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Annan Information
Observera att varje biljett är för en person, om du vill ta med en gäst, vänligen svara för två
gäster. I ett dramatiskt skott är Thomas i ett jeepliknande fordon som försöker fånga ett tåg.
Och det handlar också om att kämpa med den underhållning vi ser eller hör. L till R: Thomas
(Dylan O'Brien), Newt (Thomas Brodie-Sangster), Cranks ledare Jorge (Giancarlo Esposito),
Frypan (Dexter Darden) och Brenda (Rosa Salazar). Efter en kamp och ett jaga genom
komplexet, Thomas, Teresa och Janson befinner sig i ett rum tillsammans. Det står verkligen
över att Thomas intresse är mer än bara vänskap. Ändå, när jag uppskattar många av

detaljerna i Maze Runner-universum, kan jag inte riktigt rekommendera Death Cure till någon
som inte redan investerat kraftigt i den här serien (ett minskande antal, om returavgifterna
kommer att tros). För ivriga fans av boken är det förhoppningsvis värt att vänta. Minho har
tagits till den sista staden, en labyrintisk stad som styrs av WCKD, för mer sistnämnda
experiment.
Laird 1988 blev världen behandlad till den fantastiska underverk som är Akira. Som om queer
teens inte existerar och om du inte har en hjälte som är en cisgender heteroseksuell man i en
action-äventyrsfilm, kommer det att misslyckas. En karaktär som sänker sig till ett dödligt
virus ber om att bli dödad och har sedan en knivkämpa med någon och hamnar dödligt sårad.
Det är allt ganska vagt, liksom de flesta karaktärernas motiv. Det finns inte tillräckligt med
saker för att motivera en fjärde film och för mycket exposition att sätta ihop i två och en halv
timme. I ögonen på väggen mumlar Esposito: "Jag antar att det är WCKDs svar på allt," tar en
poke på vår nuvarande president drömprojekt. Detta var en högre grad av stöd än Ronald
Reagan eller George W. Thomas försvarar sig mot Newt tills han tvingas lägga en kniv i Newts
hjärta.
Och de delar alla filmerna, inklusive det senaste, med Patricia Clarkson. I motsats till Vinces
order, som nu leder det högra armmotståndet, lämnar de tre lägret för att rädda sin
immunkvän Minho, som torteras av organisationen WCKD i hopp om att utveckla ett
botemedel mot viruset. Veteran skådespelarna kring dem - Esposito och Barry Pepper (som
rebellhjältar) och Patricia Clarkson och Aidan Gillen (som WCKD-forskare) - är mer än
uppgiften att injicera lite gravitas. Vid en ålder av 10 spelade hon Young Nala i West Endproduktion av The Lion King. Från den första filmen 2014 till den nuvarande finalen, har
Maze Runner: The Death Cure, regissören Wes Ball, tagit bort Dashners popmyth till dess
tillfredsställande teen-rebel-essens. Den andra, nästa år, fyllde i detaljer - barnen var de vuxna
labbrottorna, brukade hitta en bot för en pest - men förvirrade saker oupphörligt. WCKD är ett
otäckt gäng, gör sina skrämmande sociala experiment på tonåren, men dess mål - försöker
bota en global sjukdom - är ädla, även om dess medel är något annat än. Visserligen kan en
del av åtgärden inte låta bli att känna sig bekant: det är ett uppdrag att komma in i en tungt
bevakad plats, och sedan gå ut medan det ibland slår ut monster. På något sätt lyckades jag få
roped till att se den sista delen av Maze Runner-trilogin, The Death Cure, som bryter upp
berättelsen från de två tidigare. Två helger i rad sjönk bakom 2017, men i slutet av den första
månaden borde tally dra tre procent framåt. Det borde tjäna både en tredje vecka i de flesta
teatrar med bara Lionsgates skräckträff "Winchester" öppning mot Super Bowl.
