Jo vuosisadan maapallolla
ilahduttanut
salapoliisi
Sherlock Holmes on tullut
takaisin
Veikeästä salapoliisista Sherlock Holmesista on tehty vuosien
aikana muun muassa kirjoja, elokuvia ja tv-sarjoja. Doctor Who
-sarjan käsikirjoittajat loivat oman mielettömän versionsa
Sherlock Holmesista ja toivat hänet nykypäivään.
Jokaiselle varmaankin tulee jonkinlainen mielikuva nimestä
Sherlock Holmes. Hän on alun perin skotlantilaisen
kirjailijan Sir Arthur Conan Doylen 1880 -luvulla luoma
salapoliisihahmo. Holmesin ensiesiintyminen tapahtui Doylen
kirjassa A Study In Scarlet, joka on julkaistu vuonna 1887.
Vuonna 2010 julkaistiin ensimmäinen tuotantokausi Sherlock
–tvsarjasta, jossa brittiläinen näyttelijä Benedict Cumberbatch o
n astunut Sherlock Holmesin rooliin. Martin Freeman puolestaan
on värvätty Holmesin apurin John Watsonin rooliin. Sarjasta
löytyy muitakin tuttuja hahmoja, kuten Sherlock Holmesin
vihollisia ja tuttavapoliiseja, mutta uusia tuttavuuksiakin
löytyy runsaasti ja ne tekevätkin sarjasta kiinnostavan ja
koukuttavan.
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Sarjan jaksojen nimissä sekä niiden tapahtumissa on paljon
viittauksia ja yhtäläisyyksiä alkuperäisiin Sherlock Holmes romaaneihin. Esimerkiksi sarjan ensimmäinen jakso on nimeltään
A Study In Pink, joka nimensä sekä tapahtumiensa perusteella
perustuu Doylen ensimmäiseen Sherlock Holmes -romaaniin.
Sherlock Holmes ja John Watson myös asuvat samassa kirjoista
tutussa osoitteessa, 221B Baker Streetillä. Monista
yhtäläisyyksistä huolimatta sarja on kuitenkin moderni ja
sijoittuu nykypäivän Lontooseen. Kännykät ja muut laitteet
ovat tärkeässä roolissa salapoliisitehtävissä.
Sarjan on käsikirjoittanut Steven Moffat sekä Mark Gatiss,
jotka ovat kummatkin kirjoittaneet myös muun muassa Doctor Who
-sarjaa. Mark Gatiss on tunnettu myös näyttelijän taidoistaan
ja näytteleekin Sherlock -sarjassa Sherlockin veljeä Mycroft
Holmesia.
Sarja on huumorilla varustettu, mutta toki salapoliisin työt
ja murhat sekä muut rikokset tuovat siihen jännitystä. Sarjaa
voisi suositella aivan kaikille, niillekin, jotka eivät ole
aikaisemmin olleet Sherlock Holmesista kiinnostuneita – tämä
sarja saa mielen muuttumaan!
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Sarjaa on tuotettu tähän mennessä neljä tuotantokautta, jossa
on jokaisessa kolme jaksoa. Neljäs kausi sarjasta julkaistiin

vuonna 2017. Sarjan kaikki kaudet sekä vuoden 2016
erikoisjakso löytyvät muun muassa Netflixistä. Vielä ei
ainakaan ole tiedossa, onko sarjaa luvassa lisää.
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