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Den blå karfunkel Sir Arthur Conan Doyle Hent PDF Indeholder følgende Sherlock Holmes-historier:

Det tomme hus: Mr. Ronald Adair findes myrdet på sit værelse. Hvor er mordvåbenet og hvordan slap
morderen væk?

Den blå karfunkel: En ung blikkenslager anklages for at have stjålet en kostbar ædelsten. Men hvor forsvandt
stenen hen?

De rødhåredes forening: Annonce i avisen "Ledig stilling hos De rødhåredes forening". Kort tid senere "De
rødhåredes forening er opløst". Var det en spøg?

Tiggeren med det vansirede ansigt: Kunne Mr. Nevilles mystiske forsvinden have noget at gøre med en
opiumshule i Londons slumkvarter?

Bygmesteren fra Norwood: Et fingeraftryk på muren overbeviste Sherlock Holmes om, at McFarlane ikke
myrdede bygmesteren.

Ingeniørens tommelfinger: En voldsepisode på en jernbanestation får dr. Watson til at tilkalde Sherlock
Holmes.

Den anden plet: Kunne den yndigste kvinde i London have noget med internationale intriger og
hemmeligheder at gøre?
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