
Morbius
(Action, äventyr, skräck)

Den gåtfulla antihjälten Michael Morbius lider av en sällsynt 
blodsjukdom och är fast besluten att rädda andra med 
samma åkomma. Vad som först tycks vara en stor fram-
gång, släpper löst ett mörker inom honom och förvandlar 
denna helare till en jägare

The enigmatic antihero, Michael Morbius is dangerously ill 
with a rare blood disorder, and determined to save others 
suffering his same fate. Dr. Morbius attempts a desperate 
gamble. What at first appears to be a radical success, 
a darkness inside him is unleashed and transforms this 
healer into a hunter.

Regi Daniel Espinosa
I rollerna Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona
Speltid 1h 44m

2241

F
(Action, äventyr, fantasy)

Professor Dumbledore vet att den mäktiga och ondskefulle 
trollkarlen Grindelwald försöker ta kontroll över trollkarls-
världen. Han kan inte stoppa honom på egen hand och 
anförtror därför magizoologen Scamander att leda en grupp 
trollkarlar, häxor och en modig mugglarbagare på ett farligt 
uppdrag, där de ställs mot gamla och nya vidunder och 
Grindelwalds växande skara anhängare. 

Professor Dumbledore knows the powerful Dark wizard 
Grindelwald is moving to seize control of the wizarding 
world. Unable to stop him alone, he entrusts Magizoologist 
Scamander to lead an intrepid team of wizards, witches 
and one brave Muggle baker on a dangerous mission, 
where they encounter old and new beasts and clash with 
Grindelwald’s growing legion of followers. 

Regi Michael Sarnoski
I rollerna Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller
Speltid 1h 32m
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Dag för dag
(Drama, komedi, svenskt tal)

Dag för dag är en varm dramakomedi av Felix Herngren. 
På ett äldreboende möter vi Malte, Rut och demente Tage, 
samt vårdaren Katrin och städaren Simon. Denna brokiga 
grupp ger sig snart ut på en husbilsfärd genom Europa för 
att uppfylla en sista önskan. Det blir en oförglömlig resa 
där vänskap utvecklas, kärlek uppstår och livsavgörande 
beslut fattas.

Day by day is a life-affirming dramedy about it never being 
too late to change your life. On a RV journey from Sweden 
to Switzerland, five different people come together to tend 
to an elderly man’s last wishes. Cross-generational friend-
ships are developed, An autumn romance is kindled and 
life-changing decisions are made.

Regi Felix Herngren
I rollerna Sven Wollter, Marianne Mörck,
 Tomas von Brömssen
Speltid 1h 50m

2237

Father Stu
(Drama, biografi)

Efter att ha överlevt en motorcykelolycka undrar Stuart 
Long om han kan använda sin andra chans till att hjälpa an-
dra att hitta sin väg – vilket leder denna före detta amatör-
boxare till att bli präst. Trots en hälsokris och skepsisen hos 
kyrkan och sina frånvarande föräldrar fortsätter Stu att följa 
sin kallelse med mod och medkänsla och inspirerar, inte 
bara hans nära och kära, utan otaliga andra på vägen.

After surviving a motorcycle accident, Stuart Long wonders 
if he can use his second chance to help others find their 
way. This leads this former amateur boxer to the surpri-
sing realization that he is meant to be a priest. Despite 
a health crisis and the skepticism of the Church and his 
estranged parents, Stu pursues his vocation with courage 
and compassion, inspiring not only those closest to him but 
countless others along the way.

Regi Rosalind Ross
I rollerna Mark Wahlberg, Mel Gibson  
Speltid 2h 4m

2238

Marry me 
(Komedi, romantik)

Superstjärnorna Kat Valdez och Bastian ska gifta sig på 
scen inför en världspublik. Sekunderna före ceremonin 
får Kat reda på att Bastian varit otrogen och bestämmer 
sig då för att gifta sig med High school-läraren Charlie, en 
främling i publiken.  

Music superstars Kat Valdez and Bastian are getting mar-
ried before a global audience of fans. But when Kat learns, 
seconds before her vows, that Bastian has been unfaithful, 
she instead decides to marry Charlie, a stranger in the 
crowd.

Regi Kat Coiro
I rollerna Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma
Speltid 1h 52m

2239

Belfast
(Drama, biografi)

Nordirland i slutet av 1960-talet. I händelsernas centrum 
står Buddy, en ung pojke som närmar sig tonåren. Bud-
dys liv är fyllt av familjekärlek, lekfullhet och blomstrande 
romantik. Men då hans älskade hemstad drabbas av allt 
större oroligheter, står hans familj inför ett viktigt val. Ska 
de hoppas på att konflikten kommer att gå över eller ska de 
lämna allt de känner till bakom sig, för ett nytt liv.

1960s Northern Ireland. Buddy, a young boy on the cusp of 
adolescence, whose life is filled with familial love, childhood 
hijinks, and a blossoming romance. Yet, with his beloved 
hometown caught up in increasing turmoil, his family faces 
a momentous choice: hope the conflict will pass or leave 
everything they know behind for a new life.

Regi Kenneth Branagh
I rollerna Jude Hill, Lewis McAskie, Caitríona Balfe
Speltid 1h 38m
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