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uma biografia
cleópatra

stacy schiff

Best-seller e Melhor livro do ano: 
Ny times, New yorker, time magazine...

s. sc
h

iff
c

leó
patr

a

Eleito um dos  
melhores livros do ano:

New york times 
New york times Book Review 

the New yorker 
Washington Post
Los Angeles times 

time magazine 
Kirkus Reviews
Boston Globe

San Francisco Chronicle 

“Schiff reconstrói a vida de uma mulher 
cujo estilo, ambição e audácia a tornam uma 

personagem merecedora desta biografia.” 

New York Times Book review

“A autora escavou as fontes mais  
antigas sobre Cleópatra, separou o que  
era mito ou incompreensão, eliminou a  

camada de fofocas e escreveu  
uma biografia repleta de vida.” 

washiNgToN PosT

“Um retrato à altura da sagacidade  
e da inteligência de sua personagem ...  

Schiff consegue algo raro: um livro  
que faria falta se não existisse.” 

wall sTreeT JourNal

“Um retrato cinematográfico de uma figura 
histórica muito mais complexa e apaixonante  

do que qualquer criação ficcional.” 

New York Times

“Uma das mulheres mais famosas que 
já existiram, Cleópatra VII governou 
o Egito durante 22 anos. Perdeu o 
reino uma vez, reconquistou-o, quase 
perdeu de novo, construiu um impé-
rio, perdeu tudo. Deusa em criança, 
rainha aos dezoito anos, celebridade 
logo depois, foi objeto de especula-
ção e veneração, de intriga e lenda, 
mesmo em nosso tempo. No auge do 
poder, controlava praticamente toda a 
costa oriental do Mediterrâneo, o últi-
mo grande reino de qualquer soberano 
egípcio. Durante um breve instante, 
deteve o destino do mundo ocidental 
nas mãos.” (Trecho do Capítulo I)

Após seu suicídio, Cleópatra fixou sua 
imagem definitivamente no imaginário 
da humanidade. Nos dois milênios que 
se seguiram, muitos se debruçaram sobre 
sua história, entre eles o maior de todos 
os dramaturgos e poetas, Shakespeare. 
Imortalizada no cinema por Elizabeth 
Taylor, em breve ganhará nova encar-
nação na figura de Angelina Jolie (em 
filme baseado neste livro).

É sob essa miríade de versões – na 
maioria, fantasiosas – que a jornalis-
ta Stacy Schiff vai resgatar a mulher 
atrás do mito. Em Cleópatra: Uma 
biografia, não encontramos a sedutora 
insaciável, mas a estadista sofisticada e 
muitas vezes ardilosa. Lançando mão 
das fontes mais antigas, a autora sepa-
ra fato de ficção para reconstruir uma 
vida que não deve nada em tragédia 
e esplendor às diversas interpretações 
posteriores. 

Capaz de evocar em detalhes a atmos-
fera da Antiguidade clássica, Schiff 
apresenta o verdadeiro papel histórico 
de Cleópatra e mostra que, apesar de 
ser um dos personagens mais conheci-
dos da história, nada sabíamos sobre a 
última rainha do Egito.

Stacy Schiff é autora de Véra (Mrs. 
Vladimir Nabokov), que ganhou o prê-
mio Pulitzer em 2000; Saint-Exupéry, 
finalista do Pulitzer; e A Great Im-
provisation: Franklin, France, and the 
Birth of America, ganhador do George 
Washington Book Prize e do Ambas-
sador Book Award. Recebeu bolsas da 
Fundação Guggenheim, do National 
Endowment for the Humanities e do 
Center for Scholars and Writers da Bi-
blioteca Pública de Nova York, além 
do prêmio de literatura da American 
Academy of Arts and Letters. Schiff 
é colaboradora da revista The New 
Yorker, e dos jornais New York Times e 
Washington Post, além de diversas ou-
tras publicações. Mora na cidade de 
Nova York.
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Marc Bloch

a estranha 
derrota

M
. B

loch
a estranha derrota

“Escrito entre julho e setembro de 
1940, logo após a rápida derrota das 
tropas francesas frente ao invasor ale-
mão, o manuscrito de A estranha der-
rota escapou por pouco de se perder. 
Só veio a ser publicado seis anos mais 
tarde, depois da libertação da França 
– e do assassinato de Marc Bloch, fuzi-
lado pela Gestapo em 1944.

Trata-se, ao mesmo tempo, de um teste-
munho e de uma ‘análise de consciên-
cia’ dessa história que se desenrolava 
diante de seus olhos, e da qual Bloch 
era participante ativo. É ainda um 
admirável ato de resistência intelectual.

Soldado nas duas guerras mundiais, 
mas também o maior historiador fran-
cês de sua época, Bloch tenta compre-
ender os motivos da derrota. Para ele, a 
França sucumbe ao inimigo não apenas 
por sua inferioridade militar. É em cau-
sas mais profundas – como os ritmos 
lentos da vida social e a letargia inte-
lectual e cívica das classes dirigentes – 
que ele busca a razão da incapacidade 
francesa para lidar com a inesperada 
velocidade e vitalidade da Blitzkrieg 
alemã. Em abril de 1942, no poema ‘O 
general que perdeu seu exército’, inclu-
ído neste volume, escreve: ‘Arrumamos 
na cabeça os pareceres/ A batalha pre-
vista de zero a cem,/ Mas o inimigo, 
esse desmancha-prazeres,/ Surge sem-
pre onde não se espera ninguém.’

Além do texto que lhe dá título, esta 
edição brasileira reúne também outros 
documentos do difícil período final 
da vida de Marc Bloch. Em março de 
1941, já sofrendo o peso da legislação 
antissemita, e ciente do risco de morte 

que corria, redigiu o testamento aqui 
reproduzido. Nele, pede um funeral 
civil, não religioso, embora faça ques-
tão de não renegar sua origem judaica, 
tão estigmatizada na França colabora-
cionista de Vichy. Amante que era da 
verdade, declara sempre ter se sentido, 
‘antes de tudo e muito simplesmente, 
francês’. Reivindica morrer como viveu 
– como um bom francês, um soldado de 
sua pátria, que gritaria, ao ser fuzilado, 
‘Vive la France!’.

Em seu testamento, Marc Bloch pede 
ainda, como último desejo, que ao 
término de seu funeral sejam lidos os 
cinco elogios militares que recebeu 
nas duas guerras, e que são aqui publi-
cados, numa homenagem à memória 
desse grande homem.”

CElSO CASTRO

Professor da Fundação Getulio Vargas 
e atual diretor do CPDOC/FGV

Este livro reúne cinco textos do tumultuado perío
do que antecedeu o fuzilamento de Marc Bloch, em 
1944, pela Gestapo. O resultado é um retrato vivo e 
humano da sociedade francesa dos anos 40.

A estranha derrota
Considerada a mais pertinente análise da derrota 
da França na Segunda Guerra. No cotidiano do em
bate, nada escapa ao olhar do historiador, que re
flete sobre o conflito no calor da hora.

