
Uncharted
(Action, äventyr)

Gatusmarta tjuven Nathan Drake rekryteras av skattjägaren 
Sully för att hitta en 500 år gammal förmögenhet. Det som 
börjar som en vanlig stöt blir en jakt över hela världen för att 
nå skatten innan den hänsynslösa Moncada, som tror att han 
och hans familj är de rättmätiga arvingarna, får tag på den. 
Om Nate och Sully kan lösa ett av världens äldsta mysterier, 
kommer de att hitta miljardskatten och kanske även Nates 
förlorade bror, men bara om de kan lära sig samarbeta.

Street-smart thief, Nathan Drake is recruited by treasure hun-
ter Sully Sullivan to find a fortune lost by Ferdinand Magellan 
500 years ago. What starts as a heist job becomes a globe-
trotting race to reach the prize before the ruthless Moncada, 
who believes he and his family are the rightful heirs. If Nate 
and Sully can solve one of the world's oldest mysteries, they 
stand to find $5 billion in treasure and perhaps even Nate's 
long-lost brother, but only if they can learn to work together.

Regi Ruben Fleischer
I rollerna Tom Holland, Mark Wahlberg, A. Banderas
Speltid 1h 56m

2235

Pig
(Drama, thriller, mysterium)

Rob är en enstörig tryffeljägare som lämnar tryggheten i 
Oregons vildmarker för att söka upp den som stulit hans 
älskade gris. Förövaren finns i Portland, men där finns 
också det förflutna som Rob en gång flydde ifrån.

A truffle hunter who lives alone in the Oregonian wilderness 
must return to his past in Portland in search of his beloved 
foraging pig after she is kidnapped.

Regi Michael Sarnoski
I rollerna Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin
Speltid 1h 32m
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Tisdagsklubben
(Komedi, drama, romantik, svenskt tal)

Karins tillvaro vänds plötsligt upp och ner när hon får reda 
på att hennes make Sten varit otrogen. Efter att ha varit 
gift i 40 år och levt ett liv med att passa upp på sin make 
och dotter, börjar Karin nu omvärdera sin tillvaro. På en 
matlagningskurs träffar hon kocken Henrik. Bland kryddor, 
fräsande stekpannor och ångande dofter upptäcker hon 
snart att det aldrig är för sent att våga följa sina drömmar.

Karin and Sten are celebrating their 40th wedding anni-
versary with a party when Karin discovers that Sten has 
been unfaithful. Karin has spent her life taking care of her 
family and now all is shattered. A friend makes her join a 
cooking class led by a renowned chef. In the hot kitchen, 
among spices, food and friends, more than one of Karin's 
passions are reborn. But can she give up her life to pursue 
her dreams? And is it too late for love?

Regi Annika Appelin
I rollerna Marie Richardson, Peter Stormare,  
 Carina M. Johansson
Speltid 1h 42m

2231

Tag min hånd
(Komedi, romantik, danskt tal)

Maja ska snart befordras till överläkare och bor med sin 
man och tonårsson i ett fint hus som snart ska få en tjusig 
och dyr tillbyggnad. Det kommer som en chock när Claes 
meddelar att han vill skiljas. Trygghetsälskande Maja är i 
fritt fall och försöker återta kontrollen över sitt liv och kastar 
sig ut på ostadig mark med en krisande ekonomi, en 20 år 
yngre älskare och en tonårsson med problem.

Maja lives a harmonic, suburban life with her husband, 
teenage son, and a job as a specialist doctor. All of this 
until one day, her husband suddenly wants a divorce. The 
comfort-loving Maja must now try to find her feet on wobbly 
ground in her new and chaotic life which includes an ailing 
economy, an incomprehensible ex-husband, a young lover, 
and a teenage son in trouble.

Regi Lars Kaalund
I rollerna Mille Dinesen, Ulrich Thomsen,   
 Casper Crump
Speltid 1h 47m

2232

Jackass forever
(Dokumentär, action, komedi)

Johnny Knoxville och gänget är äldre, men inte klokare och 
tillbaka för den galnaste Jackass-filmen hittills. Vi når nya 
nivåer av omognad och med lite hjälp av några modiga, 
nya vänner och gäststjärnor kommer deras galna upptåg 
och farligt benknäckande stunts få dig att skratta tills det 
verkligen gör ont. Vissa lär sig aldrig.

Older but not wiser, Johnny Knoxville and the crew are 
back for the most unbelievably outrageous jackass yet. 
Brace yourself as they reach new levels of immaturity and 
with a little help from some brave new friends and guest 
stars, their wildly outrageous pranks and dangerously 
bone-crunching stunts will have you laughing until it really, 
really hurts. Some people never learn.

Regi Jeff Tremaine
I rollerna Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius
Speltid 1h 36m

2233

The Batman
(Action, brott, drama)

Efter att ha satt skräck i gatans brottslingar i två år har 
Batman sjunkit djupt in i Gotham skuggor. Med bara några 
få bundsförvanter i stadens korrumperade tjänstemän har 
han etablerat sig som medborgarnas enda hopp om hämnd. 
När en sadistisk mördare riktar in sig på eliten i Gotham och 
lämnar kryptiska ledtrådar ger han sig ner i den undre världen. 
När bevisen hopar sig måste Batman bilda nya relationer och 
sätta stopp för maktmissbruket och korruptionen.

Two years of stalking the streets as Batman has led him deep 
into the shadows of Gotham City. With only a few trusted allies 
in the corrupt city, Batman has established himself as the em-
bodiment of vengeance. When a sadistic killer targets Gotham’s 
elite, a trail of cryptic clues sends Batman to investigate the 
underworld. As the evidence lead closer to home, Batman must 
forge new relationships and bring justice to Gotham.

Regi Matt Reeves
I rollerna Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright
Speltid 2h 56m
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