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Annan Information
Bran lär sig så mycket från den treögda kråken, och han är en greensare. Det fungerar för mig.
Okej, nu kommer vi till de inte så bra till dåliga områdena. Nej, Stannis stod bara kallt och
tittade medan Shireen skrek och brann. Det verkar som att allt hon skapat har fallit ifrån
varandra i hennes frånvaro. Taylor Swift visar sin mjuka sida i "delikat" musikvideo.
Utställningen och boken har byggt en AMAZING värld och karaktärer, men temat är skit: om
det är "ondsken vinst" eller "moral" spelar ingen roll, båda är trita, självgivande, unga sätt att
titta på världen. Att bara krossa kungen gör dig inte kungen. När Doran skämtar till Tommen,
vänder Ellaria hennes drink i sidled och låter henne dricka spill ut för att visa protest. Visst,
denna vecka spenderade vi mer tid med dessa karaktärer än någonsin tidigare. Oavsett fallet
ger Shireen en kortfattad sammanfattning av kriget: Rhaenyra Targaryen kämpade sin halvbror
Aegon II Targaryen för tronen. Riktiga herrar i riket valde sidor mellan dem, och i slutändan
slog Targaryen Targaryen och draken slogs drake. Tyrell är i Braavos för att prata om de
pengar som kronan är skyldig i järnbanken, men han verkar mer intresserad av att beundra
arkitekturen och bryta sig ut i sång offentligt. (Tonys feber, kanske?) Om denna ljuvhet gjorde

dig grann, oroa dig inte, saker kommer snabbt tillbaka till rätt "Thrones" -stil som Meryn och
två av hans löjtnantar besöker en bordell där Meryn passerar på tjejen efter flickan, en "för
gammal" tills han är en till hans smak.
Men han visade sig precis under tiden för Episode 9, och medan han tog några skador under
den efterföljande striden tog han också ut ett ton av Harpysonsonerna i processen. När Jorah
visar sig ha dödat en Harpa-son, ser Dany och de andra medlemmarna av den kungliga
betraktningsfältet sig omkring och ser rebellerna överallt på stånden nu. Förhoppningsvis
slutar Brienne Stannis efter att han besegrat Boltons :). På samma sätt var Matilda impopulär
eftersom hon trodde att vara imperiell och dominerande för en kvinna. Han är absolut en
supporter om han vet om hennes framsteg, men kanske inte öppet för tillfället. Den hade
kryddats med kryddnejlika och den lättaste smaken av peppar och löv av koriander flöt som
lik på dess yta. Alliser Throne öppnar motvilligt porten och Wildlings marschen fram till Night
Watchens disbelieving ögon.
Det är också oklart hur många av dessa maskiner Qyburn ligger runt. Curb-Stomp Push:
Harpysonsonen har slutligen ingen chans mot en freaking adolescent dragon, men de lyckas
fortfarande slå Drogon med sina spjut flera gånger och slita ett hål i sin vinge och ge intrycket
att en död med tusen styckningar Det är inte så osannolikt. Bra att se dig posta här, jag hoppas
du kommer tillbaka. Om jag av någon annan anledning inte skulle ha läst den här gigantiska
boken bara för att se hennes offentliga förnedring och nedbrytning. För vissa, det är en
nedlåtande, Äúcalm, barn, vi vet vad vi gör. Ångra oss till publiken.
