
13 

 

STRAŻ  DZIENNA     
Pomiędzy ludźmi a Armagedonem stoi tylko jedno: dzielny oddział 
straży dziennej, którego agenci walczą o utrzymanie równowagi na 
świecie, kontroli nad dobrem i złem. Wszystko to zostaje zachwiane z 
chwilą, kiedy syn starszego strażnika przechodzi na mroczną stronę, 
uwalniając nieokiełznane siły. Straż dzienna, podobnie jak Matrix, łączy 
zapierające dech w piersiach efekty specjalne i nieustanną akcję, tworząc 
kino, które pojawia się na ekranie tylko raz w roku. Wersja reżyserska 
zabiera Cię jeszcze dalej! Zobacz film wzbogacony o dodatkowe atrakcje 
oraz niesamowite efekty! 
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GWIEZDNY  PYŁ       
Dołącz do najjaśniej świecących gwiazd kina: Michelle Pfeiffer, Roberta 
De Niro i Claire Danes, by przeżyć wielką, fantastyczną przygodę 
zatytułowaną Gwiezdny pył. By zdobyć serce pięknej wybranki (Sienna 
Miller), Tristan (Charlie Cox) obiecuje jej gwiazdkę z nieba. Jego 
przygoda nabiera kolorytu, gdy młodzieniec odkrywa, że spadająca 
gwiazda jest w rzeczywistości urokliwą istotą o imieniu Yvaine (Daines). 
Jakby tego było mało, zła wiedźma Lamia (Pfeiffer) czyha na młodość 
kobiety stawiając Tristana w kłopotliwej sytuacji i w nowej roli - 
obrońcy. Ta magiczna baśń zabiera w rejony wyobraźni, do których nie 
dotarł wcześniej nikt inny. Odkryj cudowną historię, dzięki której 
ponownie uwierzysz w prawdziwą miłość! 
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BEOWULF   
W legendarnych czasach herosów, potężny wojownik Beowulf przybywa 
na dwór duńskiego króla by walczyć z demonem Grendelem . Zabicie 
potwora sprowadza na niego gniew jego uwodzicielskiej lecz bezlitosnej 
matki. Niezwykła saga herosów w świecie fantazji i brawurowej odwagi. 
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CIEMNO ŚĆ RUSZA DO BOJU    
Wspólnie z całą rodziną zobacz wypełnioną pędzącą akcją i 
spektakularnymi efektami epicką opowieść fantasy, w której nie można 
się nie zakochać! 
Podczas zimowych wakacji typowy nastolatek odkrywa, że nie jest 
zwykłym chłopcem. Jako siódmy syn siódmego syna Will Stanton 
zostaje poszukiwaczem - wybrańcem, który ma zaprowadzić ład na ziemi 
ustalając balans pomiędzy światłem a mrokiem. Prowadzony przez 
świetlnych strażników, Will rozpoczyna podróż w czasie i przestrzeni. 
To jedyna droga by zdobyć wszystkie części niewyobrażalnej mocy, 
która pomoże mu ocalić Ziemię. 

65 

 

STAR WARS IV: NOWA NADZIEJA   
Rycerze Jedi zostali wytępieni, a Imperium żelazną ręka sprawuje rządy 
nad całą galaktyką. Mała grupa Rebeliantów podejmuje walkę kradnąc 
tajne plany najpotężniejszej broni Imperium-tzw. Gwiazdy Śmierci. 
Najbardziej zaufany sługa Imperatora-Darth Vader musi odzyskać plany 
i odnaleźć ukrytą bazę buntowników. Księżniczka Leia-wzięta do 
niewoli przywódczyni Rebeliantów, wysyła sygnał z wezwaniem 
pomocy, który zostaje przechwycony przez zwykłego chłopaka z farmy - 
Luke'a Skywalkera. Luke podejmuje wyzwanie i rusza na ratunek 
Księżniczce chcąc pomóc Rebeliantom w obaleniu Imperium. W misji 
pomagają mu niezwykli sojusznicy-mądry Obi-Wan Kenobi, nieco 
arogancki gwiezdny awanturnik Han Solo i jego lojalny towarzysz 
Chewbaccą a także dwa droidy R2-D2 i C-3PO. 
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STAR WARS V: IMPERIUM 
KONTRATAKUJE   
Po niszczycielskim ataku na bazę na zimowej planecie Hoth, ścigani 
przez Imperium Rebelianci rozdzielają się. Luke Skywalker rusza na 
poszukiwania tajemniczego Mistrza Jedi - Yody na bagnistej planecie 
Dagobah. W tym czasie Han Solo i Księżniczka Leia wymykają się 
gwiezdnej flocie Imperium i trafiają do Bespin - pięknego Miasta w 
Chmurach. Starając się przeciągnąć Luke'a na ciemną stronę, Darth 
Vader zapędza go w pułapkę. Podczas pojedynku na miecze świetlne z 
Lordem Sithem Luke poznaje straszliwą prawdę o swym dziedzictwie. 
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STAR WARS VI: POWRÓT JEDI    
W niezwykle widowiskowym, finałowym rozdziale sagi Gwiezdnych 
Wojen, Luke Skywalker i Księżniczka Leia ratują Hana Solo 
uwięzionego na Tatooine przez najbardziej odrażającego gangstera w 
galaktyce zwanego Jabba the Hutt. Rebelianci wraz z plemieniem 
Ewoków walczą z siłami Imperium na zalesionym księżycu Endor. W 
tym samym czasie Imperator i Darth Vader próbują znaleźć sposób, by 
przeciągnąć Luke'a na ciemną stronę a z kolei młody Skywalker 
desperacko stara się obudzić w swym ojcu dawno uśpionego ducha Jedi. 
Galaktyczna wojna domowa znajduje swoją kulminację. 
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E.T.    
Najsłynniejszy, kultowy film Stevena Spielberga (cztery Oscary, dwa 
Złote Globy) w nowym wydaniu DVD. Śmieszna, wzruszająca i 
niezapomniana historia przyjaźni chłopca i dobrego kosmicznego 
przybysza, który, chciał znaleźć dom na Ziemi. Film, który przez ponad 
ćwierć wieku bawi i wzrusza nowe pokolenia. 
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WŁADCA  PIER ŚCIENI - POWRÓT 
KRÓLA   
Ostatnia część filmowej adaptacji trylogii Tolkiena. 
Frodo i Sam są coraz bliżej celu. Trwają przygotowania do Wielkiej 
Wojny. Czy Rohan i Gondor będą w stanie przeciwstawić się 
niezliczonym zastępom Nieprzyjaciela, a król powróci na należny mu 
tron?  
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WŁADCA  PIER ŚCIENI - DWIE 
WIEŻE   
Drużyna została rozbita, ale wyprawa, która ma na celu zniszczenie 
Pierścienia Władzy, trwa nadal. Frodo i Sam, aby trafić do Mordoru, 
muszą zaufać Gollumowi. Pozostali członkowie Drużyny szykują się do 
bitwy z armią Sarumana. Wojna rozpoczęła się. 
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WŁADCA PIER ŚCIENI - DRUŻYNA 
PIERŚCIENIA 
Wspierany przez drużynę, Frodo wyrusza na niebezpieczną wyprawę, by 
zniszczyć Pierścień Władzy. Za nim podążają słudzy Władcy Ciemności 
- Saurona. Jeśli odzyska on Pierścień, Śródziemie zostanie skazane na 
zagładę. 
Wersja kinowa 
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HARRY POTTER I KAMIE Ń 
FILOZOFICZNY   
Pierwsza część sagi Harry Potter.Wspaniała adaptacja bestsellera 
J.K.Rowling. Opowieść o magii, przyjaźni i przygodzie. Harry Potter 
dowiaduje się w dniu swoich 11-tych urodzin, że jest osieroconym 
dzieckiem dwojga potężnych czarodziejów i sam posiada magiczne 
zdolności. 
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HARRY POTTER I KOMNATA 
TAJEMNIC   
Druga część sagi Harry Potter. Samochody latają, drzewa walczą, a 
tajemniczy skrzat przychodzi do Harry'ego Pottera by go ostrzec. Tak 
zaczyna się drugi rok jego niezwykłej podróży do świata magii. 
Zapowiada się rok pełen przygód i niebezpieczeństw, poczynając od 
Klubu Pojedynków, złosliwego tłuczka aż do chwili, gdy na scianie 
pojawi się krwawy napis obwieszczający, że Komnata Tajemnic została 
otwarta.  
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HARRY POTTER I CZARA OGNIA   
Czwarta część sagi Harry Potter. Kiedy Czara Ognia wyrzuca kartkę z 
imieniem Harry'ego Pottera, staje się on uczestnikiem Turnieju 
Trójmagicznego. Jednak to nie Harry podał swoje imię Czarze Ognia - 
kto zatem to zrobił? 
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HARRY POTTER I ZAKON FENIKSA  
 Piąta część sagi Harry Potter. Harry dowiaduje się o istnieniu Zakonu 
Feniksa, tajnej organizacji walczącej z Voldemortem. Jednocześnie 
Ministerstwo Magii, nie uznające wiadomości o powrocie Voldemorta, 
powołuje w Hogwarcie stanowisko Wielkiego Inkwizytora.  
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LEW, CZAROWNICA I STARA 
SZAFA   
Uchyl drzwi od zaczarowanej szafy i wraz z Łucją, Edmundem, Zuzanną 
oraz Piotrem odwiedź tajemnicze, pogrążone w wiecznej zimie królestwo 
Narnii. Poznaj mówiące zwierzęta, karły, fauny, centaury, olbrzymy i 
inne fantastyczne stwory.  
Stań u boku wspaniałego lwa Aslana i poprowadź mieszkańców 
magicznej krainy do wielkiej bitwy przeciw Białej Czarownicy! 
Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa to przepiękna baśń o 
walce dobra ze złem, która oczaruje cię już od pierwszych minut. 
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JUMPER   
Thriller science-fiction. Jest to pełna rozmachu, podnosząca poziom 
adrenaliny opowieść przygodowa o człowieku, który odkrywa, że w 
każdej chwili może się teleportować w dowolne miejsce na Ziemi. David 
Rice szybko jednak dostrzega, że jego wolność nie jest całkowita, nie 
porusza się bowiem sam. Odkrywając własne korzenie, poznaje prawdę o 
podobnych do niego skoczkach i tajnej organizacji pragnącej ich śmierci. 
Trafia w sam środek odwiecznej wojny, której celem jest unicestwienie 
tych, którzy jak on posiadają ten rzadki dar. Teraz tylko niezwykła moc 
może być dla Davida nadzieją na przetrwanie! 
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KRONIKI SPIDERWICK     
Od chwili, w której rodzina Grace wprowadza się do odosobnionego, 
wiekowego domu, w jego wnętrzach zaczynają dominować 
niewytłumaczalne zjawiska. Odnajdując niesamowity przewodnik, Jared 
(Freddie Highmore) odkrywa prawdę dotyczącą posiadłości Spiderwick, 
a wraz z nią fantastyczny świat pełen magii i nietuzinkowych stworzeń. 
By ocalić sekrety księgi, młody Jarod wraz z siostrą i bratem bliźniakiem 
decyduje się odbyć niesamowitą podróż w krainę fantazji i wielkiej 
przygody! Zobacz oparty na bestsellerze książkowym obraz wypełniony 
nieprzerwaną akcją! Nieziemską opowieścią fantasy dla każdego. 
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CONTINUUM. GWIEZDNE WROTA   
Podczas jednej z eksploracyjnych misji, tajna militarna wojskowa 
jednostka SG-1 musi poradzić sobie z nadzwyczajnym zdarzeniem. Bez 
wiadomej przyczyny, dwóch członków drużyny badawczej rozpływa się 
w powietrzu. Szukając odpowiedzi grupa decyduje się powrócić na 
Ziemię. Na miejscu okazuje się, że gwiezdne wrota - starożytna droga 
komunikacji pomiędzy światami nigdy nie zostały odkryte. Co więcej, 
nikt nie wie o istnieniu drużyny oraz powierzonych im misjach. Walcząc 
z czasem, który pierwszy raz nie stoi po ich stronie, członkowie jednostki 
SG-1 muszą nie tylko przekonać rząd i wojsko o swych zamiarach, lecz 
przede wszystkim znaleźć i pokonać żądnego włądzy Ba'ala... 
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D-WAR  WOJNA  SMOKÓW   
Starożytna koreańska legenda mówi o powrocie na Ziemię nieznanych 
potworów, które zniszczą planetę. Reporter telewizyjny, Ethan Kendrick 
(Jason Behr), jako młody chłopak dowiaduje się od pewnego sprzedawcy 
antyków, że jest wcieleniem wielkiego wojownika sprzed 500 lat. 
Opowieść ta przypomina mu się, kiedy wokół zaczynają dziać się dziwne 
rzeczy. Ethan jedzie do pewnego kurortu, który wygląda tak, jakby 
przeszło po nim tornado. Na miejscu odnajduje coś, co wygląda jak 
szczątki ogromnego dinozaura. Próbując odnaleźć wyjaśnienie 
niepokojących zjawisk, reporter spotyka Sarę Daniels (Amanda 
Brookes), która okazuje się być wcieleniem ukochanej wojownika. 
Obydwoje muszą stoczyć walkę przeciwko bezlitosnym potworom, które 
sieją spustoszenie w Los Angeles... 

