador. Quan hi he arribat, la 
senyora Sensepor exami-
nava el bony del cambrer, 
que acabava de recobrar el 
sentit.

Era al meu despatx parlant 
amb un passatger poeta 
des de feia uns vint minuts 
quan he rebut una trucada 
de l’ajudant de cuina. Fal-
taven vint minuts per a les 
dotze del migdia, aproxi-
madament. M’ha demanat 
que anés urgentment al 
restaurant, així que he sor-
tit del meu despatx i, quan 
hi he arribat, he ajudat el 
cuiner a portar el nostre 
cambrer al sofà.

El dinar se serveix sempre a les 12 en punt del 
migdia. Una hora abans, com sempre, he comen-
çat a parar les taules quan, de sobte, he sentit un 
soroll de vidres trencats. No he tingut ni temps de 
girar-me: algú ha vingut per darrere i m’ha esta-
bornit d’un cop. Eren poc més de les 11.30, ho 
recordo perquè he sentit el carilló.
Quan he recobrat el sentit, una passatgera 
m’aguantava el cap i em feia olorar un flascó de 
sals. En Rodolf i el senyor director han arribat al 
cap de 5 minuts i m’han fet estirar al sofà.

Primer de tot, escoltem els testimonis…

CARMEN SENSEPOR
UNA PASSATGERA

RODOLF OGÓ
EL CUINER

WALTER MINUS
EL DIRECTOR

A quina hora ha rebut el cop el cambrer? Entre les _._ h i les _._ h.

A quina hora ha arribat la senyora Sensepor? A les _._ h.

A quina hora ha arribat algú al despatx del director?

Cap a les _._ h.

REPASSEM :R EPASSEM :

ENRIC AFÈ
EL CAMBRER DEL VAGÓ RESTAURANT

Què recorda 
exactament, 
senyor Afè?

Senyors testimonis, com que han 
estat els primers al lloc dels fets, vull que 

m’expliquin tot el que sàpiguen.

9
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ARA ET  TOCA A  TU !ARA ET  TOCA A  TU !

ELS SOSPITOSOSELS SOSPITOSOS

Després d’haver examinat la llista dels passatgers i del personal, el doctor Watson té 
cinc sospitosos. Sherlock Holmes s’afanya a interrogar-los un per un per escoltar les 
seves coartades i es queda parat quan descobreix que entre ells hi ha el seu pitjor enemic!

Holmes, vostè és la meva mi-
llor coartada! Em sorprèn que 
encara no m’hagués vist, em 
pensava que no se li escapava 
res! Era a la cafeteria, just 
darrere seu. La melodia de Cho-
pinet era d’allò més agradable, 
oi? Quan vostè ha marxat de la 
cafeteria eren les 11.50, senyor 
Holmes.

James Moriarty

Era a la cafeteria i a algú li ha 
caigut la tassa de te i m’ha tacat 
el vestit. Per sort, no m’he cre-
mat! De seguida he anat al meu 
compartiment per canviar-me 
de roba abans del dinar. No 
podia presentar-me al men-
jador amb un vestit tacat!

núm. 1

REPASSEM :R EPASSEM :
Per a cada sospitós, indica, quan sigui possible:

núm. 2

ELISABETH GOODLUCK

Reuneix els cinc sospitosos que ha selec-
cionat el doctor Watson: identifica’ls a 
les solapes del llibre, rellegeix-ne els 
perfils atentament als arxius de Scot-
land Yard (pàgines 4 i 5) i repassa les 
dades amb Sherlock Holmes.

On era a l’hora del robatori?

ELISABETH GOODLUCK

JOSEFINA MALAESPINA

LORD MAC CABRE

TOMÀS MALPÀS

JAMES MORIARTY .................................................

............................................

............................................

.................................................

.................................................

