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I dagarna efter oljeutsläppet i Mexikanska golfen under 2010, är det den
idealistiske politikern Colins ansvar att ta ord till handling. Han tvingas nu
konfrontera sitt dysfunktionella liv, där hans karriär har förstörts efter att en
sexskandal uppdagats i media.

• Nicolas Cage i huvudrollen som den pressade politikern
• Har bl.a. Peter Fonda (Easy Rider) och
Connie Nielsen (Gladiator) i rollistan

Med
svenskt
tal

Det oändliga havet är en undervattensvärld där allt får en ny dimension. Samtidigt är det även den plats där Kejsartronen, en av de största kraftkällorna i
Den magiska dimensionen, står.

WHAT BEGAN AS AN ACCIDENT HAS BECOME A DEADLY GAME.

”DOUGLAS IS IN HIS ELEMENT”
– TORONTO STAR

“BEYOND THE REACH IS AN ENTERTAINING
HIT OF ESCAPIST FUN”
– TORONTO STAR

“THE HUMAN-HUNTS-A-HUMAN GENRE THAT
IS EFFECTIVELY SERVED”
– NEW YORK TIMES

Ben arbetar som guide och får uppdraget att följa med Madec, en rik och
mäktig affärsman, på en jakt i öknen. När Ben bevittnar en skjutolycka gör
Madec allt för att tysta honom och snart utvecklas en livsfarlig katt och råttalek där Ben måste använda alla sina överlevnadskunskaper och erfarenheter
av den farliga öknen för att överleva.

• Michael Douglas (The Game, Basic Instinct) och
Jeremy Irvine (War Horse, Railway Man) i huvudrollerna
• Filmen är baserad på boken Deathwatch av Robb White

Med svenskt tal
Nu kommer serien om de små söta husdjuren äntligen på DVD!
Blythe Baxter arbetar i en djuraffär och har en speciell förmåga att kunna
prata med djur. Följ med på hennes äventyr med all sina nya fyrbenta vänner!

• Kul och spännande tecknad serie för de minsta

Med svenskt tal
Unicron har återuppstått och tagit över Megatrons nu livlösa kropp för att
söka hämnd på Autobots och till sist förinta Cybertron. Den här skräckinjagande fienden tvingar fram en osannolik allians mellan Autobots, Decepticons, Predaking och två nya Predacons som slår sig samman i en episk strid
för att skydda sin nyligen återuppbyggda planet!

• Spännande och actionfylld film i samma serie som
den populära tecknade serien Transformers Prime
• Underhållande äventyr för hela familjen
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“IT’S WELL-WRITTEN, AND BEAUTIFULLY FRAMED”
– NPR

“MAD MEN’S SEVENTH SEASON HAS DONE SOME OF
ITS BEST WORK SO FAR”
– AV CLUB

Don är tillbaka på kontoret och får i samarbete med Peggy uppdrag att göra
en stor kampanj för Burger Chef, men Don distraheras av att han möter en
mycket attraktivt servitris. Megan åker till New York för att hämta sina ägodelar, medan Don inleder en relation med sin nya bekantskap.
Företaget går mot nya tider, och Peggy måste avgöra om hon vill följa med eller om hon ska bryta ny mark och acceptera ett jobb någon annanstans. Don
avviker från kontoret genom en resa som slutar i Kalifornien, där han har tid
att reflektera över framtiden.
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A WORLD WITHOUT BORDERS NEEDS
JUSTICE WITHOUT BORDERS
Följ återigen med elitstyrkan på kriminalenheten som utreder brott över nationsgränserna i Europa. Gruppen sätts gång på gång på prov när de kämpar
mot klockan för att lösa brott. Bland denna säsongs avsnitt spolas ett lik upp
på stranden, unga kvinnor försvinner spårlöst och en galen fängelsepsykolog
måste stoppas.

