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Sinopse

Este primeiro volume é composto por quatro histó-
rias que narram aventuras inéditas do detetive mais famoso 
do mundo: Sherlock Holmes. Nele, seu companheiro, John 
Watson, já em idade bastante avançada, resgata seu bloco 
de anotações para trazer à luz aventuras antes não revela-
das à humanidade. Alguns casos simplesmente caíram no 
esquecimento, enquanto outros eram embaraçosos demais 
para serem compartilhados... Até agora.

Em “O Estranho Desaparecimento de Lorde Wids-
ton”, Sherlock Holmes receberá a visita inesperada de um 
garoto, que procura o detetive na esperança de descobrir o 
que aconteceu com seu pai, um rico importador de produ-
tos da Índia, que desapareceu após sua última viagem. Um 
mistério que exigirá ainda mais a perspicácia do detetive 
para descobrir o que aconteceu com um homem a quilôme-
tros de distância, num país estrangeiro.

“O Caso do Pugilista de Reading”. Num dia normal, 
onde o tédio dominava a vida do mais famoso detetive lon-
drino, uma notícia de jornal e a visita de uma jovem, po-
dem trazer ação novamente para Sherlock Holmes. Um im-
portante diplomata é encontrado morto em sua residência. 
A Scotland Yard logo trata de prender seu secretário como 
culpado. Quando todas as provas apontam para esse jovem 
rapaz, Sherlock precisa descobrir o que realmente aconte-



ou que comprovem uma grande injustiça.
Sherlock Holmes nunca se interessou muito por ar-

tes, mas em “O Misterioso Roubo de La Señora”, ele preci-
sará encontrar o paradeiro de um quadro valiosíssimo que 
sumiu da parede do museu de Londres, onde se encontrava 
em exposição ao público. Holmes não acredita que exista o 
crime perfeito, embora, dessa vez, tudo indique que o ban-
dido levará a melhor. Porém, Sherlock jamais desiste e não 
descansará enquanto não resolver mais este quebra-cabeça. 
Será que, mais uma vez, ele conseguirá encaixar as peças?

Poderia um homem honrado, o maior detetive de 
todos, tornar-se um assassino? Em “O Crime de Sherlock 
Holmes”, o detetive é acusado de assassinar um potencial 
cliente. Provas irrefutáveis indicam que Sherlock seria o 
autor do crime. Planos secretos do exército britânico caem 
em mãos erradas e Mycroft Holmes, irmão de Sherlock, é 
acusado de ser o responsável. Seria Sherlock capaz de ma-
tar o homem por trás das acusações, para que seu irmão 
não fosse incriminado? O próprio Mycroft junta-se a Les-
trade e Watson para tentar livrar seu irmão da condenação 
iminente.
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Introdução

Durante vários anos, tive o prazer de conviver e 
acompanhar Sherlock Holmes, o famoso detetive londrino. 
Ante tudo que presenciei, despertou-se em mim o desejo 
de relatar os mais diversos casos nos quais meu amigo se 
envolveu, ao longo de muito tempo. Desde que o conheci, 

-
ca quase impecável e pelas incríveis soluções que era capaz 
de encontrar para as mais variadas e adversas situações. 
Logo compreendi que deveria compartilhar esses casos 
com o mundo, para que todos, assim como eu, pudessem se 
maravilhar com essa nova e fantástica ciência da dedução. E 

No entanto, ao longo da brilhante trajetória de Sher-
lock, existiram casos e situações que destoaram, de algum 
modo, dos seus procedimentos usuais. Além disso, outras 

-
nha ou esquecidas em cadernetas e pastas recheadas de 
folhas. Algumas dessas histórias não foram relatadas in-
tencionalmente, a pedido do meu querido amigo. Outras, 

para organizar e produzir os textos, visto que grande parte 
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Por isso, por meio destes volumes, tento resgatar 
uma parte dessas histórias perdidas. Em algumas delas, o 
que realmente fez a diferença foi a sorte, uma coincidência, 
ou ainda, o caso foi facilmente resolvido, mas havia algo 
mais, que, por uma razão ou outra, não foi conveniente ser 
relatado no passado. Contudo, hoje que Sherlock já está ido-
so e aposentado, não faz mais sentindo esconder tais fatos. 
Nesta obra, incluo um dos poucos casos em que Sherlock 
Holmes preferiu relatar os acontecimentos de seu próprio 
punho, e onde algumas revelações são feitas (Vol. 2).