Testamento 
Altamente pessoal e por longo tempo desconhecido, 
é um documento histórico de riqueza excepcional. 

Elogios militares 
Motivo de orgulho para Bloch, que combateu nas 
duas guerras mundiais, atestam sobretudo sua 
grande coragem.

Epígrafes para A estranha derrota 
Anotações do autor para a abertura de seu livro, pu
blicado postumamente.

“O general que perdeu seu exército”
Inspirada crítica, em versos, à atuação da França 
no confronto com os nazistas.

“Extraordinária a capacidade desse historiador de 
transformar seu presente vivido em reflexão histórica.” 
Jacques Le Goff

DO MESMO AutOr:
Apologia da história ou O ofício de historiadora 
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Com a coleção PASSO-A-PASSO o leitor trilha dife- 
rentes campos do saber, conhecendo de maneira 
gradual e interdisciplinar os mais importantes  
pensadores, ideias e obras. Esses pequenos 
volumes, escritos por especialistas em linguagem 
acessível a todos, oferecem uma visão atualiza-
da e abrangente dos temas. Leitura instrutiva 
além de prazerosa, os livros contam ainda com 
material de apoio tal como cronologia, sugestões 
de leitura, glossário e seleção de textos.

Que sentimento de urgência é esse que, de re-
pente, nos arrebata por meio de fortes sensações 
físicas e nenhuma palavra parece traduzir? A an-
gústia sempre inspirou várias interpretações – na 
filosofia, na medicina, na psicanálise. De modo 
didático, este livro aborda as diferentes respos-
tas para a experiência da angústia, destacando 
as contribuições fundamentais de Freud e Lacan, 
que revelaram a importância desse afeto na cons-
tituição do ser humano. 

Sonia Leite é psicanalista do Centro Psiquiátrico 
do Rio de Janeiro e professora visitante do Ins-
tituto de Psicologia da Uerj.
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C O N T O S :

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

R O M A N C E S :

6 Um estudo em vermelho

7 O signo dos quatro

8 O cão dos Baskerville

9 O Vale do Medo

SHERLOCK HOLMES
edição definitiva • comentada e ilustrada 

•Em 9 volumes: 56 contos e 4 romances 

•elogiada tradução

•Mais de 2.800 notas sobre os mais diversos
aspectos do cânone sherlockiano

•Mais de 700 ilustrações originais

•material de apoio, como quadro 
cronológico, lista de sociedades 
sherlockianas em funcionamento e 
muito mais (também disponível no site 

da editora)

•agora em novo formato, mais 
econômico e prático

SUSPENSE, AÇÃO E VINGANÇA NO DERRADEIRO
ROMANCE DE SHERLOCK HOLMES!

Sherlock Holmes é o detetive mais amado de toda a literatura policial. O Vale
do Medo (1915) é uma narrativa irresistível, que combina com habilidade
um crime aparentemente insolúvel e uma história de detetive com elementos
de pulp fiction. Desvendando a engenhosa trama de um assassinato ocorrido
na Inglaterra, Holmes e Watson veem-se remetidos a eventos de décadas
antes na Pensilvânia, quando violência, corrupção, uma organização secreta
e operários de uma mina de carvão misturavam-se perigosamente...

Autoridade mundial no assunto, Leslie S. Klinger dissipa nesta série co-
mentada e ilustrada – a única disponível em língua portuguesa – todas as
brumas que ainda envolviam os casos de Holmes e Watson, compondo, com
seus esclarecimentos, uma obra definitiva. Sem dúvida um bem precioso
para fanáticos sherlockianos e para os que querem começar a se aventurar
nesse fascinante mundo.

Inclui
• Mais de 150 notas, muitas de fontes recentemente descobertas

• Cerca de 40 ilustrações originais

• Bibliografia selecionada sobre o universo dos romances de            
Sherlock Holmes

“Você tem nas mãos a so lu ção de fi ni ti va pa ra as 
his tó rias reu ni das de Sherlock Holmes.”

John Le Carré

“Esta edição comentada e ilustrada é indispensável, divertida e educativa. São

livros perfeitos como introdução para os novatos no mundo de Holmes e

Watson, e serão igualmente aproveitados e devorados por aqueles já inicia dos.”

Neil Gaiman, premiado autor da série de HQ Sandman

“Bem, dr. Watson, nunca uma história como esta passou por suas mãos

– aposto meu último dólar nisso. Conte-a à sua maneira, mas fatos são

fatos, e com eles o senhor certamente atingirá o público. Essa é a his-

tória do Vale do Medo.”

Último romance protagonizado por Sherlock Holmes, O Vale do Medo

(1915) é uma verdadeira saga de coragem. Tecidos com maestria, o

crime quase perfeito e o brilhante detetive misturam-se a elementos

de pulp fiction. 

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

brem que um certo John Douglas, proprietário e morador do Solar

Birlstone, corre perigo de vida iminente. No entanto, pouco depois

ficam sabendo 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 Pensilvânia dos

anos 1880, violência, corrupção, uma organização secreta e operários

de uma mina de carvão misturavam-se perigosamente...

SIR ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930) foi médico e es critor.

Sua obra abrange gêneros tão diversos quanto ficção científica,

romances históricos, poesia e não ficção, mas seu maior renome se

deve sem dúvida às histórias do detetive Sherlock Holmes, que

incluem contos e romances. 

LESLIE S. KLINGER, editor desta série comentada, é advogado e

membro dos Baker Street Irregulars. É considerado uma das mais

eminentes autoridades mundiais em Sherlock Holmes, tendo pu -

blicado inúmeros artigos sobre a sherlockiana e vários livros, en -

tre os quais The Sherlock Holmes Reference Library, obra de eru dição

em diversos volumes. Para informação adicional, ver seu site

www.leslieklinger.com.

C
onan D

oyle

9

O
 V

A
L

E
D

O
M

E
D

O

Arthur Conan Doyle

O VALE DO MEDO

romance

Edição e notas de 

LESLIE S. KLINGER

SHERLOCK
HOLMES

•

9

Edição Definitiva Comentada e Ilustrada

coleçãocompleta!

capa sherlock vol9 fim_Layout 1  2/25/11  4:09 PM  Page 1

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1310&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1374&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1403&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1339&ORDEM=A.htm
http://www.twitter.com/editora_Zahar
http://www.facebook.com/zahar.editora
http://www.zahar.com.br
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1368&ORDEM=A.htm


Sinopse
Uma das mulheres mais famosas que já existiram, deusa em criança, rainha aos dezoito anos, celebridade 
logo depois, foi objeto de especulação e veneração, de intriga e lenda, mesmo em nosso tempo.
Em um dos livros mais elogiados de 2010, a premiada biógrafa Stacy Schiff renova a imagem de Cleópatra, a 
poderosa rainha do Egito. 

