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"Da jeg vendte mig igen, stod Sherlock Holmes og smilede til mig hen over mit skrivebord. Jeg rejste mig op,
stirrede fuldstændig forbløffet på ham nogle sekunder, og så lader det til, at jeg må være besvimet for første
og sidste gang i mit liv." Ti år efter Sherlock Holmes' formodede død i Reichenbach-vandfaldet, bøjede

Arthur Conan Doyle sig med Sherlock Holmes vender tilbage for presset fra sine fans og pustede igen liv i sin
figur. Til Dr. Watsons overraskelse og til glæde for sine fans, dukkede Holmes igen op i Baker Street for at

påbegynde en ny stribe eventyr. Blandt de berømte sager som Holmes og Watson tager sig af er "De dansende
mænd", "Den enlige cyklist" og "De seks Napoleonbuster". Den nye komplette Sherlock Holmes-udgave er
en fuldstændig, llustreret og annoteret nyoversættelse af Conan Doyles historier om alle tiders store detektiv.
Det er den første danske udgave, der præsenterer de fire romaner og 56 noveller i deres oprindelige række

følge og samlinger.

BIND 1: ET STUDIE I RØDT

BIND 2: DE FIRES TEGN

BIND 3: SHERLOCK HOLMES' EVENTYR

BIND 4: ERINDRINGER OM SHERLOCK HOLMES

BIND 5: BASKERVILLESLÆGTENS HUND

BIND 6: SHERLOCK HOLMES VENDER TILBAGE

SIR ARTHUR IGNATIUS CONAN DOYLE (1859-1930) var uddannet læge, men begyndte tidligt at skrive
og forlod efterhånden lægegerningen helt til fordel for forfatterkarrieren. Doyle skrev i mange genrer -

historiske romaner, science-fiction, eventyrromaner og nonfiktion - men det var historierne om
mesterdetektiven Sherlock Holmes, der slog hans navn fast og blev hans eviggyldige bidrag til

verdenslitteratur historien.
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