
Bull
(Thriller)

Bull återvänder till sina hemtrakter efter tio års frånvaro och 
tänker göra upp med alla som förrådde honom. Syste-
matiskt och med allt brutalare metoder reducerar han sitt 
gamla gäng, med siktet inställt på sin svärfar och tidigare 
boss. Resan mot den slutgiltiga hämnden blir blodig och 
skoningslös.

Ten years after he was last seen, Bull returns home to 
methodically track down those who betrayed him and find 
his beloved son. With the ominous warning, Bull stalks his 
former gang, leading up to a savage showdown.

Regi Paul Andrew Williams
I rollerna Adam Xander Angelides,
 Ivy Amelia Angelides
Speltid 1h 28m

2271

Där kräftorna sjunger
(Drama, mysterium, thriller)

Kya, en övergiven flicka som uppfostrat sig själv i träskmar-
kerna. Rykten om ”Träskflickan” gör att Kya isoleras från 
samhället. På väg in i vuxenlivet dras hon till två unga män 
från stan och upptäcker en ny och spännande värld. Men 
när en av männen hittas död blir hon genast utpekad som 
huvudmisstänkt. Ju mer man får reda på om fallet, desto 
oklarare blir det vad som egentligen hände. 

Kya is an abandoned girl who raised herself to in the 
dangerous marshlands. For years, rumors of the “Marsh 
Girl” haunted Barkley Cove, isolating Kya from her commu-
nity. Drawn to two young men from town, Kya opens herself 
to a new and exciting world; but when one of them is found 
dead, she is cast by the community as the main suspect. 

Regi Olivia Newman
I rollerna Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith,
 Harris Dickinson
Speltid 2h 5m
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Bränn alla mina brev
(Drama, svensk tal)

Efter ett gräl med sin fru inser Alex Schulman att han 
måste ta itu med sin vrede. En ilska som gått i arv i genera-
tioner. Släktens alla konflikter och vendettor tycks börja hos 
en och samma person: morfar Sven Stolpe. Vi följer Karin 
och Sven Stolpe, och den korta affär Karin hade med Olof 
Lagercrantz i början av 1930-talet som skapade svallvågor 
över årtionden.

After a jealous argument with his wife, Alex realizes that 
he must get to the bottom of the issues that plague him, to 
save his marriage. Through books and letters left behind 
from his grandparents, Alex discovers secrets about his 
family’s past that not only shed new light on his current 
situation, but also force him to revisit memories from his 
own childhood.

Regi Björn Runge
I rollerna Asta Kamma August, Bill Skarsgård,
 Gustav Lindh
Speltid 2h

2267

Official competition
(Komedi, drama, spanskt tal)

En rik affärsman anlitar en regissör för att göra en succéfilm 
till honom. Regissören rollsätter två legendariska men rivali-
serande skådepelare med stora egon. Frågan är om någon 
av dem kommer att klara av att samarbeta?    

A wealthy businessman hires a famous filmmaker to help 
make a smash hit film. The filmmaker cast two acting 
legends and rival egocentrics. Will any of them make it until 
the cameras start rolling?

Regi Mariano Cohn, Gastón Duprat
I rollerna Penélope Cruz, Antonio Banderas,  
 Oscar Martínez
Speltid 1h 55m

2268

Downton Abbey: En ny era
(Drama, romantik)

Från den prisbelönte skaparen Julian Fellowes, kommer 
storfilmen "Downton Abbey: En ny era". Det globala feno-
menets efterlängtade återkomst, återförenar de älskade 
skådespelarna när de ger sig ut på en storslagen resa till 
södra Frankrike för att avslöja mysteriet med änkehertigin-
nans nyligen ärvda villa.

The much-anticipated cinematic return of Downton Abbey 
follows the beloved Crawleys and their staff as they attend 
a wedding, go on a grand journey to the south of France 
to uncover the mystery of the Dowager Countess’ newly 
inherited villa.

Regi Simon Curtis
I rollerna Hugh Bonneville, Jim Carter,
 Michelle Dockery
Speltid 2h 4m

2269

Last seen alive
(Action, drama, mysterium)

I samband med att Will Spann skjutsar sin exfru Lisa till 
hennes föräldrar försvinner hon plötsligt vid en bensin-
mack. Will kontaktar polisen, som misslyckas med att 
hjälpa honom och misstänkliggör honom i stället. Fast 
besluten att hitta Lisa kastas Will in i stadens undre värld 
samtidigt som han flyr från myndigheterna i en hårresande 
kamp mot klockan.

Will's soon-to-be ex-wife mysteriously vanishes at a gas 
station. He delves into the town's criminal underbelly while 
running from the authorities in a race against time to find 
her.

Regi Brian Goodman
I rollerna Gerard Butler, Jaimie Alexander,
 Russell Hornsby
Speltid 1h 35m

2270


