
Sonic the hedgehog 2
(Action, äventyr, komedi)

Efter att ha slagit sig ner i Green Hills vill Sonic bevisa att han 
har vad som krävs för att vara en sann hjälte. Han kommer 
att prövas när dr Robotnik återvänder, den här gången med 
en ny partner, Knuckles, på jakt efter en smaragd som har 
kraften att förstöra civilisationer. Sonic samarbetar med sin 
egen följeslagare, Tails, och tillsammans ger de sig ut på en 
resa över hela världen för att hitta smaragden innan den faller 
i fel händer.

After settling in Green Hills, Sonic is eager to prove he has 
what it takes to be a true hero. His test comes when Dr. 
Robotnik returns, this time with a new partner, Knuckles, in 
search for an emerald that has the power to destroy civili-
zations. Sonic teams up with his own sidekick, Tails, and 
together they embark on a globe-trotting journey to find the 
emerald before it falls into the wrong hands.

Regi	 Jeff	Fowler
I	rollerna	 James	Marsden,	Jim	Carrey,	Ben	Schwartz
Speltid 2h 2m

2247

Ambulance
(Action, brott, drama)

Krigsveteranen Will Sharp är i desperat behov av pengar för 
att betala för sin frus sjukvård och ber den han inte borde be 
- adoptivbrodern Danny - om hjälp. Danny, en karismatisk yr-
kesbrottsling, erbjuder honom istället att vara med på ett jobb: 
det största bankrånet i Los Angeles historia. Eftersom hans 
frus	liv	står	på	spel,	kan	Will	inte	säga	nej.	Men	när	deras	flykt	
går fel, kapar bröderna en ambulans med en allvarligt sårad 
polis och en akutsjukvårdare ombord. 

War veteran Will Sharp, desperate for money, turns to his 
adoptive brother Danny for help. A career criminal, Danny ins-
tead offers him a huge score. But when their heist goes awry, 
the desperate brothers hijack an Ambulance with a wounded 
cop and nurse onboard. Will and Danny must evade a city - 
wide law enforcement response, keep their hostages alive, 
and somehow try not to kill each other, all while executing the 
most insane escape LA has ever seen.

Regi Michael Bay
I rollerna Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen
Speltid 2h 16m
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Drive my car
(Drama, japanskt tal)

Skådepelaren och regissören Yusuke har efter två år, 
fortfarande inte lärt sig hantera sin hustrus död. Efter att ha 
ta tackat ja till att sätta upp en föreställning på en teater-
festival	i	Hiroshima	träffar	han	Misaki,	en	ung	och	introvert	
kvinna som är anlitad för att köra honom. Under resans 
gång	kommer	hemligheter	från	det	förflutna	och	innerliga	
bekännelser att avslöjas.   

Yusuke Kafuku, a stage actor and director, still unable, af-
ter two years, to cope with the loss of his beloved wife, ac-
cepts to direct Uncle Vanja at a theater festival in Hiroshi-
ma. There he meets Misaki, an introverted young woman, 
appointed to drive his car. In between rides, secrets from 
the past and heartfelt confessions will be unveiled.

Regi Ryûsuke Hamaguchi
I rollerna Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura
Speltid 2h 59m

2243

Miss Viborg
(Drama, komedi, danskt tal)

Den före detta skönhetsdrottningen och pensionären Solvej 
bor ensam med sin hund i danska Viborg. Varje dag gör 
hon samma saker, far runt på sin permobil och säljer sina 
receptbelagda mediciner till folk i området. När oväntade 
omständigheter för in grannens dotter, den upproriska 
17-åringen Kate, i Solvejs liv startar en osannolik vänskap 
och plötsligt tänds framtidshoppet igen.

Former beauty queen and senior citizen Solvej lives alone 
with her dog in the Danish town Viborg. Each day, she per-
forms the same old routines roaming around on her scooter 
dealing her prescription drugs, dreaming of a world outside 
Viborg and reminiscing over old love letters from her past. 
When unforeseen circumstances bring her neighbour’s 
daughter, rebellious 17-year-old Kate into her life, an unli-
kely friendship forms and new hope for the future emerges.

Regi Marianne Blicher
I rollerna Ragnhild Kaasgaard, Isabella Møller Hansen
Speltid 1h 40m

2244

Doctor Strange in the multiverse of madness 
(Action, äventyr, Marvel)

Följ	med	in	i	det	okända	med	Doctor	Strange	som	med	
hjälp av både gamla och nya magikunniga bundsförvanter 
måste	färdas	genom	multiversums	förbluffande	och	farliga	
alternativa	verkligheter	för	att	ta	sig	an	en	mystisk	fiende.	

Journey into the unknown with Doctor Strange, who, with 
the help of mystical allies both old and new, must traverse 
the mind-bending and dangerous alternate realities of the 
Multiverse to confront a mysterious adversary.crowd.

Regi Sam Raimi
I	rollerna	 Benedict	Cumberbatch,	Elizabeth	Olsen,		 	
	 Chiwetel	Ejiofor
Speltid 2h 6m

2245

The lost city
(Action, äventyr, komedi)

Lorettas romaner är fyllda med vågade äventyr, men det be-
tyder inte att hon är förberedd för dem i verkliga livet. När hon 
kidnappas av en excentrisk miljardär för att hitta en förlorad 
stad, ger sig Lorettas omslagsmodell Alan ut på ett olyckligt 
räddningsuppdrag. Det osannolika paret måste arbeta tillsam-
mans för att överleva naturen och varandra om de vill hitta 
stadens mytomspunna skatt innan den går förlorad för alltid.

Loretta’s novels are filled with daring adventures, but that 
doesn’t mean she’s prepared for them in real life. When 
she is kidnapped by an eccentric billionaire to locate a 
lost city, Loretta's cover model, Alan, sets off on a hapless 
rescue mission. Thrust into an epic thrill-ride through the 
jungle, the unlikely pair must work together to survive the 
elements, and survive each other, to find the city's fabled 
treasure before it’s lost forever.

Regi Adam Nee, Aaron Nee
I rollerna Sandra Bullock, Channing Tatum
Speltid 1h 52m
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