Como já disse, alguns dos relatos aqui apresentados 

de tempo. Não deixam de ser, entretanto, casos curiosos e 
interessantíssimos os quais tenho muito prazer em relem-
brar e relatar, ainda que tardiamente.

Este é um legado que deixo a todos aqueles que se 
interessam pela prática policial e investigativa, e espero 
que encontrem aqui também um pouco de diversão.

John Watson
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O Estranho
Desaparecimento
de Lorde Widston

Meu amigo Holmes e eu, estávamos diante da janela 
do apartamento 221-B na Baker Street, observando o mo-
vimento de carros e pessoas nas ruas, que parecia ligeira-
mente aumentado naqueles dias. Para dizer a verdade, não 
posso garantir que eu soubesse o que olhávamos, embora 
tivesse a certeza de que Holmes bem o sabia.

Assim era Sherlock Holmes, sempre a observar as 
pessoas e seu comportamento. Apesar de muitas vezes ter 

depois de muito analisar os métodos de meu companheiro, 
cheguei à conclusão de que Holmes era de fato um memo-

rizador de atitudes e movimentos. Observando as reações de 
diversas pessoas nas mais diferentes situações, o detetive 
criou um padrão de comportamento para a maioria dos 
seres humanos, dependendo de sua faixa etária e posição 
social.

Por exemplo, ao ver um pedinte nas ruas, uma dama 
inglesa, na maioria dos casos, aproximar-se-á do pobre e 
dar-lhe-á uma moeda e um sorriso clemente. Já um lorde, 
que veja um mendigo, certamente desviará seu caminho, 
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muito provavelmente, atravessando para o outro lado da 
rua. Com simples observações como estas, Holmes era ca-
paz de antever a reação das pessoas, antecipar-se a seus 
movimentos e, então, solucionar um mistério que antes pa-
recia insolúvel.

Além disso, Holmes possui uma das mentes mais 
capazes de registrar fatos e datas das quais já tive a oportu-
nidade de conhecer. E nossas primeiras horas do dia eram 
dedicadas ao exercício anteriormente citado: observar mo-
vimentos e registrar fatos.

— Não acredito que a mercearia da rua trocará no-
vamente de proprietário. — irrompeu Holmes inesperada-
mente.

— O senhor Phileas disse que está vendendo o negó-
cio? — perguntei.

— Sequer troco palavras com o senhor Phileas. 
Quando muito, um alô ocasional, Watson.

— Decerto outra pessoa comentou contigo, então?
— Não, por estes dias não tenho conversado com 

ninguém da vizinhança.
Olhei para Holmes como se estivesse desinteressa-

do e resolvi não perguntar como chegara àquela conclusão 
para ver qual seria sua reação.

— Ora, Watson, não me olhe assim. Não é preciso ló-
gica nem dedução para ver que você está ansioso por saber 

bem, para ter a certeza de que a curiosidade corrói seu ínti-
mo. — Sherlock soltou uma risada sarcástica.
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— Não consigo esconder minhas reações de ti, não é 
mesmo, caro amigo? — redargui.

— Ora, Watson, se fosses uma mocinha, viverias 
posto à janela a cuidar da vida alheia, satisfazendo tuas 
curiosidades, mas isso, por diversas vezes, é deveras útil, 
tenho que reconhecer.

— Certo, Holmes, venceste-me. Como sabes que a 
mercearia trocará novamente de proprietário?

— Simples, caro Watson, reparei o movimento in-
comum que cerca o local nos últimos três dias. Alguns ho-
mens têm visitado o senhor Phileas com maior frequência 
do que o habitual, portando livros e papéis que, certamen-
te, são promissórias. Todos vestem-se como normalmente 
se trajam os agiotas. Além do mais, o dono do comércio, 
que sempre esteve à calçada em frente à sua loja, nos úl-
timos dias tem se mantido recluso em seu escritório para, 
por certo, esconder-se da vergonha de estar falindo. De cer-
to a notícia espalhou-se entre seus credores, notícias como 
essa espalham-se como o vento, e estes resolveram apare-
cer para receber seus débitos antes que o distinto senhor 

— Impressionante, Holmes, mas eu julgava que os 
negócios do senhor Phileas iam bem, pois a mercearia está 
sempre tão repleta de clientes.

