Warrior – sezonul 3 – povestea continuă

Serialul Warrior este o dramă istorică, în binecunoscutul stil american, care descrie viaţa
din San Francisco anilor 1800, cu poveştile locuitorilor săi şi lupta pentru supremaţie a
tongurilor (organizaţii de tip maﬁot) chineze formate din imigranţi. De ce „în binecunoscutul
stil american”? Pentru că este o poveste presărată cu intrigi inteligent concepute, scene de
arte marţiale realiste, foarte bine puse la punct, poveşti de dragoste şi ură care captivează –
inclusiv o poveste inedită, cel puţin pentru acea perioadă.
Link IMDB: https://www.imdb.com/title/tt5743796/?ref_=fn_al_tt_2
Seralul (primele două sezoane) a fost realizat de compania Cinemax, care apoi a renunţat la
proiect. Serialul a fost apoi preluat de HBO şi se difuzează şi în România pe HBO Max.
Odată cu preluarea de către HBO, serialul a ieşit din conul de umbră în care intrase şi a
început să aibă tot mai mulţi fani.
Aşadar, dacă te numeri printre fanii serialului şi îţi doreai ca acesta să continue, iată o veste
bună: realizarea sezonulului 3 a fost conﬁrmată.

Nu se ştie cît de mult a contat opinia fanilor, cert este că aceştia au făcut şi o petiţie online
pentru continuarea serialului.
Vezi aici un video în care o parte dintre actorii serialului anunţă realizarea sezonului 3

Iată şi câteva lucruri interesante despre acest serial
serialul este realizat de către Jonathan Tropper în colaborare cu Shanon Lee,
nimeni alta decât ﬁica legendarului Bruce Lee, pe baza unor scrieri lăsate de
către acesta. De altfel, Bruce Lee însuşi a prezentat unor sudiouri americane
ideea acestui serial, însă a fost refuzat din cauza prejudecăţilor din societatea
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americană la acea dată (s-a considerat că publicul american nu ar vedea cu ochi
buni un show care să aibă un asiatic în rol principal):
Jonathan Tropper a mai realizat serialul Banshee, deasemenea difuzat pe
HBOMax. Barul lui Leary din Warrior se numeşte The Banshee;
Personajele Lee, O’harra, Bolo şi Mei Ling şi-au primit numele după personajele
din seria Kung Fu, realizată în perioada 1972-1975;

Ah Sahm este singurul membru al tongului său care poartă barbă, lucru care îl
scoate în evidenţă şi mai mult;
Andrew Koji (Ah Sahm) a fost nevoit să înveţe replicile în chineză – fonetic („după
ureche”), deoarece este englez, născut la Epsom, Surrey, din tată japonez şi
mamă engleză;
Shanon Lee a declarat într-un interviu pentru revista PopCulture că intenţionează
o apariţie cameo în sezonul 3;
Personajul Ah Toy se bazează pe o persoană care a existat în realitate în San
Francisco în perioada respectivă, o chinezoaică foarte bogată, matroană şi, se
pare, prima prostituată de origine chineză din San Francisco. A venit în oraş în
perioada „febra aurului”;
Hoon Lee (Chao) şi Langley Kirkwood (Buckley) au jucat şi în serialul Banshee,
realizat tot de Jonathan Tropper.

În încheiere, vă puteţi delecta cu cele mai bune scene de luptă din sezonul 1 – atenţie!
videoclipul conţine spoilere – https://www.youtube.com/watch?v=ucM-I33N4IQ
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Deci, dacă ai văzut deja şi ai apreciat primele două sezoane, sezonul 3 este în pregătire.
Dacă nu, e timpul să vizionezi acest serial. Merită.
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