


VOLUME 1 

As aventuras de Sherlock Holmes

VOLUME 2 

As memórias de Sherlock Holmes

VOLUME 3 

A volta de Sherlock Holmes 

VOLUME 4 

O último adeus de Sherlock Holmes

VOLUME 5

Histórias de Sherlock Holmes

VOLUMES 6 E 7

Os romances de Sherlock Holmes
Estudo em vermelho . O signo dos quatro 
 .     O cão dos Baskerville . O vale do medo
(a sair)



VOLUME 5

Histórias de Sherlock Holmes

Edição e notas:
Leslie S. Klinger

com pesquisa adicional de Patricia J. Chui

Tradução: 
Maria Luiza X. de A. Borges

Rio de Janeiro



Título original:
The New Annotated Sherlock Holmes
(Vol.2: The Return of Sherlock Holmes, His Last Bow, The Case-Book of Sherlock Holmes)

Tradução autorizada da primeira edição norte-americana
publicada em 2005 por W.W. Norton, de Nova York, 
Estados Unidos, em acordo com Wessex Press, LLC.

Copyright © 2005, Leslie S. Klinger

Copyright da edição brasileira © 2008:
Jorge Zahar Editor Ltda.
rua México 31 sobreloja
20031-144   Rio de Janeiro, RJ
tel.: (21) 2108-0808 / fax: (21) 2108-0800
e-mail: jze@zahar.com.br
site: www.zahar.com.br

Todos os direitos reservados.
A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo
ou em parte, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98)

Preparação de originais: André Telles
Projeto gráfi co e composição: Mari Taboada
Capa: Miriam Lerner



HISTÓRIAS DE SHERLOCK HOLMES  9

Prefácio  11

O cliente ilustre

O rosto lívido
“A Guerra dos Bôeres”

A pedra Mazarin
“O autor de ‘A pedra Mazarin’”

As Três Empenas

O vampiro de Sussex
“Mas que sabemos nós sobre vampiros?”

Os três Garrideb

A ponte Thor
“Sinopse da primeira parte da história”
“O problema da ponte Thor” original

O homem que andava de quatro
“Quanto às suas datas, esse é o maior mistério de todos”

A juba de leão

A inquilina de rosto coberto
“A carreira de Holmes”

O velho solar de Shoscombe

Mr. Josias Amberley
“A identidade de ‘Carina’”

Bibliografi a selecionada  11

Sobre Leslie S. Klinger  11

SUMÁRIO



                      167                  

Em algum lugar nas casas-fortes do banco de Cox & Co.,2 

em Charing Cross, há uma caixa de documentos de folha-

de-fl andres, amassada e gasta por muitas viagens, com o 

meu nome, dr. John H.3 Watson, ex-membro do Exército 

Indiano,4 pintado na tampa. Está abarrotada de papéis, dos 

quais quase todos são registros de casos para ilustrar os 

curiosos problemas que Mr. Sherlock Holmes foi chamado 

em várias ocasiões a examinar. Alguns, e não os menos inte-

ressantes, são completos fracassos, e como tais difi cilmente 

se prestariam a ser narrados, já que não há nenhuma expli-

cação fi nal disponível para eles. Um problema sem solução 

pode interessar ao estudioso, mas quase fatalmente aborre-

cerá o leitor casual. Entre essas histórias inacabadas está a 

de Mr. James Philimore, que, tendo entrado de volta na pró-

pria casa para pegar um guarda-chuva, nunca mais voltou 

a ser visto neste mundo.5 Não menos notável é o caso do 

cúter Alicia, que penetrou uma manhã de primavera num 

pequeno trecho de neblina e nunca reapareceu, nem jamais 

se ouviu falar dele e de sua tripulação.6 Um terceiro caso 

1. “A ponte Thor” foi publicado na Strand Magazine e 
na Hearst’s International Magazine em fevereiro/março 
de 1922. A página de rosto do manuscrito, que perten-
ce a um colecionador privado, mostra que o conto teve 
vários títulos alternativos: “A [pequena?] caixa [de fo-
lha-de-fl andres?]”, “A aventura da segunda lasca” e “O 
problema da ponte Rushmere” — e que o título fi nal 
foi “O problema da ponte de [sic] Thor”. 