Por motivos diversos (de interesses políticos a puro machismo), nos dois milênios desde sua morte surgiram 
versões que pouco condizem com a realidade. Embora tenha sido difícil separar a verdade em meio a tantas 
versões imaginativas, Schiff consegue chegar o mais perto da Cleópatra real. Resgatando a mulher por trás do 
mito de sedutora insaciável. 

Em Cleópatra: Uma biografia, encontramos a estadista sofisticada e muitas vezes ardilosa, que governou o 
Egito por 22 anos e durante um breve instante, deteve o destino do mundo ocidental nas mãos. Responsável 
pelo combate à fome em seu país, dotada de grande capacidade política que determinou seu poder, Cleópatra 
relacionou-se com os dois grandes chefes romanos de sua época, Júlio César e Marco Antonio, garantindo 
autonomia para o Egito num mundo dominado pelo Império Romano.

Ficha técnica
biografia, história
408pp
16x23cm
tradutor: José Rubens Siqueira
tiragem: 7.000 exs
ISBN 978-85-378-0519-0
nas livrarias: 30 de março
R$39,90
e-book: R$28

Público-alvo
Amantes de biografias, interessados em 
história antiga, mitos e papel da mulher 
na sociedade.

Cleópatra
Uma biografia
Stacy Schiff

 Stacy Schiff
Autora de Véra (Mrs. Vladimir 
Nabokov), que ganhou o 
prêmio Pulitzer em 2000; Saint-
Exupéry, finalista do Pulitzer; e 
A Great Improvisation: Franklin, 
France, and the Birth of America, 
ganhador do George Washington 
Book Prize e do Ambassador 
Book Award. Recebeu bolsas 
da Fundação Guggenheim, do 

National Endowment for the Humanities e do Center 
for Scholars and Writers da Biblioteca Pública de 
Nova York, além do prêmio de literatura da American 
Academy of Arts and Letters. Schiff é colaboradora da 
revista The New Yorker, dos jornais New York Times 
e Washington Post, entre outras publicações. Mora na 
cidade de Nova York.
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Eleito um dos  
melhores livros do ano:

New york times 
New york times Book Review 

the New yorker 
Washington Post
Los Angeles times 

time magazine 
Kirkus Reviews
Boston Globe

San Francisco Chronicle 

“Schiff reconstrói a vida de uma mulher 
cujo estilo, ambição e audácia a tornam uma 

personagem merecedora desta biografia.” 

New York Times Book review

“A autora escavou as fontes mais  
antigas sobre Cleópatra, separou o que  
era mito ou incompreensão, eliminou a  

camada de fofocas e escreveu  
uma biografia repleta de vida.” 

washiNgToN PosT

“Um retrato à altura da sagacidade  
e da inteligência de sua personagem ...  

Schiff consegue algo raro: um livro  
que faria falta se não existisse.” 

wall sTreeT JourNal

“Um retrato cinematográfico de uma figura 
histórica muito mais complexa e apaixonante  

do que qualquer criação ficcional.” 

New York Times

“Uma das mulheres mais famosas que 
já existiram, Cleópatra VII governou 
o Egito durante 22 anos. Perdeu o 
reino uma vez, reconquistou-o, quase 
perdeu de novo, construiu um impé-
rio, perdeu tudo. Deusa em criança, 
rainha aos dezoito anos, celebridade 
logo depois, foi objeto de especula-
ção e veneração, de intriga e lenda, 
mesmo em nosso tempo. No auge do 
poder, controlava praticamente toda a 
costa oriental do Mediterrâneo, o últi-
mo grande reino de qualquer soberano 
egípcio. Durante um breve instante, 
deteve o destino do mundo ocidental 
nas mãos.” (Trecho do Capítulo I)

Após seu suicídio, Cleópatra fixou sua 
imagem definitivamente no imaginário 
da humanidade. Nos dois milênios que 
se seguiram, muitos se debruçaram sobre 
sua história, entre eles o maior de todos 
os dramaturgos e poetas, Shakespeare. 
Imortalizada no cinema por Elizabeth 
Taylor, em breve ganhará nova encar-
nação na figura de Angelina Jolie (em 
filme baseado neste livro).

É sob essa miríade de versões – na 
maioria, fantasiosas – que a jornalis-
ta Stacy Schiff vai resgatar a mulher 
atrás do mito. Em Cleópatra: Uma 
biografia, não encontramos a sedutora 
insaciável, mas a estadista sofisticada e 
muitas vezes ardilosa. Lançando mão 
das fontes mais antigas, a autora sepa-
ra fato de ficção para reconstruir uma 
vida que não deve nada em tragédia 
e esplendor às diversas interpretações 
posteriores. 

Capaz de evocar em detalhes a atmos-
fera da Antiguidade clássica, Schiff 
apresenta o verdadeiro papel histórico 
de Cleópatra e mostra que, apesar de 
ser um dos personagens mais conheci-
dos da história, nada sabíamos sobre a 
última rainha do Egito.

Stacy Schiff é autora de Véra (Mrs. 
Vladimir Nabokov), que ganhou o prê-
mio Pulitzer em 2000; Saint-Exupéry, 
finalista do Pulitzer; e A Great Im-
provisation: Franklin, France, and the 
Birth of America, ganhador do George 
Washington Book Prize e do Ambas-
sador Book Award. Recebeu bolsas da 
Fundação Guggenheim, do National 
Endowment for the Humanities e do 
Center for Scholars and Writers da Bi-
blioteca Pública de Nova York, além 
do prêmio de literatura da American 
Academy of Arts and Letters. Schiff 
é colaboradora da revista The New 
Yorker, e dos jornais New York Times e 
Washington Post, além de diversas ou-
tras publicações. Mora na cidade de 
Nova York.
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Saiba mais

• Lançado nos Estados Unidos em novembro de 2010, está há mais de vinte semanas na lista de mais 
vendidos do New York Times.

• Após a publicação nos Estados Unidos, foi capa do Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo, que 
teceu elogios ao livro:
“Um livro brilhante … A Cleópatra de Stacy Schiff é ainda mais incrível do que a dos relatos feitos até 
agora, maior do que o mito, mais trágica do que a tragédia.” 

• A autora ganhou o prêmio Pulitzer (www.pulitzer.org) em 2000 pela biografia da mulher de Nabokov, 
Véra (Mrs. Vladimir Nabokov).

• As qualidades que fazem dessa biografia um livro impar são inúmeras. Schiff é capaz de alinhar rigor 
com uma escrita clara e saborosa. Hábil na descrição dos ambientes da Antiguidade, ao mesmo tempo 
relaciona as atitudes de Cleópatra com a complexa conjuntura histórica. 

• Com apoio em uma enorme quantidade de fontes, consegue uma narrativa fluente, que ressalta os 
altos e baixos de uma vida impressionante. 

• O  principal feito desta biografia é reformular de maneira radical uma figura histórica tão conhecida, 
ou que pensávamos conhecer.

