
23 walks
(Komedi, drama, romantik)

Fin, rolig, rar och romantisk berättelse om kärlek i den 
senare delen av livet. Vi får följa ett par i sextioårsåldern, 
Dave och Fern, som av en ren händelse lär känna varan-
dra under 23 hundpromenader tillsammans i en park i norra 
London.

A gentle, sweet, funny, romantic story of love in later life 
following a couple in their sixties, Dave and Fern, who get 
to know one another over the course of 23 dog walks in a 
London park.

Regi Paul Morrison
I rollerna Graham Cole, Bob Goody, Dave Johns
Speltid 1h 42m

2265

Jurassic World: Dominion
(Action, äventyr)

Fyra år efter att Isla Nublar förstörts, lever och jagar nu 
dinosaurier i människors närhet över hela världen. Denna 
bräckliga balans kommer att omforma framtiden och 
avgöra, en gång för alla, om människor kommer att förbli 
de främsta rovdjuren på den planet som de nu delar med 
historiens mest skrämmande varelser.

Four years after Isla Nublar has been destroyed, dinosaurs 
now live–and hunt–alongside humans all over the world. 
This fragile balance will reshape the future and determine, 
once and for all, whether human beings are to remain the 
apex predators on a planet they now share with history's 
most fearsome creatures.

Regi Colin Trevorrow
I rollerna Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern
Speltid 2h 27m
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Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton
(Drama, komedi, svensk tal)

Berättelsen handlar om 14-årige Karl-Bertil som är varu-
husdirektör Tyko Jonssons son. Hans utstakade väg i livet 
är att bli som sin far, men Karl-Bertils hjälte Robin Hood 
inspirerar honom att ta från de rika och ge till de fattiga. 
Under sitt uppdrag, att se till att alla får julklappar, träffar 
han Vera som bor på ett barnhem med sin lillasyster.

Karl-Bertil’s future is predestined by his rich father. But one 
day he meets Vera, a poor girl living at an orphanage in the 
slum, and realizes that some people are less fortunate than 
his family... Inspired by Robin Hood, Karl-Bertil decides 
to “steal from the rich and give to the poor”. At his job in 
the post office he puts aside Christmas packages from 
rich people and hides them away. On Christmas eve he 
dresses up as Santa and heads for the slum to give away 
Christmas presents to the poor.

Regi Hannes Holm
I rollerna Jonas Karlsson, Simon Larsson,
 Jennie Silfverhjelm
Speltid 1h 44m

2261

Top Gun: Maverick
(Action, drama)

Efter mer än trettio år som toppflygare inom flottan måste 
Maverick leda TOP GUN:s bästa studenter på ett uppdrag 
som kräver den ultimata uppoffringen av dem som valts ut.

After thirty years, Maverick is still pushing the envelope as a 
top naval aviator, but must confront ghosts of his past when 
he leads TOP GUN's elite graduates on a mission that de-
mands the ultimate sacrifice from those chosen to fly it.

Regi Joseph Kosinski
I rollerna Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller
Speltid 2h 10m

2262

Ma Belle, My Beauty
(Drama, romantik)

En överraskande återförening i södra Frankrike återupp-
väcker gamla känslor, passioner och svartsjuka mellan två 
kvinnor som tidigare var polyamorösa älskare.

A surprise reunion in the South of France reignites pas-
sions and jealousies between two women who were 
formerly polyamorous lovers.

Regi Marion Hill
I rollerna Idella Johnson, Hannah Pepper, 
 Lucien Guignard
Speltid 1h 36m

2263

The black phone
(Skräck, thriller)

Finney Shaw, en blyg men smart 13-årig pojke, kidnappas 
av en sadistisk mördare och blir inlåst i en ljudisolerad käl-
lare där det är lönlöst att skrika. När en urkopplad telefon 
på väggen börjar ringa, upptäcker Finney att han kan höra 
rösterna från mördarens tidigare offer. Och de är fast be-
slutna att se till att det som hände dem inte händer Finney.

After being abducted by a child killer and locked in a 
soundproof basement, 13-year-old Finney starts receiving 
calls on a disconnected phone from the killer's previous 
victims. And they are dead set on making sure that what 
happened to them doesn’t happen to Finney.

Regi Scott Derrickson
I rollerna Mason Thames, Madeleine McGraw,
 Ethan Hawke
Speltid 1h 43m
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