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Fast and Furious-serien var aldri helt min greie. Biler med svære spoilere og
skinnende pansre har og vil aldri tenne meg. Jeg så Tokyo Drift for noen år siden,
men den gjorde et veldig smalt inntrykk på meg, og da jeg så at den fjerde lmen i
serien ble kalt det samme som den første, med unntak av ?the?, trodde jeg det
var slutten for den. Men nei, det kom enda en oppfølger, og det er visstnok
planlagt to til.
Det samme går for Vin Diesel. Fyren er ingen god skuespiller, og det er lett å se at
han sliter med å lære replikker, for ingen vil gi ham mer enn en setning med dialog
om gangen. Den eneste grunnen til at han blir castet i så mange lmer er fordi
han har en høy badass-faktor. Jeg tror lmen som eksempli serer Vin Diesel best
er The Chronicles of Riddick, hvor nært hver replikk var en punchline.
Han har derimot et ganske godt øyeblikk. På ett punkt møter han Dwayne ?The
Rock? Johnson i en nevekamp, og selv om det ser ganske dumt ut når de iblant
trykker på spoleknappen for at det skal se veldig raskt ut er det verdt det for å se
to kjemper møtes på denne måten.
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Når det er sagt forstår jeg appellen, og Fast Five er ingen fryktelig lm, men det
betyr heller ikke at jeg elsket den. Det største kravet jeg som oftest setter til
action lmer er om de er opp nnsomme. Si hva du vil om The A-Team,
actionscenen med tanken i fritt fall var opp nnsom. Machete; bruke tarmene til
en person for å kaste seg gjennom et vindu og slenge seg ned til etasjen under er
opp nnsomt. Fast Five; Sette en bil i veien for en buss for å velte den er
opp nnsomt.
Problemet er at etter åpningsscenen hvor dette forekommer skjer det lite
spennende før lmens klimaks. Det blir for det meste brukt tid på å planlegge det
store kuppet lmen leder opp til. Vin Diesel samler en gruppe med godt over
middels talentfulle sjåfører for å rane Rios mest velstående mann. De er aldri på
noe sted i lmen fem stykker, men de hadde vel ikke tålmodighet til å vente med
å bruke den uopp nnsomme tittelen til lm nummer ni (en mulighet jeg enda ikke
utelukker). Når de først har kommet så langt kaller de den nok Fast and the
Furious i stedet.
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