• Para Dante, ela era uma “pecadora da carne”. Bocaccio a chamou de “prostituta dos reis orientais”. 
Quando o cineasta Cecil B. DeMille ofereceu a Claudette Colbert o papel da rainha, ele teria 
perguntado: “Você gostaria de ser a mulher mais perversa da história?”

São diversos os mitos contestados: 

• A vestimenta: como mostrado na capa do livro, o uso de pérolas na época de Cleópatra era comum, 
muito diferente da imagem de Elizabeth Taylor no filme de 1963.

• A morte: provavelmente, Cleópatra ingeriu veneno para suicidar-se, com apenas quarenta anos de 
idade, e não utilizou a naja consagrada pela lenda. 

• A sexualidade: Cleópatra casou-se duas vezes, com dois de seus irmãos, mas provavelmente não 
chegou a ter relacionamentos com nenhum deles. Foi responsável pela morte de ambos, devido a 
disputas pelo trono egípcio. Os homens de sua vida foram dois generais romanos: Júlio César, com 
quem teve um filho, e seu sobrinho, Marco Antônio, com quem Cleópatra gerou mais três crianças. 
Para a autora, sua capacidade política foi o que determinou seu poder e não a sedução. Ela foi 
responsável, por exemplo, pelo êxito no combate à fome em seu país. Era também considerada uma 
grande intelectual, e Alexandria era, em comparação com Roma, um oásis de arte e ciência (o Egito foi 
a primeira grande nação a adotar a divisão do dia e da noite em doze horas e o calendário com doze 
meses de trinta dias).

• O livro traz 35 imagens coloridas, incluindo a moeda que apresenta como possivelmente era o rosto 
de Cleópatra.

• Em breve, Angelina Jolie será Cleópatra nos cinemas em filme baseado nesta biografia. David Fincher, 
diretor de A rede social, O curioso caso de Benjamin Button e Clube da luta é o mais cotado para 
dirigir o filme.

http://www.nytimes.com/best-sellers-books/2011-03-20/overview.html


Quarta-capa
Eleito um dos melhores livros do ano:

“Schiff reconstrói a vida de uma mulher cujo estilo, ambição e audácia a fazem uma personagem 
merecedora desta biografia.” New York Times Book Review

“A autora escavou as fontes mais antigas sobre Cleópatra, separou o que era mito ou incompreensão, 
eliminou a camada de fofocas e conseguiu chegar a uma biografia repleta de vida.” Washington Post

“Um retrato à altura da sagacidade e da inteligência de sua personagem ... Schiff consegue algo raro: 
um livro que faria falta se não existisse.” Wall Street Journal

“Um retrato cinematográfico de uma figura histórica muito mais complexa e apaixonante do que 
qualquer criação ficcional.” New York Times

Livros relacionados

Rainha da Moda
Como  Maria Anonieta 

se vestiu para a Revolução
472pp
R$78

Guia Ilustrado Zahar 
de Mitologia
352pp
R$54

Orelha
“Uma das mulheres mais famosas que já existiram, Cleópatra VII governou o Egito durante 22 anos. 
Perdeu o reino uma vez, reconquistou-o, quase perdeu de novo, construiu um império, perdeu tudo. 
Deusa em criança, rainha aos dezoito anos, celebridade logo depois, foi objeto de especulação e 
veneração, de intriga e lenda, mesmo em nosso tempo. No auge do poder, controlava praticamente 
toda a costa oriental do Mediterrâneo, o último grande reino de qualquer soberano egípcio. Durante um 
breve instante, deteve o destino do mundo ocidental nas mãos.” (Trecho da introdução)

Após seu suicídio, Cleópatra fixou sua imagem de vez no imaginário da humanidade. Nos dois milênios 
que se seguiram, muitos se debruçaram sobre sua história, entre eles o maior de todos os dramaturgos e 
poetas, Shakespeare. Imortalizada no cinema por Elizabeth Taylor, em breve ganhará nova encarnação 
na figura de Angelina Jolie (em filme baseado neste livro).
É sob essa miríade de versões — na maioria, fantasiosas — que a jornalista Stacy Schiff vai resgatar 
a mulher atrás do mito. Em Cleópatra: uma biografia, não encontramos a sedutora insaciável, mas a 
estadista sofisticada e muitas vezes ardilosa. Lançando mão das fontes mais antigas, a autora separa fato 
de ficção para reconstruir uma vida que não deve nada em tragédia e esplendor às diversas interpretações 
posteriores. 
Capaz de evocar em detalhes a atmosfera da Antiguidade clássica, Schiff apresenta o verdadeiro papel 
histórico de Cleópatra e mostra que, apesar de ser um dos personagens mais conhecidos da história, 
nada sabíamos sobre a última rainha do Egito.

New York Times 
New York Times Book Review 
The New Yorker 
Washington Post
Los Angeles Times 

Time Magazine 
Kirkus Reviews
Boston Globe
San Francisco Chronicle 

http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1139&ide=77
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1238&ide=246


Sinopse
Maio de 1940: as tropas alemãs avançam em direção à França. Junho de 1940: as estratégias de defesa 
dos franceses fracassam e eles são dominados pelos nazistas. É das causas dessa derrota fulminante que 
trata A estranha derrota, cujo manuscrito foi redigido em apenas três meses, ainda em 1940, pelo grande 
historiador francês Marc Bloch, testemunha ocular da guerra na condição de militar. 

Além de A estranha derrota, essa edição traz outros pequenos textos que ajudam a compor um painel da 
sociedade francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ajudam também a revelar o perfil desse brilhante 
historiador, que contribuiu para mudar o enfoque dos estudos históricos (até então voltados para fatos 
políticos do passado) ao buscar apreender o homem na sociedade de seu tempo. 

Ficha técnica
história, guerra, Segunda Guerra Mundial
172pp
16x23cm
tradutor: Eliana Aguiar
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0521-3
nas livrarias: 8 de abril
R$34
e-book: R$24

A estranha derrota
Marc Bloch

Público-alvo
Interessados em história, e em relatos de 
guerra em geral, especialmente Segunda 
Guerra Mundial.

Marc Bloch
De origem judia e filho de um 
eminente professor de história, 
Marc Bloch nasceu em 1886 em 
Lyon, na França. Formou-se em 
história, na Sorbonne. A partir de 
1909 começou a publicar seus 
primeiros artigos sobre história 
medieval, área a que se dedicou. 
Preso durante a ocupação da 
França pela Alemanha, foi 
fuzilado pela Gestapo em 1944.

Marc Bloch

a estranha 
derrota

M
. B

loch
a estran

h
a derrota

“Escrito entre julho e setembro de 
1940, logo após a rápida derrota das 
tropas francesas frente ao invasor ale-
mão, o manuscrito de A estranha der-
rota escapou por pouco de se perder. 
Só veio a ser publicado seis anos mais 
tarde, depois da libertação da França 
– e do assassinato de Marc Bloch, fuzi-
lado pela Gestapo em 1944.

