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I No Time To Die har Bond lämnat sin tjänst och njuter av ett lugnt liv på Jamaica. Det blir dock kortvarigt när
hans gamla vän Felix Leiter från CIA dyker upp och ber om hjälp. Uppdraget att rädda en kidnappad forskare
visar sig bli mer förrädiskt än väntat.
I rollerna:
Daniel Craig, Ana de Armas, Léa Seydoux, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph
Waltz, David Dencik
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I No Time To Die har Bond lämnat sin tjänst och nj...I No Time To Die har Bond lämnat sin tjänst och njuter av ett
lugnt liv på Jamaica. Det blir dock kortvarigt när hans gamla vän Felix Leiter från CIA dyker upp och ber om hjälp.
Uppdraget att rädda en kidnappad forskare visar sig bli mer förrädiskt än väntat.
I rollerna:
Daniel Craig, Ana de Armas, Léa Seydoux, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph
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Det finns en teori om att människan är född med en...Det finns en teori om att människan är född med en halv
promille för lite. Vi känner alla till att alkohol i blodet öppnar sinnet för omvärlden, problemen verkar mindre och
kreativiteten ökar. Efter det första glaflyter samtalen lättare och nya möjligheter öppnar sig. Martin är
gymnasielärare. Han känner sig gammal och trött och hans äktenskap har gått i stå. Uppmuntrad av teorin
inleder Martin och hans tre vänner ett experiment att ständigt vara alkoholpåverkade. Om Churchill vann andra
världskriget i en tät dimma av sprit, vad kunde de starka dropparna inte göra för dem och deras studenter?
I rollerna:
Mads Mikkelsen, Lars Ranthe, Magnus Millang Thomas Bo Larsen m fl
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Redan som mycket ung tränades Shang-Chi av sin hår...Redan som mycket ung tränades Shang-Chi av sin hårde
far till att bli lönnmördare. Han har sedan dess lämnat sitt förflutna bakom sig och försökt bygga upp ett normalt
liv i USA, men blir mot sin vilja åter indragen i faderns grymma värld.
I rollerna:
Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung, Michelle Yeoh
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I BRÖLLOP, BEGRAVNING OCH DOP - FILMEN följer vi f...I BRÖLLOP, BEGRAVNING OCH DOP - FILMEN följer vi
familjerna Öhrn och Seger och tar oss genom höst och vinter på väg mot julfirande och mot en nyårsafton som
oundvikligen innebär ett slut på det gamla och en början på något nytt? En film om kärleken och döden och allt
däremellan.<br><br>
I rollerna:
Helena Bergström, Maria Lundqvist, Marie Göranzon, Robert Gustafsson, Johan H:son Kjellgren, Molly Nutley,
Angelika Prick, Andreas T Olsson, Helena Af Sandeberg, Jan Malmsjö, Peter Harryson, Philip Zandén, Tomas von
Brömssen, Klas Wiljergård, Alexander Karim, Jonathan Fredriksson

7

Passepartout är en ung och nyfiken silkesapa som a...Passepartout är en ung och nyfiken silkesapa som alltid
drömt om att bli upptäcksresande. En dag träffar han den våghalsige och dumdristige grodan Phileas, som slår
vad om att det går att resa jorden runt på 80 dagar, allt för att vinna 10 miljoner musslor. Passepartout ser en
möjlighet av få utforska världen och tillsammans med sin nya vän inleder de ett galet och spännande äventyr
fullt av spännande överraskningar.
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Jennifer lever ett liv i lyx med sin välbärgade oc...Jennifer lever ett liv i lyx med sin välbärgade och inflytelserike
make Laurence. Efter att en olycka, som får henne att tappa minnet, kämpar hon med att hitta tillbaka till vem
hon är. En dag hittar hon gåtfulla kärleksbrev gömda i sitt hem. De passionerade meddelandena avslöjar hennes
olyckliga kärleksaffär med utrikeskorrespondenten Anthony O'Hare och leder till att hon till slut upptäcker sitt
sanna jag. Jennifers historia flätas samman med Ellies, en journalist i nutida London. Ellie fängslas av de
upphittade kärleksbreven från en svunnen tid och hennes försök att pussla ihop breven, med hjälp av arkivarien
Rory, tar henne på en resa som väver samman de båda kvinnornas liv för alltid.
<br>
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