Sherlock Holmes em
Noite Tenebrosa (1946)
Título original: “Terror by Night”.
Ano: 1946.
Direção: Roy William Neill.
Título alternativo: Sherlock Holmes – Noite Tenebrosa.
Roteiro: Frank Gruber (baseado nos personagens de Arthur Conan Doyle).
Elenco: Basil Rathbone, Nigel Bruce, Alan Mowbray, Renee Godfrey, Dennis Hoey, Billy
Bevan. País: EUA. Produção: Universal Pictures, Roy William Neill. Fotografia: Maury
Gertsman.
Sinopse: Sherlock Holmes (Rathbone) é contratado para proteger o diamante Estrela
da Rodésia, em uma viagem de trem de Londres a Edimburgo. Quando ocorre um
assassinato e a joia desaparece, cabe ao detetive descobrir qual dos passageiros
suspeitos é o responsável. No início dos anos 40, a Universal trouxe o maior detetive
do mundo ao século XX, envolvendo-o em casos de intriga internacional e lutas contra
nazistas. Terminada a Guerra, o personagem pôde retornar aos seus temas mais usuais
e sombrios. Este penúltimo filme do personagem estrelado pela consagrada dupla Basil
Rathbone/Nigel Bruce é um dos melhores exemplos de filme de mistério passado todo
em um trem. O modelo, usado também em “A Dama Oculta” (1938), “Assassinato no
Expresso Oriente” (1974) e no western “O Trem do Inferno” (1975), é certeza de
diversão para os fãs do gênero.
60 min.

Sherlock Holmes e o
Cão dos Baskerville
(1939)
Título: O Cão dos Baskerville

Título Original: The Hound of the
Baskervilles
Ano: 1939
Direção: Sidney Lanfield
Roteiro: Ernest Pascal, Arthur Conan
Doyle
Gênero: Policial/Suspense
Nacionalidade: Estados Unidos
Sinopse:
Há quinhentos anos, o Solar dos Baskerville é assombrado por seu passado: Hugo
Baskerville, notório escudeiro que havia sido o dono da mansão durante a guerra civil
de meados do século XVII, teria sido morto por um suposto cão diabólico. A partir de
então, surge a lenda em torno desse cão, que passa a assombrar a família, matando
cada um dos membros que se arriscam a habitar o solar. A história teria sido
confirmada após o falecimento de Sir Charles, que sofria do coração e teria morrido de
susto ao ter sido abordado pelo lendário animal.
Curiosidades:
O Cão dos Baskervilles é baseado no romance policial homônimo escrito por Sir
Arthur Conan Doyle, tendo como protagonistas Sherlock Holmes e Dr. Watson.
Publicado em 1902, a história era originalmente dividida em partes, impressas
pela revista Strand Magazine de agosto de 1901 a Abril de 1902.
Existem pelo menos vinte e quatro adaptações cinematográficas de O Cão dos
Baskervilles, essa foi a primeira de Hollywood e também o 1° de 14 filmes da
dupla Basil Rathbone e Nigel Bruce interpretando Sherlock Holmes e Doutor
Watson.
Em 2008 foi considerado pelo American Film Institute como um dos melhores
filmes de suspense e mistério do cinema americano.

O Cão dos Baskervilles (1939) é seguido por As Aventuras de Sherlock Holmes
(1939) além de outras 12 sequências incluindo Sherlock Holmes e a Arma Secreta
(1943), A Garra Escarlate (1944), A Pérola da Morte (1944), A Mulher de Verde
(1945).
#Tags: Filme O Cão dos Baskerville, 1939, dirigido por Sidney Lanfield, disponivel
online, completo e legendado. O Cão dos Baskerville 1939 Online, Cinema Livre. Filme
O Cão dos Baskerville 1939, dirigido por Sidney Lanfield, disponivel online, completo e
legendado. Filme O Cão dos Baskerville, 1939, The Hound of the Baskervilles, online,
dublado, legendado, completo, portugues, pt, br, filme, download, Sidney Lanfield, , O
Cão dos Baskerville, assistir, pt, br, antigo, classico, download, torrent, gratuito,
gratis, filme online, classico, antigo, filme, movie, free, full, gratis, complete, film,
dominio publico, velho, public domain, legendas, com legenda, legenda, brasil,
portugal, traduzido, cinema, livre, libre, cinema libre, cinema livre, cinemalivre,
cinemalibre, subtitle, completos, legendados dominio publico, velho, public domain,
filme, online, legendado, completo, gratuito, gratis, portugues, dublado, torrent,
download, legendas, com legenda, legenda, brasil, portugal, pt, br, traduzido, full, free,
movie, classic, classico, antigo, cinema, livre, libre, cinema libre, cinema livre,
cinemalivre, cinemalibre, subtitle, completos, legendados
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