Trata-se, ao mesmo tempo, de um teste-
munho e de uma ‘análise de consciên-
cia’ dessa história que se desenrolava 
diante de seus olhos, e da qual Bloch 
era participante ativo. É ainda um 
admirável ato de resistência intelectual.

Soldado nas duas guerras mundiais, 
mas também o maior historiador fran-
cês de sua época, Bloch tenta compre-
ender os motivos da derrota. Para ele, a 
França sucumbe ao inimigo não apenas 
por sua inferioridade militar. É em cau-
sas mais profundas – como os ritmos 
lentos da vida social e a letargia inte-
lectual e cívica das classes dirigentes – 
que ele busca a razão da incapacidade 
francesa para lidar com a inesperada 
velocidade e vitalidade da Blitzkrieg 
alemã. Em abril de 1942, no poema ‘O 
general que perdeu seu exército’, inclu-
ído neste volume, escreve: ‘Arrumamos 
na cabeça os pareceres/ A batalha pre-
vista de zero a cem,/ Mas o inimigo, 
esse desmancha-prazeres,/ Surge sem-
pre onde não se espera ninguém.’

Além do texto que lhe dá título, esta 
edição brasileira reúne também outros 
documentos do difícil período final 
da vida de Marc Bloch. Em março de 
1941, já sofrendo o peso da legislação 
antissemita, e ciente do risco de morte 

que corria, redigiu o testamento aqui 
reproduzido. Nele, pede um funeral 
civil, não religioso, embora faça ques-
tão de não renegar sua origem judaica, 
tão estigmatizada na França colabora-
cionista de Vichy. Amante que era da 
verdade, declara sempre ter se sentido, 
‘antes de tudo e muito simplesmente, 
francês’. Reivindica morrer como viveu 
– como um bom francês, um soldado de 
sua pátria, que gritaria, ao ser fuzilado, 
‘Vive la France!’.

Em seu testamento, Marc Bloch pede 
ainda, como último desejo, que ao 
término de seu funeral sejam lidos os 
cinco elogios militares que recebeu 
nas duas guerras, e que são aqui publi-
cados, numa homenagem à memória 
desse grande homem.”

CElSO CASTRO

Professor da Fundação Getulio Vargas 
e atual diretor do CPDOC/FGV

Este livro reúne cinco textos do tumultuado perío
do que antecedeu o fuzilamento de Marc Bloch, em 
1944, pela Gestapo. O resultado é um retrato vivo e 
humano da sociedade francesa dos anos 40.

A estranha derrota
Considerada a mais pertinente análise da derrota 
da França na Segunda Guerra. No cotidiano do em
bate, nada escapa ao olhar do historiador, que re
flete sobre o conflito no calor da hora.

Testamento 
Altamente pessoal e por longo tempo desconhecido, 
é um documento histórico de riqueza excepcional. 

Elogios militares 
Motivo de orgulho para Bloch, que combateu nas 
duas guerras mundiais, atestam sobretudo sua 
grande coragem.

Epígrafes para A estranha derrota 
Anotações do autor para a abertura de seu livro, pu
blicado postumamente.

“O general que perdeu seu exército”
Inspirada crítica, em versos, à atuação da França 
no confronto com os nazistas.

“Extraordinária a capacidade desse historiador de 
transformar seu presente vivido em reflexão histórica.” 
Jacques Le Goff

DO MESMO AutOr:
Apologia da história ou O ofício de historiadora 
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Saiba mais
• Em 1939, apesar da idade do autor e das responsabilidades familiares que poderiam isentá-lo das 
obrigações militares, Marc Bloch pediu para ser convocado na luta contra o nazismo. Com a derrota da 
França, em 1940, Bloch partiu para a Inglaterra, a fim de evitar a rendição. Mas retornou em seguida a 
seu país, onde conseguiu escapar, disfarçado de civil, para a zona não ocupada pelos alemães. É nessa 
época que redige, em sua casa de campo, A estranha derrota, cujos manuscritos foram mantidos em 
local secreto até o fim da guerra.

• Em 1943, Marc Bloch mergulhou completamente na clandestinidade como membro da Resistência. 
Em 8 de março de 1944 foi preso pela Gestapo e submetido a diversas sessões de tortura. Em 16 de 
junho, foi fuzilado.

• Escreveu, entre outros livros, Os reis taumaturgos; Caractères originaux de l’histoire rurale française; e 
La société féodale.

• Marc Bloch ajudou a renovar as pesquisas históricas na França como um dos fundadores da Escola dos 
Annales (http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_dos_Annales). 

• A estranha derrota foi publicado pela primeira vez em 1946, dois anos após sua morte. Seu último 
livro, Apologia da história ou O ofício do historiador (Zahar) inacabado, também só foi publicado 
postumamente, em 1949,com prefácio do seu filho Etienne.

• Uma boa síntese do conteúdo e da importância desse livro está na frase estampada na quarta-capa: A 
França na Segunda Guerra vista por seu maior historiador.

• Extremamente bem-escrito e envolvente, o manuscrito Estranha Derrota foi dividido pelo autor em três 
partes: “Apresentação”, onde explica por que achava necessário dar seu testemunho sobre a derrota; “O 
depoimento de um vencido”, em que relata o caótico cotidiano da guerra; e “Exame de consciência de 
um francês”, onde aponta a responsabilidade de cada setor da sociedade para a vitória dos nazistas.

• Mais 4 documentos compõem a edição brasileira: 
- o seu testamento feito em 1941, já vislumbrando o risco de morte que corria num ambiente que 
tornava-se antissemita;
- os elogios militares que Bloch recebeu durante a Primeira Guerra Mundial;
- epígrafes escritas para a publicação póstuma do livro;
- poema de tom crítico à atuação da França na Segunda Guerra.

Algumas das causas apontadas por Bloch para a derrota da França:

O despreparo bélico e estratégico dos exércitos franceses; o excesso de burocracia nas escolas militares; 
as disputas de poder entre os políticos; o interesse da alta burguesia em manter privilégios; a propensão 
da classe aristocrática para ver na invasão da França uma possibilidade de restaurar a monarquia; a 
acomodação das classes médias; o conservadorismo da intelectualidade; a omissão da imprensa; o 
pragmatismo das elites sindicais; o alheamento do homem do campo.



Quarta-capa

A França na Segunda Guerra vista por seu maior historiador

Este livro reúne cinco textos do tumultuado período que antecedeu o fuzilamento de Marc Bloch, em 1944, 
pela Gestapo. O resultado é um retrato vivo e humano da sociedade francesa dos anos 40.

A estranha derrota
Considerada a mais pertinente análise da derrota da França na Segunda Guerra. No cotidiano do embate, 
nada escapa ao olhar do historiador, que reflete sobre o conflito no calor da hora.

Testamento 
Altamente pessoal e por longo tempo desconhecido, é um documento histórico de riqueza excepcional. 

Elogios militares 
Motivo de orgulho para Bloch, que combateu nas duas guerras mundiais, atestam sobretudo sua grande 
coragem.

