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Rysunki:  Stéphane Bervas, Eduard Torrents, Alessandro Nespolino, Ronan Toulhoat, Fabio Detullio, 

Andrea Fattori

Lata 1894–1895. Sherlock ujawnia światu, że żyje, a potem razem z doktorem Watsonem zaczyna 
pomagać swojemu bratu Mycroftowi, wysokiemu urzędnikowi Ministerstwa Wojny, w walce 
z wewnętrznymi wrogami państwa. Gdy prowadzą śledztwa w sprawach naśladowców Kuby 
Rozpruwacza, epidemii w Irlandii czy zamieniania ludzi w zombi, dochodzą do wniosku, że za wszystkimi 
tymi wydarzeniami kryje się tajna organizacja mająca na celu zniszczenie państwa. Walka z takim wrogiem 
skłania w końcu samotnika Sherlocka do stworzenia grupy dysponujących niezwykłymi umiejętnościami 
osób, która chroniłaby świat przed siłami ciemności. Tak powstaje Sherlock Holmes Society. Detektyw 
stanie też w obliczu zagrożenia z przyszłości, którego sprawcą będzie jego jeszcze nienarodzony syn...

Francuski scenarzysta Sylvain Cordurié stworzył uniwersum, w którym najsłynniejszy detektyw wszech czasów nie tylko rozwiązuje zagadki 

kryminalne, ale ma też do czynienia ze znacznie mroczniejszymi zagrożeniami: działaniami czarnych magów, skutkami podróży w czasie, spiskami 

ras starszych niż człowiek czy zakusami międzywymiarowych bóstw – Wielkich Przedwiecznych. W opowieściach Corduriégo poznajemy niezwykłe 

przygody Holmesa, których nie opisał Arthur Conan Doyle. Poszczególne cykle tworzące świat Sherlocka Holmesa rysują różni graficy z kilku 

europejskich krajów.

Poniżej ukazane jest, w jakiej kolejności chronologicznej rozgrywają się przygody detektywa z Baker Street (w nawiasach podane są daty polskich 

wydań poszczególnych tomów).

CRIME ALLEYS

Scenariusz: Sylvain Cordurié
Rysunki: Alessandro Nespolino

Rok 1876. Młody Sherlock jest detektywem amatorem, który dla rozrywki 
rozwiązujące zagadki kryminalne. Zostaje poproszony przez inspektora 
Scotland Yardu o pomoc w śledztwie dotyczącym zniknięć ludzi nauki 
i sztuki. W czasie tej przygody bohater poznaje swojego największego wroga, 
arcyprzestępcę, profesora Jamesa Moriarty’ego. Dzięki doświadczeniu w tej 
sprawie Holmes zostaje zawodowym prywatnym detektywem.

SHERLOCK HOLMES I WAMPIRY LONDYNU

Scenariusz: Sylvain Cordurié
Rysunki: Vladimir Krstić – Laci

Rok 1891. Ze Szwajcarii dochodzi wiadomość, że Holmes zginął  
nad wodospadem Reichenbach podczas walki z geniuszem zbrodni, 
profesorem Moriartym. W śmierć przyjaciela wierzy nawet doktor Watson. 
Jednak odwieczne stowarzyszenie wampirów wie, że detektyw wciąż żyje, 
i postanawia go sprowadzić do zamku swojego mistrza Selymesa.  
Podczas walki z dziećmi nocy Sherlock zacznie poznawać tajemnice  
związane z najwyższymi kręgami władzy w Wielkiej Brytanii. 

SHERLOCK HOLMES I NECRONOMICON

Scenariusz: Sylvain Cordurié
Rysunki: Vladimir Krstić – Laci

Lata 1891–1892. Sherlock nadal jest uważany za zmarłego.  
Pod przybranym nazwiskiem bierze udział w naukowej wyprawie 
na Antarktydę, gdzie dobiega go magiczne przyzwanie nakazujące powrót 
do Londynu. Tak rozpoczyna się kolejna rozgrywka ze starym wrogiem 
Moriartym, który za pomocą magicznej księgi i egipskiego maga Tahera 
Emary chce się zemścić na detektywie, a nawet sprowadzić na Ziemię bogów 
z innego wymiaru. Sherlock rozpoczyna współpracę z tajnymi służbami 
do zadań nadprzyrodzonych, a sprawą interesuje się sama królowa Wiktoria.

SHERLOCK HOLMES I PODRÓŻNICY W CZASIE

Scenariusz: Sylvain Cordurié
Rysunki: Vladimir Krstić – Laci

Rok 1894. Sherlock, oficjalnie martwy, od dawna nie jest detektywem. 
Niespodziewanie zostaje wezwany do królowej w sprawie profesora 
McBride’a, który przed laty prowadził prace nad wehikułem czasu,  
a potem zniknął i teraz znów się pojawił. Czy McBride planuje zamach,  
jak twierdzą tajne służby? W czasie śledztwa Holmes orientuje się,  
że chodzi o znacznie mroczniejsze sprawy dotyczące zmierzchu rodzaju 
ludzkiego, o których od dawna wie sama monarchini i jej niezwykli doradcy.

SHERLOCK HOLMES: KRONIKI MORIARTY’EGO

Scenariusz: Sylvain Cordurié
Rysunki: Andrea Fattori

Lata 1891–1894. Głównym bohaterem minicyklu jest największy wróg 
Sherlocka, profesor James Moriarty. Akcja rozpoczyna się w momencie,  
gdy ucieka z piekła Wielkich Przedwiecznych. I to nie jest pierwszy raz,  
kiedy Moriarty umiera i się odradza. Czy jest nieśmiertelny? Dlaczego 
po karierze przestępcy zwraca się w stronę magii i zakazanych kultów?  
W tej pełnej napięcia, czarów i krwi opowieści skaczemy po wielu 
wydarzeniach z życia superzłoczyńcy, aby poznać odpowiedzi na pytania 
dotyczące kierujących nim motywów, zobaczyć jego niezwykłą przemianę 
i zrozumieć, dlaczego tak a nie inaczej postępował w poprzednich historiach 
o Holmesie.
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