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Pies Baskerville ów Arthur Conan Doyle Hent PDF Klątwa wisząca nad rodem Baskerville'ów zbiera kolejne
żniwo. Nie żyje Sir Karol, a miejscowi powtarzają, że za jego śmiercią stoi grasująca na wrzosowiskach
hrabstwa Devon bestia. Legenda głosi, że za tajemnicze morderstwa odpowiada jeden z członków rodu -
Henryk Baskerville, który zaprzedał duszę diabłu, ściągając klątwę na całą rodzinę. Rozwikłania zagadki
podejmuje się najsłynniejszy detektywistyczny duet - Sherlock Holmes i jego wierny pomocnik Doktor
Watson. Gdy w rodzinnej rezydencji Henryka detektywi trafiają na ślad zbiegłego z więzienia przestępcy
sprawa wydaje się bliska rozwiązania. Ale w niedługim czasie podejrzany ginie, najwyraźniej rozszarpany
przez dzikie zwierzę. Czy Sir Henryk, kolejny członek rodziny Baskerville'ów może czuć się bezpieczny?

Sytuacja znacznie się komplikuje, a tajemnicę klątwy może rozwikłać tylko Sherlock Holmes.

Pies Baskerville'ów to jedna z najbardziej znanych powieści o Sherlocku Holmesie, która doczekała się
ekranizacji kinowych (z Peterem Cushingiem w roli głównej - 1959) oraz telewizyjnych (z Jeremym Brettem

- 1988 oraz z Matem Frewerem - 2000).

Sherlock Holmes to najbardziej znany detektyw stworzony przez angielskiego pisarza Arthura Conana
Doyle'a. Stary kawaler, wiecznie trzymający fajkę w ustach, rozwiązuje przedziwne zagadki kryminalne. Do
mistrzostwa opanował drogę dedukcji, dzięki której na podstawie najdrobniejszych szczegółów potrafi

wyciągnąć właściwe wnioski.Współtowarzyszem przygód i nieocenionym wsparciem dla Holmesa jest doktor
Watson. Wspólnie tworzą jeden z najbardziej rozpoznawanych duetów na świecie.

Na podstawie serii opowiadań i powieści o przygodach Sherlocka Holmesa powstało wiele filmów i seriali.
Największą popularność zdobyła kinowa wersja z 2009 roku (reż. Guy Ritchie), w której w rolę głównego

bohatera wcielił się Robert Downey Junior, a Watsona zagrał Jude Law. Prawdziwym hitem ostatnich lat stała
się serialowa ekranizacja przygód Sherlocka, osadzona we współczesności z brawurową rolą Sherlocka

autorstwa Benedicta Cumberbatcha.

Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) - brytyjski pisarz, twórca postaci Sherlocka Holmesa - najbardziej
znanego detektywa w historii literatury. Doyle miał trudne dzieciństwo, jego ojciec alkoholik i narkoman

znęcał się nad rodziną. Matka, by utrzymać rodzinę dorabiała jako praczka. Arthur skończył medycynę, lecz
od 1890 roku poświęcił się wyłącznie pisaniu. Jest znany przede wszystkim z utworów kryminalnych, choć
pisał także powieści historyczne, fantastyczno-naukowe i sensacyjne. Pasjonował się także spirytyzmem oraz

badaniem historii antycznej Grecji. Jego najważniejsze dzieła to: "Pies Baskerville‘ów", "Studium w
szkarłacie" oraz wielokrotnie ekranizowana powieść "Zaginiony świat". Co ciekawe, Sir Arthur Conan Doyle

pojawia się jako bohater literacki w wielu utworach, m.in. w powieściach "Lista siedmiorga" i "Spisek
sześciu" Marka Frosta oraz "Arthur i George" Juliana Barnesa, a także w serii "Kroniki Imaginarium

Geographica" Jamesa Owena.

 

Klątwa wisząca nad rodem Baskerville'ów zbiera kolejne żniwo. Nie
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