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DVD — 1,42Â â', DVD — 1,98Â â', DVD — 24,90Â â', Hanna 9,99Furious 7 $'dan (Extended Edition)Fast and Dead (1995) Oruç Hauptinhalt wechseln Â (253)1 Std. 22 dk 200718 3 adaylık. Daha fazla ödül görün » ABD'de unvansız bir şehirde, bir otobüs durağında yalnız bir adam oturan,
gece geç saatlerde düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin. Hamile bir kadın yanından geçiyor, silahlı bir adam tarafından kovalanan. Kışkırtma olarak, otobüs durağındaki adam onu kurtarır ve bebeğin doğumuna yardım eder, çetenin özellikle lideri, Hertz adında sezgisel bir adam da
dahil olmak üzere daha fazla kovalayan onlara ateş ederken. Sadece Smith olarak bilinen kahramanımız çocuğu kurtarmak ve koşucunun bebeğin ölmesini neden istediğini öğrenmek için yola çıkıyor. Yerel bir Bordeaux evde, o çocuk bakmak için bir emzirme manikür işe çalışır, ama işler
hızla kızışıyor, ve bu derme çatma aile yakında kaçak. Heavy metal müzik bebeği yatıştırıyor. Neden? Bir laboratuvar, bir silah fabrikası ve bir başkanlık kampanyası, Smith'in çocuğun güvenli kanını arayışındaki her bir figür. Yazan &lt;jhailey@hotmail.com&gt; Konu Özeti | Taglin özet arsa:
Ben bir İngiliz dadı ve ben tehlikeli değilim. Daha fazla görmek » Sertifika: 18 | Tüm Sertifikaları Gör » Ebeveynlerin Kılavuzu: Danışma İçeriğini İzle » Düzenleme Michael Davis, Smith karakterini Croupier'de izledikten sonra Clive Owen için yazdı (1998). Daha fazla » Smith'in Oliver'ı
meydanda yerleştirirken, bir çorabın Smith'in kolunun üzerinde asılı bir şapka olarak hizmet verdiği meydana yaklaşırken, bir sonraki çekimde onun altına sıkıştı. Daha fazla » [İlk Satırlar] İlk Katil: You're Dead, Bitch! Neye bakıyorsun? Daha fazla » Hasta Göz Jenna Olivier (Jenna Sherry
Olivier olarak), Larry Schemel (Lawrence Schemel olarak), Sandra Wu (Sandra Han Woo olarak) ve Ryan Wood Midnight Films tarafından New Line Records, Division of New Line Productions, Inc. tarafından performans tarafından yazılmış daha fazla » Kullanıcı Yorumları Yayın Tarihi: 20
Eylül 2007 (Almanya) Daha fazla » Ayrıca bilinen bakınız: Shoot 'Em Up Bak Daha Fazla » Toronto Film Stüdyoları, Toronto, Toronto, Ontario, Kanada Bak Daha fazla » Bütçe Düzenleme: $39 milyon (tahmini) ABD Açılış Hafta sonu: $5,450,000, 9 Eylül 2007 ABD brüt: $5,450,000, 9 Eylül
2007 ABD brüt: $12,807,139 Brüt Dünya Kümülatif: $27,122,238 IMDbPro » New Line Cinema, Angry Movies See More » Time Time: 86 dakika SDDS | Dolby Dijital | DTS En Boy Oranı: 2.35 : 1 Tam teknik özellikleri » Handlung von Shoot 'Em Up Ein Mann namens Smith (Clive Owen)
Zauga, Wei Mehrer Maner Ein Schwanger Frau Balstigen ile bakın. Eun Yarkleich Şehvet dafür zu verspüren, entschließt er sich, der Frau zu helfen. Falchlach Tauchen Crescent Villa Waffenta Maner ve chen Smith karşısında ve ölmek Frau Ou Tatin, Alan Wran der Zainas deniz gangster
Carl Hertz (Paul Jiamati). Kurtz'deki Di Frau Kurtz Darf Yia Vaughn ve Can, Mitt Hilfe von Smith, bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Scandan Nach der Jabert Jong Mater Jad dos Durch Ainen Kopashos Gutt ölür. Smith Shaft Ace, Troz de Babys Im Aram Aynan Grosteil der Angryfer
Aussoschelten Vezo &lt;/jhailey@hotmail.com&gt;O hızla arkadaşı Donna Quintano (Monica Bellucci), son zamanlarda bir düşük yaşadı ve bu nedenle bebek beslemek mümkün gider. Ama tehdit henüz bitmedi. Zaman ve tekrar onun koşucu ve takipçisi saldırı Smith ve bebek ve şimdi
Donna öldürmeye çalışın. Smith bunun ne yle ilgili olduğunu bilmiyor ama bunu anlamaya kararlı. Arka plan ve onları ateş hakkında bilgi bilgisayar oyunları için birçok benzerlikler vardır onları ateş. Arsa bireysel seviyelere ayrılabilir, kahramanı serpiştirilmemiş rakipler bir grup karşı
savaşmak zorunda nerede, Carl Hertz filmin sonunda sağ son rakip olana kadar bir mini-final rakip izledi. Shoot 'Em Up bir sahnede, Smith Walter PPK kullanır, onun için bağlanabilir yükler yükleyerek onun için atattorable olur bir silah. Onları sisten Billage kelimeleriyle bir kenara atıyor. Bu
James Bond serisibir yan darbe, Clive Owen aslında Pierce Brosnan yerine planlanmış olarak, ama Daniel Craig ile değiştirilir. Onları vurmanın tam bir komplosu etrafında dönen bebek, daha doğmadan kadroya alındı. Yapımcılar filmde mümkün olduğunca otantik bir bebek sahibi
olmalarını istediler. (CL)Tam arsa 7.1/ 10 17.554 kullanıcı film ortalama görülmeye değer puan göster. filtre:sıralama: filtre:sıralama:
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