— Clientes que certamente não têm honrado com 

economia, não é algo tão incomum. — ele deu de ombros.
— Desculpe-me Sherlock, mas acho que, dessa vez, 
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raciocínio estivesse correto, uma vez que, há poucos dias, 
eu conversara com o senhor Phileas e ele me dissera que o 
negócio prosperava.

— É possível, meu caro Watson, apesar de meus mé-

sou infalível.
Enquanto dialogávamos, ouvimos uma batida à por-

ta. Adiantei-me e atendi ao chamado. Qual não foi minha 
surpresa ao encarar um franzino menino de pé à minha 
frente. Olhei para a curiosa aparição e o jovem encarou-me 
devolvendo o olhar inquisitivo.

— Esta é a residência do senhor Sherlock Holmes? — 
indagou-me o menino.

— Sim. — respondi desconcertado. — E você, quem 
seria?

— Pode anunciar a presença de Joseph Widston. — 
respondeu ele em tom formal, imaginando dirigir-se a al-
guma espécie de mordomo.

— Hahá! — alegrou-se Holmes. — Vejo que sou con-
templado com a visita de um jovem lorde.

um lorde. — disse o garoto.
— Deixe-o entrar Watson, vejamos o que deseja.
Meio contrariado com a postura do rapaz, abri um 

pouco mais a porta de modo a dar passagem ao jovem vi-
sitante, que entrou no recinto e sentou-se em uma poltro-
na indicada por meu amigo. Os olhos curiosos do garoto 
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percorreram todo o ambiente e, encararam Sherlock, que 
parecia muito entretido com sua.

— Já ouvira falar de minha família, senhor Holmes?
— Nunca em minha vida! — respondeu alegremente 

o detetive.
— Então como sabia sobre meu título de nobreza?
— Simples, meu jovem. Percebi que você chegou 

num carro de propriedade de sua família e não em um táxi. 
Vejo, por suas roupas, postura, modo de falar e agir, que 
foste criado com a educação dada a um lorde. Por último, 
mais óbvio, entretanto não menos importante, o que o dis-
tingue de um mero rapaz de classe alta é o brasão da famí-
lia no bolso de seu paletó, algo comum somente às famílias 
de importantes lordes ingleses.

— Ah! — respondeu o garoto, um pouco confuso.
Percebi um olhar de felicidade em Sherlock, pois 

não era incomum que as pessoas dissessem ser a explicação 
muito simples, assim que ele a revelava. Embora eu pudes-
se ter facilmente concluído também essas mesmas coisas, 
preferi não interferir no momento de alegria de meu ami-
go. Além de ser um gênio, Holmes gostava de ter seu ego 
massageado.

— Então, jovem lorde Joseph, o que o traz aqui? — 
perguntou Holmes.

— Widston. — respondeu o garoto.
— Como? — o detetive interrogou, confuso.
— É lorde Widston, por favor. Gosto de ser tratado 

pelo sobrenome.
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— Oh! Há! Mas, é claro! Prossiga, lorde Widston. — 
disse Sherlock em tom jovial.

— Como é bastante presumível, meu pai é um ho-
mem rico, senhor Holmes. Ganhou dinheiro com o negócio 
de importação da Índia. É um homem muito honrado e res-
peitado no círculo comercial. Fez fortuna honestamente, o 
que não é muito comum nesse tipo de negócio. Nossa famí-
lia nunca se sentiu ameaçada por qualquer perigo ou revés 
e sempre tivemos uma vida boa e despreocupada, embora 
regrada por nossos rígidos costumes e valores...

O rapaz fez uma pausa e olhou para o detetive que 
andava pelo cômodo e que, nesse momento, encontrava-se 
de costas para ele. Percebendo o silêncio, Sherlock olhou 
para trás de modo impaciente e, gesticulando, disse:

— Prossiga, jovem lorde Widston!
O garoto, meio desconcertado pela atitude de meu 

colega, pigarreou, limpando a garganta e continuou:
— Bom, frequentemente meu pai passa vários dias, 

até um mês ou dois, fora de casa devido à natureza dos ne-
gócios da família, mas, desta vez, sua ausência têm-se pro-
logado muito, o que se tornou motivo de preocupação para 
minha mãe e irmãs. Estas começam a acreditar que nosso 
pai esteja morto e, não é incomum, verterem lágrimas en-
quanto se angustiam com essa possibilidade.

— E por qual motivo não veio sua mãe me consul-
tar? — perguntou Sherlock.