2. No número 48-49 do Strand localiza-se a agência 
Charing Cross do Lloyds TSB Bank, e uma tabuleta 
sobre a entrada declara “Cox & Co.”. Os sherlockianos 
identifi caram tradicionalmente esse estabelecimento 
como o lugar onde repousa a “caixa de documentos de 
folha-de-fl andres” de Watson.

3. A inicial do outro nome de Watson aparece somen-
te três vezes: aqui, ao pé da planta esquemática que 
ilustra “A Escola do Priorado” (na Strand Magazine em 
fevereiro de 1904) e na página de rosto de Estudo em 
vermelho. Dorothy L. Sayers, em seu artigo clássico 
“Dr. Watson’s Christian Name”, afi rma que o “H.” re-
presenta “Hamish”, um nome escocês equivalente a 
“James” (ver, vol.1, “O homem da boca torta”, para um 
caso em que a mulher de Watson se refere a ele como 
“James”). Vários outros propõem “Henry”, principal-
mente por causa da grande estima em que era tido na 
época o clérigo John Henry Newman. Outros ainda, 
por razões variadas, mas em última análise pouco con-
vincentes, propõem “Hampton”, “Harrington”, “Hec-

Embora seja sem dúvida o autor de “A ponte Thor”, Watson afirma aqui erroneamente ter servido no Exército 
Indiano. Talvez sua memória estivesse começando a se turvar quando comemorou seu 71o aniversário em 
1922, ano em que o caso foi publicado. Neste conto, ele registra mais um confronto de Holmes com o 
dinheiro e o poder, sob a aparência de Neil Gibson, o ‘Rei do Ouro’. Embora sua verdadeira identidade 
tenha sido objeto de muita especulação, esse milionário americano parece ser quase uma caricatura da 
idéia britânica dos americanos dos ‘Anos Dourados’ — fabulosamente ricos, grosseiros, obstinados, frios e 
violentos. Vêem-se também aqui outros ingredientes costumeiros do mundo de Holmes: a bela governanta, a 
beldade sul-americana morena. Mas nem tudo nesta história é o que parece, e Holmes precisa ir fundo para 
decifrar a pista da pedra de cantaria lascada.
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tor”, “Horatio”, “Hubert” e “Huffham”. Um trocista 
chega a sugerir “Holmes”!

4. Segundo relatos anteriores de Watson, ele serviu 
nos Fuzileiros de Berkshires e de Northumberland, 
que eram regimentos do Exército Britânico enviados 
para a Índia. Isto signifi ca, como mostra Crighton 
Sellars em seu essencial “Dr. Watson and the British 
Army”, que ele nunca esteve realmente no Exército 
Indiano, uma organização inteiramente antônoma.

5. O misterioso desaparecimento de Phillimore inspi-
rou a “James Phillimore Society”, um grupo de sherlo-
ckianos dedicados à mágica e à fi cção científi ca.

6. Como Philip Weller observa, “o Lloyd’s Sailing Ves-
sels para 1891-92 inclui um brigue de madeira chama-
do ‘Alicia’, que foi construído em 1877 e naufragou 
em 1891”.

7. Abundam as especulações com relação ao verme 
extraordinário. Edgar W. Smith acata a divertida su-
gestão de Rolfe Boswell, segundo o qual o verme não 
era um espécime biológico, mas uma ilusão de óptica 
usada na escola de psicologia alemã da Gestalt. Uma 
pessoa poderia hipnotizar a si mesma, ou possivelmen-
te fi car louca, contemplando uma espiral rodopiante 
de 2,5cm de diâmetro. Boswell comparou o efeito ao 
de olhar fi xamente para uma mola de relógio enrosca-
da, e observou que o Shorter Oxford Dictionary dava 
uma defi nição de worm [verme] como “Uma mola ou 
tira de forma espiral 1724”. “Presumivelmente”, es-
creveu Boswell, “se você fi tar semelhante verme por 
tempo sufi ciente, será persona non grata, se não ‘com-
pletamente enlouquecido’.”

