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( Muzyka, Sherlock Holmes pali fajkę i czyta gazetę) 
Holmes: No no ..., niebywałe... coś takiego…zadziwiające!! 
 
(Wchodzi Watson i podaje Holmesowi list) 
Watson: Holmesie, depesza do ciebie z Windsoru. Mamy nową sprawę. 
 
Holmes: Czy coś się stało z królową?!  
(otwiera list i czyta) 
 
Watson: Nie ma przed tobą, Sherlocku, zagadek. Nie ma nad ciebie większego detektywa! 
 
Holmes: Mój drogi Watsonie, zaginęła brytyjska królowa, więc bierzmy się do pracy. Nie ma chwili  
do stracenia. Na rozwikłanie sprawy nie mamy czasu wiele. Jej wysokości może coś zagrażać. Może ją ktoś 
uprowadził? Znam wielu życzliwych ludzi. Ktoś z nich nam na pewno pomoże. 
 
Watson: Lecz gdzie jej szukać? Europa jest wielka. Królowa może być wszędzie. Trudno będzie ją odnaleźć. 
Gdzie zacząć? W Dublinie, Paryżu, Wiedniu, Mediolanie, Rzymie, czy może nawet w Warszawie? 



 
Holmes: Powtarzam, mój drogi Watsonie, w każdym europejskim kraju mam znajomych wielu. Zjednoczymy 
siły. Po naszej tradycyjnej angielskiej popołudniowej herbacie z mlekiem udamy się na poszukiwania. 
Zaczniemy od stolicy Wielkiej Brytanii, od Londynu. 
 
Watson: Zgoda, Holmesie. Czy mogę zasugerować jazdę jedną z wizytówek Londynu? Czerwonym piętrowym 
autobusem? To wielka atrakcja. Też chcę nim zobaczyć Londyn!  
 
Holmes: Nasze poszukiwania zaczniemy od Ulicy Downing Street 10. Sprawdzimy, czy Elżbieta nie udała się  
z wizytą do domu premiera. 
 
Watson: Nie zapominaj, Holmesie, że jako głowa państwa Elżbieta może być w Gmachu Parlamentu,  
gdzie zatrzymać ją mogły sprawy wagi państwowej.  
(jadą autobusem)  
 
Watson: Spójrz, Holmesie, jak dobrze widać Katedrę Świętego Pawła, znanej z Galerii Szeptów. Czy wiesz,  
że gdy stoisz po jednej stronie galerii, możesz usłyszeć dokładnie, co jest mówione szeptem po przeciwnej 
stronie, 107 stóp od ciebie? 
A tam jest London Eye! Uwielbiana przez dzieci i młodzież olbrzymia karuzela. 
Oto Harrod’s, najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Królowa tylko tutaj robi zakupy. Może wejdziemy, 
Holmesie?..... 
(wychodzą za scenę, po chwili wraca Holmes) 
 
Holmes: Nie było jej tu. Drogi Watsonie, sprawdźmy w Pałacu Buckingham, oficjalnej rezydencji królowej. 
Powinna zjawić się na codziennej zmianie warty. 
(Wchodzi Watson ze strzałą w dłoni) 
 
Watson: Sherlocku, spójrz na tę strzałę. Należała zapewne do sprawcy. Znalazłem ją przy gabinecie królowej. 
(Watson podaje strzałę Sherlockowi) 
 
Holmes: Hm. Jest zniszczona, nie wygląda na nową. (Ogląda strzałę przez lupę) Coś tu nabazgrane….  
Mój drogi Watsonie, mamy podejrzanego! Przyjacielu, pakujmy się i w drogę. Do lasu Sherwood!!  
 
Watson: Taaaaak…. Wspólnymi siłami odnajdziemy królową Elżbietę. Nikt z nami nie wygra.  
(wychodzą i wracają z Robin Hoodem) 
 
Robin Hood: Panowie, to pomyłka! Nie jestem żaden sprawca. Jestem Robin Hood, który odbiera bogatym,  
a oddaje biednym. Nie porywam ludzi. To prawda - byłem wielkim rozbójnikiem, ale walczyłem z szeryfem  
z Nottingham, nie z naszą monarchinią.  

