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Militærlæge, dr. med., John H. Watson er vendt hjem til England fra den anden afghanske krig som
rekonvalescent. Her bliver han introduceret for en vis mr. Sherlock Holmes, som søger en bofælle til et par
værelser i Baker Street 221B. De to flytter snart ind, og Watson finder ud af, at den excentriske Holmes

ernærer sig som verdens eneste "rådgivende detektiv".

Watsons nysgerrighed er pirret, og da Holmes en dag beder ham ledsage sig på en sag, slår han til. Et
uhyggeligt mysterium venter: I et forladt hus i en forstad til London ligger en mand død med ansigtet

forvredet i en grimasse af rædsel og had. Der er blodspor på gulvet, og et mystisk ord, RACHE, står skrevet
med blod på væggen. Men der er ingen sår på mandens krop og ingen spor efter håndgemæng.

Sideløbende med de to arrogante, men knap så dygtige Scotland Yard-detektiver Gregson og Lestrade,
begynder Sherlock Holmes - assisteret af Watson - sin egen opklaring af en sag, der trækker spor tilbage i

tiden til en tragedie langt fra de engelske kyster.

Med Et studie i rødt (1887) præsenteredes læserne for, hvad der skulle blive kulturhistoriens måske mest
berømte makkerpar, mesterdetektiven Sherlock Holmes og hans følgesvend og krønikeskriver Dr. Watson.

DEN NYE KOMPLETTE SHERLOCK HOLMES-UDGAVE, bind 1-9, er en fuldstændig, illustreret og
annoteret nyoversættelse af Conan Doyles historier om alle tiders store detektiv. Det er den første danske

udgave, der præsenterer de 4 romaner og 56 noveller i deres oprindelige rækkefølge og samlinger.' Citater fra
andre forfattere: Det jeg husker tydeligst fra mine første møder med Sherlock Holmes, var en trang til at gå på
eventyr. Jeg var parat til at trække i vandrestøvlerne for selv at krydse heden i tågen ved Baskerville Hall, jeg
var villig til at opsøge de dunkle, brostensbelagte gyder i London, for at komme nærmere min ærkerival,

Moriaty, og jeg higede efter at sidde foran kaminen og underholde min medlogerende med mit vid, mens jeg
pulsede på min pibe. Ikke små (eller ufarlige) ambitioner for en ti-årig dreng . - Mikkel Birkegaard Sherlock

Holmes-historierne har alt det, en god krimi efter min mening skal rumme. I stedet for hæsblæsende
actionscener, sadistiske seriemordere og den slags nymodens gejl er Holmes-historierne bygget på

tankevirksomhed, iagttagelsesevne og talent for at drage de rigtige konklusioner. Det tiltaler mig som
erklæret fan af den klassiske, britiske krimi, hvor puslespillet og den intellektuelle side af efterforskningen får
lov at spille hovedrollen. Og så skader det ikke ligefrem, at forfatteren hele tiden har humoren og de skæve
indfald med på sidelinjen. Der er god grund til at fejre Holmes' runde dag med fuld musik, og jeg glæder mig

til at kaste mig over den nye oversættelse. - Anna Grue Sherlocks sjæl sidder hverken i deerstalkeren,
merskumspiben eller forstørrelsesglasset. Alt det er rekvisitter man kan tage fra ham uden at gøre ham den
mindste smule mindre Holmes. Nej, for mig er det den fantastiske blanding af plaget arrogance og logisk leg
med detaljerne, holdt op mod en baggrund af gaslys, melodrama, London-tåge og lyden af droschehestenes
hovslag mod stenbroen, og jeg ville næppe have kunnet eller turdet skrive Kadaverdoktoren uden at kunne
min Holmes! - Lene Kaaberbøl I historierne fra Bakerstreet, er intet, som det ser ud til, og under overfladen
løber strømmen af erotik og død vidunderligt dekadent, personificeret ved den opiumsrygende mesterdetektiv

himself. Sherlock Holmes holder stadig. - Agnete Friis
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