MINORRRR  
Jean-Jacques Annaud, autor filmów Siedem lat w Tybecie i Wróg u bram 
przedstawia swój jedenasty obraz! Przed Tobą mityczna komedia fantasy 
rozgrywająca się na jednej z wysp znajdujących się na Morzu Egejskim. 
Poznaj Minora (José Garcia), mężczyznę nietypowego, bowiem 
chowanego przez... świnie, który zabiega o uczucia Clytii (Melanie 
Bernier). Na nieszczęście dla młodzieńca, kobieta jest zaręczona z 
Krarkosem (Sergio Peris-Mencheta), co popycha Minora do egzekucji 
prawie doskonałego planu. 

. FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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CJ7 
Scenarzysta i reżyser Stephen Chow (Shaolin Soccer) wciela się w postać 
kochającego i ciężko pracującego ojca, który starając się nie popaść w 
długi prawie nie widuje swojego syna. Nie mogąc sprostać zabawkowym 
wymaganiom pociechy, Iron przynosi do domu znalezionego na ulicy, 
niezwykłego pupila. Kiedy włochaty stworek przeradza się w 
fenomenalnego i rozrywkowego przybysza z innej planety, zarówno 
ojciec, jak i syn odkrywają istotę rodziny, przyjaźni oraz miłości. Zobacz 
fantastyczną przygodę, którą pokocha cała rodzina. 
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IRON  MAN   
"Spektakularny" - Peter Travers, Rolling Stone "Prawdziwy hit kina 
akcji!" - Jeffrey Lyons, Lyons & Bailes Reel Talk Przygotuj się na 
nieprzerwaną akcję z Robertem Downey Jr. w Iron Manie, fenomenalnej 
filmowej przygodzie, na którą czekałeś od dawna! Kiedy obracający się 
w najwyższych kręgach geniusz-industrialista Tony Stark zostaje 
pojmany na terytorium wroga, w ucieczce pomaga mu skonstruowana 
przy pomocy najnowszej technologii zbroja. Teraz, jako bohater nie 
zrodzony, lecz zbudowany, Tony udaje się w misję ocalenia świata! WZ 
udziałem takich gwiazd jak Gwyneth Paltrow, Terrence Howard i Jeff 
Bridges, stanowi fantastyczną, "rozrywkę najwyższych lotów" (Joe 
Morgenstern, The Wall Street Journal). 
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THE  INCREDIBLE  HULK 
Doktor Bruce Banner (Edward Horton) żyje w ukryciu, przemierzając 
najdalsze zakątki naszej planty w poszukiwaniu antidotum, tęskniąc za 
jedyna kobietą, którą kiedykolwiek kochał - Bett Ross (Liv Tyler). Ale 
armia, która pragnie wykorzystać jego moc do własnych celów nie ustaje 
w wysiłkach, by go odnaleźć i schwytać. Śladem znakomitego naukowca 
podąża Abomination, koszmarna bestia zrodzona z gniewu i adrenaliny, 
dorównująca mocą samemu Hulkowi. Obaj giganci stoczą walkę godną 
najlepszych komiksów, grożąc tym samym całkowitą zagładą Nowego 
Jorku. 

388 

 

ZŁOTY KOMPAS   
W niezwykłym równoległym świecie, gdzie czarownice szybują po 
niebie, a niedźwiedzie polarne rządzą Północą, pewna dziewczynka 
została wybrana, aby zadecydować o losach wszechświata. Kiedy Lyra 
Belacqua staje się właścicielką Złotego Kompasu, odkrywa, że jej Świat 
- i wszystko poza nim - jest zagrożone przez tajny plan Pani Coulter. Z 
pomocą Lorda Asriela i grupy niezwykłych sprzymierzeńców gotowych 
stanąć po jej stronie, Lyra wyrusza w zadziwiającą podróż sławiącą 
przyjaźń i odwagę ponad wszystko. 
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DUNGEON SIEGE.  W   IMIĘ   
KRÓLA   
Mężczyzna zwany Farmerem (Jason Statham) dzieli spokojne pracowite 
życie z ukochaną żoną Solaną (Claire Forlani) i synkiem. Pewnego dnia 
traci wszystko, co dla niego cenne. Na wioskę napada horda dzikich 
Krugów, którzy mordują mu syna, a żonę porywają. Zrozpaczony i żądny 
zemsty Farmer wyrusza śladem najeźdźców. Wkrótce okazuje się, że za 
rosnącą w siłę armią Krugów stoi Gallian - potężny mag, który przeszedł 
na złą stronę mocy. Jego celem jest obalenie króla Konreida (Burt 
Reynolds).  
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KSIĄŻĘ   KASPIAN. OPOWIEŚCI  Z   
NARNII   
Powróć do magicznego świata C.S. Lewisa w filmie Disneya Opowieści 
z Narnii: Książę Kaspian, drugiej części klasycznej serii. Dołącz do 
Piotra, Zuzanny, Edmunda, Łucji, silnego i dostojnego Aslana, nowych 
przyjacielskich stworzeń z Narnii oraz do Księcia Kaspiana w 
niesamowitej podróży, której celem jest przywrócenie pokoju w 
zaczarowanej krainie Narnii oraz odzyskanie jej chwały. Film Opowieści 
z Narnii: Książę Kaspian, który jest kontynuacją przygody rozpoczętej w 
pierwszej części Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa, jest 
nie tylko pełen magii, ale wprowadza też zupełnie nową postać. Ten film 
to popis wyobraźni oraz triumf odwagi, miłości, radości i humoru. 