— Isso é bastante evidente, senhor Holmes. Na au-
sência de meu pai, eu sou o homem da casa e, portanto, 
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responsável legal pelos assuntos da família.
— Percebo. — meu amigo respondeu secamente. — 

Por quanto tempo já se prolonga a ausência de seu pai?
— Já fazem cinco meses que ele partiu e não nos tem 

dado notícias, senhor Holmes.
— Pelo que entendi, esta é uma demora incomum...
— Como relatei anteriormente, ele jamais esteve fora 

por mais de dois meses e nunca passou mais do que cinco 
dias sem telegrafar.

— Compreendo. Onde vive sua família?

— Qual o nome de seu pai?
— Lorde William Croockston Widston.
— Certo. Há algo mais que devesse me dizer e que 

ainda não foi exposto?
— Nada que me ocorra no momento. — o jovem co-

que isso seja tudo, senhor Holmes.
— Tudo bem, senhor Joseph Widston, entrarei em 

contato assim que possível. — Holmes dirigiu-se à porta e 
abriu-a para que a visita se retirasse.

— É só isso? — indagou o menino.
— Por agora, senhor Widston, tenho alguns assuntos 

a resolver e, assim que os tiver solucionado, aceitarei seu 
caso e o estudarei com todo o empenho.

— Bom, se é assim...
— Passar bem, senhor Widston. — Sherlock indicou 

a saída com a mão.
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— Passar bem, senhor Holmes. — respondeu o garo-
to e, dirigindo-se a mim, disse: 

— Senhor...?
— Watson. — respondi.
— Senhor Watson. — Joseph saiu um tanto contra-

riado.
Holmes fechou a porta e sentou-se concentrado em 

sua poltrona. Tratou de pegar um cachimbo que deixara 
em cima da mesa e logo o acendeu.

— Parece-me um caso bastante curioso. — falei.
— Uma situação complicada, Watson, o garoto pos-

sui pouca informação.
— Acha que tem solução?
— Não sei, caro amigo, mas agora vou exercitar um 

pouco a minha mente, se puder me deixar sozinho por um 
período...

— Claro, Holmes. — retirei-me para meus aposen-
tos.

-
-se, disse que sairia e que eu não deveria esperá-lo acorda-
do. Não dei muita atenção ao fato, pois as saídas misteriosas 
de meu companheiro não eram incomuns e, por mais que a 
vontade de acompanhá-lo fosse grande, eu já convivia com 

Passou-se toda a tarde e a noite logo desceu sobre 
Londres. Quando o detetive retornou ao apartamento, eu 
ainda estava acordado, embora já tivesse me recolhido ao 
meu quarto e estivesse deitado. Sherlock entrou sem fazer 
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muito barulho, mas escutei-o puxar a pesada cadeira de 
madeira, sentar-se à mesa e revirar alguns papéis. Não sei 
por quanto tempo ele permaneceu naquela atividade, pois 
vencido pelo cansaço, logo adormeci. Acordei na manhã 
seguinte e Holmes, mais uma vez, não se encontrava em 
nosso apartamento. Imaginei se ele teria dormido, mas em 
todo caso arrumara-se muito cedo e saíra misteriosamente 

exibindo um sorriso de satisfação. Era evidente que tivera 
progresso em algum caso. Minha curiosidade era grande, 
mas preferi refrear o impulso e não lhe perguntei o motivo 
da alegria.

— Watson! — exclamou o detetive, após colocar suas 
luvas e bengala próximas à mesa.

— Sim, Holmes? — respondi.
— O que acha de me acompanhar num passeio?
— O lugar de destino seria Yorkshire, por acaso? — 

dei um sorriso malicioso, demonstrando não estar tão de-
sinformado.

— Muito bem, Watson... Muito bem! E então, o que 
me dizes? — Sherlock devolveu-me o sorriso, satisfeito com 
a minha dedução.

— É claro Holmes, diga-me qual foi a vez em que me 
recusei a acompanhá-lo em alguma de suas viagens?

— Eu já sabia que você diria sim, mas as boas manei-
ras forçaram-me a perguntar.

— E como sabia que eu aceitaria dessa vez?
— Porque ao entrar no apartamento vi, através da 
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porta aberta de seu dormitório, sua bolsa de viagens prepa-
rada em cima da cama.

— E isso indica? — perguntei.
— Que você teve boa lógica ao deduzir que eu pro-

poria a viagem, uma vez que retornasse à casa e que estaria 
com pressa, portanto era melhor deixar as coisas prepara-
das com a devida antecedência.

