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O signo dos quatro, romance publicado em 1890, traz Sherlock  
Holmes confiante como nunca, e irresistivelmente atraído pelas 
agruras de sua cliente Mary Morstan, bela mulher atormentada 
por um passado nebuloso. Com seu caro Watson, Holmes vê-se às  
voltas com uma aventura repleta de elementos dramáticos: as figuras  
misteriosas de um pigmeu e um homem com perna de pau, uma  
caçada desesperada, um cão digno de confiança e uma furiosa  
perseguição pelo Tâmisa. E, claro, um culpado, com uma história 
pregressa de assassinato, roubo, traição e vingança.

Holmes, não mais o detetive consultor novato de seu romance ante-
rior, Um estudo em vermelho, ocupa o centro do palco durante quase 
toda a história, sem deixar Watson para trás. Mas vemos também o 
Mestre afundado em drogas e a dissolução da moradia conjunta dos 
dois companheiros em Baker Street. 

Autoridade mundial no assunto, Leslie S. Klinger dissipa nessa série 
anotada e comentada – a única disponível em língua portuguesa – 
todas as brumas que ainda envolviam os casos de Holmes e Watson, 
compondo, com seus esclarecimentos, uma obra definitiva. O livro 
inclui mais de 260 notas, muitas baseadas em fontes recentemente 
descobertas, e mais de 50 ilustrações originais, além de uma biblio-
grafia selecionada sobre o universo dos romances de Holmes.

Uma obra definitiva para especialistas e iniciantes.

SIR ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930) foi médico e escritor. Sua 
obra abrange gêneros tão diversos quanto ficção científica, roman-
ces históricos, poesia e não ficção, mas seu maior renome se deve 
sem dúvida às histórias do detetive Sherlock Holmes, que incluem 
contos e romances.  

LESLIE S. KLINGER, editor dessa série anotada, é advogado e  
membro dos Baker Street Irregulars. É considerado uma das mais 
eminentes autoridades mundiais em Sherlock Holmes, tendo publi-
cado inúmeros artigos sobre a sherlockiana e vários livros, entre os 

quais The Sherlock Holmes Reference Library.
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