O Dirigível Hindenburg
(1975)
SINOPSE E DETALHES
17 de abril de 1937, Milwaukee, Wisconsin. Uma vidente americana afirma que o
dirigível Hindenburg, um verdadeiro hotel no céu e um dos símbolos do poderio
nazista, ao deixar a Alemanha em direção a Nova York, será destruído quando ele
estiver chegando nos Estados Unidos. Apesar de nada suspeito ter sido encontrado, na
Alemanha e nos Estados Unidos circulam rumores sobre a possível destruição do
dirigível.

Assim o coronel Franz Ritter (George C. Scott), um herói de guerra, que opera para a
inteligência militar, é designado para voar no Hindenburg como chefe da segurança.
Nesta missão ele é ajudado pelo agente da Gestapo, Martin Vogel (Roy Thinnes).
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No ano de 2017, os Estados Unidos passam por um regime totalitário em que cada
pessoa perdeu toda sua liberdade pessoal. Livros são queimados, discos destruídos e

escolas fechadas. A única diversão do povo é a TV, e o programa mais popular é um
cruel jogo em que o único prêmio é a sobrevivência. No meio desse caos, um homem é
culpado de um crime que não cometeu, assim sua sentença é ou ir para a cadeia, ou
entrar para o jogo, que o deixa constantemente entre a vida e a morte.
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