Epígrafes para A estranha derrota 
Anotações do autor para a abertura de seu livro, publicado postumamente.

“O general que perdeu seu exército”
Inspirada crítica, em versos, à atuação da França no confronto com os nazistas.

“Extraordinária a capacidade desse historiador de transformar seu presente vivido em reflexão histórica.” 
Jacques Le Goff

DO MESMO AUTOR:
Apologia da história 

ou O ofício de historiador

Orelha
“Escrito entre julho e setembro de 1940, logo após a rápida derrota das tropas francesas frente ao invasor 
alemão, o manuscrito de A estranha derrota escapou por pouco de se perder. Só veio a ser publicado 
seis anos mais tarde, depois da libertação da França – e do assassinato de Marc Bloch, fuzilado pela 
Gestapo em 1944.
Trata-se, ao mesmo tempo, de um testemunho e de uma ‘análise de consciência’ dessa história que se 
desenrolava diante de seus olhos, e da qual Bloch era participante ativo. É ainda um admirável ato de 
resistência intelectual.
Soldado nas duas guerras mundiais, mas também o maior historiador francês de sua época, Bloch 
tenta compreender os motivos da derrota. Para ele, a França sucumbe ao inimigo não apenas por sua 
inferioridade militar. É em causas mais profundas – como os ritmos lentos da vida social e a letargia 
intelectual e cívica das classes dirigentes – que ele busca a razão da incapacidade francesa para lidar 
com a inesperada velocidade e vitalidade da Blitzkrieg alemã. Em abril de 1942, no poema ‘O general 
que perdeu seu exército’, incluído neste volume, escreve: ‘Arrumamos na cabeça os pareceres/ A batalha 
prevista de zero a cem,/ Mas o inimigo, esse desmancha-prazeres,/ Surge sempre onde não se espera 
ninguém.’
Além do texto que lhe dá título, esta edição brasileira reúne também outros documentos do difícil 
período final da vida de Marc Bloch. Em março de 1941, já sofrendo o peso da legislação antissemita, e 
ciente do risco de morte que corria, redigiu o testamento aqui reproduzido. Nele, pede um funeral civil, 
não religioso, embora faça questão de não renegar sua origem judaica, tão estigmatizada na França 
colaboracionista de Vichy. Amante que era da verdade, declara sempre ter se sentido, ‘antes de tudo e 
muito simplesmente, francês’. Reivindica morrer como viveu – como um bom francês, um soldado de 
sua pátria, que gritaria, ao ser fuzilado, ‘Vive la France!’.
Em seu testamento, Marc Bloch pede ainda, como último desejo, que ao término de seu funeral 
sejam lidos os cinco elogios militares que recebeu nas duas guerras, e que são aqui publicados, numa 
homenagem à memória desse grande homem.” (Celso Castro, professor da Fundação Getulio Vargas e 
atual diretor do CPDOC/FGV)



Livros relacionados

Apologia da História
Ou ofício do historiador
160pp
R$32

Champanhe
Como o mais sofisticado dos 
vinhos venceu a guerra e os 
tempos difíceis
240pp
R$42

Os generais de Hitler
576pp
R$84

Guerreiros de Hitler
332pp
R$59

Junho de 1941: 
Hitler e Stálin
164pp
R$39,90

O duelo: 
Churchill x Hitler
80 dias cruciais para a 
Segunda Guerra Mundial
244pp
R$46

Ouvintes alemães!
Discursos contra Hitler 
(1940-1945)
224pp
R$42

Vinho & Guerra
Os franceses, os nazistas e 
a batalha pelo maior 
tesouro da França
256pp
R$44
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Sinopse
Com uma vasta obra consagrada pelo público brasileiro, o psicanalista J.-D. Nasio detalha, nesse livro, o 
funcionamento do psiquismo por meio de desenhos e esquemas tais como propostos por Lacan. Assim, 
mostra que é possível compreender conceitos psicanalíticos através de imagens.

Ficha técnica
psicanálise
212pp
12x18cm
coleção Transmissão da Psicanálise
tradutora: Claudia Berliner
revisão técnica: Felipe Castelo Branco
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0524-4
nas livrarias: 15 de abril
R$19,90
e-book: R$14

Público-alvo
Psicanalistas, psicólogos e estudantes 
da área.

Introdução à topologia de Lacan
J.-D. Nasio

J.-D. Nasio 
Psicanalista e psiquiatra, tem mais 
de vinte livros publicados pela 
Zahar, vários dos quais se tornaram 
clássicos da psicanálise, entre eles:
• Cinco lições sobre a teoria de 
Jacques Lacan 
• Lições sobre os 7 conceitos 
cruciais da psicanálise
• O livro da dor e do amor 
• O prazer de ler Freud

Saiba mais
A linguagem acessível é uma das importantes características da obra do autor.
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Quarta-capa
Quando se trata de aparelho psíquico, qual a diferença entre explicá-lo por conceitos, formalizá-lo 
com números ou mostrá-lo em imagens? Este livro apresenta, com a ajuda de mais de trinta desenhos 
e esquemas, a revolucionária tentativa de Jacques Lacan de representar o real psíquico por meios 
imaginários. Extremamente didático, é uma ferramenta indispensável para se compreender essa parte de 
sua obra, desenvolvida nos anos 1960. 

Livros relacionados

Cinco lições sobre a teoria 
de Jacques Lacan
176pp
R$42

Lições sobre os 7 
Conceitos Cruciais 
da Psicanálise
176pp
R$42

Como ler Lacan
160pp
R$29,90

Lacan, 
o grande freudiano
88pp
R$16

Trabalhando com Lacan
na análise, na supervisão, 
nos seminários
160pp
R$38

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0318&ORDEM=A
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0182&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0984&ORDEM=A.htm
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1236&ide=416
http://www.zahar.com.br/catalogo_exclusivo.asp?id=1255&ide=206


Sinopse
Angústia se trata com remédio ou psicanálise? E crise de angústia tem cura? Essas são algumas das perguntas 
que norteiam este livro, que apresenta as principais abordagens filosóficas e médicas em torno do tema 
ao longo da história, com destaque para as contribuições introduzidas pela psicanálise. Mostra também 
como e por que a clínica psiquiátrica contemporânea tende a tratar os sintomas de seus pacientes com 
medicamentos, muitas vezes sob a orientação da indústria farmacêutica e não da clínica psiquiátrica.

Ficha técnica
psicanálise
96pp
12x18cm
coleção Psicanálise Passo-a-Passo
tiragem: 2.000 exs
ISBN 978-85-378-0522-0
nas livrarias: 15 de abril
R$16
e-book: R$11Público-alvo

Estudantes de psicologia, psicanálise, psiquiatria e 
interessados no tema em geral.

Angústia
Sônia Leite

Psicanalista do Centro Psiquiá- 
trico do Rio de Janeiro e profes-
sora visitante do Programa de 
Pós-graduação do Instituto de 
Psicologia da Uerj. Tem diver-
sos artigos publicados em livros 
e revistas especializadas.