 
Holmes: Tak, tak, wierzę panu. Znam pana doskonale. Jest pan dobrym człowiekiem, który przyjaciół  
nie opuszcza w potrzebie. Bardzo przepraszamy pana. Ma pan wielu przyjaciół: braciszka zakonnego, Marion, 
Małego Johna i Maura Azima. Zjednoczmy zatem siły i ruszajmy rychło odnaleźć królową.  
 
Robin Hood: Sprowadzę królową na tron tak szybko, jak pomogłem odzyskać władzę królowi Ryszardowi 
Lwie Serce. Ruszajmy na poszukiwanie królowej. Znowu zaczyna padać… Angielska pogoda trudna jest  
do zniesienia… 
(Robin Hood wychodzi, uczeń klasy III śpiewa piosenkę „Singing in the rain”) 
 
Holmes (pokazuje strzałę Watsonowi): Ależ to dziecinnie proste. Czyż nie widzisz, drogiWatsonie, tych trzech 
kółek i kreski? To chyba jest jakaś roślina… Trójlistna koniczyna. Może to klucz do zagadki, może znajdziemy 
rozwiązanie?! Pomyśl, drogi Watsonie. Od wieków trójlistna koniczyna jest symbolem Irlandii… 
(Watson zamiera z przerażenia) 
 



Watson: Nie może być!! My ślisz, Holmesie, o Irlandzkiej Armii Republikańskiej?? Tych nikczemnikach, 
którzy pragną oddzielić się od Wielkiej Brytanii?? Czy to oni stoją za uprowadzeniem królowej? 
(Holmes w zamyśleniu pyka fajkę) 
 
Holmes: Koniczynę, drogi Watsonie, wykorzystał w swych naukach święty Patryk, kiedy nawracał 
mieszkańców tej przepięknej szmaragdowej wyspy. Trójlistna koniczyna symbolizowała Trójcę Świętą. 
(wchodzą Irlandki) 
 
Watson: Czy ja panie znam? Panie jakieś takie – zielone. Czy panie stąd pochodzą? 
 
Irlandka: Jesteśmy elfami Irlandii Północnej, kraju zieleni. Irlandczycy oraz irlandzkie elfy słyną  
z gościnności. Panie Holmes, jest wczesna godzina – czy zechce zjeść Pan z nami irlandzkie śniadanie? Jajko 
sadzone na bekonie, kiełbaski, pomidor, grzanki i oczywiście pudding black&white. To taka kaszanka, 
aromatyczna od ziół, spieczona na chrupiąco w kolorach czarnym i białym. Zapewniam, że znakomita.  
(podaje talerz) 
 
Holmes: Hmm, tak, dziękuję. Chętnie zjem śniadanie. A zatem elfami jesteście, przemiłe panie? 
 
Irlandka:  Jesteśmy nieodłączną częścią tradycji ludowej. Karzemy niegodziwości śmiertelników, nagradzamy 
szlachetność, ale również możemy spłatać złośliwe figle i zsyłać nieszczęścia. Mieszkamy w starożytnych 
kopcach. Spędzamy czas na tańcach i zabawach urządzanych przy akompaniamencie magicznej muzyki. Każdy 
człowiek wchodząc w krąg tańczących elfów zapomina o całym świecie i może spędzić między nami całe lata 
nieświadomy upływającego czasu. Wysłuchać racz, królu detektywów, naszej muzyki, a pokochasz ten kraj  
i jego mieszkańców, którzy podłości się nie dopuszczają.  
(muzyka irlandzka Celtic Spirit „Lord of the dance” – taniec 6  dziewcząt) 
 
Holmes: Naród, który tak kocha taniec i śpiew, nie może być narodem nikczemnym. Chętnie bym z wami 
zatańczył, lecz nie dziś. Do widzenia. Mamy bardzo ważne zadanie do wykonania. 
 
Irlandka:  To brzmi ciekawie. Możemy w czymś pomóc? 
 
Watson: Szukamy królowej, która zaginęła.  
 
Irlandka:  Może do Belfastu, naszej stolicy, zawitała? Nie można go pominąć w Irlandii będąc. Osobiście 
polecam pójść do parku Dixon, gdzie co roku odbywa się międzynarodowa wystawa róż i gdzie można 
podziwiać ok. 100 000 odmian tych kwiatów. Ponadto nie można nie odwiedzić doku, gdzie zbudowano 
słynnego "Titanica".  
 
