Jackie Chan e Chris Tucker
podem ter revelado A Hora do
Rush 4

Chris Tucker e Jackie Chan podem estar de volta aos papéis que
eternizaram, como os policiais Carter e Lee, respectivamente,
na franquia cinematográfica A Hora do Rush. O ator americano
postou, em sua conta oficial do Instagram, uma foto com Chan e
ambos fazendo o número â€œ4â€ com os dedos, reacendendo
rumores de que uma nova produção estaria a caminho.
Evidentemente, não há qualquer confirmação com base nessa
foto, mas há motivo para suspeitarmos. Jackie Chan costuma
dizer que vinha rejeitando roteiros para um quarto filme da
franquia há mais de sete anos, mas em 2017 disse ter lido um
que era â€œbom o suficienteâ€. Mais além, o ator chinês já
manifestou o desejo de fazer um novo filme com Tucker antes
que ambos ficassem velhos. Já Chris Tucker disse, em diversas
entrevistas, que â€œo próximo filme da franquia seria o rush

de todos os rushesâ€.

Visualizar esta foto no Instagram.
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Baixe nosso aplicativo para iOS e Android e acompanhe em
seu smartphone as principais notícias de tecnologia em
tempo real.
–

Jackie Chan e Chris Tucker protagonizam a franquia A Hora do
Rush desde o lançamento de seu primeiro filme, em 1998. Nos
papéis do inspetor da polícia de Hong Kong Lee e o detetive da
polícia de Los Angeles James Carter, a franquia teve uma
trilogia inteiramente baseada na comédia de ação,
caracterizada pelos movimentos marciais que tornaram Jackie
Chan um ícone na China e América.
Valendo-se de roteiros na linha buddy cop (nome dado a filmes
protagonizados por dois policiais totalmente diferentes entre

si), a trilogia obteve faturamento de US$ 851 milhões até o
ano de 2007. Embora não tenha os números de um blockbuster, a
saga tem forte apelo cultural e diversos fãs, tornando-se uma
espécie de exemplo cult dos filmes pastelão.
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