397 10 000  BC.  PREHISTORYCZNA   
LEGENDA 
 Roland Emmerich, reżyser filmów Dzień Niepodległości i Pojutrze, 
przedstawia porażającą opowieść o czasach, kiedy mamuty przemierzały 
ziemię, a mistyczne duchy kształtowały przeznaczenie człowieka. To 
przepełnione niesamowitymi efektami widowisko opowiada o pierwszym 
legendarnym bohaterze (Steven Strait), który odważnie wyrusza w daleką 
podróż, aby uratować swoją uprowadzoną ukochaną (Camilla Belle) i 
wypełnić proroctwo. Walcząc z szablozębnym tygrysem i 
prehistorycznymi drapieżnikami przekroczy nieznane granice, stworzy 
armię i odkryje zaginioną wysoko rozwiniętą cywilizację.  
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MROCZNY  RYCERZ – BATMAN    
Po filmie Batman Początek, Mroczny Rycerz ponownie jednoczy 
reżysera Christophera Nolana i Christiana Bale'a, który po raz kolejny 
wcielił się w rolę Batmana/Bruce'a Wayne'a kontynuującego walkę z 
przestępczością. Heath Ledger wciela się w postać arcyzłoczyńcy Jokera, 
Aaron Eckhart gra Denta. Maggie Gyllenhaal wsparła obsadę jako 
Rachel Dawes. Powracają również Gary Oldman jako Gordon, Michael 
Caine jako Alfred i Morgan Freeman jako Lucius Fox. Wspaniała 
realizacja. Efekty specjalne. Spektakularny sukces na świecie.  
 

467 

 

