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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).
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Título Original: The Adventures of
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Sinopse:
Em Londres, Moriarty e Holmes discutem verbalmente na escadaria que dá acesso a
Old Bailey, onde Moriarty acaba de ser absolvido de uma acusação de assassinato
devido à falta de provas. Mais tarde, Holmes e Watson são visitados por Ann Brandon.
Ela diz a eles que seu irmão Lloyd recebeu uma nota estranha: o desenho de um
homem com um albatroz pendurado no pescoço, idêntico a um recebido por seu pai
pouco antes de seu assassinato brutal dez anos antes. Holmes deduz que a nota é um
aviso e corre para encontrar Lloyd Brandon. No entanto, ele chega tarde demais, após
Lloyd ter sido assassinado por estrangulamento e tendo seu crânio esmagado. Holmes
imediatamente passa a investigar o caso.
Curiosidades:
As aventuras de Sherlock Holmes é baseado na série de livros Sherlock Holmes
escritos por Sir Arthur Conan Doyle. O filme é uma adaptação da peça de 1899
“Sherlock Holmes” de William Gillette, embora com algumas alterações.
O filme faz parte da série de filmes de Sherlock Holmes lançado entre 1939 e
1946, Colocando Basil Rathbone como Sherlock Holmes e Nigel Bruce como Dr.
John Watson. George Zucco estrela como inimigo de Holmes, Professor Moriarty.
A citação “Elementar, meu caro Watson” tornou-se popular por este filme.
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