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Baseado em lendas locais sobre cães negros e fantasmas vingati-
vos, e considerado o melhor romance policial já escrito, O cão dos 
Baskerville, de 1902, é uma história de horror gótico ambientada 
nas fantásticas paisagens da Inglaterra, com um clima de amea-
ça constante, estranhas pistas e inúmeros suspeitos. 

Céticos quanto à maldição sobrenatural que ronda a família 
Baskerville, Holmes e seu fiel amigo investem em outras direções 
– e não faltam suspeitos. Mas não se pode desprezar as pegadas 
de um gigantesco cão de caça que uma testemunha afirma ter 
visto próximo ao corpo da vítima.

Amplamente conhecido como um dos primeiros best-sellers do 
século XX, nesse romance Watson brilha como narrador e como 
principal investigador, até Holmes chegar para enriquecer o  
drama e, claro, desvendar todo o mistério. 

Autoridade mundial no assunto, Leslie S. Klinger dissipa nes-
sa série comentada e ilustrada – 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 220 notas, muitas baseadas 
em fontes recentemente descobertas, e mais de 80 ilustrações 
originais, além de uma bibliografia selecionada sobre o universo 
dos romances de Holmes.

SIR ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930) foi médico e escritor. 
Sua obra abrange gêneros tão diversos quanto ficção científica, 
romances 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 comentada, é advogado e 
membro dos Baker Street Irregulars. É considerado uma das mais 
eminentes autoridades mundiais em Sherlock Holmes, tendo  
publicado inúmeros artigos sobre a sherlockiana e vários livros.
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