BOLI SME NA ...

Po stopá
ch ...
... Sherlo
cka Holme
sa

Slávneho detektíva
Sherlocka Holmesa sme našli
v Divadle Jonáša Záborského v
Prešove. Niektorí študenti sa na túto
zaujímavú cestu vybrali preto, aby
sa „uliali“ z vyučovania, iných zas
ťahala zvedavosť pozrieť si muzikál.
A tak sme sa prostredníctvom
hudby, spevu i tanca a zaujímavého
deja presunuli do roku 1888 do
Londýna.
„Porušil som jednu zo zásad Hippokratovej prísahy. A preto som ťa
stratil. Či má význam ostať ešte na
tomto svete? Odpusť mi, zbohom.“
To boli slová doktora Johna Watsona, ktoré adresoval svojej žene
Mary Watsonovej. Pomalým, tichým
krokom sa pobral od jej hrobu k
hrobu najlepšieho priateľa Sherlocka Holmesa. „A teba som stratil,
priateľ môj, kvôli hlúpej chybe.“ Ako
tak kľačal a utápal sa v spomienkach na ženu a kamaráta, prišla za
ním neznáma postava. „Úprimnú
sústrasť.“ Watson sa strhol. „Vari ma
nepoznávaš, John? Nepáčim sa ti
v tomto obleku? Prepáč, ale nemal
som viacej času na lepší oblek,“
povedal
po-
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bavene
Sherlock Holmes
a John odpadol.
Áno, čítate správne. Sherlock
Holmes žije! Ako sa neskôr ukázalo,
detektív sa 3 roky ukrýval pred
úhlavným nepriateľom Jamesom
Moriatym. A teraz sa vrátil späť do
Londýna, aby
ho našiel. Ani
vo sne mu
však nenapadlo, že
s kolegom
doktorom
Watsonom a
inšpektorom
Lestradom
budú riešiť
záhadné a
čoraz častejšie
vraždy v
Londýne. Jack
Rozparovač,
ako sa sám vrah nazval, si najprv
vybral obyčajnú ženu, Mary Watsonovú, ktorú brutálnym spôsobom
zabil. Postupne si vyberal ženy z
verejného domu. Ženy omámené
indickým ópiom sa nechali unášať
hudbou a sladkými rečičkami vraha
a v takejto príjemnej atmosfére
skončila jedna bez ucha, druhá
bez ľadviny, tretia s podrezaným hrdlom. Tieto „odkazy“ posielal Rozparovač
detektívom a zanechával
im odkazy v miestnych
novinách. S pomocou
patológa našli napísané
na papierikoch číselné
šifry, ktoré boli skrútené do
maličkých trubičiek a ukryté
v ušiach žien. Geniálny Sherlock tieto šifry rozlúštil a vraha
vypátral. Paralelne s hľadaním

vraha sa rozvíjal
ľúbostný príbeh medzi Watsonom a sirotou Mary Jane, ktorú
zachránil, keď si chcela vziať život
skokom do rieky Temža. A kto bol

Jack Rozparovač? No predsa kňaz!
Pôsobivý dej sprevádzala príjemná
hudba, tanec a bezchybný spev
a nemenej zaujímavé boli i texty,
napr. „Ženská myšlienka je ako
kométa. Buď spôsobí katastrofu
alebo zázrak.“ Herci predviedli
obdivuhodný výkon, ktorý nadšení
diváci odmenili burácajúcim potleskom. Kto nevidel tento muzikál,
môže ľutovať. A moje pocity? Milujem muzikály.
IVANA

