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På delstatsfängelset i Cold Mountain, i det cellblock som kallas Den gröna milen, väntar samvetslösa mördare
på att dö fastspända i Gamla Gnisten, den elektriska stolen. De bevakas av härdade fängelsevakter som har
sett sin beskärda del av brutalitet och omänsklighet. Men när fången John Coffey, dömd att dö för våldtäkt
och mord på två minderåriga flickor, anländer på Den gröna milen förändras allt.John Coffey är stor som en
jätte men beter sig som ett barn och snart frågar sig medfångar och fängelsevakter om han är en djävul i

människohamn eller någonting helt annat?

8.6 IMDb1999 USA 189 min. Paul Edgecomb var på 30talet vaktchef. Läs mer Beräknad leveranstid 1 .

Den Gröna Milen,Gröna Milen

Paul Edgecombe är fängelsevakt och han blir genast misstänksam när en dag en stor svart man John Coffey
kommer till avdelningen. Hitta perfekta Den Gröna Milen bilder och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos

Getty Images. Den är mästerligt utförd ur alla avseenden och varje gång jag ser den föds mitt filmintresse på
nytt och kanske även jag själv i största allmänhet. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans.
De bevakas av härdade fängelsevakter som har sett sin beskärda del av brutalitet och. Som min vuxenroman
har jag valt boken Den gröna milen skriven av den världskände Stephen King år 1996. På delstatsfängelset i
Cold Mountain i det cellblock som kallas Den gröna milen väntar samvetslösa mördare på att dö fastspända i
Gamla Gnisten den elektriska stolen. Den är mästerligt utförd ur alla avseenden och varje gång jag ser den

föds mitt filmintresse på nytt och kanske även jag själv i största allmänhet. Drama Fantasi.
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