Holmes (łapie się za serce): Nasza królowa na Titanicu!!! 
 
Irlandka:  Może kanał La Manche przepłynęła?  
 
Holmes: Cóż, być może. Ruszajmy, drogi Watsonie, przeszukać Europę. 
 
Irlandka: Chętnie pomożemy. Na naszej szmaragdowej wyspie pytać o nią będą rzesze wróżek. 
My udajemy się właśnie z występami do Hiszpanii.   
(Irlandki wychodzą) 
 
Holmes: Hiszpanie należą do wyjątkowo muzykalnych narodów. Znanym powszechnie jest powiedzenie,  
że chłopcy rodzą się z gitarami w ręku. 
 
Watson: Holmesie, spójrz, co znalazłem przed chwilą. (pokazuje czarną maskę) Wiatr przywiał od strony 
Madrytu. 
(wchodzi Zorro) 
 



Zorro:  Witamy w jednym z najcieplejszych krajów Europy – Hiszpanii – tradycyjnym dzień dobry „Buenos 
dias”!!! Jam Don Diego de la Vega. A panów jaka godność?  
(mierzy szpadą w Holmesa i Watsona) 
 
Holmes: Buenos dias. Jestem Sherlock Holmes, a to mój druh, Doktor Watson. Czyś ty aby nie Zorro, dzielny 
mężu? 
 
Zorro:  Jam to. A to moja maska. Proszę mi ją oddać. Jak ja bez niej będę walczył z tyranami? Od razu mnie 
rozpoznają. 
 
Watson: To wy już nie walczycie z bykami? Hiszpańska corrida to przecież wielka atrakcja dla młodych  
i odważnych mężczyzn. 
 
Zorro:  Prawda to, ale jeszcze bardziej lubimy śmiać się i bawić. Często urządzamy targi i zabawy, tak zwane 
fiesty. Wszyscy bawią się wspólnie na ulicach miast. Nasza stolica, Madryt, wprost emanuje niesłychaną 
energią i żywiołowością w dzień i w nocy. To miasto nigdy nie śpi, moi amigos! 
(grupa tancerek śpiewa „Espaniol”  imitując walkę z bykiem) 
 
Holmes: Zorro, mój amigo, czy wśród tych tańczących niewiast nie zauważyłeś naszej monarchini? 
 
Zorro:  Wasza królowa zaginęła? Chętnie pomogę szukać.  
 
Watson: Czy będziesz tak uczynny i oprowadzisz nas po zakątkach waszej stolicy? Może natrafimy na ślady 
bytności królowej? 
 
Zorro  (kłania się): Będę zaszczycony! Jak wiecie, Madryt znany jest z bogatych muzeów, takich jak Prado. 
Waszą monarchinię z pewnością zainteresowałby fakt, iż zbiory muzeum obejmują dzieła z kolekcji 
królewskiej, zbierane od XVI do XIX wieku. Jeżeli wasza królowa życzy sobie zachwycić się oryginałami dzieł 
takich artystów jak Velazquez, Goya, Bosch czy El Greco, może to uczynić tylko w Madrycie. 
 
Wielką atrakcją turystyczną jest też świątynia Deboda, staroegipska budowla sprowadzona w czasach budowy 
tamy asuańskiej i pieczołowicie odtworzona w pobliżu Rosales. Rozciąga się z niej widok na całe miasto. 
Panowie pozwolą, że zaprowadzę. 
 
Czy wasza monarchini pasjonuje się, jak my, sportem?? A zatem udajmy się za poszukiwania do największej 
hiszpańskiej areny, na której odbywają się walki byków, która może pomieścić 23 tysiące widzów.  
Lub do klubu piłkarskiego Real Madryt. 
  
Holmes: Watsonie, czuję, że razem znajdziemy królową. Zjednoczymy siły. Jeden za wszystkich...  
(wchodzą  Czerwony Kapturek i Kot w Butach) 
 
Kapturek: ... wszyscy za jednego. Ale to nie ta historia. Bon jour, monsieur Holmes. Jakie masz zadanie? 
 
