
2941 

 

LEGOS COOBY-DOO.  
NAWIEDZONE HOLLYWOOD 

Scooby-Doo, Kudłatego  i reszta ekipy odwiedzają fabrykę 

snów. Wycieczka po legendarnym studiu filmowym Bricktona 

zamienia się w koszmar, kiedy potwory z klasycznych filmów 

urządzają sobie upiorny casting. Jest tylko jeden sposób, aby 

zakończyć ten horror i ocalić studio – zaangażować Brygadę 

Detektywów! Sięgnij po Scooby-chrupki, zasiądź w fotelu 

reżysera i przygotuj się ba film Lego! 

2942 

 
 

BYŁY SOBIE CZŁOWIEKI 
Dwa miliony lat temu, tuż po obiedzie, młody małpolud o imieniu 

Edward spadł z drzewa, na którym od zawsze mieszkali wszyscy 

przedstawiciele jego gatunku. Upadając, złamał przednią łapę. 

Chcąc przeżyć, musiał nauczyć się chodzić na dwóch nogach, 

wymyślić ogień, narzędzia i... potrawkę z królika. Kiedy spotka 

Lucy, świat stanie na głowie, a człowieki pospadają z drzew. 
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PANI BOVARY 
Romantyczna, a zarazem tragiczna historia o poszukiwaniu 

spełnienia w miłości na podstawie głośnej powieści Flauberta. 

Emma poślubia miejscowego lekarza, by uciec od swojego 

małomiasteczkowego wychowania i zaściankowego życia. Kiedy 

małżeństwo z Charles’em nie spełnia jej oczekiwań oddaje się  

romantycznym wizjom miłości idealnej, które prowadzą ją od 

jednego romansu do drugiego... Słabość do nierealnych marzeń o 

wielkiej miłości stanie się jej przekleństwem. 
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TAJEMNICA ZIELONEGO  KRÓLESTWA 

Nastoletnia Mary Katherine, córka ekscentrycznego profesora 

Bomby niespodziewanie trafia do sekretnej, leśnej krainy, 

która, jak sądziła, istnieje jedynie w wyobraźni jej ojca. 

Dziewczyna, namówiona przez Królową Tarę, przyłącza się do 

Liścian walczących w obronie lasu ze złymi wojownikami; 

przeżywa niesamowite przygody i pierwsze porywy serca za 

sprawą dzielnego i przystojnego chłopaka, Noda  
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BEN-HUR 
Charlton Heston, wciela się w rolę Judy Ben-Hura, żydowskiego 

księcia w Palestynie, który w swej heroicznej wyprawie 

dostanie się w niewolę Rzymian, dokona zemsty na swoich 

prześladowcach podczas zaciętego wyścigu rydwanów, a 

spotkanie z Jezusem Chrystusem odmieni jego los. 

Uhonorowany Oscarem® reżyser, William Wyler, w 

mistrzowski sposób chwycił wodze tej spektakularnej 

produkcji, która oparła się upływowi czasu.  
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JAK ZOSTAĆ KOTEM  
Kevin Spacey sprawdza,  „Jak zostać kotem” w najnowszej 

komedii twórcy „Facetów w czerni”. Tom Brand (Kevin Spacey) 

jest multimilionerem, jednym z najbogatszych ludzi na świecie. 

Niestety, brak czasu i liczne obowiązki oddalają go od rodziny. 

Wszystko zmienia się, gdy – w wyniku zdumiewających zdarzeń 

– zostaje uwięziony… w ciele kota. A to nie koniec zabawy. Ta 

rozkręci się na dobre, gdy zwierzak trafi do rąk córki Toma, a 

on sam odkryje, że ma tylko tydzień, by powrócić do normalnej 

postaci. W przeciwnym wypadku już na zawsze pozostanie 

kotem! 
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SZAJBUS I PINGWINY 
Zabawna i podnosząca na duchu opowieść o sympatycznym i 

kompletnie nieobliczalnym psiaku, który ocalił przed zagładą 

stado pingwinów. Ta nieprawdopodobna historia wydarzyła się 

naprawdę w Australii i wzruszyła cały świat. W jednej z 

głównych ról popularny amerykański aktor dubbingowy Alan 

Tudyk („Ralf Demolka”, „Kraina lodu”, „Wielka szóstka”). 
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PIKNIK Z NIED ŹWIEDZIAMI 
Sławny pisarz, Bill Bryson (Robert Redford), ani myśli o 

spokojnej emeryturze. Na przekór rodzinie i pięknej żonie 

(Emma Thompson) postanawia wybrać się w podróż życia. 

Zamierza przebyć na piechotę Szlak Appalachów – liczącą 

2200 mil, malowniczą trasę łączącą stany Georgia i Maine. Nie 

mogąc znaleźć innych towarzyszy, Bryson zabiera na wyprawę 

dawno niewidzianego przyjaciela Katza (Nick Nolte), 

notorycznego podrywacza, dla którego ekspedycja jest 

sposobem na ucieczkę przed wierzycielami.  
 



 


