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Sherlock holmes altyazı indir

Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noumi Rapace, Kelly Reilly, Geraldine James, Eddie Marsan, Stephen Fry, William Houston, Affh Ben Badra, Film Özeti: Sherlock Holmes (Robert Downey Jr),dünyanın en ünlü ve akıllı dedektifler, ve ortağı Dr Watson (Jude Law) yeni ve tehlikeli maceralar atılmak
bu zor ve vicdansız Profesör Moriarty (Jared Harris), her zaman onlardan bir adım önde, işareti değişecek büyük lanet peşinde. Kahramanlarımız ne olursa olsun Moriarty durdurmak için kararlıdır ... Oyuncular: Robert Downey Jr,Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Robert Mailet, Geraldine James,
Kelly Reilly, William Houston, Hans Matheson, Film Özeti: Arthur Conan Doyle'un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes'un dinamik yeni uyarlaması, Holmes ve cesur ortağı Watson son maceralarına girişirler. Onun efsanevi istihbarat gibi silah olarak savaş tekniklerini kullanarak, Holmes bu macera ülkesini yok edebilir
ölümcül bir komplo aydınlatmak için yeni bir düşman savaşları. Robert Downey Jr efsanevi dedektif Sherlock Holmes daha önce hiç yapılmamış bir şekilde oynar. Jude Law Watson, Holmes 'güvenilir meslektaşı, doktor ve savaş gazisi rolünü oynar. Jude Law ve Robert Downey Jr. birçok kadın izleyicinin sevilen
aktörlerinden ikisi, Arthur Conan Doyle'un dünyaca ünlü Sherlock Holmes karakterinin yeni bir versiyonuna nadiren hayat veriyor. Bu dinamik yeni adaptasyon Holmes ve cesur ortağı Watson kararmak ve ayrı tehlikeli maceralar kendilerini batırmak. Onun efsanevi istihbarat gibi silah olarak savaş tekniklerini kullanarak,
Holmes bu macera ülkesini yok edebilir ölümcül bir komplo aydınlatmak için yeni bir düşman mücadele gerekir. Robert Downey Jr. efsanevi dedektif Sherlock Holmes'u eşi görülmemiş bir şekilde canlandırıyor. Jude Law, bir doktor ve savaş gazisi, Watson, Holmes, sadık bir meslektaşım eski bir arkadaşı olarak görünür.
Rachel McAdams Irene Adler, Holmes almak için ilk ve tek kadın oynar ve hala dedektif ile çalkantılı bir ilişki sürdürmektedir. Mark Strong Blackwood gizemli yeni düşman rolünü oynar. Kelly Reilly, diğer taraftan, Mary, Watson ilgileniyor gibi yıldız. Yayın tarihi: 14-12-2009 Aka: Dil: İngilizce, Fransız aktörler Tüm yapım
yönetmeni ekibi: Senaryo: Senaryo: Yapımcı: COUNTRY DIRECTOR GENRE Aksiyon, Macera, Suç, Gizemler ,... SÜRE 8/10 - (64) 2009 2011 Ülkemizde dublaj ve çeviri de birçok başarılı işler olmasına rağmen Zamanın bu eserleri filmin orijinal tadı ve şakaları olamaz. Bu nedenle, zevk altyazılı filmler ve serinin
altyazılar başka. Bu yazıda sadece Türkçe dublaj ve Türkçe altyazıların orijinal zevkini vermeyen İngilizce altyazılı olarak bakıldığında size tat veren filmleri listeledik. Makalemizin sonunda altyazı eklemeyi bilmiyorsanız, makalemizin sonunda sizin için altyazı indirdikten sonra filmlere nasıl altyazı ekleyebileceğinizi de
açıkladık. Yapmanız gereken tek şey planetdp veya turkcealtyazi altyazı dosyasını indirmektir. Bu altyazılı sitelerde güvenlik sorunu yok. O zaman listemizde olalım. İngilizce altyazılı izlediğinizde anlamlı olacak filmlerin listesi: 1. Sherlock Holmes: Sayı: 2009 Tür: Aksiyon, Macera IMDb: 7.6 Oyuncular: Robert Downey
Jr., Jude Law, Rachel McAdams Sherlock Holmes Trailer: Holmes ve cesur ortağı Watson birbirinden tehlikeli maceralar koyulaştırmak. Onun efsanevi istihbarat gibi silah olarak savaş tekniklerini kullanarak, Holmes bu macera ülkesini yok edebilir ölümcül bir komplo aydınlatmak için yeni bir düşman mücadele gerekir. 
