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Adam Sandler spelar Max Simkin, en fjärdegenerationens skomakare som
upptäcker en magisk symaskin i sin fars källare. Trött på vardagens slit kan
han med symaskinens hjälp förvandla sig till andra människor genom att bära
deras skor när han lagat dem. Detta leder till många fantastiska händelser
för Max medan han lär sig att det enklaste sättet att hitta sig själv, är
att se världen genom andras ögon.

• Regisserad och skriven av Thomas McCarthy
- Oscarsnominerad för manuset till Upp
• Med Adam Sandler, Steve Buscemi, Ellen Barkin
och Dustin Hoffman
• Svensk biopremiär 13 mars 2015

RYAN REYNOLDS I
SVART THRILLERKOMEDI
“THE VOICES ÄR MYCKET ROLIG – OM DU GILLAR DEN DJUPT MÖRKA TYPEN
AV KOMEDI – OCH LÄR BLI EN SÅ KALLAD KULTRULLE”
VIASAT FILM

Fabriksarbetaren Jerry är lite av en ensamvarg och bor tillsammans med sin
katt Mr Whiskers och hund Bosco. En kvinnlig kollega avvisar Jerrys närmanden vilket gör att han börjar spåra ur totalt. Han hör sina husdjurs röster, och
blir övertygad om att han måste ta livet av sin kollega.

• Kritiker hyllar Ryan Reynolds skådespelarprestation
• Svensk biopremiär 27 mars
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Glitter och magi tillhör vardagen för de fem feer
som beskyddar Den magiska dimensionen.

• Best of innehåller 6 avsnitt från säsong 2
• Complete innehåller samtliga avsnitt från säsong 2

EXPLOSIV ACTION-THRILLER
MED SEAN PENN!

ACTION!

Jim Terrier, en före detta yrkesmördare, jagas av sitt förflutna när hans före
detta arbetsgivare sätter ett pris på hans huvud. Medan han och före detta
flickvännen Anne flyr tillsammans och försöker ligga ett steg före utsända
mördare, väcks deras kärlek till liv igen. Terrier inser att det bara finns ett
sätt att rädda Anne och sig själv - han måste avslöja och krossa världens
mäktigaste organisation, i en kamp där bara en man kan överleva.

• Från regissören av Taken
• I rollistan finns bl a Sean Penn, Javier Bardem
och Idris Elba
• Svensk biopremiär 10 april
• Baseras på boken ”The Prone Gunman” av
Jean-Patrick Manchette.

There’s
nothing
more

terrifying
than
a
killer
clown!

Makaber skräck från
splattermaestron

Eli Roth
(Hostel)

Kent McCoy är en hängiven make och far. På hans sons födelsedag hyr han
en clown för att underhålla gästerna, men planen går i stöpet och Kent får
själv klä ut sig. För sent upptäcker han att dräkten har en förbannelse över
sig som får honom att vilja döda.

• Bland rollerna syns Peter Stormare och Eli Roth

GO

DUFF YOURSELF

När Bianca under sitt tredje år på high school upptäcker att killarna
på skolan uppfattar henne som ”The DUFF” (Den Utvalda Fula Feta)
bland hennes mer populära vänner, bestämmer hon sig för att
förändra sin image. Tyvärr kräver det en allians med sportkillen
och grannen Wesley, som Bianca avskyr.

• Parenthood-stjärnan Mae Whitman spelar huvudrollen
och Ken Jeong (Baksmällan 1-3) har en rolig biroll
som lärare
• Regisserad av Ari Sandel, som vann en Oscar för
kortfilmen West Bank Story
• Svensk biopremiär 17 april
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Den andra och sista delen av den
framgångsrika serien
Familjesagan följer livet för familjerna Henry och Jastow i kölvattnet av
attacken mot Pearl Harbor.

• Vinnare av tre Golden Globes och tre Emmy Awards
• Med Robert Mitchum och Jane Seymour
i huvudrollerna
• En av de mest kända tv-serierna om
Andra världskriget

Med
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Nya utgåvor i
Winx Club-serien
Säsong 5, vol. 3: Peril in the Magic Dimension
Winx Club måste samla alla jordens krafter för att enas i kampen mot
Tritannus, innan han aktiverar kejsarens tron och därmed kan styra
över hela dimensionen.
Säsong 5, vol. 4: The Singing Whales
Valarnas sång är det som håller Musa i balans. När valarna försvinner
blir hon djupt olycklig, och Darcy och Stormy får ta över affären.

Tonårsflickan Maggie blir infekterad med ett virus som sakta
förvandlar henne till en kannibalisk zombie. Trots Maggies alltmer
oförutsägbara beteende stannar hennes hängivne far vid hennes
sida, men även han inser till slut att det är med livet som insats.

• Med Arnold Schwarzenegger och
Abigail Breslin (Little Miss Sunshine, Zombieland)
• Svensk biopremiär 22 maj
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Nytt i serien
om de magiska
ponnyerna
Vol. 9 Putting Your Hoof Down
Fluttershy är trött på att alltid göra som hon blir tillsagd och söker hjälp av
Iron Will, för att lära sig att säga nej. Men resultatet blir att Fluttershy blir
mallig och småaktig, vilket nästan kostar henne vänskapen med Pinkie Pie
och Rarity.

Vol. 10 A Canterlot Wedding
Twilight Sparkle blir förvirrad när hon upptäcker att hennes brors fästmö,
Prinsessan Mi Amore Cadenza, egentligen är Twilights barndomsvän,
Cadance. Twilight tycker att hon beter sig konstigt och börjar att
spionera på sin framtida svägerska.

Autobots försöker desperat få tag på de uråldriga
Predacon-benen. Detta innan Decepticons når dem
och använder benen till att skapa en armé av klonade
Predaconer, med vilka de ska ta över världen.

