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Biografi/Drama/Thriller
Andra världskriget. Den briljanta unga 
matematikerna Alan Turing försöker 
knäcka nazisternas Enigmaschiffer. 

During World War II, mathematician Alan 
Turing tries to crack the enigma code 
with help from fellow mathematicians.

Regi Morten Tyldum 
I rollerna Benedict Cumberbatch
 Keira Knightley
 Matthew Goode 
Längd 1 timme och 54 min

Thriller
På Nick och Amy Dunnes femte 
bröllopsdag anmäler Nick sin fru 
saknad. Polisens utredning och en 
massiv mediacirkus drar igång och 
bilden av ett lyckligt äktenskap blir snart 
allt mindre trovärdig. 
 
With his wife’s disappearance having 
become the focus of an intense media 
circus, a man sees the spotlight turned 
on him when it’s suspected that he may 
not be innocent.

Regi David Fincher
I rollerna Ben Affleck
 Rosamund Pike
 Neil Patrick Harris
Längd 2 timmar och 29 min
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Lämna gärna synpunkter!
Hör av dig om du har åsikter om filmurvalet eller något annat. Tveka inte att kon-
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The Imitation Game

Hyrestid och makulering
Filmerna får behållas ombord i 12 månader.  Därefter ansvarar fartyget för att skicka 
in en skriftlig rapport som intygar att filmerna är makulerade. Använd gärna e-post. 
Det går bra att rapportera flera månaders makulering av filmer samtidigt.    
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Gone Girl



Dokumentär
Björn Afzelius var under flera år Sveriges 
mest säljande artist. Han var sångaren 
som kritikerna älskade att hata men som 
publiken beundrade. 

A travel into the life of acclaimed singer 
song writer Björn Afzelius. A man of 
many contradictions as a protest singer, 
political activist as well as beloved ro-
mantic ballad-writer.

Regi   Stefan Berg 
 Magnus Gertten 
I rollerna Björn Afzelius 
 Åge Aleksandersen  
 Marianne Lindberg De Geer 
Längd 1 timme och 6 min

Komedi/Drama
Tvillingarna Maggie och Milo lever på 
skilda håll. Just som de båda känner att 
de nått vägs ände tvingar en oväntad 
återförening dem att ta itu med frågan 
om vad som gick fel i deras liv. 

Having both coincidentally cheated 
death on the same day, estranged twins 
reunite with the possibility of mending 
their relationship.

Regi Craig Johnson 
I rollerna Kristen Wiig 
 Bill Hader 
 Luke Wilson
Längd 1 timme och 3 min

Drama/Thriller 
En ung palestinsk bagare som ständigt 
bryter mot lagen genom att med fara för 
sitt liv klättra över Israels höga separa-
tionsmur, eftersom hans flickvän bor på 
andra sidan av Västbanken. 

A young Palestinian freedom fighter 
agrees to work as an informant after 
he’s tricked into an admission of guilt 
by association in the wake of an Israeli 
soldier’s killing.

Regi  Hany Abu-Assad 
I rollerna Adam Bakri
 Leem Lubany
 Iyad Hoorani
Längd 1 timme och 6 min

Turist Muren The Skeleton TwinsTusen bitar

Drama 
På en krispig alptopp raggar en påflu-
gen fotograf skidturister att fotografera. 
En svensk kärnfamilj blir ombedd att le 
och luta sig mot varandra. Allt ser per-
fekt ut i färgglada skidkläder. Men under 
ytan fattas något. 

A family on a ski holiday in the French 
Alps find themselves staring down an 
avalanche during lunch one day; in 
the aftermath, their dynamic has been 
shaken to its core, with a question mark 
hanging over their patriarch in particular.

Regi Ruben Östlund 
I rollerna Johannes Kuhnke
 Lisa Loven Kongsli
 Clara Wettergren
Längd 2 timmar