Hon förfogar nu för en civilingenjör i litteratur vid John Hopkins University som en del av
deras avancerade akademiker examensprogram. Den verkliga världen utanför labyrinten var
en jord som förstördes av en solflamma, krypande med mutanter (kallad "Cranks") infekterad
av det så kallade Flare-viruset och regleras av WCKD, en massa finskaliga forskare som bär
vita smockar (aldrig en gott tecken). Jag kan inte vänta med att se var han avgrenar sig till
nästa eftersom jag har älskat allt om hans skildring av Thomas från början. Men när han
landade rollen som Scott's (Tyler Posey) goofy sidekick Stiles on Teen Wolf (2011), bestämde
han sig för att släcka skolan (han var först övervägande för Scotts roll, men han var mer
intresserad av att spela Stiles). I anpassningen ännu mer än böckerna är det en kärlekshistoria
mellan labyrintens invånare - en otrolig känslomässig demonstration av platonisk manlig
lojalitet och kärlek i en värld där sådana saker är sällsynta att se. Hon är en av Mengeles som
arbetar med botemedel, men hon är söt så det är okej, och hon känner sig också lite dålig om
att vara en PG-13-tortyrare. När det gäller YA var de verkligen underhållande än de moros,

skojande filmerna som Hunger Games blev till. Med Dylan O'Brien, Walton Goggins, Patricia
Clarkson. Två stjärnor. Komponenterna hos regissören Wes Balls övertagning är många:
terrängbuggor i hög hastighet, föräldralösa barn i kedjor, ton CGI av bättre än vanlig kvalitet.
Skillnaden i sekvenserna är att det är de dåliga killarna i Beyond Thunderdome som försöker
ta över framtidens lokomotiv. Vi ville ha en look som var farlig men med en viss skönhet.
Utgivningsdatum: Tillgänglig Datum: Plugged In är en underhållningsguide full av
recensionerna du behöver göra kloka personliga och familjevänliga beslut om filmer, video,
musik, TV, spel och böcker. Eftersom han alltid har det tillsammans, har han alltid en plan,
han försöker alltid hjälpa människor, han försöker alltid att leda. Även om dess unga ledare är
mestadels bla, har franchisen stadigt ackumulerade karaktärsaktörer för att uppleva saker som
Gillen, Esposito och Pepper i den andra filmen och nu Walton Goggins i den tredje som den
deformerade ledaren av Cranks. Thomas upptäcker att Janson har skott honom i tarmen, och
Teresa distraherar Janson för att hjälpa Thomas. De citerade en NASA-studie om effekterna av
rymdresor på människokroppen, med två ämnen: astronauterna Scott och Mark Kelly,
identiska tvillingar. Filmstjärnorna Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster,
Dexter Darden, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Walton Goggins, Ki
Hong Lee, Jacob Lofland, Katherine McNamara, Barry Pepper, Will Poulter, Rosa Salazar, och
Patricia Clarkson. Filmen dyker in i den mörka världen av mobbning på grundskolan och
hittade ett hem på Cartoon Network som en del av deras anti-mobbning initiativ. Du kommer
att känna att du har sett den här filmen innan du ens tittar på den för den första (och enda)
tiden.
Det är en robust berättande pinne, och komplikationerna under vägen är verkligen
involverande och piquant. Den här filmen säger att vi i en osäker värld måste vara lojala mot
våra vänner och hedra sina minnen. Det binder upp lösa ändar och finner ett sätt att stänga
serien i en överraskande känslomässig avstängning. McNamara kärlek för att agera utöver
scenen, med krediter i tv och filmproduktioner. Och ändå, när den slutliga lagen ledde till en
tråkig, apokalyptisk formel såg jag en hel undergenre bort med den: Dödsreningen är ett grymt
halvhjärtat avsked mot denna våg av ungdomsdystopier. Tack vare sin mamma växte Kaya
flytande i brasilianska portugisiska, liksom engelska. För en tid sedan ringde min Nan mig för
att sätta på en av hennes filmer: 1947 Technicolor musikaliska Mother W. Den övergripande
tomten är inte så komplex, ett enkelt räddningsuppdrag som kräver att man bryter in i en
fästning för att bryta ut. Inställningen av Death Cure lägger sedan till ett 1% -element till
problemet, med Ava Paige och Janson gömmer sig i deras elfenbenstorn som den infekterade
bränningen nedan. Och i båda fallen satsar du på dem, eftersom de försöker hitta innovativa
sätt att göra överlevnad, vilket verkade så omöjligt, en möjlighet. "Det samma är sant på ett sätt
av The Death Cure.
Vissa plotpunkter gör inte heller mening, till exempel labyrintprogrammet som helhet. Om du
kommer in i filmen förväntar dig det, kommer du att få vad du förhandlade om. När WCKD
öppnar eld på demonstranterna, fångas gruppen av en kontingent av maskerade män och tas
till en gömställe. Men fördömd om Ball inte drar av några imponerande brandbekämpningar
och sista minuten flyger när handlingen blir humming. "The Maze Runner" var Bolls första
film, och hans förmåga att tillverka begripliga setestycken har stadigt förbättrats genom
trilogin. Vissa av dem är inte vänner längre eftersom de nått olika slutsatser till moraliskt
komplexa dilemman.