HINOKIO   
Niedaleka przyszłość. 12 letni chłopak, Satoru, po śmierci matki zamknął 
się w sobie. Jedynym jego przyjacielem jest Hinokio, robot 
zaprojektowany przez jego ojca. Dzięki niemu Satoru powoli otwiera się 
na świat, poznaje przyjaciół, dowiaduje się na czym polega przyjaźń i 
poznaje swoją pierwszą miłość. Jednak wkrótce Satoru zdaje sobie 
sprawę, że to co daje mu Hinokio to tylko symulacja i żeby poznać czym 
jest prawdziwe życie musi wyjść z domu i na prawdę otworzyć się na 
świat. 
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KITARO  I  KL ĄTWA   MILENIUM   
Porywająca baśniowa opowieść fantasy. Kontynuacja przygód dzielnego 
nastolatka stojącego na straży równowagi między światem ludzi, a krainą 
duchów. Kitaro znów wyrusza w drogę, by stanąć oko w oko z 
mrocznymi siłami świata duchów, które zagrażają naszemu światu. 
Chłopiec musi także znaleźć w sobie siłę, by powstrzymać złowrogie 
dążenie w świecie ludzi. 
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MIASTO   CIENIA   
Kolejne pokolenia mieszkańców miasta Ember żyły dostatnio i 
szczęśliwie w opromienionym milionem świateł podziemnym świecie. 
Jednak kiedy potężny generator - pulsujące serce miasta - zaczyna 
szwankować, imponujące lampy oświetlające metropolię zaczynają 
przygasać. Dwoje nastolatków Lina i Doon (Saoirse Ronan i Harry 
Treadaway) zaczynają wyścig z czasem, próbując wymyślić sposób 
ucieczki mieszkańców z konającego miasta. Aby zrealizować ten plan, 
muszą rozszyfrować prastare sekrety.  
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DZIEŃ,  W   KTÓRYM  
ZATRZYMAŁA  SI Ę  ZIEMIA 
Epicka akcja i zniewalające efekty specjalne wstrząsają planetą w 
ekscytującej reinkarnacji klasyki s-f. Keanu Reeves wciela się w postać 
Klaatu, pozaziemskiej istoty, której przybycie na Ziemię rozpoczyna 
nieprzerwaną serię wydarzeń zagrażających ludzkości. W desperacji, by 
ocalić populację, rządy i naukowcy ścigają się z czasem chcąc wyjaśnić 
tajemnicę kryjącą się za pojawieniem przybysza. Kiedy pewna kobieta 
(Jennifer Connelly) wraz z pasierbem odkrywa powiązanie z planem 
obcego, szybko staje się jasne, że są oni jedyną nadzieją na 
powstrzymanie apokaliptycznej zagłady. 
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JEŹDŹCY   Z   ZAGINIONEGO   
MIASTA    
Rok 2048. Ziemia wygląda zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat 
wcześniej, spora część lądu zniknęła pod wodą. John Kubiak (James 
Brolin) wraz z synami Jackiem (znany z „Zagubionych” Ian 
Somerhalder) i Thomasem utrzymują się z odnajdywania cennych 
przedmiotów w zatopionych miastach. Johnowi zależy jednak najbardziej 
na znalezieniu okrytego tajemnicą artefaktu, który mógłby odwrócić 
wciąż trwający proces podnoszenia się wód. Niebezpieczną misję, w 
której mężczyźni odwiedzają dalekie zakątki świata, komplikuje jeszcze 
fakt, że przedmiotu szuka również bogacz, Nicholas Filiminow (Ben 
Cross), pragnący wykorzystać go do własnych celów. 
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ZMIERZCH 
Ekranizacja pierwszej części bestsellerowego cyklu powieści Stephenie 
Meyer. Pełna pasji, zniewalająca opowieść o zakazanym, burzliwym i 
niebezpiecznym romansie młodej dziewczyny i nieśmiertelnego 
wampira.Bella Swan (Kristen Stewart) różni się od swoich koleżanek z 
liceum. Nie interesuje jej moda ani bujne życie towarzyskie. Kiedy 
sytuacja rodzinna zmusza ją do przeprowadzki w mgliste okolice 
Waszyngtonu, w nowej szkole poznaje olśniewająco przystojnego, a 
jednocześnie tajemniczego i nieodgadnionego Edwarda Cullena (Robert 
Pattinson). Jak się okaże, Edward ukrywa mroczny sekret... 
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PRZYGODY  MERLINA  Seria 1   
4 dvd – pakiet na 7 dni 
Żaden młody człowiek, bez względu na to, jak jest potężny, nie zna 
swego przeznaczenia. Zamek Camelot to fantastyczne miejsce 
zamieszkałe przez legendarne bestie i nietuzinkowych ludzi. To 
niebezpieczny świat, w którym używanie magii zostało zakazane przez 
tyrana - Uthera Pendragona. Gdy do zamku przybędzie Merlin, młodzian 
obdarzony niesamowitymi, magicznymi zdolnościami, szybko narobi 
sobie wrogów. Jego przeciwnikiem stanie się najpoważniejszy kandydat 
do korony, Artur. 
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 DZIEŃ,  W   KTÓRYM   ZIEMIA   
ZAMARŁA  
Setki ogromnych międzygalaktycznych robotów pojawiają się we 
wszystkich najważniejszych stolicach świata. Do mieszkańców Ziemi 
skierowane zostaje ultimatum: Wykazać wartość ludzkiej cywilizacji lub 
ulegnie ona zniszczeniu. Agent rządowy, Josh Myron, podejmuje walkę z 
czasem, aby udowodnić najeźdźcom wartość ludzkiego życia na Ziemi. 
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MERLIN   I   WOJNA   SMOKÓW   
Panowanie Cesarstwa Rzymskiego nad Brytanią dobiegło końca. 
Dotychczasowy ciemiężyciel pozostawił kraj w chaosie. Najgorsze dni 
Brytanii mają jednak dopiero nadejść. W tych trudnych i ciężkich 
czasach rodzi się chłopak, który otrzymuje imię Merlin. Jego 
przeznaczeniem jest zostać wielkim czarownikiem by przywrócić 
świetność Brytanii. Lata nauki i praktyki wiodą go jednak do starcia z 
przyjacielem z dzieciństwa, Vendigerem i jego armią smoków. 
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GÓRA  CZAROWNIC   
Jack Bruno (Johnson), starający się pozostać na dobrej drodze kierowca 
taksówki z Las Vegas przeżywa spotkanie trzeciego stopnia, kiedy 
dwóch obcych przebranych za nastolatków nagle pojawia się w jego 
aucie. W wyścigu z rządowymi agentami, łowcą kosmitów i czasem, by 
bezpiecznie wróciły do domu, Jack musi pomóc dzieciom odnaleźć 
zagubiony statek kosmiczny. Tylko w ten sposób uratuje Ziemię i ich 
planetę. Zapierające dech w piersiach pościgi, sytuacje bez wyjścia i 
efekty specjalne sprawią, że tą pełną akcji przygodę z chęcią obejrzy nie 
raz cała Twoja rodzina! 
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WATCHMEN – STRA ŻNICY   
Ktoś zabija super bohaterów. Jest rok 1985 - super bohaterowie jednoczą 
siły w reakcji na morderstwo jednego z nich. Wkrótce odkrywają 
straszliwy spisek, który stawia całą ludzkość w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie. Super bohaterowie walczą, aby powstrzymać 
zbliżającą się zagładę, jednak okazuje się, że to oni są celem 
eksterminacji. Ale jeśli super bohaterowie zginą, kto nas ocali? 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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ATRAMENTOWE   SERCE    
Większość Srebrnych Języków woli zachować swój talent w sekrecie. 
Niektórzy nie zdają sobie z niego sprawy, aż jest za późno. Mo Folchart 
zajmuje się na co dzień renowacją starych książek i wiedzie spokojne 
życie wraz ze swoją córką Meggie. Jednak zmienia się ono całkowicie, 
gdy spotykają tajemniczego Dustfingera. Wyrusz razem z Mo i Meggie 
na spotkanie fantastycznej przygody, bardziej ekscytującej, niż mógłbyś 
kiedykolwiek przeczytać na kartach książki. Ponieważ będzie to 
przygoda powołana do życia! Film produkcji twórców Trylogii Władca 
pierścieni, na podstawie sagi C. Funke. 
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STAR   TREK    
Opowieść o początkach największej przygody wszechczasów, niezwykła 
historia podróży młodej załogi na pokładzie statku kosmicznego U.S.S. 
Enterprise. W czasie tej wyprawy wypełnionej akcję, humorem, ale też i 
walką z czającym w się w kosmosie niebezpieczństwem, młodzi rekruci 
muszą znaleźć sposób na powstrzymanie zagrażającego ludzkości zła. 
Ich niezwykłe partnerstwo będzie jedyną siłą, która ocali załogę przez 
niewyobrażalnym… 
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X-MEN.   GENEZA   WOLVERINE   
   Pierwszy z nowej serii widowiskowych filmów akcji, ukazujący 
korzenie najsłynniejszego z X-Menów - tajemniczego Wolverine'a, który 
postanawia wyjaśnić zagadkę swego pochodzenia. W roli głównej: Hugh 
Jackman ("Prestiż"). Reżyseria: Gavin Hood, twórca "Transferu" i 
wyróżnionego Oscarem filmu "Tsotsi". 
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TAJEMNICA  RAJSKIEGO 
WZGÓRZA   
Trzynastoletnia Maria Merryweather (Dakota Blue Richards), zgodnie z 
wolą jej zmarłego ojca, jedzie do swojego wuja, Sir Beniamina (Ioan 
Gruffud) do Księżycowego Dworu. W podroży towarzyszy jej 
guwernantka, Panna Heliotrop (Juliet Stevenson) i odziedziczona w 
testamencie, fascynująca stara księga "Kronika Księżycowego Dworu" 
Kiedy dziewczynka dociera do nowego domu, odkrywa, że jest to 
opisany w księdze Księżycowy Dwór… 
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HARRY   POTTER   I   KSIĄŻĘ   
PÓŁKRWI    
Gdy Lord Voldemort zaczyna coraz bardziej kontrolować zarówno świat 
Mugoli, jak i czarodziejów, Hogwart przestaje być bezpieczny. Harry 
podejrzewa, że w zamkowych murach czai się zagrożenie. Mimo to 
Dumbledore skupia się na przygotowaniu Harry'ego do ostatecznej 
rozgrywki, która ma wkrótce nastąpić. Obaj starają się znaleźć sposób na 
pokonanie Voldemorta. Dumbledore zatrudnia swojego starego 
przyjaciela, Horacego Slughorna, który, jak przypuszcza, posiada 
niezwykle cenne informacje. Jednak nawet gdy zbliża się ostateczne 
rozstrzygnięcie, Harry, Ron, Hermiona i ich koledzy myślą też o innych 
ważnych sprawach... Zewsząd emanuje miłosna aura. Niebezpieczeństwo 
czyha na każdym kroku, a Hogwart może już nigdy nie być taki sam! 
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UNDERWORLD. BUNT  LYKANÓW  
 Trzecia odsłona słynnej sagi, będąca jednocześnie prequelem 
poprzednich części, śledzi początki trwającej od wieków krwawej waśni 
arystokratycznych wampirów, znanych jako Handlarze Śmiercią i ich 
byłych niewolników Lykanów. W czasach wczesnego średniowiecza, 
młody Lykan o imieniu Lucian (Michael Sheen) wyłania się jako potężny 
przywódca, który gromadzi i jednoczy wilkołaki, aby powstały 
przeciwko Viktorowi (Bill Nighy), okrutnemu królowi wampirów, który 
uczynił z nich niewolników. W walce przeciwko armii Handlarzy 
Śmiercią i o wolność dla Lykanów, do Luciana dołącza jego sekretna 
kochanka Sonja (Rhona Mitra), by razem z nim zmienić historię. 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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TRANSFORMERS.  ZEMSTA  
UPADŁYCH    
Kolejna część wspaniałej, kultowej już opowieści o maszynach. Minęły 
