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Sekretne życie zwierzaków domowych  

Twórcy przeboju „Minionki” polecają pełnometrażową animację, która daje 
odpowiedź na odwieczne pytanie: co robią wasze zwierzaki, kiedy nie ma was 
w domu? Bo kiedy gospodarze wychodzą na cały dzień, zwierzaki z bloku 
plotkują z przyjaciółmi, zaspokajają swój apetyt na słodkie, wydają dzikie 
przyjęcia. Ale kiedy rozpieszczony terier i jego nieokrzesany kumpel przepadną 
w miejskiej dżungli Nowego Jorku, pozostałe zwierzaki muszą zapomnieć o 
różnicach i animozjach, by zapewnić dwójce bezpieczny powrót do domu. 
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Tarzan: Legenda 

Oszałamiająca sensacyjno-przygodowa produkcja oparta na motywach 
legendarnych powieści autorstwa Edgara Rice’a Burroughsa. Tarzan (Alexander 
Skarsgård) opuścił afrykańską dżunglę, by rozpocząć nowe życie u boku 
ukochanej Jane (Margot Robbie). Teraz wraca jako emisariusz, nieświadomy 
faktu, że stał się pionkiem w rozgrywce prowadzonej przez chciwego kapitana 
Leona Roma (laureat Oscara® Christoph Waltz). 
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Zanim się pojawiłeś 

Louisa „Lou” Clark (Emilia Clarke) mieszka w niewielkim angielskim 
miasteczku. Jej zazwyczaj radosne podejście do życia zostaje wystawione na 
próbę, gdy musi się zmierzyć z nowym wyzwaniem w swojej karierze: rolą 
opiekunki Willa Traynora (Sam Claflin), zamożnego młodego bankiera 
przykutego do wózka inwalidzkiego. Lou postanawia mu udowodnić, że warto 
dalej żyć. 
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Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie 

Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego wraz z pozostałymi członkami 
stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się przed kosmicznym 
kataklizmem, który zagraża całemu światu. 
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Bridget Jones 3 

Na trzecią filmową część niekończących się miłosnych zawirowań w życiu 
Bridget Jones fani na całym świecie czekali lata. Laureaci Oscara – Renée 
Zellweger i Colin Firth powracają w kontynuacji ikonicznej komedii o 
miłosnych i zawodowych przygodach Bridget Jones, autorki najzabawniejszego 
pamiętnika w historii kina i literatury. Od premiery pierwszej filmowej części 
minęło 14 lat, Bridget to dziś zupełnie inna kobieta. 
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Angry Birds  

Film zabierze nas na egzotyczną wyspę zamieszkaną przez szczęśliwe kolorowe 
ptaki-nieloty. Na rajskiej wyspie żyją jednak także ptasi outsiderzy - 
temperamentny Red, szybki jak wiatr Chuck i nieco wybuchowy Bomb. 
Idylliczny krajobraz wyspy przerywa przybycie tajemniczych zielonych 
świnek... 
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Osobliwy dom Pani Peregrine 

Podążając za wskazówkami, które zostawił mu ukochany dziadek, Jake odkrywa, 
że istnieje niezwykły świat poza czasem i przestrzenią, a w nim niezwykłe 
miejsce, zwane "Osobliwym domem pani Peregrine". Jake poznaje niesamowite 
moce mieszkańców domu i dowiaduje się, że mają oni potężnych wrogów. 
Wkrótce przekona się, że jeśli chce ocalić swych nowych przyjaciół, musi 
nauczyć się korzystać z "osobliwości", którą sam został obdarzony. 
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Jak uratować mamę 

Adaś większość swojego czasu spędza, grając na komputerze. Aneta jest 
miłośniczką książek, uwielbiającą bujać w obłokach i marzyć o królewiczu z 
bajki. Jednak przez jakiś czas myśli rodzeństwa będą musiały skupić się na 
czymś zupełnie innym. Ich mama potrzebuje pomocy, którą tylko jej pociechy są 
w stanie sprowadzić. Niemały w tym udział będzie miała pewna Czarownica… 
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Śmietanka towarzyska 

Bobby (Jesse Eisenberg) jest wrażliwym romantykiem z Bronxu. Licząc na 
spełnienie marzeń o wielkiej karierze, wyrusza w podróż do Los Angeles, gdzie 
zaczyna pracę u swojego wujka Phila (Steve Carell) – agenta topowych gwiazd 
Hollywood. Na miejscu poznaje piękną sekretarkę Vonnie (Kristen Stewart). 
Chłopak bez pamięci zakochuje się w dziewczynie, nie wiedząc jeszcze, że ta 
znajomość wywróci jego życie do góry nogami. 

 