Stannis frågar vem hon skulle ha valt, Rhaenyra eller Aegon, och hon säger att hon inte skulle
ha valt heller - det var alla de valfria sidorna som störde Westeros till inbördeskrig. Arya följer
Trant in i bordellen och han verkar verkligen erkänna Arya, fast jag är inte säker på om han
tror att det kan vara henne. En gång vid en stor turnering hade Rhaenyra en slående svart
klänning, efter den svarta fältet Targaryen-heraldiken, medan Alicent hade en slående grön
klänning (de verkliga färgerna på House Hightowers heraldik är ett vitt torn på en grå
bakgrund, Alicent råkade bara njuta av grönt klänningar). Det var viktigt att se deras
reaktioner på den här hemska handlingen. Young Rhaenyra ingick i diskussioner om statens
angelägenheter och fick delta i smårådets möten. Och jag säger att från de recensioner jag har
läst (och ja, tweets av några vänner som ännu inte har givit upp på GoT) låter det som att
Shireens bränning var i samma sadistiska-för-skull av den venen. Daenerys realiserar detta
och håller händerna med Missandei och sänder sig till slutet med adeln och reserven. Prins
Daeron befallde honom att sluta sacking, men Hobert var ineffektiv. Doran har sett vad krig
kan göra, kroppar staplade på slagfältet och föräldralösa kvar i hungrarna i städerna hemma,
och han leder inte hans folk till det.
Mannen i brand: Drogon roastar inte bara Harpysonson, utan några oskyldiga åskådare och
Unsullied som råkar vara inom hans inbyggda flamthrower. Detta lämnar frågan om Bronn,
som fortfarande är fängslad för att attackera en medlem av kungafamiljen. Hur gör jag en
science-fiction eller fantasy inställning relatable. Vi kan skratta bort det eller göra ursäkter eller
peka och knyta på jättarna, men det här lägger till. Hållande händer: Danareys och Missandei
när de förbereder sig för döden. Hon följer Trant till en bordell där vi visar otvetydigt (och
100% onödigt) bevis på att Trant är en rent ond människa (så glad det här avsnittet bestämde
sig för att ta en stund att visa att Arya blev trakasserad innan han spenderade flera minuter
med en pedofil att välja sitt offer, allvarligt killar, det här är min sak om dem som använder
sexuellt våld utan någon bra anledning).

Siddig dödar det och de avrundade sin karaktär snyggt, s visar att han är en smart och
omtänksam ledare men definitivt inte kuslet Elarria anklagade honom för att vara. Shireen
reagerar förståeligt på det här sättet när hon inser att Melisandre vill brinna henne, och då igen
när hon inser att hennes pappa inte hjälper henne. Jag har sagt, från och med dess att hon
föddes en mördare som mördare som 3 år sedan (igen, en feglig skit från Stannis för att döda
sin bror), vad har Melisandre verkligen gjort förutom att ha sex med en minderårig pojke och
lurar på hans kropp. Melisandre kom ut ur sitt tält för att se flammor överallt, inklusive en häst
i brand. Under de mellanliggande åren har de gjort ett avtal med Golden Company, den största
och mest skickliga legosoldaten i Free Cities. Det var för farligt att hålla Sansa nära honom för
länge. Det återstår att se om Martin har för avsikt att döda Shireen på ett offrat sätt i boken,
eller Benioff och Weiss har bestämt sig för att helt ändra sitt öde. Prince Aegon lyckades fly
genom att hålla fast vid sin drake, Stormclouds hals, som var dödligt såret men levererade
Aegon tillbaka till Dragonstone. Hon hade en vit blus slashed med gul med de två öppna
knapparna öppna. Karaktären som har sett mer av Martin universum än någon annan.
Scenen drar mycket diskussion, från huruvida den spårar med karaktäriseringen av dessa
spelare, till hur det här kan skämma bort en olevererad bok i GRRMs källtext. Tyrion berättar
för Dany att hon kan avsluta kampen och rädda Jorah, men Hizdahr åtalar honom, hur ska
befolkningen ta det om deras drottning förnekar dem blod. Jag gillade den brutalitet som
författaren försöker att sakta blanda sig i. D: Men åh vad en hemsk sak, och jag tycker att detta
stavar Stannis döm. Sadistiskt val: Hur Stannis ser sin predicament, eller snarare, hur han
rättfärdigar det till sig själv och Shireen: Stannis: Ibland måste en person välja. Hela säsongen
har varit otroligt ojämn Det är en blandad väska som har glatt runt och letar efter ett centralt
tema att hänga på sin hatt på, kämpade för att ersätta döda tecken utan att helt förbinda sig till
nya och förde karaktärerna bakåt, inte framåt. En tjänare sätter ner mat och dricker före Jaime.