Sonia Leite

92 

Com a coleção PASSO-A-PASSO o leitor trilha dife- 
rentes campos do saber, conhecendo de maneira 
gradual e interdisciplinar os mais importantes  
pensadores, ideias e obras. Esses pequenos 
volumes, escritos por especialistas em linguagem 
acessível a todos, oferecem uma visão atualiza-
da e abrangente dos temas. Leitura instrutiva 
além de prazerosa, os livros contam ainda com 
material de apoio tal como cronologia, sugestões 
de leitura, glossário e seleção de textos.

Que sentimento de urgência é esse que, de re-
pente, nos arrebata por meio de fortes sensações 
físicas e nenhuma palavra parece traduzir? A an-
gústia sempre inspirou várias interpretações – na 
filosofia, na medicina, na psicanálise. De modo 
didático, este livro aborda as diferentes respos-
tas para a experiência da angústia, destacando 
as contribuições fundamentais de Freud e Lacan, 
que revelaram a importância desse afeto na cons-
tituição do ser humano. 

Sonia Leite é psicanalista do Centro Psiquiátrico 
do Rio de Janeiro e professora visitante do Ins-
tituto de Psicologia da Uerj.
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Quarta-capa

Que sentimento de urgência é esse que, de repente, nos arrebata por meio de fortes sensações físicas 
e nenhuma palavra parece traduzir? A angústia sempre inspirou várias interpretações – na filosofia, na 
medicina, na psicanálise. De modo didático, este livro aborda as diferentes respostas para a experiência da 
angústia, destacando as contribuições fundamentais de Freud e Lacan, que revelaram a importância desse 
afeto na constituição do ser humano.

http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1403&ORDEM=A.htm


Saiba mais
• A atualidade do tema num mundo em que a angústia adquire as mais diferentes formas de fobia, 
causando polêmica em torno do uso ou não de remédios.

Temas abordados
• A angústia na concepção dos filósofos da Antiguidade (Platão, Cícero e Sêneca) e existencialistas 
(Kierkegaard, Heidegger, Sartre).
• A doença mental vista pela medicina clássica (pré-científica, séculos XVII e XVIII) e pela medicina 
científica (final do século XVIII), conforme análise de Michel Foucault. A importância do médico Philippe 
Pinel nos estudos dos distúrbios mentais. A revolução da psiquiatria. 
• A psiquiatria contemporânea e o boom dos medicamentos antidepressivos. 
• O papel das indústrias farmacêuticas na profusão de classificações de doenças, como síndrome de 
pânico, transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH), transtorno desafiador opositor (TDO). De 1978 a 1993, o número de transtornos 
mentais classificados passou de trinta para cem categorias.
• O perigo da prescrição indiscriminada de medicamentos antidepressivos, sobretudo entre crianças e 
adolescentes. 
• A postura acrítica da mídia como divulgadora de remédios que supostamente resolveriam todos os 
problemas afetivos. 
• O passo a passo das pesquisas de Freud em torno do tema e a descoberta de que existe uma angústia 
“originária” na criança, vinculada ao medo da perda da mãe e da castração.
• O processo de travessia da angústia para a descoberta de si mesmo na teoria lacaniana.
• A angústia como tema poético em Baudelaire, Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade.

Livros relacionados

Por que a psicanálise?
164pp
R$42

O Seminário, 
livro 10
A angústia
368pp
R$89,90

Depressão e melancolia
64pp
R$16
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Sinopse
Último romance escrito por Conan Doyle e último volume da série, O Vale do Medo é um livro eletrizante, 
com elementos de pulp fiction, que prende o leitor da primeira à última página!
Por meio de uma mensagem cifrada, Sherlock Holmes e seu leal Watson descobrem que um certo John 
Douglas, proprietário e morador do Solar Birlstone, está correndo risco de morrer. Pouco mais de uma hora 
depois, no entanto, ficam sabendo que o assassinato fora consumado na noite anterior, em circunstâncias 
extraordinárias. A casa estava trancada, a ponte levadiça suspensa, como alguém poderia ter pulado o 
profundo fosso que cercava a construção?
Desvendar esse mistério acabará transportando Holmes e Watson para décadas antes. Na Pensilvânia dos 
anos 1880, uma organização secreta, corrupta e violenta, assombrava os dias e noites de operários de uma 
mina de carvão. Essa mistura perigosa viria a determinar o futuro do infeliz John Douglas.

Ficha técnica
literatura, policial
264pp
16x23cm
série Sherlock Holmes - edição definitiva 
comentada e ilustrada
tradutor: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0523-7
nas livrarias: 29 de abril
R$39

O Vale do Medo
Sherlock Holmes - edição definitiva vol. 9 
(romance)

Arthur Conan Doyle

 

Público-alvo
Público geral, em especial, fãs do detetive Sherlock 
Holmes e romances policiais.

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. 

 Arthur Conan Doyle (1859-1930)

C O N T O S :

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

R O M A N C E S :

6 Um estudo em vermelho

7 O signo dos quatro

8 O cão dos Baskerville

9 O Vale do Medo

SHERLOCK HOLMES
edição definitiva • comentada e ilustrada 

•Em 9 volumes: 56 contos e 4 romances 

•elogiada tradução

•Mais de 2.800 notas sobre os mais diversos
aspectos do cânone sherlockiano

•Mais de 700 ilustrações originais

•material de apoio, como quadro 
cronológico, lista de sociedades 
sherlockianas em funcionamento e 
muito mais (também disponível no site 

da editora)

•agora em novo formato, mais 
econômico e prático

SUSPENSE, AÇÃO E VINGANÇA NO DERRADEIRO
ROMANCE DE SHERLOCK HOLMES!

Sherlock Holmes é o detetive mais amado de toda a literatura policial. O Vale
do Medo (1915) é uma narrativa irresistível, que combina com habilidade
um crime aparentemente insolúvel e uma história de detetive com elementos
de pulp fiction. Desvendando a engenhosa trama de um assassinato ocorrido
na Inglaterra, Holmes e Watson veem-se remetidos a eventos de décadas
antes na Pensilvânia, quando violência, corrupção, uma organização secreta
e operários de uma mina de carvão misturavam-se perigosamente...

Autoridade mundial no assunto, Leslie S. Klinger dissipa nesta série co-
mentada e ilustrada – a única disponível em língua portuguesa – todas as
brumas que ainda envolviam os casos de Holmes e Watson, compondo, com
seus esclarecimentos, uma obra definitiva. Sem dúvida um bem precioso
para fanáticos sherlockianos e para os que querem começar a se aventurar
nesse fascinante mundo.

Inclui
• Mais de 150 notas, muitas de fontes recentemente descobertas

• Cerca de 40 ilustrações originais

• Bibliografia selecionada sobre o universo dos romances de            
Sherlock Holmes

“Você tem nas mãos a so lu ção de fi ni ti va pa ra as 
his tó rias reu ni das de Sherlock Holmes.”

