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för att hon, precis som tvillingsystern Julia, kommer att dö. Hon har nämligen upplevt samma illavarslande

tecken som systern gjorde innan hon föll död ner efter att ha skrikit: "Det var det spräckliga bandet".
Vettskrämd söker Helen hjälp hos Sherlock Holmes, som tillsammans med doktor Watson måste undersöka

Helens mors egendom och hennes obehagliga och excentriska styvfar dr Roylott.

Sir Arthur Conan Doyle var en skotsk läkare och författare, född i Edinburgh 1859 och död i Crowborough i
East Sussex 1930. Han är mest känd för att ha skapat den berömda mästerdetektiven Sherlock Holmes och

hans följeslagare doktor Watson. Totalt skrev han 56 noveller och 4 romaner om det kända paret.
Berättelserna har också filmatiserats flera gånger.

Den första novellsamlingen om mästerdetektiven Sherlock Holmes. Novellerna publicerades från början i The
Strand Magazine i Storbritannien 1891-1892.
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