Holmes: Bon jour. Wraz z przyjaciółmi przeszukuję Europę całą. Musimy odnaleźć brytyjską monarchinię, 
Elżbietę II. Tropy prowadzą nas w głąb kontynentu. Przypuszczamy, że podróżuje nie z własnej woli. 
 
Kapturek: Możesz na mnie liczyć. Ja i Kot w Butach uwolnimy tę zacną damę z każdych opresji. „Wolność, 
równość, braterstwo” – to podstawowe wartości każdego Francuza. 
 
Watson: Jesteście wojownikami? 
 
Kapturek: Panowie, pozwólcie. Jeśli lubicie o walkach i bitwach słuchać, ja wam coś opowiem. Obroniłam 
babcię przed złym wilkiem i…. 
 



Zorro: A to mi przechwałki!! Ja walczę z bykami! Jestem Hiszpan z krwi i kości. Zapraszam was na corridę, 
lecz najpierw, zamiast się kłócić, odnajdźmy królową. Gdzie jej szukać? Ruszcie głową! 
 
Kapturek:  Kopciuszek może wiedzieć. Był na balu u księcia. Nie ma wspanialszych balów nad francuskie. 
Francja to przecież ojczyzna mody. Jeżeli wasza królowa chce być na topie, to nie mogła ominąć Francji. Paryż, 
stolica Francji, zawsze podpowie, co jest w dobrym stylu, co modne i co nada szyku. (wchodzi odmieniony 
Kopciuszek) Popatrz tylko na Kopciuszka, jak się odmienił!! Istny Wersal!!  
Chcecie znaleźć Elżbietę w Paryżu – służę pomocą.  W Paryżu znajduje się wiele zabytków z różnych epok, 
dzieł sztuki, budowli architektonicznych, muzeów, uczelni oraz instytucji o znaczeniu międzynarodowym. 
Które mogą zainteresować osobę o tak wyszukanym guście? Niech wybiorę kilka z tak ogromnej liczby.  
Oto wieża Eiffla (ma 324 metry!). Katedra Notre Dame – pozdrowienia dla znanego stąd Dzwonnika.  
Tu budynki Sorbony, słynnego uniwersytetu – kiedy dorosnę, chcę tu studiować. To najbardziej prestiżowa 
uczelnia we Francji. Pierwszą kobietą-profesorem na Sorbonie była Maria Skłodowska-Curie. 
Oto Luwr, dawny pałac królewski, obecnie muzeum sztuki  z dziełami Leonarda da Vinci i rzeźbami Michała 
Anioła. 
 
Kot (marudzi): Kapturku, tak długo wędrujemy, czy nie czas na mały posiłek? 
 
Kapturek:  A, tak, co to ja mam w koszyczku? Same smakołyki! Specjały kuchni francuskiej: ślimaki, żabie 
udka, pasztet z gęsich wątróbek. Są i sery. Pycha!!! We Francji jest ponad 300 gatunków sera. Proszę się 
częstować. Dla wszystkich wystarczy. Obowiązkowo mam też bagietki. 
 
Kot:  Pamiętaj, Kapturku, że te zapasy muszą ci wystarczyć aż do Disneylandu pod Paryżem. 
 
Kapturek:  Prawda to. Jutro w Disneylandzie ma być autor opowieści o mnie, pan Charles Perrault. Pożegnam 
was francuskim do widzenia - Au Revoir!! 
(wychodzą Kapturek, Kopciuszek, Zorro) 
 
Kot (do Holmesa): Panowie udają się na południe? Przyłączę się, jeżeli ślady prowadzą panów w kierunku 
kraju o cieplejszym klimacie.  
 
Oooo-jak ciepło, jak przyjemnie. Ciepły piasek, piękne plaże i wieeeeelkie słońce! Włochy to wspaniaaaały 
kraj!! 
 
Watson: Holmesie! Popatrz, popatrz!! Czyż to nie królowa?! (wskazuje na Pinokia) 
 
Holmes: Gdzie , gdzie?? To coś dziwnego, to nie jest królowa! 
 
Watson: Rzeczywiście, nos jakiś niepodobny… Hej, pajacyku!! 
 