John Le Carré

“Esta edição comentada e ilustrada é indispensável, divertida e educativa. São

livros perfeitos como introdução para os novatos no mundo de Holmes e

Watson, e serão igualmente aproveitados e devorados por aqueles já inicia dos.”

Neil Gaiman, premiado autor da série de HQ Sandman

“Bem, dr. Watson, nunca uma história como esta passou por suas mãos

– aposto meu último dólar nisso. Conte-a à sua maneira, mas fatos são

fatos, e com eles o senhor certamente atingirá o público. Essa é a his-

tória do Vale do Medo.”

Último romance protagonizado por Sherlock Holmes, O Vale do Medo

(1915) é uma verdadeira saga de coragem. Tecidos com maestria, o

crime quase perfeito e o brilhante detetive misturam-se a elementos

de pulp fiction. 

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

brem que um certo John Douglas, proprietário e morador do Solar

Birlstone, corre perigo de vida iminente. No entanto, pouco depois

ficam sabendo 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 Pensilvânia dos

anos 1880, violência, corrupção, uma organização secreta e operários

de uma mina de carvão misturavam-se perigosamente...

SIR ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930) foi médico e es critor.

Sua obra abrange gêneros tão diversos quanto ficção científica,

romances históricos, poesia e não ficção, mas seu maior renome se

deve sem dúvida às histórias do detetive Sherlock Holmes, que

incluem contos e romances. 

LESLIE S. KLINGER, editor desta série comentada, é advogado e

membro dos Baker Street Irregulars. É considerado uma das mais

eminentes autoridades mundiais em Sherlock Holmes, tendo pu -

blicado inúmeros artigos sobre a sherlockiana e vários livros, en -

tre os quais The Sherlock Holmes Reference Library, obra de eru dição

em diversos volumes. Para informação adicional, ver seu site

www.leslieklinger.com.
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O VALE DO MEDO

romance

Edição e notas de 

LESLIE S. KLINGER

SHERLOCK
HOLMES

•
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Edição Definitiva Comentada e Ilustrada

coleçãocompleta!
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Orelha
“Bem, dr. Watson, nunca uma história como esta passou por suas mãos –  aposto meu último dólar nisso. 
Conte-a à sua maneira, mas fatos são fatos, e com eles o senhor certamente atingirá o público. Essa é a 
história do Vale do Medo.”

Último romance protagonizado por Sherlock Holmes, O Vale do Medo (1915) é uma verdadeira saga de 
coragem. Tecidos com maestria, o crime quase perfeito e o brilhante detetive misturam-se 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 perigo de vida iminente. No entanto, pouco depois 
ficam sabendo 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 Pensilvânia dos anos 1880, violência, corrupção, uma organização secreta e 
operários de uma mina de carvão misturavam-se perigosamente...

LESLIE S. KLINGER, editor desta 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, entre os quais The Sherlock Holmes Reference 
Library, obra de erudição em diversos volumes. Para informação adicional, ver seu site www.leslieklinger.
com.
 

Saiba mais
Com a publicação de O Vale do Medo, completa-se toda a coleção 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.

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

COLEÇÃO COMPLETA

• Em 9 volumes: 56 contos e 4 romances 
• elogiada tradução
• Mais de 2.800 notas sobre os mais diversos aspectos do cânone sherlockiano
• Mais de 700 ilustrações originais 
• Material de apoio, como quadro cronológico, lista de sociedades sherlockianas em funcionamento e 
muito mais (também disponível no site da editora).
• Agora em novo formato, mais econômico e prático.

Em dezembro deste ano, será lançado o segundo filme Sherlock Holmes, com Robert Downey Jr.

ROMANCES:
6 Um estudo em vermelho
7 O signo dos quatro
8 O cão dos Baskerville
9 O Vale do Medo
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Quarta-capa

SUSPENSE, AÇÃO E VINGANÇA 
NO DERRADEIRO ROMANCE DE SHERLOCK HOLMES!

Sherlock Holmes é o detetive mais amado de toda a literatura policial. O Vale do Medo (1915) é uma narrativa 
irresistível, que combina com habilidade um crime aparentemente insolúvel e uma história de detetive com 
elementos de pulp fiction. Desvendando a engenhosa trama de um assassinato ocorrido na Inglaterra, Holmes 
e Watson veem-se remetidos a eventos de décadas antes na Pensilvânia, quando violência, corrupção, uma 
organização secreta e operários de uma mina de carvão misturavam-se perigosamente.

Autoridade mundial no assunto, Leslie S. Klinger dissipa nesta série comentada e ilustrada – a única disponível 
em língua portuguesa – todas as brumas que ainda envolviam os casos de Holmes e Watson, compondo, com 
seus esclarecimentos, uma obra definitiva. Sem dúvida um bem precioso para fanáticos sherlockianos e para 
os que querem começar a se aventurar nesse fascinante mundo.

Inclui
• Mais de 150 notas, muitas de fontes recentemente descobertas
• Cerca de 40 ilustrações originais
• Bibliografia selecionada sobre o universo dos romances de Sherlock Holmes

***

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

“Esta edição comentada e ilustrada é indispensável, divertida e educativa. São livros perfeitos como introdução 
para os novatos no mundo de Holmes e Watson, e serão igualmente aproveitados e devorados por aqueles já 
iniciados.” Neil Gaiman, premiado autor da série de HQ Sandman



Série completa

*Novo formato (16x23) em reimpressão

As aventuras de 
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 1 (contos)
484pp
R$39

A volta de 
Sherlock Holmes*
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 3 (contos)
456pp
R$39

As memórias de 
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 2 (contos)
408pp
R$39

O último adeus de 
Sherlock Holmes*
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 4
280pp
R$39

Histórias de 
Sherlock Holmes*
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 5 (contos)
444pp
preço a definir

Um estudo em 
vermelho
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 6 (romance)
232pp
R$36

O signo dos quatro
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 7
200pp
R$36

O cão dos Baskerville
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 8 (romance)
264pp
R$36
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Reimpressões

Segredos e truques 
da pesquisa
296pp
R$44,90

Amor líquido
Sobre a fragilidade 
dos laços humanos
192pp
R$42

Darwin e a evolução 
em 90 minutos
96pp
R$16

Dicionário de sociologia
Guia prático da 
linguagem sociológica
316pp
R$59

Filmar o real
Sobre o documentário 
brasileiro contemporâneo
96pp
R$22

As aventuras científicas 
de Sherlock Holmes
O paradoxo de Einstein 
e outros mistérios
256pp
R$49

A volta de 
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 3 (contos)
456pp
R$39

O último adeus de 
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes - edição 
definitiva vol. 4
280pp
R$39

*Novo formato 16x23

*Novo formato 16x23
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Reimpressões

Uma breve história 
da música
80pp
R$39,90

Textos básicos de filosofia
Dos pré-socráticos
a Wittgenstein
184pp
R$38
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