dwa lata od czasu, kiedy młody Sam Witwicky (Shia LaBeouf) dokonał 
ocalenia Ziemi przed decydującym starciem pomiędzy dwoma 
wojującymi ze sobą grupami robotów. Po raz kolejny znajduje się teraz 
w centrum śmiertelnej rozgrywki pomiędzy Autobotami i 
Deceptikonami, od których zależą już nie tylko losy Ziemi ale również 
całego Wszechświata 
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TRZY   KRÓLESTWA  
  Megaprodukcja w reżyserii mistrza kina akcji Johna Woo, twórcy 
takich hitów jak "Mission Impossible II" i "Bez twarzy". Imponujące 
scenami batalistycznymi widowisko, najdroższa produkcja w historii 
azjatyckiej kinematografii. 
Władca potężnego państwa chce zjednoczenia skłóconego kraju. 
Decyduje się wydać wojnę dwóm mniejszym królestwom. Ze swojej 
legendarnej milionowej armii wysyła specjalne oddziały doborowych 
żołnierzy. Zaatakowane państwa postanawiają zawrzeć sojusz przeciwko 
najeźdźcy i wspólnie stawić czoła niezliczonym siłom wroga. 
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TERMINATOR.  OCALENIE   
Przyszłość, w którą wierzy Connor zostaje częściowo zmieniona na 
skutek pojawienia się Marcusa Wrighta (Sam Wortington), obcego, 
którego ostatnim wspomnieniem jest pobyt w celi śmieci. To Connor 
musi dowiedzieć się, czy Marcus został przysłany z przyszłości czy jest 
uciekinierem z przeszłości. Podczas gdy Skynet przygotowuje się do 
ostatecznego starcia, Connor i Marcus wyruszają w podróż, która 
prowadzi ich do centrum operacyjnego Skynetu, w którym odkrywają 
przerażającą tajemnicę, jaka kryje się za możliwym unicestwieniem 
rodzaju ludzkiego. 
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TRZY   KRÓLESTWA.  
WSKRZESZENIE   SMOKA   
Lata 184 - 280 czasów nowożytnych, po rozpadzie potężnej dynastii 
Han. Chinami rządziły trzy konkurujące ze sobą królestwa: Wei, Shu 
Han i Wu. Kraj rozdarty wojną domową. Zhao, zwykły człek usłuchał 
wezwania do broni, od najniższej rangi wspinał się pod szczeblach 
kariery wojskowej, w końcu dostał dowództwo nad armią, której 
zadaniem jest wyzwolenie ziemi od złego samozwańczego władcy. 
Heroizm Zhao, czerpiący siłę z honoru i marzeń o zjednoczonym 
królestwie, staje się legendą. Jednak w miarę upływu lat wojna nadal 
trwa, a tron przechodzi z rąk do rąk.  
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UCZEŃ   CZARNOKSIĘŻNIKA.  
KRABAT 
 Młody chłopak zostaje bez rodziców i środków do życia, po tym jak 
przez Europę przetoczyła się śmiertelna epidemia. Zostaje przygarnięty 
przez starego właściciela młyna i dostaje wikt i opierunek w zamian za 
ciężką pracę, podobnie jak inne sieroty. Po pewnym czasie okazuje się, 
że właściciel młyna jest czarnoksiężnikiem, który uczy swych 
podopiecznych czarnej magii.  
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KSIĘŻYC  W  NOWIU   
Druga część bestsellerowej sagi Stephenie Meyer "Zmierzch", 
kontynuująca historię niebezpiecznej miłości młodej dziewczyny i 
nieśmiertelnego wampira. 
Bella Swan (Kristen Stewart) i Edward Cullen (Robert Pattinson) tworzą 
bardzo szczęśliwą, choć niecodzienną parę. Ich romans trwa do dnia 
feralnych osiemnastych urodzin dziewczyny. Po tym wydarzeniu 
Cullenowie wyjeżdżają z miasta, zaś Edward porzuca ukochaną. Głęboko 
zraniona dziewczyna na długie miesiące popada w przygnębienie. 
Szczęśliwie przyjaciel Belli z dzieciństwa - Jacob (Taylor Lautner) - 
pomaga jej odzyskać psychiczną równowagę. Młodzi czują do siebie 
coraz większą sympatię. Jednak Jacob również skrywa mroczną 
tajemnicę... 
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BEN 10.  OBCY  RÓJ   
Fabularny film z serii Ben 10! Armia Obcych nadciąga! Nasz świat staje 
w obliczu zagrożenia bliską inwazją obcych istot z Kosmosu. I tylko 
jeden bohater jest na tyle odważny, na tyle mądry i twardy, aby stawić im 
opór Ben Tennyson! Jednak, gdy Ben sprzymierza się z nieznajomą, 
Gwen, Kevin i Max nie chcą mu pomóc, co może sprawić, że przegra w 
walce z najtrudniejszym przeciwnikiem z jakim kiedykolwiek przyszło 
mu się zmierzyć. Stawka jest wysoka, a Ben walczy ze wszystkich sił, by 
ochronić naszą planetę przed Obcą Armią. 
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AVATAR 
Film Jamesa Camerona. Zrealizowana z niezwykłym rozmachem - w 
nowej technice kina trójwymiarowego - opowieść o komandosie, który 
uwikłany zostaje w wojnę dwóch pozaziemskich cywilizacji. W rolach 
głównych: Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez (serial TV 
"Zagubieni"), Giovanni Ribisi ("Szeregowiec Ryan"), Wes Studi 
("Tańczący z wilkami"), Zoe Saldana ("Terminal") i CCH Pounder 
("Bagdad Café"). 
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WOJOWNICZE  ŻÓŁWIE  NINJA   
Najbardziej kultowe i najodważniejsze żółwie na świecie! Zobaczycie 
przygody Leonardo, Rafaela, Donatella i Michaelangela, czterech 
wojowniczych żółwi Ninja, zrealizowane w najnowszej technice CGI. 
Ich wielbiciele mogą się spodziewać sporej dawki akcji, 
najnowocześniejszych efektów specjalnych oraz obezwładniającego 
poczucia humoru, a przede wszystkim świetnego polskiego dubbingu 
oraz wielu innych atrakcji... 
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SPIDER-MAN  3   
Każdy bohater ma wybór. 
Największa bitwa rozegra się w duszy. 
"Spider powraca lepszy niż kiedykolwiek" 
Występują: Thomas Haden Church , Kirsten Dunst , James Franco , 
Topher Grace , Tobey Maguire  
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ERAGON 
Zgodnie z mitem to Smoczy Jeźdźcy przynieśli pokój i dobrobyt do 
krainy Alagaësia. Smoki ofiarowały swoim jeźdźcom magiczną siłę, a 
nawet nieśmiertelność. Teraz jednak królestwo spowite jest mrokiem 
tyranii. Dopiero gdy Eragon (Ed Speleers) znajduje tajemnicze, iskrzące 
światłem szafirowe jajo, z którego wykluwa się Saphira, era Smoczych 
Jeźdźców powraca. Poznawszy swoje przeznaczenie Smoczego Jeźdźca, 
Eragon pragnie przywrócić złoty wiek sprawiedliwości, z której kiedyś 
znany był jego kraj - o ile uda mu się uniknąć knowań króla Galbatorixa 
(John Malkovich).  
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ZAKAZANE  KRÓLESTWO  
Nastolatek z Bostonu - Jason jest zafascynowany chińskimi sztukami 
walki. Przyjaźni się z imigrantem z Chin, starcem o imieniu Hope, który 
prowadzi sklep z chińskimi filmami. Pewnego dnia dochodzi do napadu 
na sklep, w wyniku którego starzec zostaje ranny. W ostaniej chwili 
wręcza Jasonowi tajemniczą laskę i nakazuje chłopcu odnaleźć jej 
właściciela. Laska przenosi chłopca do tajemniczej wioski w Chinach. 
Tam spotyka wesołego i wiecznie pijanego mnicha Tsa-Ho (Jackie 
Chan), piekną dziewczynę, której celem jest zemsta za śmierć bliskich 
oraz tajemniczego i spokojnego mnicha (Jet Li). Mnisi wprowadzają 
chłopca w tajniki chińskich sztuk walki i kiedy już chłopak nieźle sobie 
radzi, pomagają mu w powierzonej przez starca ważnej misji. 
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BATLLESTAR  GALACTICA- sezon 
drugi  5 dvd – pakiet  na 7 dni 
Po raz pierwszy na DVD kontynuacja przebojowej serii sci-fi! Wraz z 
początkiem epickiego, drugiego sezonu Battlestar Galactica zaostrza się 
walka o ocalenie ludzkość, a populacja kosmicznej floty staje w obliczu 
groźby wojny domowej pomiędzy zwolennikami prezydent Roslin i 
komandora Adamy. Rozpoczyna się nowa fascynująca przygoda, której 
intensywność i dramatyzm wręcz nie pozwolą oderwać się od ekranu. 
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UDERZENIE 
Zbłąkana asteroida uderza w powierzchnię księżyca powodując 
gigantyczną eksplozję skalnych odłamków. W ciągu kilku dni po 
zderzeniu, na Ziemię ogarnia fala katastroficznych anomalii. To, co 
zaczęło się jako największy i najpiękniejszy deszcz meteorytów widziany 
od 10.000 lat, niespodziewanie może stać się przyczyną potencjalnej 
kolizji księżyca z Ziemią. Naukowcy Alex Kittner (David James Elliott, 
serial TV"JAG") i Maddie Rhodes (Natasha Henstridge, Gatunek) mają 
39 dni, aby zmienić tor lotu księżyca i uratować ludzkość przed zagładą. 
W filmie występuje także James Cromwell (W. i Zielona Mila).  
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KSIĘGA  OCALENIA   
Rok 2044. Jakieś 30 lat po wojnie, która zamieniła świat w wymarłą 
pustynię, samotny człowiek przemierza pustkowie, które kiedyś było 
Ameryką. To Eli (Denzel Washington) - samotnik i wolny strzelec. 
Mężczyzna jest w posiadaniu tajemniczej księgi, w której znajduje się 
"klucz" i wiedza niezbędna do ocalenia ludzkości. Podczas podróży 
bohater trafia do małego miasteczka zarządzanego przez burmistrza - 
tyrana Carnegie (Gary Oldman). Despota, chcąc przejąć totalną władzę 
nad ludźmi, za wszelką cenę próbuje wejść w posiadanie księgi. Na 
drodze Eliego staje również niezwykle seksowna dziewczyna o imieniu 
Solara (Mila Kunis).  
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ASYSTENT  WAMPIRA   
Fantastyczna opowieść z dreszczykiem oparta na książkowym 
bestsellerze. Odwiedzając objazdowy cyrk dziwadeł, 16-letni Darren 
zostaje ugryziony przez wampira (John C. Reilly). Chłopiec unika 
śmierci i jako nieumarła istota przyłącza się do niesamowitej trupy 
Cirque Du Freak, pełnej zdumiewających pokrak i dziwolągów (Salma 
Hayek i Willem Dafoe w niezwykłych rolach). Kiedy wybucha wojna 
pomiędzy rasą wampirów a ich odwiecznym wrogiem, odwaga Darrena 
stanie się ostatnią nadzieją dla zagrożonej ludzkości. 
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ALICJA  W   KRAINIE  CZARÓW  
 Zajrzyj w głąb króliczej nory i wraz z Alicją przeżyj fantastyczną, pełną 
magii przygodę. Walt Disney Pictures i Tim Burton przedstawiają 
"Alicj ę w Krainie Czarów" - pomysłową wariację na temat jednej z 
najbardziej uwielbianych opowieści wszech czasów.  
Dziewiętnastoletnia Alicja (Mia Wasikowska) powraca do dziwacznego 
świata, który po raz pierwszy odwiedziła jako dziecko, i wyrusza w 
podróż, by odkryć swe prawdziwe przeznaczenie. Na jej drodze staną 
m.in. Szalony Kapelusznik (Johnny Depp), Biała Królowa (Anne 
Hathaway), Czerwona Królowa (Helena Bonham Carter) i Biały Królik 
(Michael Sheen). Przyłącz się do Alicji i podejmij wędrówkę przez 
Krainę Czarów, miejsce bardziej niesamowite, niż mógłbyś sobie 
wyobrazić. Spotkaj ukochanych bohaterów z dzieciństwa, którzy w 
filmie Burtona zmienili się w postacie bardziej zdumiewające i barwne, 
niż kiedykolwiek wcześniej.  