Pinokio: Ja nie jestem pajacem, jestem prawdziwym chłopcem!! Co z tego, iż jestem wyrzeźbiony  
przez Dżepetta!! 
 
Holmes: Tak, tak, to was stworzył pisarz włoski Carlo Collodi. Jak każdy Włoch na pewno bywasz  
w kawiarenkach i tańczysz. Znasz doskonale Rzym, Neapol i Wenecję, iście królewskie miasta.  
Czy nie spotkałeś naszej monarchini? 
 
Pinokio: A i owszem. Oprowadziłem ją po Rzymie, naszej stolicy. Pokazałem jej Koloseum, wspięliśmy się 
razem na jedno z siedmiu wzgórz, na których powstał Rzym – na Kapitol. I zrobiliśmy sobie razem zdjęcie  
przy fontannie Di Trevi. Chcecie zobaczyć? (pokazuje zdjęcie) Zwyczajowo rzuciła do fontanny kilka monet  
– to znak że jeszcze tu wróci. Włożyła też rękę w Usta Prawdy. Podziwiam ją – ja bym się nie odważył…  
Z pewnym dziwnym panem udała się w dalszą drogę. 
 
Watson: Dokąd? 
 



Pinokio: Do Wenecji. Mówiła, że w Anglii klimat jej nie służy, że musi wyjechać, odpocząć na łonie natury, 
gdzie powietrze lepsze, gdzie jest słońca więcej.  
 
Kot (wtrąca): O tak, słońca więcej! 
 
Pinokio: Ale w Wenecji właśnie padało i cały Plac Świętego Marka był zalany, więc ruszyła w dalszą drogę, 
mimo że Plac nazwany był przez Napoleona najlepszym salonem Europy. 
 
Holmes: Co!? Wyjechać!? Sama chciała!!! Więc nikt jej nie uprowadził? To po prostu niesłychane. Królowa 
sama porzuciła swe obowiązki, Watsonie! 
 
Pinokio: Jechała tam, gdzie piękna muzyka, zachwycające krajobrazy i inne walory wymieniała, aha i chciała 
nabyć obcą walutę…  
 
Holmes: Nie kłamiesz ty aby? 
 
Pinokio: Jak pizzę kocham – prawdę mówię! Pan wie, że nie ma pizzy lepszej niż włoska. To nie jest taki 
zakalcowaty twór jak na przykład w Wielkiej Brytanii. We Włoszech jest ona cienka i płaska, nie smaży się jej 
w dużej ilości tłuszczu. Poza tym pizzę przyrządzamy na sposób tradycyjny, w piecach opalanych węglem,  
a nie w tych waszych kuchenkach mikrofalowych!! Pyyycha!! 
 
Watson: Łakomczuch z ciebie. Kupimy ci lody włoskie, jeśli nam powiesz, w którym kierunku udała się 
królowa. Trzeba ja nakłonić do powrotu z wagarów. 
(4 uczennice klasy II śpiewają piosenkę „I like spaghetti”) 
(Kot i Pinokio wychodzą) 
 
Holmes: Jakiż to piękny kraj, Watsonie! Jest tu wszystko: plaże, równiny pełne słoneczników i winorośli, 
wspaniała architektura i ten pokryty śniegiem szczyt Triglav. To duma i źródło inspiracji Słoweńców od ponad 
tysiąca lat. Czy wiesz, Watsonie, że Słoweńcy wierzyli, że góra jest siedzibą trzygłowego boga i nikt  
nie ośmielał się tam wejść? Dziś Triglav, którego nazwę tłumaczy się dosłownie jako „Trzygłowy,” zdobi flagę 
Słowenii. 
  
Watson: Jak przystało na kraj, gdzie narciarstwo jest niemal świętością, jest tu wiele stoków i skoczni 
narciarskich. Zobacz, Holmesie! Czy to nie Elżbieta? Nie, to tylko skoczek. Jesteśmy przecież w Planicy.  
To tutaj Adam Małysz odbierał cztery razy Kryształową Kulę w skokach narciarskich. 
(wchodzą roztańczeni 4 Słoweńcy) 
Czy panowie świętują kolejne zwycięstwo Małysza? 
 
