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Sinopse:
Na China de 1906, o antropólogo inglês Alexander Saxton (Lee) descobre um fóssil que
ele supõe ser um intermediário dos piratas da montanhas geladas e decide enviá-lo
para a Europa. Na estação, Saxton confronta seu rival, Dr. Wells (Cushing), que
começa a se preocupar com a descoberta após a morte misteriosa de um ladrão
interessado no caixote do fóssil. Na viagem ferroviária do transiberiano ocorrem
outras mortes estranhas que levam os dois cientistas a crer que o fóssil pertenceria a
um extraterrestre. Savalas interpreta um oficial cossaco, Kazan, que tenta auxiliar na
busca da estranha criatura que se apossa de olhos e cérebros alheios.
Prêmios:
O filme foi premiado no Catalonian International Film Festival com a medalha de
melhor diretor, para Eugenio Martín em 1972.
Curiosidades:
Thriller de horror não exibido nos cinemas brasileiros.
O mesmo trem usado no set das filmagens serviu como cenário para o drama de
época Nicholas e Alexandra (1972), anteriormente realizado.
O ator Julio Peña, que interpreta o inspetor Mirov, morreu pouco depois das
filmagens de ataque do coração.
A ideia de um ser monstruoso descoberto e desenterrado por um cientista – usada
neste filme – foi do escritor H. P. Lovecraft no conto Nas montanhas da loucura.
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