
Blodbøgene
Hent bøger PDF

Sir Arthur Conan Doyle
Blodbøgene Sir Arthur Conan Doyle Hent PDF Indeholder følgende Sherlock Holmes-historier: Blodbøgene:
"Blodbøgene" er navnet på det hus, hvor en lærerinde bliver betalt for at gøre usædvanlige ting. Bag disse
krav ligger noget mere alvorligt. Det gule ansigt: Hvad foregår der i de nye naboers hus, og hvorfor er Mrs.
Effie Munro pludselig så angst og hemmelighedsfuld? Børsmæglerens kontorist: Hvorfor omfatter Mr.

Pycroft’s godt betalte job i en isenkrambutik kun afkrydsning af navne på isenkræmmere i Paris? Musgrave-
ritualet: Ifølge den originale formulering kan Musgrave-ritualet kun udføres på en bestemt årstid. Et venskab

fra Sherlock Holmes college-dage er indledningen til denne besynderlige historie. Den krogede mand:
Hvilket dyr kan løbe op ad et gardin? Det er et af de spørgsmål, Sherlock Holmes søger at besvare under

opklaringen af oberst Barclay’s død. Den fastboende patient: Under en konsultation hos Dr. Trevelyan falder
en russisk adelsmand pludselig i trance. De dansende mænd: En sælsom kode med små akrobatiske figurer

skulle vise sig at indeholde et truende budskab.
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