A Casa da Seda
O novo romance de Sherlock Holmes

Anthony Horowitz

Os mesmos métodos irresistíveis de dedução, a incrível velocidade de raciocínio, a parceria com o dr. Watson, os vícios e manias, o
clima de suspense e mistério que prende o leitor até a última página. O mais famoso detetive da história, criado por Arthur Conan
Doyle no ﬁm do século XIX, volta às livrarias pelas mãos do premiado romancista Anthony Horowitz.
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Tradução:
Maria Luiza X. de A. Borges
“Todos os elementos estão ali.
Horowitz dá uma tacada de mestre.
Este é um Sherlock dos bons!”
The Guardian
“Seu domínio do estilo e do tipo
de enredo do criador de Holmes,
e sua compreensão da dinâmica
entre Holmes e Watson, é incrível.”
The Daily Mirror
“Esta homenagam a Conan Doyle
é tão boa que lamentamos
quando ela se encerra, aos acordes
de Holmes tocando seu Stradivarius...
Uma leitura irresistível.”
The Sunday Times

A Casa da Seda é o primeiro caso de Sherlock Holmes escrito por
outro autor a obter reconhecimento e autorização oﬁciais da
entidade que administra e protege a obra do escritor, o Conan
Doyle Estate.
Estamos em novembro de 1890. Londres já está gelada à espera de
um inverno cortante. Sherlock Holmes e Watson estão junto à lareira
saboreando um chá, quando um agitado cavalheiro bate à porta
do número 221B de Baker Street pedindo ajuda. Agoniado, ele conta
que está sendo seguido há semanas por um homem com o rosto
marcado por uma cicatriz. Intrigados pelo relato, Holmes e Watson
logo estão às voltas com uma série de acontecimentos enigmáticos e sinistros, que se espalham da penumbra das ruas londrinas ao
fervilhante submundo do crime de Boston.
Quanto mais mergulham no caso, mais se deparam com um nome
sempre sussurrado – “A Casa da Seda”. Uma misteriosa entidade,
um adversário mais mortal que qualquer outro já enfrentado por
Holmes. E com uma conspiração que ameaça macular toda a
sociedade...

ANTHONY HOROWITZ, romancista e roteirista, talvez tenha
cometido mais assassinatos (ﬁccionais) do que qualquer outro
autor vivo. Como roteirista de TV, criou as séries Midsomer Murders e
Foyle’s War (premiada com o Bafta), tendo escrito 22 horas de episódios. Outros trabalhos para a TV incluem a série Poirot, adaptações
de Agatha Christie há anos em exibição, e as aclamadas Collision e
Injustice. É também o autor de diversos best-sellers infantojuvenis, incluindo a série protagonizada por Alex Rider, o meninoespião, que já vendeu treze milhões de exemplares no mundo inteiro.
Horowitz já declarou várias vezes que desde seu primeiro contato
com Sherlock Holmes, aos dezesseis anos, Sir Arthur Conan Doyle é
uma importante fonte de inspiração para seu trabalho.

