
Spenning og action i høstens storserier fra Warner Bros.
Akkurat idet novembermørket begynner å senke seg, slipper Warner Bros. to amerikanske suksesserier på Blu-Ray™ og DVD.
Den 6. november kommer første sesongen av Arrow, en spennende eventyrserie som er basert på den klassiske
tegneseriekarakteren Green Arrow. Den 13. november slippes også første sesongen av den prisbelønte thrillerserien The
Following, med Kevin Bacon i en av hovedrollene.

Arrow sesong 1
Den ansvarsløse milliardærsønnen Oliver Queen (Stephen Amell) antas å være død etter at luksusyachten hans har
forsvunnet til havs. Da han vender tilbake til sivilisasjonen, etter fem års isolasjon på en avsidesliggende øy, er han en
forandret mann. På øyen lærte han seg ikke bare å kjempe for å overleve, men han fikk også større innsikt når det gjaldt
farens suspekte forretninger. Nå har han bestemt seg for å gjøre ting godt igjen og bekjempe korrupsjonen i Starling City,
bevæpnet med pil og bue.

Arrow er basert på den klassiske tegneseriekarakteren Green Arrow fra DC Comics. Den 6. november slippes hele den første
sesongen på Blu-Ray™ og DVD, inklusive en times ekstramateriale.

The Following sesong 1
The Following er en prisbelønt thrillerserie om seriemorderen Joe Carroll (James Purefoy) som har rømt fra fengselet, og den tidligere FBI-
agenten Ryan Hardy (Kevin Bacon). Den karismatiske Carroll lykkes med å skape et nettverk av seriemordere, og Hardy får i oppdrag å
stoppe den voksende mordbølgen som truer hele USA. Hardy og FBI står ikke bare overfor én forbryter, men en hel kult av profesjonelle
mordermaskiner.

Serien kom på skjermen i mars i år i USA og ble med en gang en suksess. The Following er rangert som den beste
nyproduserte dramaserien, og hovedrolleinnehaveren Kavin Bacon har hentet hjem priser for beste mannlige skuespiller. Den
13. november slippes hele den første sesongen på Blu-Ray™ og DVD, inkludert over tre timer med ekstramateriale.

Raske fakta Arrow
Lansering: 6. november 
Skuespillere: Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey, Willa Holland, Susanna Thompson
Tittelinformasjon: http://goo.gl/FVzWY2 og høyoppløste bilder: http://goo.gl/Ws5Ub3

Raske fakta The Following
Lansering: 13. november 
Skuespillere: Kevin Bacon, James Purefoy, Natalie Zea, Annie Parisse, Shawn Ashmore
Tittelinformasjon: http://goo.gl/FVzWY2 og høyoppløste bilder: http://goo.gl/Ws5Ub3

For ytterligere informasjon, høyoppløste bilder og forespørsler vennligst kontakt:
Tero Marjamäki, tlf.nr.: (+46) 08-402 27 84, wbent@cohnwolfe.com, eller besøk http://www.whvdirect.no

About Warner Bros. Home Entertainment Group
Warner Bros. Home Entertainment Group (WBHEG) brings together Warner Bros. Entertainment's home video, digital distribution, interactive entertainment, technical operations and anti-
piracy businesses in order to maximize current and next-generation distribution scenarios. An industry leader since its inception, WBHEG oversees the global distribution of content
through packaged goods (Blu-ray Disc and DVD) and digital media in the form of electronic sell-through and video-on-demand via cable, satellite, online and mobile channels, and is a
significant developer and publisher for console and online video game titles worldwide. WBHEG distributes its product through third party retail partners and licensees, as well as directly
to consumers through WBShop.com.