Robert Downey Jr. efsanevi dedektif Sherlock Holmes'u eşi görülmemiş bir şekilde canlandırıyor. Jude Law, bir doktor ve savaş gazisi, Watson, Holmes, sadık bir meslektaşım eski bir arkadaşı olarak görünür.  Rachel McAdams Irene Adler, Holmes almak için ilk ve tek kadın oynar ve hala dedektif ile çalkantılı bir ilişki
sürdürmektedir. Mark Strong Blackwood gizemli yeni düşman rolünü oynar. Kelly Reilly ise Watson'ın ilgilendiği Mary rolünde. Prestij: Yayın: 2006 Tür: Thriller, Drama IMDb: 8.5 Oyuncular: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine Prestige Trailer: Prestij birbirlerine almaya çalışan iki sihirbazların hikayesini
anlatıyor. 19. yüzyılın sonlarında Londra'da Robert Angier, sevgili eşi Julia McCullough ve Alfred Borden sihirbazın arkadaşı ve yardımcılarıydı.  Julia gösteri sırasında öldüğünde Robert, Alfred'i ölümünden sorumlu tuttu ve birbirlerine dönerler. Zamanla, her ikisi de ünlü olmak ve rakip sihirbazlar dönüşüyor, sahnede
birbirlerinin performansını sabote etmeye çalışın. Alfred başarılı bir numara yaptığında, Robert rakibinin gizemini çözmeye takıntılıdır ve trajik olaylar birbirini rahatsız eder. Tüm zamanların en önemli mucitlerinden biri olan Nikola Tesla bu destansı hikayeye katkıda bulunacak. 3. Braveheart: Yayın: 1995 Tür: Biyografik,
Drama IMDb: 8.3 Oyuncular: Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack Braveheart Trailer: William Wallace büyük deneyimli sonra memleketi İskoçya'ya döndü. Temel amacı tarım yoluyla sakin bir yaşam sürmektir. Çocukluk aşkıyla tanıştığında onu dipsiz bir heba zorlayacağını anlamıyor.  İngiliz askerleri
William'ın çocukluk aşkı Merron'u taciz etmeye çalıştıklarında. William onu kurtarır; Ancak bu, Murron'un ölümüne ve devrin değişmesine yol açacaktır.  Ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace'ı canlandırdığı ve yönettiği Mel Gibson'ın filmi kısa sürede fenomen oldu. 4. Yıldızlararası: Yayın: 2014 Tür: Bilim Kurgu,
Drama IMDb: 8.6 Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine Yıldızlararası Fragman: Cooper, yüksek teknik bilgi ve beceri ile, büyük mısır tarlalarında tarım; iki çocukları için güvenli bir yaşam sağlar. Onlarla yaşayan büyükbaba Donald, 10 yaşındaki kızı Murph çocuklara bakarken inanılmaz bir
zekaya sahip.  Cooper, kim bir bilim adamı olarak geçmiş kariyerini özlüyor, bir gün beklenmedik bir teklif yapacak ve ailesi insanlığın güvenliği için zor bir karar vermek zorunda kalacak ... Dramatik unsurların yanı sıra bilim kurgu içeren filmin senaryosu, fizikçi Kip S. Thorne'un evrendeki solucan deliği hakkındaki
teorisinden esinlenerek hazırlanmaktadır. 5. Saving Private Ryan (Saving Private Ryan): Release: 1998 Tür: Bilim Kurgu, DRAMA IMDb: 8.6 Oyuncular: Ryan Hurst, Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns Saving Private Ryan Trailer: The Mother-of-Four üç oğlu Dünya Savaşı'nda bir kadın kaybettikten sonra
yaralandı daha fazla oldu. Şimdi tek dileği hayatta kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesi.  Onun çığlığı karşılık olacak ve Başkan'ın verdiği emir James Ryan'ın ne pahasına olursa olsun bu savaştan kurtulmasına yardım edecek. Normandiya Eklist günü, Ryan'ı kurtarmak için başka bir göreve atanan sekiz kişi. 
Ancak, Kaptan John Miller liderliğindeki bu birim, yaşam pazarının yaşandığı bu karmaşık ortamda gerçek bir yaşam mücadelesine atılacak; o bir kişi kurtarmak için sekiz kişinin hayatını için risk yasallığını sorgulayacak. 6. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği: Yüzük Kardeşliği Yayın: 2001 Tür: Fantezi, IMDb
Maceraları: 8.8 Oyuncular: Elijah Wood, Sean Astin, Yüzüklerin Efendisi Ian McKellen Lord: Yüzük Trailer Kardeşlik: Yüzük Kardeşliği hakkında dünyanın kaderini değiştirecek bir halka kurtulmak için mücadele ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka bir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu.
