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Alle kender Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle skabte en litterær figur, som har beholdt sin popularitet
i 125 år, og som i dag er mere elsket end nogensinde. Men hvordan kunne denne fiktive skikkelse, som en
ung, fattig, engelsk læge fantaserede frem i 1800- tallet, blive sådan en succes? FRA HOLMES TIL
SHERLOCK er bogen om de mænd og kvinder, der skabte succesen.
Om skuespillere, forfattere og fans, som i årti efter årti fornyede den kendte detektiv – fra 1890’ernes
gentleman Holmes til 2010’ernes skæve Sherlock. Den er også en tragisk historie om en mand, der forsøgte at
flygte fra den figur, han selv havde skabt, og om en arv, der ødelagde en hel slægt. Mattias Boström er en af
Skandinaviens førende Sherlock Holmes-kendere, og han giver os i denne bog en fascinerende skildring af
verdens bedste detektiv og det mere end hundred år lange spil bag kulisserne.
9788771461398 fra forlaget Modtryk. Han står nemlig opp fra de døde, og Sherlock Holmes må trå til for å
avverge en stor trussel mot det britiske kongeriket. Watson til militærforlegningen i Aldershot, hvor Det
kongelige Munster-regiment holder til. Selected pages.
E-bogs ISBN er 9788771461398, køb den her Kjøp Fra Holmes til Sherlock. Sherlock Holmes Om boken

Hunden fra Baskerville Tv-serien. Sir Arthur Conan Doyle skabte en litterær figur, som har Bli med Sherlock
Holmes og John Watson, og få Lord Blackwood til å betale dyrt for forbrytelsene sine i automaten Sherlock
Holmes The Hunt for Blackwood Sherlock Holmes is a 2009 British-American neo-noir mystery period action
film based on the character of the same name created by Sir Arthur Conan Doyle. FRA HOLMES TIL
SHERLOCK er bogen om de mænd og kvinder, der skabte succesen. Holmes in 1977 with an elder brother
Mycroft Holmes and a younger sister Eurus Holmes. NEW ADVENTURES OF FAMOUS SHERLOCK
HOLMES ARE WAITING FOR YOU. Sherlock Holmes og hans trofaste støttespiller Dr. Fire bøker om
Sherlock. Fra Holmes til Sherlock af Mattias Boström Modtryk, 2014. Det var som altid en festlig aften, hvor
der blev diskuteret alt fra Sherlock Holmes’ fødselsdag til galopløb,.
Dagens Bog giver dig et bredt sortiment af bøger og helt op til 90% på udvalgte Dagens Bog. Shop from a
range of bestselling titles to improve your knowledge at DK. Fra Holmes til Sherlock Mattias Boström
Modtryk Oversat af Connie Møller Christensen Læs videre Fra Holmes til Sherlock. Link til 'Sherlock
Holmes'. fra Sherlock Fan Page.

