
Paris 13:e arrondissement
(Komedi, drama, romantik, franskt tal)

Stadsdelen Les Olympiades präglas av sina höghus, sin 
unga befolkning och deras ständiga sökande efter kärlek, 
bekräftelse och sammanhang. Här bor Émilie som inleder 
en relation med sin nyinflyttade inneboende, läraren Ca-
mille. Men kanske är han mer intresserad av Nora, som är 
ny i stan och som dras till den hemlighetsfulla Amber.

Émilie meets Camille who is attracted to Nora, who crosses 
paths with Amber. Three girls and a boy - They're friends, 
sometimes lovers and often both.

Regi Jacques Audiard
I rollerna Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
Speltid 1h 45m

2253

American siege
(Action, thriller)

Efter att ha pensionerat sig som polis, tar Ben Watts på sig 
uppdraget att bli sheriff i en lantlig småstad i Georgia. Det 
han trodde skulle vara en enkel uppgift, prövas när han 
måste ta sig an ett gäng tjuvar som har tagit en rik läkare 
som gisslan.

After getting pensioned out by the NYPD, Ben Watts felt 
that the sheriff's office in a rural but well-off Georgia com-
munity wasn't anything he couldn't handle. That'd be put 
to the test, as a pack of thieves with nothing to lose turn 
the home of a prosperous doctor into the site of a hostage 
situation.

Regi Edward Drake
I rollerna Bruce Willis, Timothy V Murphy,
 Anna Hindman
Speltid 1h 31m
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Fabian - berättelsen om en moralist
(Drama, romantik, tyskt tal)

Weimarrepubliken 1931. Den desillusionerade krigsvetera-
nen och aspirerande författaren Fabian flyr sitt trista dag-
jobb som reklamskrivare och nattens mardrömmar genom 
att kasta sig ut i Berlins skymningsvärld av barer, bordeller 
och kabaréer. I den här miljön träffar han Cornelia. Fabians 
försök att upprätthålla den intellektuelles kyliga syn på 
förhållanden rämnar inför hennes skönhet. Men kan lyckan 
bestå i en osäker tid?

Jakob Fabian, a young ad-man, spends his days wor-
king for a cigarette company and his nights wandering 
the streets of Berlin, where he falls in love with Cornelia, 
a beautiful actress. As her career begins to blossom, 
prospects for his future wane amid the twilight hedonism of 
pre-Nazi Germany.

Regi Dominik Graf
I rollerna Tom Schilling, Albrecht Schuch,
 Saskia Rosendahl
Speltid 2h 56m

2249

De förbannade åren 2
(Drama, krig, danskt tal)

Året är 1943, familjen Skov är splittrad. Aksel, som anslutit 
sig till motståndsrörelsen, har gått under jorden och från att 
ha varit en idealistisk amatör utvecklas han till en hårdkokt 
partisan. Karl kämpar för sitt livsverk på allt svårare villkor, 
och när regeringen kollapsar står han plötsligt utan politiskt 
stöd och måste vidta alla försiktighetsåtgärder för att säkra 
familjens framtid - även på andra sidan kriget. Detta sätter 
relationen till Eva på prov. Hon har alltid haft problem med 
sin mans samarbete med ockupationsmakten.

Strong and dramatic sequel to "Into the Darkness" which 
follows the Skov family from 1943 to the end of WWII. The 
growing opposition to the occupation and the increased 
brutality of the Germans have fatal consequences for the 
family.

Regi Anders Refn
I rollerna Jesper Christensen, Bodil Jørgensen,
 Mads Reuther
Speltid 2h 32m

2250

A hero
(Drama, persiskt tal)

Rahim sitter i fängelse på grund av en obetald skuld. Under 
en två dagars permission försöker han övertyga sin ford-
ringsägare att efterskänka en del av skulden, men det går 
inte som planerat.

Rahim is in prison because of a debt he was unable to 
repay. During a two-day leave, he tries to convince his cre-
ditor to withdraw his complaint against the payment of part 
of the sum. But things don't go as planned.

Regi Asghar Farhadi
I rollerna Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh,
 Sahar Goldust
Speltid 2h 7m

2251

The Northman
(Action, äventyr, drama)

Från den visionäre regissören Robert Eggers kommer "The 
Northman", ett actionfyllt epos som följer en ung vikinga-
prins strävan att hämnas mordet på sin far.

From visionary director Robert Eggers comes The North-
man, an action-filled epic that follows a young Viking prince 
on his quest to avenge his father's murder.

Regi Robert Eggers
I rollerna Alexander Skarsgård, Nicole Kidman,
 Claes Bang
Speltid 2h 17m
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