Quarta temporada de “The 100” estreia
nesta quinta-feira na Warner
Friday, May 5, 2017
A quarta temporada de The 100 estreia nesta quinta, dia 27 de abril, às 21h40, e traz mais ação e
drama à tela da WARNER. A série conta a história de 100 jovens que foram enviados à terra e que
precisam sobreviver aos habitantes que já viviam aqui e ao mais diversos tipos de inimigos e perigos
que estão no planeta.
Depois de três temporadas, os jovens acabaram se separando e brigando entre si. Na nova temporada,
Clarke descobre que Alie estava falando a verdade sobre a ameaça iminente à raça humana, os
reatores nucleares da terra estão derretendo e vão colocar fogo em toda a atmosfera. Logo no primeiro
episódio, Clarke e seus amigos já se preparam para lidar com o fato de que o planeta pode acabar e de
como podem reverter a situação.
Criada por Jason Rothenberg e baseada no livro de Kass Morgan, a série de ﬁcção cientíﬁca conta com
a produção-executiva Jason Rothenberg, Dean White e Leslie Morgenstein.
THE 100 – 4ª temporada – estreia nesta quinta, dia 27 de abril, às 21h40*, na WARNER.
Elenco:
Eliza Taylor - Clarke Griﬃn
Paige Turco - Dr. Abby Griﬃn
Bob Morley - Bellamy Blake
Marie Avgeropoulos - Octavia Blake
Devon Bostick - Jasper Jordan
Christopher Larkin - Monty Green
Lindsey Morgan - Raven Reyes
Richard Harmon - John Murphy
*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.
Sobre a Warner Channel – A Warner se consolidou como um dos canais mais assistidos no Brasil, com
uma grande variedade de séries de sucesso, como Gotham, 2 Broke Girls, Flash, Arrow, Supergirl,
Supernatural e The Big Bang Theory, assim como as maiores produções cinematográﬁcas de Hollywood
dos últimos anos. No Brasil, a Warner é uma marca da Turner do Brasil e alcança mais de 14 milhões
de assinantes de TV Paga. Toda programação de qualidade do canal está disponível nas operadoras
NET (canal 132 e 632), Sky (canal 44 e 244), Claro HDTV (canal 86 e 586), Oi TV HD (canal 44 e 544),
GVT (canal 90) e Vivo TV (canal 71, 371, 545 ou 846).
http://www.warnerchannel.com/
Facebook: warnerchannelbrasil
Twitter: @warnerchannelbr
#SomosWarner
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