— Ahá! Viu como estou aprendendo?!
— Nunca duvidei de sua capacidade, Watson! — 

Holmes soltou uma gargalhada. — Vamos, pegue suas coi-
sas, pois temos que correr à estação Pancras para pegar o 

Sem perder tempo, fui até meu quarto, peguei mi-
nha bolsa e desci as escadas rapidamente, acompanhan-
do os passos apressados do detetive. Lançamo-nos à rua 
e Holmes chamou o primeiro táxi que passou. Para nossa 
surpresa, o trem das 18h30 estava lotado, mas Sherlock já 
havia ajudado o bilheteiro em uma situação constrangedo-
ra, e este, reconhecendo o detetive, providenciou para que 
embarcássemos numa cabine de luxo que estava sempre 
reservada caso alguma autoridade se apresentasse na pla-
taforma. Fomos guiados até o local e nos instalamos con-
fortavelmente na enorme cabine, cujos assentos podiam ser 
puxados tornando-se estreitos, porém confortáveis, leitos. 

Durante toda a viagem de trem, que durou aproxi-
madamente cinco horas, Holmes esteve quieto. Com a sua 
capacidade de dormir quando quisesse, assim que fechou 
os olhos, percebi que já se encontrava descansando nos bra-
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ços de Morfeu. Fiquei intrigado ao observar uma pasta, que 
ele carregara durante todo o tempo, à qual parecia dar a 
maior importância. Mesmo ansioso para saber do que se 
tratava, mais uma vez, preferi não perguntar nada, visto 
que Holmes dissera que eu era curioso como uma mocinha. 
Mantive-me o mais quieto possível durante todo esse mis-
tério e aproveitei para observar mais e falar menos.

Assim que chegamos, Holmes desembarcou com 
todo ânimo e vigor, nem parecia que passara os últimos 
dias em claro e dormira apenas cerca de cinco horas. Como 
nossa visita à cidade não era esperada, não havia ninguém 

meia-noite, não havia mais cabriolés pelas ruas. Teríamos, 
inevitavelmente, que nos deslocar a pé até nosso destino. 
Pedimos informações aos funcionários da companhia fer-
roviária e estes nos indicaram qual seria a estalagem mais 
próxima. Com as direções anotadas em meu caderninho, 
pusemo-nos a caminhar até chegarmos ao local que nos 
fora indicado.

Registramo-nos na recepção e tratei de dirigir-me 
diretamente ao quarto que alugamos. Como havia descan-
sado recentemente, Holmes resolveu ir até a taverna mais 
próxima. Separei-me dele, desejando-lhe sorte fosse lá o que 
ele pretendia fazer, e subi as escadas. Entrei no modesto 
quarto, que não tinha nada além de uma pequena cômoda, 
um espelho, uma cama e um sofá de dois lugares. Deitei-

-
sa visita à casa de um nobre inglês de uma região distante 
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dos grandes centros da civilização. Levantei-me novamen-
te, vesti meu pijama, me acomodei na cama e adormeci.

Às sete da manhã, o incansável Sherlock Holmes 
entrou gritando em nosso quarto, exigindo que eu levan-
tasse e que partíssemos imediatamente. Meio zonzo, le-
vantei e me lavei. Vestindo-me o mais depressa possível, 
companhei os passos largos de Holmes, que parecia ain-
da mais animado com respeito ao caso que, para mim, não 
avançara em nada. Tomamos um táxi até a mansão do Lor-
de William Croockston Widston. Atravessamos campos 
verdes em uma estrada de chão que levantava uma poeira 
espessa conforme o veículo avançava. Chegando ao nosso 
destino, admirei-me com a beleza do local, que em muito 
superava as belas paisagens que haviam nos guiado até ali. 

frutíferas, carregadas de frutas da época, providenciavam 
uma refrescante sombra gigantesca.

Ao atingirmos o portão da propriedade, uma jovem 
criada veio nos receber e fez-nos benvindos, convidando-
-nos a entrar. Apresentamo-nos e a criada pediu que espe-
rássemos na biblioteca da família, uma ampla sala, coberta 
de livros do chão ao teto e com móveis requintados, de ex-
celente gosto. Pedindo licença, deixou-nos a sós, para cha-
mar o senhor Joseph Widston, que não tardou muito em 
adentrar o recinto com cara de poucos amigos. Holmes me 
encarou de modo interrogativo e eu apenas devolvi o olhar 
confuso.


