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Sherlock Holmes vai para a neutra Suíça durante a II Guerra Mundial, resgatar o
cientista americano Tobel que inventou uma nova bomba e que devido a isso tornou-se
alvo dos nazistas. Sherlock é bem-sucedido e consegue levar Tobel para a Inglaterra
mas ao chegar lá o cientista se nega a entregar o segredo da bomba pois pretende
trabalhar de forma independente e fabricá-las ele mesmo e controlar o fornecimento
aos aliados. Ele elabora um intrincado plano que consiste em dividir o segredo da
bomba em quatro partes, usando quatro pessoas diferentes. Além disso Tobel escreve
uma mensagem em código e a deixa aos cuidados da sua namorada inglesa, pedindolhe que a leve para Holmes caso algo aconteça com ele.Curiosidades:
É o quarto filme estrelado pela dupla de atores Basil Rathbone – Nigel Bruce nos
papéis dos personagens clássicos da literatura Sherlock Holmes e Doutor Watson.
O roteiro foi adaptado por W. Scott Darling que ambientou para a época da II
Guerra Mundial uma história de Arthur Conan Doyle chamada The Adventure of
the Dancing Men.
Este filme marca a primeira aparição de Dennis Hoey como o Inspector Lestrade
– o detetive da Scotland Yard que, como Watson, fornece a maior parte do lado
cômico em mais seis filmes da série.
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Sherlock Holmes em
Vestida para Matar

(1946)
Sinopse
Um criminoso da Prisão de Dartmoor cumpre pena fabricando peças de artesanato.
Três de suas peças, caixinhas de música que tocam variações da canção “The
Swagman”, vão à leilão e são vendidas para três diferentes pessoas. O coronel
Cavanaugh chega tarde e ao saber que as caixinhas tinham sido adquiridas, pede o
endereço dos compradores.
Pouco tempo depois, um amigo do Doutor Watson, “Stinky” (“Fedorento”) Emery, fazlhe uma visita. Ele conta ao doutor e a Sherlock Holmes que uma das peças de sua
coleção foi roubada: uma caixinha de música que havia comprado no exterior. Ele
estranha que o ladrão não se interessara por outras mais valiosas que estavam no
local. E que a caixinha roubada se parecia muito com uma que ele acabara de adquirir
num leilão. Sherlock lhe avisa para tomar precauções mas Stinky não se preocupa pois
suas peças estão no seguro.
Quando Stinky aparece assassinado, Sherlock não demora muito para deduzir que, por
alguma razão misteriosa, os criminosos estão atrás das caixinhas de música leiloadas.
E que os outros dois compradores correm grande perigo.
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