Massiv programvara flyttade publiken. "Det fanns några bra utspel praktiska explosioner som

vi utvidgade för att lägga till fler explosioner och människor, säger White. "Det viktiga var att
skapa ett vackert eldigt utseende. De går oändligt, genom tunnlar och korridorer och avlopp.
Kolla in den här historien på USATODAY.com: Avbryt Skicka skickat. Det verkar dessutom
som om "Maze Runner" är det manliga svaret på den kvinnliga Hunger Games-serien. Teresa
hjälper killarna att fly när hon stannar bakom sig. Thomas förblir sönderdelad mellan två
kvinnor: Teresa (Kaya Scodelario), Teresa (Kaya Scodelario), arbetar nu med en plagisk bot
för WCKD och tuffa naglar. Brenda (Rosa Salazar, konsekvent den mest kraftfulla närvaron).
Dessutom var produktionen inte heller utan allvarliga störningar. De var tvungna att stoppa
filmen för ett år då Dylan O'Brien (Thomas) fick en farlig huvudskada under en av
stuntscenerna. Varje RSVP-biljett fungerar både för de röda mattan ankomsterna och filmen.
Forskarna vid WCKD, inklusive Teresa, vill använda Thomas blod för att bota. Ingen artikel
får publiceras eller reproduceras utan föregående skriftligt tillstånd från Memeburn. Deras bil
vänder och nästan fäller dem, men Frypan dyker upp med ett gevär för att börja skjuta på
vevarna innan de kan attackera.
De hittar och befriar honom, och de leder till att fly, men finns av Janson och flera vakter. Du
måste gradvis sätta ihop att Thomas (Dylan O'Brien) och hans vänner Newt (Thomas BrodieSangster) och Frypan (Dexter Darden) har överlevt labyrinten och samarbetat med den svarta
marknadsföraren Jorge (Giancarlo Esposito), hans avdelning Brenda (Rosa Salazar) och
frihetskämpe Vince (Barry Pepper). Han är brödande och sårad men aldrig på något sätt som
gör honom mindre än drömlik, och han är också alltid rätt och ädla och uppstående. När
storskaliga YA-franchisar gör en återkommande, måste de ha modet att spela in nytt
territorium - och ta reda på varför de ska åka dit i första hand. Manus: T.S. Nowlin, från
romanen av James Dashner.
Här är det egentligen bara två väldigt tilltalande skådespelerskor, Catherine Mary Stewart och
Kelli Maroney, som spelar extremt olika systrar, som ibland har undgåt att vända sig till damm
av kometen genom att spendera tiden bakom stålväggar. På ett sätt känns det som en postapokalyptisk snurr på Ocean 11. Producenterna insåg förmodligen att de inte skulle få en ny
efter det sena i sagans liv och fortsatte därför som de hade börjat. Jag njöt verkligen av den
första filmen, men blev besviken över The Scorch Trials. Gå med gratis nu, eller uppgradera
och få ännu fler bra förmåner. De gör offer och stora saker exploderar medan de löper genom
korridorer. Denna position - i motsats till djuphuggning på tårna, som de flesta amerikaner
naturligtvis försöker istället - är så stabila att människor i Kina kan hålla det i minuter och
kanske till och med timmar. Thomas (Dylan O'Brien, försiktigt försöker att humanisera en
martyrs-heliga hjälte) och hans kamrater har överlevt labyrinten som utförs på den plats som
kallas Glade. Han är en skådespelare och producent, känd för The Maze Runner (2014), Maze
Runner: The Scorch Trials (2015) och Love Actually (2003). Medan Aidan Gillen är en
lysande skådespelare, ser hans skildring av antagonisten Jansen ut som en futuristisk version
av Lord Petyr Baelish, med en amerikansk accent. Hans karaktär, Thomas, kämpar återigen
med WCKD, Death Star-liknande organisation som drivs av två forskare (Aidan Gillen och
Patricia Clarkson), som höll honom fånge i Glade och sedan skickade honom att springa över
en öken för att undkomma Flare, en pest som zombifierade alla, förutom att de hottie tonåren
också fastnade i labyrintens centrum.

