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EVENTYR Dr. John Watsons oplevelser i De fires tegn ligger nu nogle år bag ham, han har giftet sig og er
flyttet fra Baker Street 221B. Men han besøger ofte sin gode ven, den piberygende og kokainafhængige
violinist Sherlock Holmes. Holmes er stadig yderst aktiv som rådgivende detektiv, og han løser fortsat
forskellige sager. Det gør han primært på privat basis, men fra tid til anden hjælper han Scotland Yard og
inspektør Lestrade med særligt krævende opgaver. Watson er så heldig at ledsage Holmes på adskillige af
disse eventyr. Sherlock Holmes’ eventyr rummer nogle af de allerbedste historier om verdenslitteraturens
mest berømte makkerpar. Her må Holmes og Watson bekæmpe Ku Klux Klans forfærdelige forbrydelser,
bevæge sig rundt blandt professionelle tiggere i London, opklare sagen om tyveriet af en i sandhed sjælden
ædelsten og løse mysteriet i mesterstykket Det brogede bånd – den historie Conan Doyle selv opfattede som
en af sine bedste. For slet ikke at nævne sagen om den legendariske eventyrerske Irene Adler, som for Holmes

altid vil være Kvinden. Udgivelsen er en storskrift-udgave i to bind til svagsynede i serien
MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 

Forlaget skriver: SHERLOCK HOLMES ’ EVENTYR Dr. John
Watsons oplevelser i De fires tegn ligger nu nogle år bag ham, han
har giftet sig og er flyttet fra Baker Street 221B. Men han besøger
ofte sin gode ven, den piberygende og kokainafhængige violinist
Sherlock Holmes. Holmes er stadig yderst aktiv som rådgivende

detektiv, og han løser fortsat forskellige sager. Det gør han primært
på privat basis, men fra tid til anden hjælper han Scotland Yard og
inspektør Lestrade med særligt krævende opgaver. Watson er så
heldig at ledsage Holmes på adskillige af disse eventyr. Sherlock
Holmes’ eventyr rummer nogle af de allerbedste historier om

verdenslitteraturens mest berømte makkerpar. Her må Holmes og
Watson bekæmpe Ku Klux Klans forfærdelige forbrydelser, bevæge
sig rundt blandt professionelle tiggere i London, opklare sagen om

tyveriet af en i sandhed sjælden ædelsten og løse mysteriet i
mesterstykket Det brogede bånd – den historie Conan Doyle selv

opfattede som en af sine bedste. For slet ikke at nævne sagen om den
legendariske eventyrerske Irene Adler, som for Holmes altid vil være
Kvinden. Udgivelsen er en storskrift-udgave i to bind til svagsynede

i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Sherlock Holmes´ eventyr&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


