Conan – O Bárbaro
(1982)

SINOPSE E DETALHES
Há milhares de anos Thulsa Doom (James Earl Jones), um demoníaco feiticeiro,

comanda um ataque por motivos até hoje não revelados que poderia ser simplesmente
pelo prazer de matar ou para descobrir o segredo do aço, que era guardado pelos
moradores desta aldeia. Conan (Arnold Schwarzenegger), um cimério, vê seus pais
serem mortos na sua frente e seu povo ser massacrado, sendo que ele, ainda criança, é
levado para um campo de escravos. Os anos passam e ele desenvolve uma enorme
força física, o que faz Conan se tornar gladiador. Ele ainda se mantém determinado a
vingar a morte dos pais e quando é libertado tenta alcançar seu objetivo. Conan
descobre que Thulsa Doom lidera o misterioso culto da serpente e, tentando se
aproximar do feiticeiro, faz amizade com dois ladrões, Valeria (Sandahl Bergman) e
Subotai (Gerry Lopez). Ao trio é prometida uma vultosa recompensa pelo rei Osric
(Max von Sydow), que quer que o trio de guerreiros resgate sua filha, que se tornou
uma seguidora de Thulsa Doom.
Data de lançamento desconhecida / 2h 09min / Aventura, Fantasia
Direção: John Milius
Elenco: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von Sydow
Nacionalidade EUA

As Aventuras de
Sherlock Holmes (1984)
– T. 01 – E. 06 – A Faixa
Malhada
SINOPSE & INFO
Sherlock Holmes é um detetive brilhante. Ao mesmo tempo em que ele é consultado
pela polícia britânica, também é solicitado por outros detetives particulares para
ajudá-los a solucionar crimes. As habilidades dedutivas e o conhecimento
enciclopédico de Holmes permitem que ele consiga solucionar os casos mais bizarros e
complexos – sempre ao lado de seu parceiro profissional e colega de casa, o veterano
militar, Dr. John Watson.
1984 – 1985 / 60min / Crime
Título original : The Adventures of Sherlock Holmes
Direção: John Hawkesworth
Elenco: Jeremy Brett, David Burke (I), Rosalie Williams
Nacionalidade Reino Unido

