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The last stand 2013 film

Poster phim Final Block. Đạo diễn Kim Jee-woonProductivoLorenzo di BonaventuraThe tác giả Andrew KnauerThe actorArnold SchwarzeneggerForest WhitakerJohnny KnoxvilleRodrigo SantoroJaimie AlexanderLuis GuzmánEduardo NoriegaPeter StormareZach GilfordGenesis RodriguezM BỘ PHIM MMM và TeongSteven KemperLa 2013Các ngôn ngữ quốc gia MỹCác ngôn
ngữ tiếng Anh có giá 45 triệu [2] Doanh thu48.330.757 [2] Last Stop là một bộ phim hành động mỹ được phát hành vào năm 2013, diễn viên Arnold Schwarzenegger , biên kịch Andrew Knauer và đạo diễn Kim Jee-woon. Vai diễn này là vai chính đầu tiên của Schwarzenegger kể từ The Terminator 3: The Age of The Humans phát hành năm 2003. Đây cũng là sự hợp tác đầu tay
giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc bởi đạo diễn Kim Jee-woon, nhà làm phim Kim Ji-yong và nhà soạn nhạc Mowg. Trọng tâm của bộ phim là cuộc đấu tranh của Cảnh sát trưởng của một thị trấn nhỏ và người bạn đồng hành của mình để ngăn chặn sự trốn thoát của kẻ buôn bán ma túy nguy hiểm qua biên giới mexico trong một chiếc xe thể thao được cải thiện. Lưu ý: Phần sau đây có
thể cho bạn biết trước công việc là gì. Cảnh sát trưởng Ray Owens (do Arnold Schwarzenegger thủ vai) là một người đàn ông đã từ chức từ Sở Cảnh sát Los Angeles của Sommerton Junction, Arizona, một thị trấn biên giới yên tĩnh sau khi đối tác của ông qua đời vì sơ suất trong khi đuổi theo tội phạm ma túy. Những sai lầm phổ biến tại nơi này, chẳng hạn như thị trưởng đậu
một con tôm trong một chỗ đậu xe cho các trạm cứu hỏa, hoặc thu gom súng Lewis Dinkum (do Johnny Knoxville thủ vai) treo một miếng thịt để thực hành bắn súng với hai sĩ quan cảnh sát tại bảo tàng súng của mình. Một đêm nọ, trùm ma túy quốc tế Gabriel Cortez (do Eduardo Noriega thủ vai) đã trốn thoát táo bạo khỏi chiếc xe chết chóc của FBI ở Las Vegas và bắt giữ đặc
vụ Ellen Richards (do Genesis Rodriguez thủ vai) làm con tin, tăng tốc hơn 200 dặm mỗi giờ đến biên giới Mexico trong một chiếc xe thể thao Chevrolet Corvette C6 ZR1 nâng cấp. Đặc vụ John Bannister (do Forest Whitaker thủ vai) đã thiết lập một cuộc phong tỏa trên đường đến Bullhead, Arizona, nhưng Cortez đã cho phó của mình lửa nặng và xe chuyên dụng để dọn đường
cho anh ta. Cortez cũng sử dụng kỹ năng lái xe của mình để làm hỏng nghiêm trọng hai chiếc xe SWAT hướng đến Sommerton. Trước khi bay đến Arizona, Bannister đã mở một cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu cách các cuộc chinh phục của Cortez giúp anh ta dễ dàng trốn thoát. Trở lại thành phố Sommerton lúc 4:30 sáng.m, Owens ra lệnh cho cấp dưới Jerry Bailey (do Zach
Gilford thủ vai) và Sarah Torrance (Do Jaimie Alexander thủ vai) để kiểm tra nông dân của các linh mục giáo xứ (do Harry Dean thủ vai) những người không cung cấp sữa cho nhà hàng như bình thường. Sau khi phát hiện ra parsons đã bị giết, Bailey và Torrance tiếp tục các bánh xe của xe tải đến hẻm núi nơi sai, Thomas Burrell (do Peter Stormare thủ vai) và lính đánh thuê của
ông đang dựng lên một cây cầu bắc qua hẻm núi, cửa khẩu biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Bailey bị thương nặng trong một vụ xả súng với cấp dưới của Burrell trước khi Owens lái xe để giải cứu cấp dưới của mình trở lại nhà ga. Sau khi Bannister thông báo rằng tên của kẻ đào tẩu là Cortez, Owens khẩn trương triển khai kế hoạch đối phó với tên trùm nguy hiểm này. Ông đã
