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Magnet Link Carrie, a Estranha 1976 por torrent com qualidade 720p BDRip e formato MP4. Heather Karissa Strain ... Fanática religiosa e superprotetora, ela faz da adolescência da filha um inferno. Greg Delois Eddie Max Huband ... Tímida, problemática e atormentada pelos colegas de escola, ela não consegue levar uma vida normal como as
demais garotas da mesma idade. Chris Hargensen Zoë Belkin ... Miss Helen Finch Evan Gilchrist ... Carrie, a Estranha 1976 Torrent (1976) 720p BDRip Download - Carrie retrata parte da vida de Carietta White (Chloe Moretz), uma adolescente oprimida pela sua mãe, Margaret White (Julianne Moore). Ms. Desjardin Barry Shabaka Henley ... Principal
Morton Arlene Mazerolle ... Além dos maus tratos em casa, Carrie também sofre com o abuso dos colegas de escola, que nunca compreenderam sua aparência nem seu comportamento. Codec de Áudio: AC3 5.1 / AAC 2.0 Qualidade de Áudio: 10 Qualidade de Vídeo: 10 Servidor Via: Torrent Sinopse: A quieta e sensível adolescente Carrie White
enfrenta insultos dos colegas na escola e abuso em casa de sua mãe, uma fanática religiosa. Suas habilidades vêm à tona quando ela é humilhada no baile de formatura do seu colégio. A partir daí, coisas horríveis começam a acontecer.Carrie A Estranha BluRay 1080p – Dublado Torrent Download Caso haja algum problema de reprodução: K-LiteCodec-PackCarrie A Estranha BluRay 1080p – Dublado Torrent Download Download via torrent Em Download Torrent Carrie, a Estranha – HD 720p Dublado | Carrie White (Chloë Moretz), uma adolescente tímida e recatada sofre com o abuso dos colegas de sua escola. Informações Do Filme: Título Original: Carrie Título no Brasil: Carrie, a Estranha
Direção: Kimberly Peirce Gênero: Drama, Terror Ano de Lançamento: 2013 Duração: 1H 40Min Qualidade: BluRay Qualidade de Áudio: 10 Qualidade de Vídeo: 10 Formato: MP4 Tamanho: 413MB – 415MB Idioma: Português – Inglês Legenda: Português Sinopse: Carietta White (Chloë Grace Moretz) sempre foi oprimida pela sua mãe, Margaret
(Julianne Moore), uma fanática religiosa. A partir daí, coisas horríveis começam a acontecer. Harry Trenant como Eddie Huband Direção: Kimberly Peirce Caso o arquivo apresente problemas ou você queira solicitar mais informações, senha ou até a remoção do conteúdo entre em contato com o criador do mesmo fonte. Lizzy Ansel Elgort ... Criada
com extremo rigor por sua mãe (Julianne Moore) dominadora e desequilibrada, aos poucos Carrie vai descobrindo que possui estranhas habilidades. George Judy Greer ... Ridicularizada por todos, aos poucos ela descobre que possui estranhos poderes telecinéticos, que se manifestam com força total durante sua festa de formatura. (14 votos, com
média de: 8,93 de10)Loading... Sue Snell Portia Doubleday ... Tommy Ross Demetrius Joyette ... DOWNLOAD MP4 DUBLADO MEGA – PANDAFILES DOWNLOAD MP4 LEGENDADO MEGA – PANDAFILES »INFORMAÇÕES« Titulo original : Carrie Lançamento: 2013 Gênero: Terror, Suspense Formato: MKV Qualidade do Audio: 10 Qualidade de Video:
10 Qualidade: BluRay 1080p Idioma: PT-BR / EN-US Tamanho: 1.60 GB Duração: 1h 30Min. Em um momento de grande humilhação e dominada pelo ódio, Carrie se vinga daqueles que sempre a maltrataram, e isto pode trazer graves conseqüências.  :: DUBLADO :: BluRay 720p (MP4) :: DUAL ÁUDIO :: BluRay 720p [Tetra Áudio] (Mkv) BluRay 1080p
[Tetra Áudio] (Mkv) BluRay 1080p [FULL HD] [Tetra Áudio] (Mkv) Baixar Carrie, a Estranha Torrent (1976) Dublado BluRay 720p | 1080p / Dual Áudio 5.1 – Download Carrie White Gabriella Wilde ... Tina Samantha Weinstein ... Nicki Katie Strain ... Margaret White Chloë Grace Moretz ... »INFORMAÇÕES« Baixar Filme: Carrie, a Estranha Torrent
Título Original: Carrie IMDb: 7,4/10 Gênero: Suspense, Terror Lançamento: 1976 Qualidade: BluRay 720p, 1080p Audio1: Português – 2ª Dublagem Clássica – Herbert Richers Audio2: Português – 1ª Dublagem Clássica – Telecine Audio3: Português – Redublagem – Voice Brasil Audio4: Inglês – AC3 – 2.0 Legendas: Português, Inglês Formato: MKV |
MP4 Tamanho: 851 MB, 1.31 GB, 2.06 GB, 4.29 GB Duração: 1h 38 Min. SINOPSE:Carrie retrata parte da vida de Carietta White (Chloe Moretz), uma adolescente oprimida pela sua mãe, Margaret White (Julianne Moore). DUBLADODOWNLOAD TORRENT DUBLADO MP4 BLURAY 720PDOWNLOADDOWNLOAD TORRENT DUBLADO MP4 BLURAY
1080PDOWNLOAD Atores Julianne Moore ... Sinopse: Uma releitura do clássico conto de terror sobre Carrie White (Chloë Grace Moretz), uma garota tímida rejeitada por seus colegas e super-protegida por sua mãe profundamente religiosa (Julianne Moore), que traz o terror telecinético para sua pequena cidade após sofrer uma brincadeira de mal
gosto durante o baile de formatura. Quando estranhos acontecimentos começam a acontecer em torno de Carrie, ela começa a suspeitar que tem poderes sobrenaturais. O que ninguém sabe é que Carrie carrega um segredo: ela é capaz de usar poderes telecinéticos.
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