Scris de newsreporter pe 14 septembrie 2019, 12:30

Un al doilea serial inspirat de "Urzeala
tronurilor” ar putea fi lansat
Un al doilea serial inspirat de superproductia "Urzeala tronurilor/ Game of
Thrones", care se va concentra pe povestea familiei Targaryen si va fi bazat
pe cartea "Fire & Blood", scrisa de George R. R. Martin, este in pregatire la
HBO, potrivit contactmusic.net, citat de Mediafax.
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HBO este negocieri pentru a realiza un episod pilot pentru un serial a carui actiune va avea loc
cu 300 de ani inaintea evenimentelor descrise in "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones".
Scenariul va fi scris de George R. R. Martin si de producatorul Ryan Condal, iar productia este in
lucru de aproximativ un an.
Cinci scenarii asociate cu franciza "Urzeala tronurilor" au fost comandate de HBO in anul 2017.
"Am avut cinci seriale in lucru la HBO, care sa urmeze «Urzelii Tronurilor», si trei dintre ele
continua sa avanseze. Celelalte doua seriale nu au scenariul finalizat deocamdata. Despre ce
sunt? Nu pot spune, dar poate ca unii dintre voi ar trebui sa se uite peste «Fire & Blood » si sa
propuna teorii", a scris George R. R. Martin in luna mai pe blogul lui.
Romanul "Fire & Blood" debuteaza cu povestea lui Aegon Cuceritorul, creatorul Tronului de Fier,
si exploreaza evenimentele traite de generatiile care i-au urmat.

Un episod pilot pentru un alt serial corelat cu "Urzeala tronurilor", scris de scenarista britanica
Jane Goldman si de George R. R. Martin, a fost deja filmat. Se presupune ca "Bloodmoon" va fi
numele serialului, a carui actiune este plasata cu peste 5.000 de ani inainte de evenimentele
descrise in "Urzeala tronurilor".
Cel de-al optulea sezon al seriei "Game of Thrones" s-a incheiat in luna mai, multi fani fiind
nemultumiti de finalul povestii. Aproape doua milioane de persoane au semnat o petitie care
solicita refacerea ultimului sezon. Totusi, ultimul sezon a stabilit un record al nominalizarilor la
premiile Emmy, adunand nu mai putin de 32 de selectii pentru reputatele trofee dedicate
televiziunii in 2019.
inca de la lansare, in 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global si cel mai iubit serial
din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47
de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani si un Peabody Award.
Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cantec de gheata si foc", de George R.R.
Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o actiune amplasata intr-un tinut fictiv, numit Westeros.
Magia, aventurile eroice si elementele fantastice vin in completarea actiunii din "Urzeala
tronurilor".
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