Um efeito mais sério é apresentado por R.P. 
Graham, que desencava um artigo escrito em 1819 
por Sir John Ross (tio do famoso explorador antártico 
Sir James Clark, que navegou com ele em busca da 
Passagem Noroeste em 1818) e intitulado “A Voyage 
of Discovery, made under the Orders of the Admiral-
ty, in His Majesty’s Ships Isabella and Alexander, for 
the Purpose of Exploring Baffi n’s Bay and Enquiring 
into the Probability of a North-West Passage”. O tex-
to de Ross contém as seguintes intrigantes palavras: 
“Sondamos com os mariscos de águas profundas, que 
trouxeram uma quantidade de lama, em que estavam 
cinco vermes de uma espécie que não fora vista antes.” 
Graham pergunta: “Quem da tripulação de Ross ... 
preservou esses vermes de Baffi n Bay, e quem pôs um 
dos seus descendentes numa caixa de fósforos para 

digno de nota é o de Isadora Persano, o conhecido jornalis-

ta e duelista, que foi encontrado completamente enlouque-

cido, tendo diante de si uma caixa de fósforos que continha 

um verme extraordinário que, segundo consta, era desco-

nhecido pela ciência.7 Afora esses casos inescrutáveis, há 

alguns que envolvem segredos de família tão delicados que 

a mera idéia de que poderiam chegar à imprensa produzi-

ria consternação em muitas esferas elevadas. Não preciso 

dizer que semelhante quebra de confi ança é impensável e 

que esses registros serão separados e destruídos agora que 

meu amigo tem tempo para dedicar suas energias ao as-

sunto. Resta um considerável resíduo de casos de maior ou 

menor interesse que eu poderia ter editado antes, se não 

temesse dar ao público um excesso que poderia prejudicar 

a reputação do homem que venero acima de todos os ou-

tros. Em alguns, eu mesmo estive envolvido e posso falar 

como testemunha ocular, ao passo que em outros ou não 

estava presente, ou desempenhei um papel tão pequeno 

que eles só poderiam ser narrados como se por uma ter-

ceira pessoa.8 A narrativa que se segue é extraída de minha 

própria experiência.

Era uma manhã tempestuosa de outubro, e enquan-

to me vestia observei como as últimas folhas caíam rodo-

piando do solitário plátano que enfeita o quintal atrás de 

nossa casa. Desci para o desjejum preparado para encon-

trar o meu companheiro acabrunhado, pois, como todos 

os grandes artistas, deixava-se impressionar facilmente 

pelo ambiente. Ao contrário, constatei que ele havia quase 

terminado a sua refeição e estava particularmente jovial e 

contente, com aquela alegria um tanto sinistra que carac-

terizava seus momentos de maior animação.

“Tem um caso, Holmes?” perguntei.

“A faculdade de dedução é certamente contagiosa, 
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Watson”, respondeu. “Ela lhe permitiu detectar o meu se-

gredo. Sim, tenho um caso. Depois de um mês de triviali-

dades e estagnação, as rodas giram mais uma vez.”

“Posso partilhá-lo?”

“Há pouco que partilhar, mas podemos discuti-lo de-

pois que você tiver consumido os dois ovos cozidos com 

que nossa nova cozinheira9 nos brindou. O estado deles não 

deixa de ter relação com o exemplar do Family Herald10 que 

observei ontem sobre a mesa do hall. Mesmo um assunto 

tão trivial quanto o cozimento de um ovo requer atenção 

à passagem do tempo e é incompatível com a história de 

amor publicada naquele excelente periódico.”

Um quarto de hora mais tarde, a mesa fora tirada e estáva-

mos face a face. Ele havia puxado uma carta do bolso.

“Já ouviu falar de Neil Gibson, o ‘Rei do Ouro’?”

“Refere-se ao senador americano?”

“Bem, ele foi uma vez senador por algum estado do 

Oeste, mas é mais conhecido como o maior magnata da 

mineração de ouro no mundo.”

“Sim, sei quem é. Certamente viveu algum tempo na 

Inglaterra. Seu nome é muito conhecido.”

“Sim; comprou uma considerável propriedade em 

Hampshire uns cinco anos atrás. Ouviu falar do trágico fi m 

de sua mulher, talvez?”

“É claro. Lembro-me disso agora. É por isso que o nome 

me é familiar. Mas realmente nada sei dos detalhes.”