JAIME: Ah. Excellent. Den sista måltiden före häftning. Och Drogon återvände en gång
tidigare, när Dany kände sig ensam. Hon erkänner det faktum att Myrcella inte hade någon roll
i vad som hände med Oberyn och att kanske Jaime är oskyldig i det. Förutom att göra Dany
dum och envis, över hennes mammas känslor för slavarna, är hennes romantiska känslor bara
WTF otroligt. Tre män på hennes lista var Meryn Trant, Polliver, och en annan man kallade
Raff the Sweetling som inte förekommer i tv-serien.
Bröllop gör aldrig saker glada, priset är för högt. Trots Drogons enorma storlek och hans
förmåga att bränna handfuls män med ett andetag, kunde han inte ens övervinna Sons rena tal.
De allra flesta bokläsare har aldrig läst eller (förmodligen) någonsin hört talas om dem:
försäljningen är trots allt en liten del av romanernas försäljning och de var inte ens enkla att
hitta under mycket lång tid. Efter sex år var det en spänning att låta det kuva mig, och
åtminstone först var jag helt bra, så att jag själv blev guidad motstånd genom landskapet. Vi är
fem böcker och tjugo år från det uppror som satte händelserna i spelet av troner i rörelse, och
det finns minst fyra krig på gång och tre generationer kämpar för dem. Jag vill ha min mamma
!: När du bränns levande, skriker Shireen för sina föräldrar. Daenerys är den första, och nu
verkar Night King vara den andra. Han vände sin dotter till något "bryt glas vid nödsituation"
typ av skit. Tillbaka i svärd dödade Martin brutalt av Catelyn och Robb Stark vid Röda
bröllopet (och hade Robbs halsiga kropp dekorerad av Robbs varghuvud). Varje ögonblick i
hela sekvensen måste vara bra så att publiken inte kommer att gå tillbaka och säga att det inte
var starkt och förlora introduktionen till nästa del av åtgärden.
Åtgärden börjar vid Stannis läger, på sin marsch till Winterfell. Men det var mer än det - jag
behövde spendera mer tid i denna värld, med dess historia och mytologi och människor och

landskap och mat. Jon Snow ledde sin grupp, tillsammans med den enorma jätten, tillbaka till
Castle Black. På samma sätt bråkar Braavosi som Ser Jorah, enligt sin vattendans stil av
svärdfäktning. Kolla in den här historien på USATODAY.com: Avbryt Skicka skickat. Lönen
av vinnande krigar får vad du vill, om och om igen, och upptäcker att det du önskar bara
kommer att göra att någon annan vill döda dig så mycket som du ville döda killen innan.
En länk har skickats till din väns e-postadress. Daario tar en ut, och Jorah kommer upp från
gropen för att ta Hizdahrs plats och ta ut den andra. Är en ledare någon som ser vart och ett av
dessa ansikten eller någon som kan blockera dem för att koncentrera sig på det större målet.
Det är en bra sak. En bra sak. MELISANDRE: Året är nu, min herre. De oljade tjejerna med
brasilianska vaxer ner nedan korsade och slickade varandras isolas, men det var bara för att
hjälpa dig att bli nedsänkt i en realistisk skildring av den gamla världen. Nu är läsaren tvungen
att ge mening om oförutsägbara samlingar av konsonanter och alltmer löjliga aptitmer
(Bloodbeard? Really?). (Den som tvivlar på min kvalitativa kritik av Martins skrivande borde
hitta någon att läsa högt för dem från ett kapitel i Daenerys. Hon frågar sedan sin far och
berättar att de inte ska göra det, medan Melisandre försäkrar att detta är vad som behövs och
det kommer snart att vara över.

