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Sinopse:
Quando várias mulheres são assassinadas nas ruas de Londres, a polícia chama
Sherlock Holmes para ajudar nas investigações. Os crimes parecem obras de um
psicopata, pois todas as vítimas tiveram um de seus dedos cortados. Holmes então
recebe uma nova cliente, Maude Fenwick, filha do renomado Sir George Fenwick. Ela
conta que encontrou uma caixa com um dedo dentro, enterrada pelo seu pai no jardim
de casa. O detetive e a polícia vão ao local para prender Sir George, mas o encontram
morto. Holmes logo deduz que Sir George não era o assassino das mulheres e que o
caso intrincado parece ser mais um dos planos de seu arqui-inimigo Professor
Moriarty.
Curiosidades:
O filme segue uma premissa original inspirada nos contos “The Final Problem” e
“The Adventure of the Empty House”.
Esse é um dos últimos filmes do famoso detetive Shelock Holmes interpretado por
Basil Rathbone e com Nigel Bruce como Dr. Watson. Alguns filmes anteriores
são: As Aventuras de Sherlock Holmes (1939), Sherlock Holmes e a Arma Secreta
(1943), A Pérola da Morte (1943) e A Garra Escarlate (1943)
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