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Výpadky proudu
Švédsko, 2012,
komedie, 95 minut
Telefonní společnost UNICOM 
stojí na pokraji krachu. Ředitel 
Tord se ji snaží zachránit. Kenneth má 
odevzdat čtvrtletní výkaz hospodaření, ale po-
čítače se proti němu spikly.. Ani jeho milostný 
život za moc nestojí. Briggita si léčí fóbii z pavou-
ků. Záhadný výpadek proudu zkomplikuje už tak 
složitou situaci a změní život všem hlavním hrdi-
nům, zvláště technikům Rolandovi a Jörgenovi, 
kteří jsou přítomni na místě poruchy

Kon-Tiki
Norsko, 2012, 
drama, 118 minut
Na Oscara nominované drama sleduje legen-
dární plavbu norského mořeplavce a dobro-
druha Thora Heyerdhala, během které se v roce 
1947 pokusil společně se svými pěti přáteli 
přeplavit Tichý oceán a tak dokázat Thorovu 
teorii o tom, že Polynésie byla osídlena z Jižní 
Ameriky.

Jen v zrcadle, jako v hádance
Norsko, 2008, 
drama, 91 minut
Cecílie je nemocná, leží v posteli a povídá si s an-
dělem Arielem. Vedou spolu zvláštní rozhovor. 
Ariel chce vědět, jaké je to být člověkem a Ce-
cílii na oplátku prozradí, jak žijí andělé. Film je 
natočený podle knihy Josteina Gaardera.

Král z ostrova Bastoy
Norsko, 2010, 
drama, 120 minut
Natočeno na motivy skuteč-
ných událostí. V roce 1915 při-
chází do nechvalně známé polep-
šovny na ostrově Bastøy sedmnáctiletý Erling, 
který zabil v sebeobraně. Má jasný plán, musí 
utéci dříve, než mu bude osmnáct, kdy bude pře-
vezen do vězení pro dospělé. Postupně se spřá-
telí s ostatními chovanci a jeho rozhodnutí utéci 
sám je podrobeno zkoušce.


