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“A solução definitiva para as histórias reunidas de Sherlock Holmes.”

John Le Carré

Publicado originalmente em 1887, Um estudo em vermelho marca a              

primeira aparição pública de Sherlock Holmes, o detetive mais popular 

da literatura policial. É também nessa obra de estreia de Sir Arthur Conan 

Doyle que Holmes conhece dr. Watson, parceiro de tantas aventuras. 

Os dois passam a dividir um apartamento e Watson descobre que seu 

novo amigo tem uma ocupação pouco ortodoxa: é o único detetive       

consultor do mundo. Em pouco tempo, a dupla se vê envolvida numa 

história sinistra de vingança e assassinato. Maravilhado com os proces-

sos de dedução e o desfecho do caso, Watson resolve, com a anuência de     

Holmes, tornar públicas suas anotações.

Quando comparamos as descrições do jovem Holmes aos 27 anos com 

o resto de suas histórias, vemos que o caráter do Mestre pouco mudou 

ao longo dos anos de sua notável carreira. Seus modos reservados, seus 

hábitos boêmios e o baixo conceito em que tinha a polícia oficial já estão 

todos presentes; e, embora o uso de drogas por Holmes seja apenas insi-

nuado, seus outros vícios e virtudes são rapidamente revelados ao leitor. 

Com essa série anotada e comentada – a única disponível em língua por-

tuguesa –, depois de lançados cinco volumes contendo todos os 56 con-

tos que envolvem Sherlock Holmes, inicia-se a publicação de quatro livros 

que trarão um romance cada. Leslie S. Klinger, especialista no assunto, 

dissipa todos os mistérios que ainda envolviam os casos de Holmes e 

Watson, compondo, com seus esclarecimentos, uma obra definitiva. 

SIR ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930) foi médico e escritor. Sua obra 

abrange gêneros diversos como ficção científica, romances históricos, 

poesia e não-ficção, mas seu sucesso se deve às histórias do detetive 

Sherlock Holmes, que incluem contos e romances. 

LESLIE S. KLINGER, editor dessa série, é advogado e membro dos Baker 

Street Irregulars. É considerado uma das mais eminentes autorida-

des mundiais em Sherlock Holmes. Publicou inúmeros artigos sobre a          

sherlockiana e vários livros, entre os quais The Sherlock Holmes Reference 

Library, obra de erudição em diversos volumes. 
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