Słoweńcy: Dober dan. Świętujemy trzecią rocznicę wstąpienia Słowenii do Unii Europejskiej. Przyłączą się 
panowie do zabawy w naszej stolicy, w Ljubljanie? Piknik odbędzie się oczywiście na placu naszego poety 
Preserena, niedaleko potrójnego mostu. Sama nazwa stolicy świadczy, że jest naszym ukochanym miastem. 
Jesteśmy z niej bardzo dumni. Nie ma bardziej przyjacielskiego miasta! 
(muzyka i ludowy taniec „4 fantje” w wykonaniu 4 chłopców) 
 
Watson: Chętnie potańczylibyśmy dłużej, ale obowiązki wobec kraju wzywają. Podobno w waszych 
obchodach wzięła udział nasza królowa… 
 
Słoweniec: Tak, ale już jej tu nie ma. Poleciliśmy jej odwiedzić wysychające co rok jezioro w Cerknicy.  
Po drodze zwiedziła Jaskinię Postojną. Elżbieta lubi zwierzęta, więc z pewnością zainteresował ją odmieniec 
jaskiniowy, zwany przez nas ludzką rybką. To ślepe stworzonko o różowej (pod wpływem światła 
elektrycznego) skórze przypominającej ludzką. Bardzo sympatyczny i żyje tylko tam, w krasowej jaskini. 
 
Holmes: Czy wiedzą panowie, dokąd się udała Elżbieta? Podobno był z nią tajemniczy człowiek. Nie chcemy, 
aby coś jej się stało.  
 



Słoweniec: Wyruszyła dalej na wschód z hrabią Drakulą. Panowie przecież pamiętają, że jego Rumunia jest 
najmłodszym krajem Unii Europejskiej.  
(Słoweńcy wychodzą) 
 
(wchodzi Królowa i Drakula) 
 
Królowa: (idzie pod rękę z Drakulą) Pięknie opowiadasz, panie Drakulo, o historii waszego kraju. Niewiele  
o nim wiedziałam. Teraz widzę, jak tu pięknie. Rumuńska Transylwania to wspaniałe miejsce. Może oddam 
memu synowi, Karolowi, koronę i przeniosę się do jednej z twych twierdz, które doskonale bronią granic…  
 
Drakula: Cieszę się, Wasza Wysokość, że przyjęłaś moje zaproszenie. Jest przecież wiele pięknych krajów. 
Czy podoba ci się w Sighisoarze? Tu się urodziłem. Jest to miasto-muzeum i przyciąga wspaniałą panoramą. 
Przypomina średniowieczny gród. Opasana jest murami, najeżonymi basztami. 
Moja druga siedziba, ta bardziej filmowa, jest w Branie. 
 
Holmes: Witaj, wasza wysokość, wszędzie cię szukamy. Zaniepokoiliśmy się niezmiernie. Wasza wysokość tak 
nagle zniknęła bez słowa wytłumaczenia. 
 
Elżbieta: Drogi detektywie, jestem głową państwa od wielu lat. Musiałam przypomnieć sobie, jak to jest 
podróżować tylko dla przyjemności. Nie gniewaj się, Holmesie, ale ty też zasiedziałeś się ze swoją fajką  
na Baker Street w Londynie. Przyznaj, czyż nie jest przyjemnie w tej Unii Europejskiej? Jesteśmy jak wielka 
rodzina. 
 
Holmes: Masz rację, wasza wysokość. Każdy kraj Unii jest piękny i każda z naszych bajkowych postaci  
to powie o swojej ojczyźnie. Tu słońce, tam śnieg, tu góry, tam morza brzeg. Tu lasy, a tam równiny. Tu stare, 
tam nowe.  
 
Drakula: Każdy kraj jest inny, każdy jest oryginalny, lecz nie licytujmy się, który jest wspanialszy. Zatańczmy 
teraz taniec przyjaźni, a potem wspólnie świętujmy. Proszę jednak pamiętać, że kuchnia rumuńska jest pełna 
mięs, tłustych jak to tylko możliwe. Wegetarian czekają tu ciężkie czasy. 
(3 chłopców z klasy VI tańczy i śpiewa piosenkę „Dragostea Din Tei”) 