Holmes apaontou a mão para alguns papéis sobre uma 

cadeira. “Eu não tinha a menor idéia de que esse caso che-

garia às minhas mãos, ou já teria meus extratos prontos”, 

disse. “O fato é que o problema, embora extremamente sen-

ajudar a deixar o pobre Isadora Persano “completa-
mente enlouquecido”?

Surpreendentemente, no manuscrito de “Thor 
Bridge” Watson registra o “verme” primeiro  como uma 
lagarta.

8. Ver, neste volume, “A pedra Mazarin” e, vol.4, “Seu 
último adeus”.

9. Anteriormente, Mrs. Hudson cuidava da cozinha; 
como Christopher Redmond lembra, “O incidente 
[em ‘Os três estudantes’] em que Mrs. Hudson pro-
mete ‘ervilhas verdes às sete e meia’ não dá nenhuma 
indicação de que elas seriam preparadas por alguma 
outra pessoa”. A referência de Holmes a uma nova co-
zinheira deve signifi car que Mrs. DHudsonhavia fi nal-
mente contratado outra pessoa para cuidar da cozinha, 
ou então que Holmes anteriormente empregava uma 
cozinheira que, misteriosamente, nunca fora mencio-
nada.

10. Revista voltada para a família lançada em 1842.
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sacional, pareceu não apresentar difi culdades. A interessante personalidade do acusado 

não obscurece a clareza das provas. Essa foi a opinião assumida pelo júri de instrução 

e também nos procedimentos do tribunal policial. Agora está sendo enviado ao tribunal 

do condado em Winchester. Temo que seja um negócio ingrato. Posso descobrir fatos, 

Watson, mas não posso alterá-los. A menos que fatos inteiramente novos e inesperados 

venham à luz, não vejo que esperança meu cliente poderia alimentar.”

“Seu cliente?”

“Ah, esqueci que não lhe contei. Estou pegando o seu costume complicado, Wat-

son, de contar histórias de trás para diante. É melhor você ler isto primeiro.”

A carta que ele me entregou, escrita numa letra clara e fi rme, era a seguinte:

CLARIDGE’S HOTEL

3 de outubro

CARO MR. SHERLOCK HOLMES,

Não posso ver a melhor mulher já criada por Deus rumar para a morte sem fazer todo o 

possível para salvá-la. Não posso explicar as coisas — não posso sequer tentar explicá-las —,

mas sei com absoluta certeza que Miss Dunbar é inocente. O senhor conhece os fatos 

— quem os ignora? Foi o mexerico de todo o país.

E nunca uma voz se ergueu em defesa dela! É a maldita injustiça de tudo isso que me deixa 

louco. Aquela mulher tem um coração que não a deixaria matar uma mosca. Bem, estarei aí 

às onze horas amanhã e verei se o senhor consegue lançar um raio de luz nas trevas. Talvez 

eu tenha alguma pista e não saiba. De todo modo, tudo o que sei, tudo o que tenho e tudo 

o que sou estão à sua disposição, contanto que possa salvá-la. Se alguma vez em sua vida 

mostrou os seus poderes, aplique-os agora neste caso.

Atenciosamente,

J. NEIL GIBSON

“Aí está”, disse Sherlock Holmes, batendo as cinzas de seu cachimbo de depois do 

desjejum e enchendo-o de novo lentamente. “Esse é o cavalheiro que aguardo. Quanto 

à história, como você não terá tempo para se inteirar do que dizem todos esses jornais, 

devo lhe fazer um resumo dos fatos para que possa acompanhar com interesse os pro-

cedimentos. Esse homem é a maior potência fi nanceira do mundo, e um homem, pelo 

que entendo, de caráter extremamente violento e temível. Casou-se com uma mulher, a 

vítima dessa tragédia, de quem nada sei a não ser que já passara da fl or da idade,11 o que 

era tanto mais lamentável porque uma governanta muito atraente supervisionava a edu-
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11. Naquela época, uma mulher era considerada uma 
solteirona se não tivesse se casado até os 20 e poucos 
anos, e assim Miss Dunbar podia não ter mais que 
23. Era de fato uma época diferente. O historiador 
A.N. Wilson, especulando se Charles Dodgson (mais 
conhecido como Lewis Caroll, autor de Aventuras de 
Alice no País das Maravilhas) podia ter pedido a mão 
de Alice — a “verdadeira” Alice — quando ele tinha 
31 anos e ela 11, admite que semelhante proposta 
teria sido considerada inadequada, mas não necessa-
riamente criminosa. “Isso provavelmente parece mais 
chocante para uma sensibilidade do século XXI do que 
poderia ter sido para os vitorianos”, escreve ele, obser-
vando que o censo de 1861 revela que 175 mulheres 
em Bolton e 179 em Burnley se casaram com 15 anos 
ou menos.