854 

 

PARNASSUS   
Doktor Parnassus ze swoim objazdowym teatrem "Imaginarium" 
przemierza świat. Każde przedstawienie pozwala publiczności na 
niezwykłą podróż do świata wyobraźni: ich marzeń i lęków. Jednak 
Parnassus ma pewien mroczny sekret. Przez lata skrywane wydarzenie z 
młodości zmusza go, by wziąć udział w pojedynku, którego stawką 
będzie życie jego córki. Pojedynku z diabłem... 
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KITARO + KITARO.  KL ĄTWA  
MILLENIUM  
Dwie części porywającej baśniowej opowieści fantasy. 
Kontynuacja przygód dzielnego nastolatka stojącego na straży 
równowagi między światem ludzi, a krainą duchów.  
Kitaro znów wyrusza w drogę, by stanąć oko w oko z mrocznymi siłami 
świata duchów, które zagrażają naszemu światu. Chłopiec musi także 
znaleźć w sobie siłę, by powstrzymać złowrogie dążenie w świecie ludzi. 
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MOST  DO  TERABITHII   
Terabithia to sekretna kraina, do której można dostać się jedynie za 
pomocą zaczarowanej liny zawieszonej dawno temu na drzewie 
rosnącym na brzegu rzeki. Władcami tej twierdzy w środku lasu są Jess i 
Leslie. Terabithia jest ich tajemnicą. Strzegą jej i walczą o nią. Jednak 
pewnego dnia wydarzy się coś, co wszystko zmieni… 
Na podstawie "Mostu do Terabithii" powstał film, zrealizowany przez 
producentów "Opowieści z Narnii", do którego zdjęcia kręcono w Nowej 
Zelandii, a fascynujący świat Terabithii ożywili montażyści "Władcy 
Pierścieni". 
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ZIEMIOMORZE 
Ekranizacja pierwszego tomu pięcioksięgu "Ziemiomorze" Ursuli K. Le 
Guin, jednego z najważniejszych cykli literatury fantasy. Wielki mag 
Ogion Milczący przybywa do biednej gontyjskiej wioski, aby poznać 
chłopca, który uratował jej mieszkańców przed atakiem wrogów. Zrobił 
to za pomocą kilku magicznych zaklęć, których nauczyła go ciotka, 
miejscowa wiedźma. Ogion postanawia zaopiekować się chłopcem - 
nadaje mu sekretne imię i wysyła do krainy czarnoksiężników, na wyspę 
Roke. Tam pod kierunkiem dziewięciu mistrzów, kształcą się młodzi 
kandydaci na magów. Ged nie tylko uczy się władać daną mu mocą, ale 
też panować nad młodzieńczą zapalczywością oraz akceptować to co 
nieuniknione. 
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PRZYSIĘGA 
Mała dziewczynka Qingcheng przemierza usiane trupami pola bitwy w 
poszukiwaniu jedzenia. Niespodziewanie pojawia się przed nią Bogini, 
obiecująca wieczną urodę i uwielbienie ze strony mężczyzn, za cenę 
tego, że nigdy nie będzie mogła żyć z człowiekiem, którego pokocha. 
Qingcheng zgadza się, uznając tym samym, że takie będzie jej 
Przeznaczenie, którego nic nie będzie mogło zmienić, chyba że czas 
popłynie wstecz, wiosną nastanie zima, a umarli zmartwychwstaną. Po 
latach, jako opływająca w luksusy księżna, żałuje przysięgi złożonej 
Czarodziejce, ponieważ wszystkich wybrańców jej serca dotykały 
tragedie. Ponownie zakochana w mężczyźnie w Szkarłatnej Zbroi i Złotej 
Masce, który ratuje ją od niechybnej śmierci, zadręcza się myślą o 
nieuchronnym końcu szczęścia. 
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PERCY   JACKSON  I   BOGOWIE   
OLIMPIJSCY  
Współczesna rzeczywistość miesza się ze światem mitycznym w 
piorunującej przygodzie. Pierce Brosnan, Rosario Dawson i Uma 
Thurman w niepowtarzalnych kreacjach. Percy Jackson nie jest zwykłym 
nastolatkiem... właśnie dowiedział się, że jest synem Posejdona i 
oskarżono go o kradzież najpotężniejszej broni na świecie - pioruna 
Zeusa. Podczas gdy nad głową Percy'ego zbierają się czarne chmury, on 
sam wyrusza w długą i pełną niespodzianek podróż, aby dowieść swej 
niewinności, odzyskać piorun i zapobiec wojnie między bogami, która 
mogłaby zniszczyć świat.  
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KSIĘŻNICZKA  MARSA   
John Carter (Antonio Sabato, Jr.) zostaje ciężko ranny podczas służby w 
Afganistanie. Udział w tajnym rządowym eksperymencie jest jego jedyną 
szansą na przeżycie. Dzięki teleportacji, zostaje przeniesiony na Marsa, 
gdzie odzyskuje siły, a dzięki mniejszej grawitacji nabywa nadludzkich 
zdolności poruszania się. Początkowo jako intruz jest zakładnikiem 
plemienia Tharków, jednak z czasem zyskuje zaufanie i szacunek 
tubylców. Sytuacja Cartera komplikuje się, gdy zakochuje się w 
księżniczce Dejah Thoris (Traci Lords - "Zack i Miri kręcą porno"), 
pozostającej w niewoli Tharków...Film powstał na podstawie powieści 
Księżniczka Marsa, Edgara Rice'a Burrougs'a (twórcy Tarzana). 
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2012:  SUPERNOVA   
Ludzkość po raz kolejny staje w obliczu globalnej zagłady. Tym razem 
naszej planecie zagraża dogorywająca supernowa z pobliskiej galaktyki. 
Naukowcy przewidują, że jej spodziewany wybuch, który nastąpi lada 
moment, może zagrozić wszelkiemu życiu na Ziemii. Tym razem, 
niebezpieczeństwem będzie jednak śmiertelne promieniowanie, które 
wydzieli się po wybuchu gwiazdy i dotrze do Układu Słonecznego. 
Grupa naukowców, pod przewodnictwem wybitnego astrofizyka, będzie 
musiała zapobiec katastrofie. 
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KOLOR   MAGII    
Film na podstawie słynnej powieści Terrego Pratchetta. 
Niekompetentny mag Rincewind przypadkiem zostaje przewodnikiem 
pierwszego w dziejach Świata Dysku turysty - naiwnego optymisty 
Dwukwiata oraz jego magicznego Bagażu. Podczas podróży czeka ich 
walka z magami, ukrywanie się przed druidami i lot na smoku. Ale czy 
Rincewind zdoła pokonać maga Trymona i ocalić Świat Dysku przed 
całkowitym unicestwieniem? 
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IRON  MAN  2   
Robert Downey Jr. powraca jako miliarder Tony Stark w niesamowitym 
sequelu światowego przeboju. Teraz, gdy jego sekret wyszedł na jaw, 
życie Tony'ego stało się bardziej intensywne niż kiedykolwiek. Kuszeni 
możliwością zdobycia wielkiej mocy lub kierując się chęcią zysku, 
wszyscy chcą położyć ręce na technologii Iron Mana... ale dla Ivana 
Vanko ("Whiplash") jest to wyłącznie sprawa zemsty! Tony jeszcze raz 
musi przywdziać strój super bohatera i stawić czoła swojemu 
największemu wrogowi. Jednak tym razem nie staje do walki sam. Iron 
Man 2 to "niezwykle widowiskowy" film, w którym świetne kreacje 
stworzyli także Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle i 
Scarlett Johansson. 
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DIUNA 
Kontrowersyjna ekranizacja fantastycznej powieści Franka Herberta 
wyreżyserowana przez Davida Lyncha. 
Planeta Arrakis, zwana też Diuną, jest jedyną planetą we wszechświecie, 
na której znajdują się złoża melanżu – substancji umożliwiającej 
jasnowidzenie niezbędne do uniknięcia niebezpieczeństw podczas 
międzygalaktycznych podróży. Kiedy władza nad Diuną zostaje przejęta 
przez ród Atrydów, na planetę przybywa książę Leto wraz z lady Jessicą 
i synem Paulem. Jednak poprzedni władcy – Harkonnenowie – nie 
zamierzają oddać planety bez walki, zwłaszcza że stawką jest również 
absolutne panowanie we wszechświecie.  
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NIEKO ŃCZĄCA  SIĘ  OPOWIEŚĆ   
Bastian to młody chłopiec, który zamyka się w sobie po śmierci swojej 
matki. Zaczyna mieć problemy w szkole, nie potrafi nawiązać kontaktu z 
ojcem czy innymi dziećmi. Uciekając przed pewną szkolną bandą, 
przypadkiem wpada do pewnego antykwariatu, gdzie znajduje 
niesamowitą księgę, dzięki której Bastian odwiedza niesamowitą, 
fantastyczną krainę, której grozi zniszczenie i tylko on będzie w stanie 
uratować tę krainę i piękną cesarzową... 
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ZAGUBIENI  W   KOSMOSIE   
Rok 2058. Ziemia jest przeludniona, jej zasoby naturalne ulegają 
dramatycznemu wyczerpaniu. Jedynym ratunkiem dla rodzaju ludzkiego 
wydaje się być kolonizacja innej planety. Naukowcy budują specjalne 
wrota, które pozwalają poruszać się szybciej niż światło, jednak tylko 
wtedy, gdy istnieją drugie takie wrota u celu podróży. Rola "kolumbów", 
którzy jako pierwsi mają dotrzeć na odległą planetę Alpha Prime 
przypada rodzinie Robinsonów. Profesor John Robinson (William Hurt), 
jego żona Maureen (Mimi Rogers), ich córki Judy (Heather Graham) i 
Penny (Lacey Chabert) oraz syn Will (Jack Johnson) wyruszają na 
podbój kosmosu.  
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NIESPOKOJNY 
Akcja filmu rozgrywa się w świecie fantazji. Gdzieś pomiędzy piekłem a 
niebem, w czyśćcu toczy się odwieczna walka pomiędzy dobrem a złem. 
Ta opowieść to historia wojownika, który wyrusza w podróż do świata 
umarłych dusz zwanego Jungcheon, w poszukowaniu swojej utraconej 
miłości. Wojownik odnajduje swoją ukochaną, ale ta jest teraz aniołem i 
nie pamięta go... 
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BATLLESTAR   GALACTICA.  PLAN 
 Cyloni zostali stworzeni jako roboty mające służyć ludzkości. Jednak 
zbuntowali się i ewoluowali, zupełnie upodobniając się do ludzi. Ich plan 
był prosty i zakładał całkowitą eksterminację rasy, która chciała ich 
zniewolić. Kiedy okazało się, że niszczycielski atak Cylonów przetrwała 
garstka niedobitków, agresorzy zostali zmuszeni do improwizacji. 
Battlestar Galactica: Plan opowiada historię dwóch potężnych cylońskich 
przywódców, działających oddzielnie, ale absolutnie zdeterminowanych 
by ukończyć swą niszczycielską misję.  
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UCZEŃ   CZARNOKSIĘŻNIKA    
Rzeczywistość może być bardziej zaskakująca, niż ci się wydaje! 
Przekonaj się o tym, oglądając nową, zapierającą dech w piersiach 
produkcję twórców „Skarbu narodów”. Mistrz magii, Balthazar Blake 
(Nicolas Cage), prowadzi odwieczną walkę z mocami zła. Gdy spotyka 
pozornie przeciętnego Dave’a (Jay Baruchel) i wyczuwa jego ukryty 
potencjał, postanawia wziąć niechętnego nowicjusza pod swoje skrzydła. 
Intensywny kurs sztuki magicznej całkowicie odmienia życie 
zakompleksionego chłopaka. Wyrusz w podróż po mrocznych 
zakamarkach Nowego Jorku i zanurz się w tajemniczym świecie 
magicznych intryg. „Uczeń czarnoksiężnika” to trzymający w napięciu, 
pełen spektakularnych efektów specjalnych film, który przypadnie do 
gustu wszystkim fanom gatunku fantasy! W filmie oprócz Nicolasa 
Cage’a wystąpili Alfred Molina oraz Monica Bellucci. 
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OPOWIEŚĆ   WIGILIJNA    
Walt Disney Pictures przedstawia niezwykłą adaptację klasycznego 
dzieła Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”. 
Trzy duchy zabierają skąpca Ebenezera Scrooge’a (Jim Carrey) w 
niezwykłą podróż, podczas której odkrywa, co w życiu jest naprawdę 
ważne oraz jakie jest prawdziwe znaczenie Świąt Bożego Narodzenia. 
„Opowieść wigilijna” to ciepły, podnoszący na duchu film, który 
wzruszy, ale również rozbawi ciebie oraz twoich bliskich. Wspaniała 
animacja oraz fascynujące materiały dodatkowe sprawią, że ta 
ponadczasowa historia doda blasku i radości każdej kolejnej Gwiazdce w 
twoim domu! 
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WIEDŹMIKOŁAJ 
Film na podstawie słynnej powieści Terrego Pratchetta. 
Zbliża się Noc Strzeżenia Wiedźm. Mieszkańcy Ankh-Morpork 
przygotowują się do świąt - ozdabiają domy, ubierają drzewka, a 
padający śnieg podkreśla uroczysty nastrój. Jednak coś wisi w 
powietrzu... Okazuje się, że zaginął Wiedźmikołaj. Jego miejsce zajmuje 
Śmierć i i z pomocą wnuczki Susan Sto Helit próbuje przywrócić wiarę 
w Wiedźmikołaja. Jeśli zawiodą, nad Światem Dysku już nigdy nie 
wstanie Słońce... 
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OBCY – ÓSMY  PASAŻER NOSTROMO 
Załoga statku kosmicznego Nostromo, zaintrygowana tajemniczymi 
sygnałami z opustoszałej planety, odkrywa na miejscu dziwną formę 
życia. Nie wiedzą, że jedynym jej celem jest całkowita destrukcja 
rodzaju ludzkiego. Jeden za drugim, po kolei, wszyscy członkowie załogi 
giną zamordowani przez Obcego. Zostaje tylko Ripley, która 
doprowadza do wybuchowego finału. 