yüzyıllar sonra ortaya çıkar.  Amcası tarafından kendisine emanet edilen yüzüğün gücünden habersiz frodo, sihirbaz Gandalf'ın ona anlattıklarından dehşete düşer. Bu yüzük ve savaşlardan kurtulmanın tek yolu Sauron'un gücünü toplamasını engellemek için yüzüğü yok etmektir. Kendini savaşçı ilan eden bir ekip
yüzüğü Mordor'a götürmek için kuruldu. Yolculuk çok uzun ve zor olacak başlar. Orta Dünya'nın kaderi bu insanların ellerinde. 7. Bu (O) Sayı: 2017 Tür: Korku, Thriller IMDb: 7.4 Oyuncular: Bill Skarsgard, Jaeden Martell, Finn Wolfhard Bu bir römork: Film Maine küçük bir kasabada yaşayan 7 çocuk alır. Bu yedi arkadaş
okullarından dışlanmış bir grup. Arkadaşlar, bir yandan, yaşam sorunları, ergenlik ile uğraşırken, onlar beklemedikleri başka bir sorun bulunmaktadır.  Kurbanlarının korkuları doğrultusunda şekillenebilir Pennywise, ürpertici bir palyaço gibi giyinmiş bu yedi çocuk terörize başlar. Şimdi okulda sorunlar çok küçük hayatta
kalma mücadelesi ile karşılaştırıldığında olacak, onlar verecek ... 8. Açlık Oyunları: Yayın: 2012 Tür: Aksiyon, Drama, Bilim Kurgu IMDb: 7.2 Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth Açlık Oyunları Trailer: Yakın gelecekte, Kuzey Amerika kuraklık ve yangınlar ve kıtlık takip tarafından zayıflamış;
12 eyaletten oluşan Panem adlı bir ülke ile değiştirildi.  Bu yeni ülkede, Açlık Oyunları her yıl iki genç ile illerden piyango tarafından seçilen düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı olan ve kısmen halkı sindirmeyi amaçlayan bu oyunlar, Panem tarafından ülke çapında televizyondan da izleniyor.  Tüm televizyon
izleyicileri önünde 24 farklı rakip ile, rakiplerini ortadan kaldırmak ve hayatta kalmak için mücadele ediyor. 16 yaşındaki kız kardeşi Katniss Primrose mineral yatakları ile tanınan eyaletin kadın üyesi olarak seçildiğinde, Katniss gönüllü olarak onun yerini aldı. Erkek üyeler Pete ve Katniss yaş ve güç açısından hayatlarının
bu noktada yaşlı, daha güçlü ve eğitimli rakiplerine karşı deneyin ... 9. Gladyatör: Yayın: 2000 Tür: Epik, Adventures imDb: 8.5 Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen Gladyatör Trailer: Maximus, Roma'da Genel İmparator Marcus Aurelius tarafından yönetilen, sürekli imparatorluğun hiyerarşik
aşamalarında büyüyor.  Tahtın ilk varisi Olan Commodus, Maxim adındaki bu yabancının babası tarafından devredilmesinden endişe eder. Maxim ve ailesini öldürmek için uzun süre beklemez.  Ölümden zar zor kurtulan Maximus, şimdi bir gladyatör olarak antrenman yapmak için arenaya gidiyor. Maxim tek bir dilek
demek, Commodus'u öldürmek ve bir an olarak ailesinin intikamını almak. 10. The Godfather : Yayın: 1972 Tür: Suç, Drama IMDb: 9.2 Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan The Godfather Trailer: Baba, 40'lı ve 50'li Amerika, İtalyan mafya ailesinin epik tarihi hakkında. Don Corleone kızı Connie, Michael,
ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi düğününde, babası ile barış içindedir.  Suikast girişimi Don'u başa geçirince Michael ve ağabeyi Sonny aileyi ele geçirip geçti. Danışmanı Tom Hagen'ın yardımıyla, diğer ailelere karşı savaşan Corleone ailesi de eski usulleri değiştiriyor. Filme altyazı nasıl eklenir tüm örnekler VLC
Media Player üzerinden verilecektir. VLC'yi indirmek için, bu adresteki indirme düğmesini tıklattıktan sonra programı getirin. Ardından video kaynağındaki sağ düğmeyi tıklatın ve birlikte aç diyerek VLC Media Player'ı seçin. Filminiz VLC ile açıldıktan sonra, indirilen altyazı dosyasını film penceresinin ortasına
sürüklemeniz. Bu işlemden sonra, altyazılı film otomatik olarak hazır olacaktır. İçeriğimizde sizin için hazırladığımız altyazılı filmler listesinde ki filmleri görmüş olabilirsiniz, ama asıl önemli olan filmi orijinal haliyle izlemek ve verdiği farklı zevklere bakmaktır. İşte netflix için ürettiğimiz en iyi filmlerin bir listesi, en popüler film
ve TV platformları bugün.  Özlediğimiz ya da düşünmediğimiz filmler varsa, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Herkese iyi vakitler diliyoruz. Dilek. sherlock holmes türkçe altyazı indir. sherlock holmes 2.sezon 2.bölüm türkçe altyazı indir. sherlock holmes 1.sezon altyazı indir. sherlock holmes 4. sezon 2. bölüm altyazı indir.
sherlock holmes 4. sezon altyazı indir. sherlock holmes 1 sezon 3 bölüm altyazı indir. sherlock holmes 1.sezon 1.bölüm altyazı indir. sherlock holmes dizi altyazı indir
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