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Alle kender Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle skabte en litterær figur, som har beholdt sin
popularitet i 125 år, og som i dag er mere elsket end nogensinde. Men hvordan kunne denne fiktive skikkelse,

som en ung, fattig, engelsk læge fantaserede frem i 1800- tallet, blive sådan en succes?

Fra Holmes til Sherlock er bogen om de mænd og kvinder, der skabte succesen. Om skuespillere, forfattere
og fans, som i årti efter årti fornyede den kendte detektiv - fra 1890´ernes gentleman Holmes til 2010´ernes
skæve Sherlock. Den er også en tragisk historie om en mand, der forsøgte at flygte fra den figur, han selv

havde skabt, og om en arv, der ødelagde en hel slægt.

Mattias Boström er en af Skandinaviens førende Sherlock Holmes-kendere, og han giver os i denne bog en
fascinerende skildring af verdens bedste detektiv og det mere end hundred år lange spil bag kulisserne.
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