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Arthur Conan Doyle najlepiej znany jest jako twórca postaci błyskotliwego detektywa-amatora,
Sherlocka  Holmesa  i  jego  pomocnika  doktora  Watsona.  Opowiadania  Conan  Doyle'a,  pełne
pomysłowych intryg i cudownie oddające atmosferę późno-wiktoriańskiej Anglii, są wciąż czytane na
całym świecie. 

Conan Doyle urodził  się  w Edynburgu w roku  1859.  Pobierał  nauki  w Stonyhurst  School,  a
następnie spędził rok w Anglii nim zdobył stopień naukowy w medycynie na Edinburgh University. W
przyszłości miał wrócić do tego okresu - wykorzystał metodę diagnozy jednego ze swoich profesorów
do stworzenia podstaw zasad dedukcji i "elementarnych" sposobów rozwiązywania zagadek. Ukończył
uczelnię w 1885 i rozpoczął praktykę jako doktor w Southsea. Aby powiększyć swoje zarobki i zapełnić
jakoś nudę codziennych zajęć, zaczął pisać opowiadania detektywistyczne. 

W  "Studium w szkarłacie",  które ukazało się  w roku  1887,  po raz pierwszy zaprezentowany
został  bystrooki  detektyw, Sherlock  Holmes,  którego popularności  dowiodły takie  opowiadania,  jak
"Znak czterech", czyniąc powszechnie znanymi tak autora, jak i wykreowanego przez niego bohatera.
Wiele opowiadań, np. "Skandal w Czechach" czy "Mężczyzna z zajęczą wargą", najpierw publikowane
były w magazynie "Strand", by w roku 1892 zostać zebranymi w "Przygodach Sherlocka Holmesa".
Kolejne opowiadania trafiły do zbioru "Wspomnienia Sherlocka Holmesa". 

Inne literackie dokonania Conan Doyle'a znalazły się  tą drogą w cieniu sławnego detektywa
(choćby "Zaginiony świat"), i w 1893 pisarz postanowił uśmiercić swojego bohatera w dramatycznej
odsłonie w Austrii, wraz z jego odwiecznym oponentem, profesorem Moriartym. Później jednak - pod
naciskiem  czytelników -  Holmes  zmartwychwstał,  pojawiając  się  w  "Psie  Baskerville'ów"  w  1902.
Powstały następne opowiadania, zgromadzone m.in. w tomie "Powrót Sherlocka Holmesa". 

Dzięki sukcesowi na płaszczyźnie pisarskiej, Conan Doyle mógł już porzucić praktykę lekarską i
poświęcić  się  wielu  innym  rzeczom.  Pasjonowała  go  praca  adwokacka  w  różnych  kierunkach,
począwszy od reformy prawa rozwodowego, po ustawowe uzupełnienie uzbrojenia żołnierzy w stalowe
hełmy  a  marynarzy  w  kapoki  ratunkowe.  Z  całą  stanowczością  walczył  również  na  rzecz  osób
niesprawiedliwie osądzonych, przyczyniając się fundamentalnie do wprowadzenia w Wielkiej  Brytanii
sądowych instytucji odwoławczych. 

W roku 1902 został odznaczony tytułem szlacheckim za poparcie polityki brytyjskiej w wojnie w
Południowej Afryce.  Po śmierci  syna, spowodowanej raną odniesioną podczas I  Wojny Światowej,
pogrążył się w spirytyźmie i  tego właśnie tematu dotyczyły jego późniejsze dzieła, jak  "Wędrówki".
Arthur Conan Doyle zmarł w roku 1930. 
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