
Sherlock Holmes arkiv af Conan A. Doyle  
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 301 sider 
Kriminoveller med detektiven Sherlock Holmes og hans ven 
og hjælper dr. Watson . 
 
 
 
 
 
 
 
 
En studie i blod af Bonnie MacBird 
HarperCollins Nordic, 2016.  - 302 sider 
Krimi. Sherlock Holmes og vennen dr. Watson bliver tilkaldt 
af den smukke La Victorie, da hendes uægte søn er forsvun-
det. Samtidig stjæles en værdifuld statue af Nike, og flere 
børn findes myrdet ved et silkespinderi. Er der en sammen-
hæng - og kan Sherlock Holmes opklare sagen.  
 
 
 
 
Fra Holmes til Sherlock af Mattias Boström  
Modtryk, 2014. -  505 sider 
Skildring af A. Conan Doyles (1859-1930) fiktive mesterdetek-
tiv Sherlock Holmes med fokus på de personer, der har bi-
draget til figurens succes fra 1890'ernes gentleman Holmes 
til 2010'ernes skæve Sherlock. 

 
 
 
 
 
Sherlock Holmes i Danmark af  
Palle Schantz Lauridsen  
Rosenkilde & Bahnhof, 2014. -  309 sider 
Om Sherlock Holmes-figurens historie i Danmark fra 1900-
tallets avisføljetoner, bøger, film og teaterstykker til det 21. 
århundredes spillefilm og TV-serier, der bruger internet og 
sociale medier i promoveringen af A. Conan Doyles (1859-
1930) fiktive mesterdetektiv Sherlock Holmes   
 

Listen er udarbejdet i forbindelse med Litteratursiden tema:  
No shit, Sherlock! 
 
Du kan se temaet og hele  listen på Litteratursiden.dk 
Litteratursiden.dk er bibliotekernes side om litteratur 

No shit, Sherlock! 

 



Et studie i rødt af Conan A. Doyle  
Rosenkilde & Bahnhof, 2012. -  172 sider 
Krimi om et mystisk dødsfald uden tegn på vold, men med ordet 
RACHE skrevet med blod på væggen, der opklares af Sherlock 
Holmes og hans tro hjælper dr. Watson.  

 
 
 
 
 
De fires tegn af  Conan A. Doyle 
Rosenkilde & Bahnhof, 2012. - 169 sider 
Krimi. Blodige begivenheder i kolonien Indien giver anledning til 
et dramatisk opklaringsarbejde i London. Sherlock Holmes se-
kunderet af sin bofælle dr. Watson opklarer en forbrydelse fun-
deret i en mystisk pagt og pågriber den skyldige.     

 
 
 
 
Sherlock Holmes eventyr af Conan A. Doyle 
Rosenkilde & Bahnhof, 2012. - 379 sider 
Dr. Watson er blevet gift, men det forhindrer ikke det karismati-
ske makkerpar i at opleve mange spændende mysterier    

 
 
 
 
 
Erindringer om Sherlock Holmes af Conan A. Doyle  
Rosenkilde & Bahnhof, 2014. - 361 sider 
Kriminoveller. I denne samling fortæller dr. Watson bl.a. den ful-
de sandhed om duellen mellem mesterdetektiven Sherlock Hol-
mes og hans ærkefjende professor Moriarty. En duel der finder 
sted på kanten af de frådende Reichenbach-vandfald i Schweiz.   

 
 

No shit, Sherlock! 

Baskerville-slægtens hund af Conan A. Doyle   
Rosenkilde & Bahnhof, 2014. -  224 sider 
Krimi. Mystiske dødsfald i Baskerville-slægten og en drabelig 
spøgelseshund på heden Dartmoor ved familiegodset får Henry 
Baskervilles som den sidste arving i familien til at bede Sherlock  

Holmes og hans tro væbner dr. Watson om hjælp.  
 
 
 
 
Sherlock Holmes vender tilbage af Conan A. Doyle   
Rosenkilde & Bahnhof, 2015. - 408 sider 
Kriminoveller. Til dr. Watsons overraskelse og til glæde for sine 
fans, dukker Holmes igen op i Baker Street for at påbegynde en 
ny stribe eventyr.  

 
 
 
 
 
Frygtens dal af Conan A. Doyle 
Rosenkilde & Bahnhof, 2015. - 216 sider 
Krimi hvor Sherlock Holmes begynder at se sammenhængen 
mellem mr. Douglas' tidligere hemmelighedsfulde liv i Californi-
en og så det grufulde mord, der blev begået på et ærværdigt 
herresæde i England.   

 

 
 
 
Hans sidste optræden af Conan A. Doyle  
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 276 sider 
Kriminoveller med detektiven Sherlock Holmes og hans ven og 
hjælper dr. Watson.  

 

 
 
 

 


