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De tre studenter Sir Arthur Conan Doyle Hent PDF Indeholder følgende Sherlock Holmes-historier: Den

ensomme cyklist: Den smukke Violet Smith var ikke så ensom, som hun ønskede at være. Hun blev forfulgt
af en mystisk person. Prioratskolen: Hvad kunne skabe en sådan fortvivlelse og udmattelse hos den ellers så
selvbevidste og værdige skolelærer? Sorte Peter: Den pensionerede hvalskipper Sorte Peter var en upopulær
mand. Men hvem havde spiddet ham med en harpun? Charles Augustus Milverton: C.A. Milverton, en

næringsdrivende i skandale og pengeafpresning, er kommet i besiddelse af nogle uforsigtige breve. De kan
forhindre et giftermål. De tre studenter: Lektoren i græsk havde for et kort øjeblik efterladt

eksamenspapirerne. Hvem af de tre studenter havde snydt ved at se på teksten? Guldlorgnetterne: Den eneste
ledetråd var et par guldlorgnetter i ofrets hånd, alligevel var det en simpel sag for Sherlock Holmes at løse.

Abby Grange: Hvem kunne have smadret hovedet på en af de rigeste mænd i Kent?
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