1107 

 

ZAĆMIENIE   
Edward (Robert Pattinson) zgadza się zamienić Bellę (Kristen Stewart) w 
wampira – pod warunkiem jednak, że wezmą ślub. Ten pomysł nie 
podoba się zazdrosnemu o dziewczynę Jacobowi (Taylor Lautner). 
Młody wilkołak oferuje Belli coś, czego Edward nigdy nie będzie w 
stanie jej zapewnić – normalne życie bez konieczności picia krwi i 
ukrywania swojej tożsamości. Tymczasem do mieszkańców miasteczka 
dochodzą niepokojące wieści o zniknięciach kolejnych osób. Cullenowie 
wkrótce odkrywają, że nie są jedynymi wampirami zamieszkującymi 
okolice stanu Waszyngton. Sytuacja staje się na tyle poważna, że rodzina 
wampirów i plemię wilkołaków będzie musiało załagodzić spór i 
współpracować, aby oddalić zbliżające się niebezpieczeństwo. 
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TRON  -  DZIEDZICTWO 
Zanurz się w cybernetycznym wszechświecie i przeżyj przygodę 
przekraczającą granice twojej wyobraźni! TRON: Dziedzictwo to 
olśniewający film Disneya, który zachwyci cię rewolucyjnymi efektami 
wizualnymi najnowszej generacji. Uwięziony w cyfrowej rzeczywistości 
Kevin Flynn (Jeff Bridges), najgenialniejszy twórca gier video w historii, 
podejmuje próbę kontaktu ze swoim synem, Samem (Garrett Hedlund). 
Chłopak wyrusza w zdumiewającą podróż, by ocalić dawno 
niewidzianego ojca. Z pomocą przyjdzie mu nieustraszona wojowniczka 
Quorra (Olivia Wilde), która stanie u boku Flynnów w ostatecznej  
bitwie dobra ze złem.TRON: Dziedzictwo zagwarantuje ci niezrównaną 
rozrywkę, a unikalne materiały dodatkowe zawarte na płycie pozwolą ci 
poznać jeszcze więcej sekretów wyjątkowego cyfrowego królestwa. 
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HARRY   POTTER   I   INSYGNIA  
ŚMIERCI  1  
(jednopłytowa edycja) 
 
Pierwsza część finału największej filmowej sagi wszech czasów. Harry, 
Ron i Hermiona wyruszają z niebezpieczną misją, by odnaleźć i 
zniszczyć horkruksy, w których tkwi tajemnica siły Valdemorta. Zdani 
tylko na siebie, ścigani teraz bardziej niż kiedykolwiek, mogą polegać 
tylko na sobie… a Siły Ciemności, które są blisko, próbują ich rozdzielić. 
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PODRÓŻ   WĘDROWCA  DO   ŚWITU. 
OPOWIEŚCI  Z   NARNII   
Wróć do pełnego cudownej magii, epickiego świata stworzonego przez 
C.S. Lewisa w trzeciej części ukochanych przez widzów fantastycznych 
przygód Opowieści z Narnii. Lucy i Edmund Pevensie zostają wraz ze 
swoim kuzynem Eustachym wciągnięci do wnętrza obrazu i 
przetransportowani do Narnii. Tam trafiają na pokład wspaniałego statku, 
o dumnej nazwie Wędrowiec do świtu, gdzie przyłączają się do króla 
Kaspiana i szlachetnej myszy Ryczypiska. Odważni podróżnicy 
wyruszają w rejs na tajemnicze wyspy, gdzie muszą stawić czoła 
mitycznym potworom. Celem misji jest odnalezienie potężnego lwa 
Aslana, a od jej powodzenia zależny jest los całej Narnii! 
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OSTATNI  WŁADCA  WIATRU   
 
Zobacz porywającą przygodę, opartą na znanym serialu Nickelodeon 
Avatar: Ostatni Władca Wiatru. Dołącz do Aanga, niezwykłego chłopca, 
który posiada niesamowitą moc. Przeżyj emocjonującą podróż po 
egzotycznej krainie, pełnej magicznych stworów i potężnych przyjaciół. 
Będąc Avatarem, tylko on ma szansę zakończyć odwieczny konflikt 
między czterema narodami: Powietrza, Wody, Ziemi oraz Ognia. 
Inspirująca historia i ekscytująca rozrywka dla całej rodziny! 
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THOR  
Świat ma wielu bohaterów... jednak tylko jeden z nich jest bogiem. 
Arogancki wojownik Thor (Chris Hemsworth, Star Trek) zostaje 
wygnany z Asgardu na Ziemię, gdzie musi walczyć, by odzyskać 
utracone moce. Ścigany przez ciemne siły, upadły władający piorunami 
bóg musi poczuć, że jest gotowy do walki i odkryć, czego potrzebuje, by 
stać się prawdziwym bohaterem.W tej wielkiej, kinowej przygodzie 
nazywanej przez krytyków "ekscytującą i fantastyczną rozrywką"(Harry 
Knowles, Ain't It Cool News) występują także Natalie Portman (Czarny 
Łabędź) i Anthony Hopkins (Boewulf). 
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HARRY   POTTER   I   INSYGNIA  
ŚMIERCI  2   
 
Walka pomiędzy siłami dobra i zła przeradza się w otwartą wojnę. Nikt 
nie może czuć się bezpieczny. Jest jeszcze Harry, który być może będzie 
musiał zdobyć się na największe poświęcenie gdy stanie do ostatecznego 
pojedynku z Lordem Voldemortem… Zobacz wielki finał serii wszech 
czasów! 
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PRZED   ŚWITEM  CZ.1   
Ekranizacja pierwszej części ostatniego tomu bestsellerowej sagi 
Stephenie Meyer. 
Po pięknym ślubie i hucznym weselu, Bella (Kristen Stewart) i Edward 
(Robert Pattinson) wyjeżdżają na miesiąc miodowy do Rio de Janeiro. W 
tym gorącym mieście karnawału, młodzi mogą wreszcie w pełni cieszyć 
się sobą i oddawać namiętności. Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży, 
która staje się początkiem pełnych dramatyzmu wydarzeń. Narodziny 
dziecka wzbudzą niepokój Volturi - przywódców świata wampirów, a 
także zmuszą Jacoba (Taylor Lautner) do wyboru między przyjaźnią a 
miłością. Ostateczną decyzję podejmie także Edward. Podaruje Belli 
nieśmiertelność, ale czy zdąży na czas i czy uda mu się ocalić to, co 
kocha najbardziej? 
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HARRY POTTER I WI ĘZIEŃ 
AZKABANU  
 Trzecia część sagi Harry Potter. Harry oraz Ron i Hermiona - jego 
najlepsi przyjaciele - rozpoczną trzeci rok nauki w Szkole Magii i 
Czarodziejstwa w Hogwarcie. Kiedy przyjeżdżają do Hogwartu, okazuje 
się, że atmosfera w szkole jest bardzo napięta - groźny przestępca uciekł 
z więzienia w Azkabanie, a złowieszczy więzienni strażnicy pilnują 
szkoły. 
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JA,  ROBOT  
Akcja rozgrywa się w przyszłości, w świecie, w którym dokonano 
genialnych wynalazków pozwalających na pełną automatyzację życia. 
Najlepszymi przyjaciółmi człowieka stały się supernowoczesne roboty, 
które towarzyszą mu na każdym kroku. Detektyw Del Spooner, prowadzi 
śledztwo w sprawie tajemniczej zbrodni. Wszystko wskazuje na to, że 
popełnił ją robot, który wymknął się spod kontroli. 
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GNIEW  TYTANÓW    
Mija dziesięć lat od pamiętnej wyprawy, kiedy Perseusz (Sam 
Worthington) wraz z towarzyszami udali się do podziemnego świata, by 
stawić czoła samemu Hadesowi (Ralph Fiennes), oraz zgładzić 
potwornego Krakena. Syn Zeusa wiedzie spokojne życie rybaka i 
samotnie wychowuje swego dziesięcioletniego syna. Tymczasem na 
Olimpie rozpoczyna się walka o dominację pomiędzy Olimpijskimi 
Bogami na czele z Zeusem (Liam Neeson), a Tytanami i ich straszliwym 
przywódcą, ojcem Zeusa, Hadesa i Posejdona - Kronosem (Danny 
Houston), który zdołał uwolnić się z podziemnych lochów Tartaru. 
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IGRZYSKA  ŚMIERCI  
  Nominowani do Oscara Jennifer Lawrence ("Do szpiku kości") i 
Woody Harrelson ("Skandalista Larry Flint"), oraz Liam Hemsworth 
("Niezniszczalni 2") i Lenny Kravitz ("Hej, skarbie") w ekranizacji 
pierwszej części bestsellerowej trylogii Suzanne Collins. 
 