Miss Dunbar é uma das várias clientes do sexo fe-
minino de Holmes que, sendo solteiras, tornam-se go-
vernantas para se sustentar (ver vol.1, “As Faias Acobre-
adas”, nota 9). As outras são Violet Hunter (“As Faias 
Acobreadas”) e Violet Smith (“O ciclista solitário”). 

12. No manuscrito de “A ponte Thor”, o bilhete marca 
o encontro para as oito horas e o corpo é encontrado 
à meia-noite.

cação de duas crianças pequenas. Essas são as pessoas en-

volvidas, e o cenário é uma imponente mansão senhorial, o 

centro de uma propriedade inglesa histórica. Agora quanto 

à tragédia. A esposa foi encontrada no terreno da proprie-

dade, a cerca de oitocentos metros da casa, tarde da noite, 

vestida para o jantar, com um xale sobre os ombros e o cé-

rebro perfurado por uma bala de revólver. Nenhuma arma 

foi encontrada perto dela, Watson — preste atenção nisso. 

O crime parece ter sido cometido tarde da noite e o corpo 

foi encontrado por um guarda-caça por volta das onze ho-

ras,12 quando foi examinado pela polícia e por um médico 

antes de ser transportado para a casa. Isto está condensado 

demais ou você está podendo acompanhar claramente?

“Está tudo muito claro. Mas por que suspeitar da go-

vernanta?”

“Bem, em primeiro lugar há alguns indícios muito di-

retos. Um revólver com uma câmara descarregada e um ca-

“A esposa foi encontrada no terreno da 
propriedade, tarde da noite, com o cérebro 

perfurado por uma bala de revólver.”
[A. Gilbert, Strand Magazine, 1922]
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libre que correspondia à bala foi encontrado no fundo do 

guarda-roupa dela.” Seus olhos se fi xaram e ele repetiu, 

separando as palavras: “No-fundo-do-guarda-roupa-dela.” 

Depois silenciou-se, e vi que alguma cadeia de pensa-

mentos pusera-se em movimento e que seria insensato 

interrompê-la. De repente, com um sobressalto, ele se 

animou de novo. “Sim, Watson, ele foi encontrado. Pro-

va bastante condenatória, hein? Assim pensaram os dois 

júris.13 Além disso, a morta tinha consigo um bilhete, 

marcando um encontro exatamente naquele lugar, assi-

nado pela governanta. Que acha disso? Finalmente, há o 

motivo. O senador Gibson é uma pessoa atraente. Se sua 

mulher morre, quem teria mais chances de sucedê-la que 

essa jovem que já havia, segundo todos dizem, recebido 

insistentes atenções de seu patrão? Amor, fortuna, poder, 

tudo dependendo de uma vida de meia-idade. Feio, Wat-

son... muito feio!”

“Sim, de fato, Holmes.”

“Ela não conseguiu apresentar um álibi. Ao con-

trário, teve de admitir que estava perto da ponte Thor 

— esse foi o cenário da tragédia — por volta daquela 

hora. Não o pôde negar, porque um aldeão de passagem 

a tinha visto ali.”

“Isso parece realmente decisivo.”

“Apesar disso, Watson... apesar disso... Por essa pon-

te — um único largo arco de pedra com balaustradas dos 

lados — a estrada transpõe a parte mais estreita de um 

lençol d’água comprido e profundo, cercado de juncos. 

É chamado lago Thor. A mulher morta estava caída no 

limiar da ponte. Estes são os fatos principais. Mas cá está 

o nosso cliente, se não me engano, consideravelmente 

adiantado.”

13. Isto é, o júri de instrução e o tribunal policial.

14. Billy aparece somente em “A ponte Thor”, “A pe-
dra Mazarin” e O vale do medo.




