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O detetive mais amado da literatura policial havia se aposenta-
do no volume anterior, mas a eclosão da Primeira Guerra Mundial  
obrigou-o a voltar à ativa – desta vez como um agente secreto. Para 
não privar os leitores do relato de uma aventura tão singular,  
Watson agregou mais alguns casos a “Seu último adeus”, publicados na 
Strand Magazine entre 1908-17:

Vila Glicínia • O círculo vermelho • Os planos do Bruce-Partington •  
O detetive moribundo • O desaparecimento de Lady Frances Carfax •  
O pé do diabo • Seu último adeus

Em O último adeus de Sherlock Holmes, o editor da série, Leslie  
Klinger, comenta, entre outras informações e curiosidades, que o  
conto “Vila Glicínia” é possivelmente a mais antiga referência literá-
ria ao vodu e que há uma menção ao Brasil no conto, onde se chega a  
supor que o ditador sanguinário mencionado por Watson e Holmes 
seja D. Pedro II. 

O livro contém mais de 180 notas, muitas baseadas em fontes  
recentemente descobertas; cerca de 60 ilustrações, incluindo as de  
Sidney Paget; e uma lista das sociedades sherlockianas, reais e virtuais.

Dando continuidade ao relançamento dos volumes de contos de Sher-
lock Holmes em novo formato (16x23cm), mais econômico e prático, a 
Zahar lança agora o volume 4 da série comentada e ilustrada – a única 
disponível em português.

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. Considerado uma das mais 
eminentes autoridades 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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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

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

9: O Vale do Medo