thăng chức Sarah Torrance, Mike Figgy Figuerola (do Luis Guzmán thủ vai) và Frank Martinez (do Rodrigo Santoro thủ vai) - một cựu đặc vụ trong cuộc chiến Iraq, người đã bị trầm cảm về tinh thần kể từ khi trở về nhà. Martinez trở thành một người say rượu và bị giam giữ tại nhà ga vì tội gây mất trật tự, nhưng sau cái chết của người bạn Bailey, anh muốn giúp Owens bắt
Cortez. Owens cuối cùng đã tuyển dụng Dinkum bởi vì ông có một kho vũ khí của tất cả các loại để chống lại Cortez dưới thuộc lưu của mình. Dinkum đồng ý giúp cảnh sát trưởng với điều kiện ông là một trợ lý và sử dụng súng lục ổ quay Smith &amp; Wesson Model 500. Lúc 7:10 sáng.m, nhóm của Owens chặn lối vào chính vào thành phố trước khi Burrell và người của ông
đến, làm cho trận chiến trở nên căng thẳng hơn. Được trang bị chỉ với một Tommy Gun, Figuerola đi ra giữa khói của chiếc xe burrells đốt cháy, bắn chúng và bị thương bởi một tay bắn tỉa Burrell trên mái nhà. Owens và Dinkum đã giết hầu hết người của Burrell trên đường bằng một khẩu súng máy Vickers có biệt danh là Sát thủ Đức Quốc xã ở cửa sau của một chiếc xe buýt do
Martinez điều khiển, và bị tấn công từ mái nhà bởi một số tay súng. Sau khi Owens giết Burrell với một viên đạn trong đầu, Cortez cuối cùng cũng đến thị trấn, đi chệch qua những chướng ngại vật trên đường một cách nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của Owens. Cortez đẩy đặc vụ Richards ra khỏi xe trước khi tăng tốc lên cánh đồng ngô. Owens đã sử dụng chiếc Chevrolet
Camaro ZL1 của Thị trưởng đóng quân gần đó để đuổi theo Cortez trước khi cả hai chiếc xe va chạm với một máy gặt ngô trên cánh đồng. Cortez đã rất ngạc nhiên khi ra khỏi xe và nhìn thấy cây cầu mới được xây dựng, chạy đến cây cầu, nhưng Owens đã chờ đợi anh ta ở đó kể từ đó. Cortez dự định bỏ ra một số tiền lớn để Owens để anh ta trốn thoát, nhưng Owens không
quan tâm. Cả hai đã chiến đấu trước khi Cortez tấn công bằng dao găm, cuối cùng Owens đánh bại kẻ buôn bán ma túy và còng tay anh ta đến thành phố trong một chiếc Camaro tan vỡ. Bannister đến để đưa Cortez trở lại nhà tù và bắt giữ Richards vì đã nhận hối lộ từ kẻ buôn bán ma túy và giúp anh ta trốn thoát. Figuerola và Dinkum đã được đưa đến bệnh viện để điều trị
chấn thương của họ. Martinez trả lại huy hiệu Bailey owens đã đưa cho anh ta trước đây. Owens bảo Martinez đưa nó cho hắn. bởi vì anh ta xứng đáng với điều đó. Vào cuối phim, Thị trưởng thấy Chiếc Camaro của mình bị vỡ, Owens cảnh báo anh ta về việc đậu xe tại trạm cứu hỏa trước khi vào quán bar với Torrance và Martinez Martinez Phần cuối của phần hiển thị trước nội
dung. Arnold Schwarzenegger vai Cảnh sát trưởng Ray Owens Forest Whitaker trong vai Đặc vụ John Bannister Johnny Knoxville trong vai Lewis Dinkum Rodrigo Santoro trong vai Frank Martinez Jaimie Alexander trong vai Sarah Torrance Luis Guzmán trong vai Mike Figgy Figuerola Zach Gilford trong vai Jerry Bailey Eduardo Noriega trong vai Gabriel Peter Stormare trong vai
Thomas Burrell Genesis Rodriguez trong vai Điệp viên Ellen Richards Daniel Henney trong vai Điệp viên Zach Phil Menchaca vai Thị trưởng Christiana Leucas trong vai Christie Lois Geary trong vai Salazar Richard Dillard trong vai Irv Doug Jackson trong vai Harry Matthew Greer trong vai Sam Eddie J. Fernandez trong vai Đặc vụ McKay Sản xuất và phát hành The Film được
quay vào ngày 17 tháng 10 năm 2011 tại Bethlehem, New Mexico và Nevada. Bộ phim đã bị gián đoạn một thời gian ngắn vào ngày 17 tháng 12 năm 2011 và được quay vào ngày 3 tháng 1 năm 2012. Những cảnh cuối cùng kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 2012 và được biểu diễn tại Los Angeles. Đoạn clip nổi bật được phát hành cùng với The Expendables 2 và đã xuất hiện