Quina casualitat, 
professor Moriarty…, vostè per 
aquí! Ja li convé tenir una bona 
coartada! I als altres sospitosos 

també, és clar!

núm.1

núm.2

núm.3

núm.4

núm.5
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He dormit molt malament. Per 
això, després d’esmorzar, he 
tornat al llit. De fet, he demanat 
al revisor que em despertés, i 
així ho ha fet quan eren exac-
tament les 11.40 h. Pot com-
provar-ho parlant amb el ma-
teix revisor. Li confirmarà que 
era al meu compartiment quan 
ell m’ha avisat.

núm. 3

JOSEFINA MALAESPINA

No he sortit del meu compar-
timent en tot el matí. M’han 
portat l’esmorzar, he llegit el 
diari i després no he fet res més 
que contemplar el paisatge. 
Com que coixejo, m’és difícil 
moure’m dins un tren i limito 
al màxim els meus desplaça-
ments.

núm. 4

LOrd Mac cabre

Després d’esmorzar, he tornat 
al meu compartiment per es-
criure poemes, però de seguida 
se m’ha acabat la tinta. Ales-
hores he anat a veure el direc-
tor per demanar-li si em podia 
prestar un pot de tinta, potser 
ja ho sap per ell mateix. Escric 
amb ploma, és poètic i molt 
més elegant!

núm. 5

TOMÀS MALPÀS

Per a cada sospitós, indica, quan sigui possible:

Hi ha cap testimoni que ho provi?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Comprova aquestes declaracions llegint 
amb atenció les pàgines anteriors.

Ratlla a les solapes els dos sospitosos que 
pots descartar d’entrada.

Quin testimoni hauràs d’interrogar ara 
per avançar en la teva investigació?

........................................................................

On era a l’hora del robatori?
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PROVESPROVES

SEGU IM INVEST IGANT !S EGU IM INVEST IGANT !
•  Compta el nombre de bitllets que li han caigut al revisor i obtindràs la resposta a la pregunta del doctor 

Watson. ........................................................................
• Observa les pàgines anteriors... A qui pertany aquest compartiment? ..........................................................
............

Què feia 
aquest matí a l’hora 

del robatori?

Unapersonam’hademanatquelipiqués
alaportaperdespertar-laales11.40.

Heesperatfinsquem’haobertidesprés
heseguitfentelcontroldebitllets.

Quin era el 
número del seu 
compartiment?

Tro
bat

 al
com

part
ime

nt 
de

 lor
d M

ac 
Cab

re Jo, el doctor de 
la Crossa, certifico la discapacitat de 
lord Mac Cabre, 
    l 'ha deixat 
coix de per vida .

Sherlock Holmes interroga el revisor del tren…, però parla massa de pressa! 
Per entendre la seva declaració, separa els mots.

Observa atentament les 
proves que ha trobat. Tenen 
interès per a la investigació? 
Pots descartar algun altre 
sospitós?

Sempre a la recerca de pistes, en Toby escorcolla cada compartiment guiant-se pel seu olfacte.

Trobat al compartiment 
d’Elisabeth Goodluck

Molt bé, Toby! 
Has trobat el que 

buscàvem!
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RECAPITULEM

   Ara que tenim totes les pistes per desemmascarar el culpable, 
 fem un balanç de tot plegat.

I TU, I TU, 
HAS DESEMMASCARAT EL CULPABLE?HAS DESEMMASCARAT EL CULPABLE?

PISTA núm. 1 
Sherlock Holmes i Watson han escoltat el pianista tocar una 
melodia de Chopinet a la cafeteria del tren. Quin dels sospitosos 
ha escoltat la mateixa melodia al mateix temps que ells?

PISTA núm. 2
Tomàs Malpàs ha anat a veure el director al matí. A quina 
hora es trobava al despatx del director? I a quina hora s’ha 
produït el robatori?

PISTA núm. 3
Josefina Malaespina diu que ha dormit fins a les 11.40 h.
Diu la veritat?

PISTA núm. 4
La senyora Carmen Sensepor diu que ha sentit algú que corria.
Quin dels sospitosos no pot córrer?

PISTA núm. 5
En Toby ha trobat tiretes. Quin dels sospitosos s’ha tallat? 
Has descobert per què?

Tornem 
al menjador per 

comprovar un petit 
detall…

Observa atentament l’escena de la pàgina 8, 
en particular, els sospitosos! Hi pots trobar els 

detalls que busco?

Elemental, 
estimat Watson!Aleshores, 

el culpable és…

13
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