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“Você tem nas mãos a solução definitiva 
para as histórias reunidas de Sherlock Holmes.”

John Le Carré

Último romance protagonizado por Sherlock Holmes, O Vale do 

Medo (1915) é uma verdadeira saga de coragem, em que o crime 

quase perfeito e o brilhante detetive misturam-se com maestria a  

elementos de pulp fiction.

Por meio de uma mensagem cifrada, Holmes e seu leal Watson  

descobrem que um certo John Douglas, proprietário e morador do 

Solar Birlstone, corre o risco de morrer. No entanto, pouco depois  

descobrem que o assassinato fora consumado na noite anterior, em 

circunstâncias extraordinárias.

Desvendar esse mistério acabará transportando Holmes e Watson 

para décadas antes, quando, do outro lado do Atlântico, na Pensil-

vânia dos anos 1880, uma organização secreta, corrupta e violenta, 

assombrava os dias e noites de operários de uma mina de carvão.

Com a publicação desse livro, completa-se a série Sherlock Holmes 

- Edição definitiva, comentada e ilustrada. São ao todo 9 volumes 

contendo 56 contos, 4 romances, cerca de 2.800 notas e mais de 

700 ilustrações originais.

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 renome se deve sem dúvi-

da 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 publi-

cado inúmeros artigos sobre a sherlockiana e vários livros, entre os 

quais The Sherlock Holmes Reference Library, obra de erudição em diver-

sos volumes. 
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Série completa em 9 volumes 

Contos:
 1: As aventuras de Sherlock Holmes
2: As memórias de Sherlock Holmes

3:  A volta de Sherlock Holmes
4: O último adeus de Sherlock Holmes

5: Histórias de Sherlock Holmes

Romances:
6: Um estudo em vermelho
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