• TV-serien Crossing Lines är ett actionfyllt kriminaldrama.
• Donald Sutherland (The Hunger Games) och
William Fichtner (Prison Break) i huvudrollerna
• Från producenten bakom Criminal Minds och Tredje skiftet
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Med svenskt tal
Winx-tjejerna gör sitt sista år på Alfea. Bloom upptäcker sanningen om sin
uppväxt och vad som hänt hennes biologiska föräldrar, Oritel och Miriam. Allt
verkar bra på Alfea, men flickorna slipper inte heller under deras sista år i
skolan, problem med de onda Trix-häxorna.

• Hela säsong 3 samlat i en box

“It’s fluffy fun, packed with in-jokes for movie lovers”
– TIME OUT

“A tasty little treat you’ll want to squirrel away for a rainy day”
– DAILY STAR

“Jennifer Aniston is back in brittle Horrible Bosses mode”
– HOLLYWOOD REPORTER

SHE’S FUNNY THAT WAY är historien om Izzy (Imogen Poots), en ”call girl” med
drömmar om Broadway. Owen Wilson spelar regissören Arnold Albertson som
bokar Izzy och blir förtjust i den målmedvetna unga kvinnan, vilket leder till att
natten slutar med att han betalar henne 30 000 dollar för att aldrig prostituera sig igen. Izzys lycka fortsätter då hon får provspela mot stjärnan Delta
Simmons (Kathryn Hahn) för en Broadway-föreställning som Deltas make –
samme Arnold – regisserar. Till råga på allt fattar även pjäsens manusförfattare Joshua (Will Forte) tycke för Izzy, vilket inte går hand i hand med att han
redan dejtar den excentriska Jane (Jennifer Aniston), Izzys psykolog.
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Med svenskt tal
Megatron och hans Decepticons har förstört Autobots högkvarter och lämnat
Optimus Prime till sitt öde, allvarligt skadad. Shockwave har försett Megatron
med de senaste, mest kraftfulla vapnen som finns för att utplåna Autobots
och ta över världen. Nu är det upp till Autobots att bekämpa Megatron och
Decepticons en gång för alla, men kan de göra det innan det är för sent?
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Med svenskt tal
Återigen ger sig Twilight Sparkle ut på all världens äventyr, där hon får lära
sig om värdet av vänskap. Följ med henne och vännerna Rainbow Dash, Fluttershy, Applejack, Pinkie Pie, Rarity och lilla Spike till det största och mest
fantastiska bröllop Equestria någonsin sett!

• Hela säsong 2 samlat i en box

Ben Kingsley spelar en rik äldre man som är döende i cancer och beredd att
göra allt för att förlänga sitt liv. Han tömmer sitt schweiziska bankkonto och
genomgår ett medicinskt experiment som överför hans medvetande till en
ung mans kropp (Ryan Reynolds). Men löftet om odödlighet förvandlas till en
mardröm när han får korta tillbakablickar som inte är hans egna. Han bestämmer sig för att avslöja mysteriet bakom kroppens ursprung samt organisationen som vill döda honom för att bevara sin hemlighet.

• Filmen är regisserad av Tarsem Singh som bland
annat står bakom filmer som The Cell och Immortals
• Oscarbelönade Ben Kingsley (Gandhi) och
Ryan Reynolds (Green Lantern) i rollerna
• Svensk biopremiär den 10 juli
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KRIG OCH HÅGKOMST är fortsättningen på den fängslande succéserien KRIGETS VINDAR och tar vid en vecka efter den förödande attacken mot Pearl
Harbor 1941. Familjesagan följer familjerna Henrys och Jastrows liv i kölvattnet av USA:s inblandning i andra världskriget. Denna storslagna serie har filmats i tio olika länder och är ett av de mest omfattande projekten i filmhistorien.

• Denna box innehåller hela familjesagan
Krig och hågkomst
• Fortsättningen på succéserien Krigets vindar
• Serien har belönats med tre Golden Globes
och 3 Emmy Awards
• Med Robert Mitchum och Jane Seymour huvudrollen
• En av de mest kända tv-serierna om andra världskriget

