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Mystiske historier Arthur Conan Doyle Hent PDF En række spændende og mystiske historier skrevet af
forfatteren bag succesen Sherlock Holmes, nemlig Arthur Conan Doyle.

Du kan bl.a. læse om toget, der forsvandt så sporløst, at Englands fineste eksperter måtte til for at klare
gåden."Sannox mysteriet" og "Tredie generation" vidner om Conan Doyles fortid som læge, og netop de

saglige indslag i fortællingerne giver de uhyggelige begivenheder sandsynlighedens præg og gør indtrykket
så meget mere virkeligt.

Du finder i alt 18 kriminal-mysterier i denne samling.

Den skotske læge og forfatter sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) står bag prototypen på den geniale
moderne detektiv, nemlig Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle skrev også andre romaner blandt andet
inden for science fiction-genren, og i slutningen af sit liv var han stor tilhænger af spiritismen, hvilket dog

aldrig fandt vej ind i Sherlock Holmes‘ stringente og rationelle univers.
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