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Djævelens fod Sir Arthur Conan Doyle Hent PDF Indeholder følgende Sherlock Holmes-historier:

Djævelens fod: "Djævlefodsroden" havde nær kostet Sherlock Holmes livet i den besynderlige sag om
rædslen i Cornwall.

Den fornemme klient: For at redde Miss de Merville fra hendes forgabelse i baron Grüner, måtte baronen
afsløres som "Europas farligste mand".

Den blege soldat: Hos sin forsvundne soldaterkammerats familie bliver Mr. Dodd iagttaget af en hvid
skikkelse.

Den gule diamant: Sherlock Holmes kender navnet på sin morder. Trods det ønsker han at være i enrum med
morderen; grev Sylvius.

De tre gavle: Løsningen på, hvorfor nogen vil opkøbe et gammelt hus, findes i et manuskript.

Vampyren fra Sussex: En engelsk gift peruviansk kvinde er mistænkt for at være vampyr. Hun havde suget
blod fra sit eget barn.

De tre Garrideb’er: En uhyre formue vil tilfalde Mr. Garrideb, hvis han kan finde to andre af samme navn. Er
det den egentlige hensigt?
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