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Sinopse:
Em Londres, Moriarty e Holmes discutem verbalmente na escadaria que dá acesso a
Old Bailey, onde Moriarty acaba de ser absolvido de uma acusação de assassinato
devido à falta de provas. Mais tarde, Holmes e Watson são visitados por Ann Brandon.
Ela diz a eles que seu irmão Lloyd recebeu uma nota estranha: o desenho de um
homem com um albatroz pendurado no pescoço, idêntico a um recebido por seu pai
pouco antes de seu assassinato brutal dez anos antes. Holmes deduz que a nota é um
aviso e corre para encontrar Lloyd Brandon. No entanto, ele chega tarde demais, após
Lloyd ter sido assassinado por estrangulamento e tendo seu crânio esmagado. Holmes

imediatamente passa a investigar o caso.
Curiosidades:
As aventuras de Sherlock Holmes é baseado na série de livros Sherlock Holmes
escritos por Sir Arthur Conan Doyle. O filme é uma adaptação da peça de 1899
“Sherlock Holmes” de William Gillette, embora com algumas alterações.
O filme faz parte da série de filmes de Sherlock Holmes lançado entre 1939 e
1946, Colocando Basil Rathbone como Sherlock Holmes e Nigel Bruce como Dr.
John Watson. George Zucco estrela como inimigo de Holmes, Professor Moriarty.
A citação “Elementar, meu caro Watson” tornou-se popular por este filme.
#Tags: Filme Sherlock Holmes, 1939, dirigido por Alfred L. Werker , disponivel online,
completo e legendado. Sherlock Holmes 1939 Online, Cinema Livre. Filme Sherlock
Holmes 1939, dirigido por Alfred L. Werker , disponivel online, completo e legendado.
Filme Sherlock Holmes, 1939, The Adventures of Sherlock Holmes, online, dublado,
legendado, completo, portugues, pt, br, filme, download, Alfred L. Werker , , Sherlock
Holmes, assistir, pt, br, antigo, classico, download, torrent, gratuito, gratis, filme
online, classico, antigo, filme, movie, free, full, gratis, complete, film, dominio publico,
velho, public domain, legendas, com legenda, legenda, brasil, portugal, traduzido,
cinema, livre, libre, cinema libre, cinema livre, cinemalivre, cinemalibre, subtitle,
completos, legendados dominio publico, velho, public domain, filme, online, legendado,
completo, gratuito, gratis, portugues, dublado, torrent, download, legendas, com
legenda, legenda, brasil, portugal, pt, br, traduzido, full, free, movie, classic, classico,
antigo, cinema, livre, libre, cinema libre, cinema livre, cinemalivre, cinemalibre,
subtitle, completos, legendados
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