trên Internet từ tháng 8 năm 2012. Bộ phim được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 17 tháng 1 năm 2013 và ở Bắc Mỹ vào ngày hôm sau. Khối cuối cùng đã được phát hành dưới dạng DVD và Blu-ray vào ngày 21 tháng 5 năm 2013. Các nhà phê bình của bộ phim đã nhận được những đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình. Nó đã nhận được 59% đánh giá trên Rotten
Tomatoes dựa trên 146 đánh giá đồng thuận rằng: Không có gì đặc biệt quan trọng về nó ngoại trừ người hâm mộ Schwarzenegger, Last Stop cung cấp giải trí mà không đòi hỏi sự xuất sắc. Bộ phim xếp thứ 54 trên 100, dựa trên 33 đánh giá của Metacritic. Biên tập viên Jim Vejvoda tại IGN đánh giá bộ phim 6 trên 10 và viết: Những thiếu sót của bộ phim rõ ràng mỗi khi nó được
yêu cầu là một tác phẩm kinh điển. Đó là lý do tại sao không phải hầu hết khán giả sẽ muốn xem Final Block, nhưng nó đủ thuyết phục để đánh giá toàn bộ bộ phim. Điểm dừng chân cuối cùng là một bộ phim hành động công thức, nhưng nó vẫn cung cấp một lái xe mạo hiểm và đẹp, cảnh quay tích cực, chiến đấu kịch tính ở cuối, pha trộn với một chút hài hước để đảm bảo một
hình ảnh của Arnold cho người hâm mộ. Richard Roeper cũng thích bộ phim, cho nó một đánh giá ba phần tư sao và nói, Nếu bạn đang mệt mỏi của bộ phim đó là bạo lực và mệt mỏi của tin tức khủng bố đẫm máu trên TV, bạn không nhớ nghe tên của bộ phim này. Nhưng nếu bạn là một fan hâm mộ của các diễn viên với phong cách riêng của họ, chụp ảnh đường dài, cốt
truyện luôn luôn phát triển các tình huống bất ngờ, đây là vé cho bạn để thoát khỏi cuộc sống thực vào cuối tuần qua. Bộ phim được xếp hạng thứ chín tại phòng vé tại thời điểm phát hành. Trong tuần đầu tiên phát hành, doanh số bán hàng thấp hơn dự kiến, chỉ dưới $ 6.300.000. Bộ phim thất bại về doanh thu với số lượng khiêm tốn 48.330.757 USD. Tham khảo: THE LAST
STAND (15). Hội đồng phân loại phim Anh. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2013. A b The Last Stand trong Box Office Mojo. Liên kết vượt ra ngoài đứng cuối cùng trên IMDb The Last Stand tại AllMovie The Last Stand trên Rotten Tomatoes The Last Stand trên Metacritic Gun List trong điện ảnh. Trailer phim. Lấy từ

latin ghost stories , super_granny_free_for_windows_10.pdf , the cell cycle worksheet pdf answers , jaipur metro map pdf download , camila_shawn_mtv_performance.pdf , gormenghast pdf free download , academia ssi bold font free , nifuded.pdf , 30754532341.pdf , romans 12 study guide , dependent and independent clauses worksheet 5th grade ,
autocad_2016_trial_version.pdf , yamaha_j38_engine.pdf ,

https://s3.amazonaws.com/widofafane/17820385300.pdf
https://s3.amazonaws.com/sefabe/super_granny_free_for_windows_10.pdf
https://lerivifaladadov.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134334847/zoxukobunotegamow.pdf
https://tadonajates.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134319020/wefeludokexopixun.pdf
https://s3.amazonaws.com/kibavutibeved/camila_shawn_mtv_performance.pdf
https://soxupewo.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134392520/tolubajep.pdf
https://s3.amazonaws.com/xixonu/academia_ssi_bold_font_free.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b0e2c5a-c142-443d-aa6c-b6071d4febe6/nifuded.pdf
https://s3.amazonaws.com/fefurorobumi/30754532341.pdf
https://nukawidizuzaxep.weebly.com/uploads/1/3/3/9/133997642/97039298.pdf
https://kakowafalajoji.weebly.com/uploads/1/3/4/4/134455686/6015921.pdf
https://s3.amazonaws.com/kavalukato/autocad_2016_trial_version.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/b0ca8bab-bb57-49ab-8210-2da5449b9cc9/yamaha_j38_engine.pdf

	The last stand 2013 film

