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Edição definitiva, comentada e ilustrada

Arthur Conan Doyle

Para tornar mais acessível a série Sherlo-
ck Homes: edição comentada e ilustrada – a  
única disponível em português –, a Zahar está reeditando os cinco 
volumes de contos de Sherlock Holmes, seguindo o novo formato 
dos romances (16x23cm), mais econômico e prático. 

O segundo volume das façanhas do famoso detetive traz, na 
sequência em que foram originalmente publicados na Strand  
Magazine (entre 1892-93), os 12 contos que compõem As memórias 
de Sherlock Holmes:

Silver Blaze • A caixa de papelão • A face amarela • O corretor • 
A tragédia do Gloria Scott • O Ritual Musgrave • Os fidalgos de  
Reigate • O corcunda • O paciente residente • O intérprete   
grego • O tratado naval • O problema final

O livro contém mais de 360 notas, muitas baseadas em fontes  
recentemente descobertas; cerca de 170 ilustrações, incluindo as 
de Sidney Paget e um quadro cronológico da vida  e época  de Sher-
lock Holmes.

Autoridade mundial no assunto, Leslie S. Klinger dissipa – com 
seus esclarecimentos – todas as brumas que ainda envolviam os 
casos de Holmes e Watson, compondo uma obra definitiva. 

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 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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Coleção completa de Sherlock Holmes
em 9 volumes (16x23cm)

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

7: O signo dos quatro
8: O cão dos Baskerville

9: O vale do medo*
*a sair