Co roku na ruinach kontynentu, który niegdyś nazywany był Ameryką 
Północną, rozgrywa się bratobójcza walka. Naród Panem wysyła chłopca 
i dziewczynę z każdego z dwunastu dystryktów, by wzięli udział w 
organizowanych przez bezwzględne władze igrzyskach. Bohaterem 
transmitowanego przez telewizję turnieju zostaje ostatnia osoba, która 
utrzyma się przy życiu. W przeciwieństwie do znakomicie wyszkolonych 
zawodników, Katniss (Jennifer Lawrence) zdana jest wyłącznie na 
własny instynkt, spryt, odwagę oraz pomoc byłego mistrza (Woody 
Harrelson). Jeśli kiedykolwiek ma zobaczyć jeszcze rodzinny Dystrykt 
12, musi dokonać rzeczy niemożliwych...  
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HOBBIT  NIEZWYKŁA  PODRÓ Ż   
 
Pierwszy z filmowej trylogii - opartej na ponadczasowym arcydziele 
Hobbit, czyli tam i z powrotem autorstwa J.R.R. Tolkiena - Hobbit: 
Niezwykła podróż podąża śladami Bilbo Bagginsa, który wyrusza na 
epicką wyprawę by odzyskać legendarne królestwo Krasnoludów i 
pokonać smoka Smauga. W drodze Hobbit nie tylko odkryje w sobie 
odwagę i pomysłowość, ale zdobędzie też pierścień, który wpłynie na 
losy całego Śródziemia. Hobbit: Niezwykła podróż to największe 
wydarzenie filmowe od czasu ekranizacji serii Władca Pierścieni. 
 
 
 
 
 
 



1209 HOBBIT  PUSTKOWIE  SMAUGA   
 
Druga część filmowego arcydzieła w reżyserii Petera Jacksona. Hobbit 
Bilbo Baggins, Czarodziej Gandalf i Trzynastu Krasnoludów 
przemierzają niebezpieczne ostępy, aby dotrzeć do Samotnej Góry i 
pokonać smoka Smauga. Hobbit: Pustkowie Smauga wciąga znacznie 
bardziej niż pierwsza, znakomita część historii nakręconej na podstawie 
powieści J.R.R Tolkiena. Grupa śmiałków pod wodzą Thorina Dębowej 
Tarczy kontynuuje wyprawę, której celem jest odzyskanie Ereboru - 
Królestwa Krasnoludów. Zmierzając w kierunku Samotnej Góry, 
spotkają krwiożercze Pająki z Mrocznej Puszczy, niedźwiedzia-
wojownika Beorna, Leśne Elfy dowodzone przez Legolasa, Taurielę i 
Króla Thranduila oraz tajemniczego łucznika zwanego Bardem, który 
pomaga im dostać się do Miasta Na Jeziorze. Kiedy wreszcie ujrzą górę, 
staną przed największym wrogiem - Smokiem Smaugiem. Ciekawostką 
jest, że do roli ziejącego ogniem stwora Peter Jackson zaangażował 
Benedicta Cumberbatcha ("Sherlock") - to dzięki niemu smok ma nieco 
uwodzicielski głos. 

1211 NIEZGODNA 
 
W metropolii wzniesionej na ruinach Chicago idealne społeczeństwo 
budowane jest na zasadzie selekcji. Każdy nastolatek musi przejść test 
predyspozycji określający jego przynależność do jednej z pięciu grup. 
Jeśli nie posiadasz żadnej z pięciu kluczowych cech, będziesz żyć na 
marginesie. Jeśli zaś masz więcej niż jedną z nich, jesteś 
NIEZGODNYM i czeka Cię całkowita eliminacja. Chyba, że - tak jak 
Beatrice - uda Ci się uciec i znaleźć drogę do podziemnego świata ludzi, 
którzy zdecydowali się rzucić wyzwanie bezdusznemu systemowi. 
Beatrice musi znaleźć w sobie dość odwagi, by zaryzykować wszystko w 
walce o to, co kocha najbardziej. 

1212 W  PIERŚCIENIU  OGNIA 
Kontynuacja pierwszej części "Igrzysk śmierci" ze świetną obsadą: 
Jennifer Lawrence, Joshem Hutchersonem, Liamem Hemsworthem oraz 
zdobywcą Oscara Philipem Seymourem Hoffmanem. Igrzyska śmierci: 
W pierścieniu ognia to trzymająca w napięciu dalsza historia 
zwycięzców Głodowych Igrzysk. Katniss Everdeen (Lawrence) i Peeta 
Mellark (Hutcherson) udają się na obowiązkowe Tournée Zwycięzców. 
W chwale bohaterów odwiedzają kolejne części kraju. Nie spodziewają 
się, że ich wyczyn tak poruszy mieszkańców i wywoła społeczne 
zamieszki. W obliczu rozruchów prezydent Snow (Donald Sutherland) 
planuje zorganizować jubileuszowe, 75 Igrzyska. Teraz dawni zwycięzcy 
będą musieli stanąć przeciw sobie. Sytuacja robi się napięta, dojdzie do 
wydarzeń, które mogą zmienić państwo Panem na zawsze. 
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WOJOWNICZE  ŻÓŁWIE  NINJA  
 
Wojownicze Żółwie Ninja są większe i lepsze niż kiedykolwiek w tym 
przebojowym filmie pełnym akcji i humoru.  
Gdy Nowy Jork jest w tarapatach, to właśnie oni - czterej bracia, 
kochający pizzę wojownicy ninja - muszą go ocalić. Z pomocą reporterki 
April O`Neil (Megan Fox) i mistrza Splintera, niezwykli bohaterowie 
stawiają czoła swemu przeznaczeniu i największemu wrogowi - 
złowieszczemu Shredderowi  



 
1228 GODZILLA  

 
Wielki powrót najsłynniejszego potwora w historii.  
Godzilla to pełna doskonałych efektów specjalnych, poruszająca historia 
o ludzkiej odwadze i pojednaniu w obliczu nieprzezwyciężonych sił 
natury. Budzące respekt radioaktywne monstrum wyłania się z głębin, by 
przywrócić światu równowagę, gdy ludzie okazują się bezbronni. 

1233 NIESAMOWITY  SPIDER-MAN  2   
 
Wspaniale jest być Spider-Manem (Andrew Garfield). Dla Petera Parkera 
nic nie może się równać z uczuciem, jakiego doświadcza, kiedy kołysze 
się między drapaczami chmur, będąc bohaterem, lub spędzając czas z 
Gwen (Emma Stone). Lecz bycie Spider-Manem ma swoją cenę: tylko 
Spider-Man może ochronić Nowojorczyków przed budzącymi grozę 
złoczyńcami, którzy zagrażają miastu.  
Wraz z pojawieniem się Electro (Jamie Foxx), Peter musi stawić czoła 
wrogowi daleko bardziej potężnemu niż on sam. Kiedy powraca jego 
stary przyjaciel Harry Osborn (Dane DeHaan), Peter uświadamia sobie, 
że jego wszyscy wrogowie mają ze sobą jedną rzecz wspólną: Oscorp. 
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WIĘZIEŃ  LABIRYNTU 
 
W tym przyprawiającym o szybsze bicie serca thrillerze, opartym na 
motywach bestsellerowej powieści, Thomas (Dylan O'Brien, serial MTV 
„Teen Wolf: Nastoletni wilkołak”) budzi się uwięziony w ogromnym, 
stale zmieniającym się labiryncie, wśród grupy chłopców, którzy nie 
pamiętają świata zewnętrznego. Stawiając czoła przeszkodom i 
niebezpieczeństwom, czyhającym na każdym kroku, wśród których 
szczególnie śmiercionośni są Dozorcy-Buldożercy wędrujący nocami 
betonowymi korytarzami, Thomas i inni muszą ścigać się z czasem idąc 
za wskazówkami, by odkryć swój prawdziwy cel... i znaleźć wyjście, 
zanim będzie za późno! 
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JESTEM  NUMEREM  CZTERY   
 
Troje zginęło, jestem Numerem Cztery. 
Przybyło nas tu dziewięcioro. Wyglądamy tak jak wy. Mówimy jak wy. 
Żyjemy pośród was. Ale nie jesteśmy wami. Umiemy robić rzeczy, o 
jakich wy możecie tylko pomarzyć. Posiadamy moce, o jakich wy 
możecie tylko pomarzyć. Jesteśmy silniejsi i szybsi niż cokolwiek, co 
zdarzyło wam się widzieć. Jesteśmy superbohaterami, jakich wielbicie  i 
oglądacie w filmach i komiksach – ale my jesteśmy prawdziwi. 
Naszym zadaniem było dorastać, szkolić się, zdobyć siłę i zjednoczyć 
się, by pokonać ich w walce. Ale oni wykryli nas pierwsi i zaczęli nas 
tropić. Teraz my wszyscy uciekamy. Spędzamy życie w ukryciu, w 
miejscach, do których nikt by nie zajrzał, wtapiając się w otoczenie. 
Żyjemy pośród was, o czym wy nie wiecie. 
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KOSOGŁOS  CZ.1   
 
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) trafia do Dystryktu 13 po tym, jak 
raz na zawsze położyła kres Głodowym Igrzyskom. Wbrew kłamliwej 
propagandzie, rebelianci przetrwali zemstę Kapitolu. Pod 
przewodnictwem pani prezydent Coin (Julianne Moore) przygotowują się 
do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss, mimo początkowych wahań, 
zgadza się wziąć udział w walce. Czy odnajdzie się w roli 
przywódczyni? Czy stanie się Kosogłosem, symbolem nadziei i oporu 
przeciw tyranii prezydenta Snowa? 

 


