
15.04.2022
ФАНТАСТИЧНИ ЖИВОТНИ: 

ТАЙНИТЕ НА ДЪМБЪЛДОР

Фентъзи
Професор Албус Дъмбълдор (Джуд Лоу) знае, че могъщият черен магьосник Гелърт 

Гринделвалд (Мадс Микелсен) крои планове да завземе магическия свят. Старо обещание 

пречи на Дъмбълдор да се изправи сам срещу него и затова поверява опасната задача на 

магизоолога Нют Скамандър (Еди Редмейн). Той ще трябва да поведе екип от 

магьосници, вещици и един смел мъгъл-пекар на съдбовна мисия, която ще ги срещне 

със стари и нови фантастични животни и ще ги изправи срещу растящия легион от 

последователи на Гринделвалд. Когато залогът е толкова голям, колко дълго още може 

Дъмбълдор да стои настрани от конфликта?

ЛОШИTE МОМЧЕТА

Анимация/Комедия/Семеен
Изключително забавна и развлекателна екшън комедия на DreamWorks 

Animation, ще ни срещне с изпечена в престъпния занаят група животни, 

които ще се опитат да направят най-дръзката си измама досега: да се 

превърнат в образцови граждани. 

22.04.2022 ВИКИНГЪТ

29.04.2022
Оглитата: Добре дошли в 

Смърделград

06.05.2022

ДОКТОР СТРЕЙНДЖ В 

МУЛТИВСЕЛЕНАТА НА 

ЛУДОСТТА

13.05.2022 ПОДПАЛВАЧКАТА

20.05.2022 КНИЖАРНИЦА В ПАРИЖ

Комедия, Италия/Франция
Филмът разказва историята на Пиер, парижки търговец на антикварни книги, чийто живот 

се върти около любовта към редките томове и към дъщеря му, страдаща от параплегия. 

Всичко изглежда рутинно и предсказуемо, докато Пиер не среща една буйна и слънчева 

млада жена… След „Чуй ме“, „Да дойдеш на света“, „Никой не се спасява сам“ и 

„Фортуната“ тандемът Серджо Кастелито и Маргарет Мацантини се завръща с още една 

пленителна история, в която блести носителката на „Сезар“ Беренис Бежо.

Кокозайо и Хамстерът на мрака

Приключенски, анимация, семеен, комедия
Young Chickenhare is the adopted son of King Peter, a famous adventurer. 

Part chicken and part hare, he has a really tough time growing up and 

disguises himself as a hare to avoid the mockeries of his peers. When the 

day of the Royal Adventurer Society trials comes, Chickenhare, hampered by 

his disguise, fails miserably. But he is determined to grab a second chance 

and find the Scepter of the Hamster of Darkness, before his evil Uncle Lapin. 

The Scepter will give immense power to its holder. If Lapin gets hold of it, he 

will be unstoppable. Accompanied by his faithful servant Abe, a sarcastic 

turtle, and Meg, a martial arts expert skunk, he sets of on an epic and 

initiatory quest.

27.05.2022 TOP GUN MAVERICK

Екшън, драма
Продължението на „Топ гън“ се развива в наши дни. Асове-пилоти се състезават с 

високотехнологични дронове и изтребители пето поколение. Маверик Мичъл вече е 

инструктор към военноморските сили. Том Казански Ледения („Айс-мен“) е пилот и 

основен съперник на Маверик. Ще видим и порасналия син на Гуус, загинал в 

оригиналния филм.

Елфи в кухнята: Печено - 

сторено

Анимация, комедия, семеен
От цели 200 години елфите живеят под земята и се крият от горния 

свят, избягвайки всякакъв контакт с „неблагодарните и зли“ човеци. Но 

един ден на щурата елфка Елфи й писва от тясното пространство и 

несбъднатите мечти. Заедно с двамата си спътници, елфите Кип и Бък, 

тя отива на повърхността, за да търси съдбата си.

Екшън/приключенски/драма
Базиран на древната скандинавска легенда, която вдъхновява Хамлет на Уилям Шекспир, Викингът разказва историята на младия викингски принц Амлет, който е тласнат по пътя на отмъщението, след 

като става свидетел на убийството на баща си, загинал от ръката на неговия собствен брат. За да сбъдне предопределението си и да се превърне в господар на собствената си съдба, Амлет трябва да 

преодолее смъртната опасност на красивата, но непрощаваща природа на Исландия, да се бие с вражески кланове и да се изправи пред могъщите и мистериозни сили от митовете и легендите на 

викингите, а накрая да се изправи срещу най-големия си враг – собствената си кръв.

Анимация, Приключенски, Семеен
The Oggly family arrive at the municipal rubbish dump of Smelliville and must look for a new home, but they never feel really welcome anywhere. They stink and are for most humans just a tad too oggly. When 

Firebottom, the family dragon, crash-lands on the run-down rubbish tip of the small town of Smelliville, the Ogglies at once feel at home. And it's here they want to stay.

Фентъзи, приключенски, екшън
Неспособен сам да се справи със задачата да овладее излезлия от равновесие всемир, Стрейндж се обръща за помощ към живеещата в изгнание и бореща се със своите собствени вътрешни демони, бивша 

Отмъстителка Уанда Максимоф (Елизабет Олсън) – Червената вещица. Двамата се сблъскват с редица препятствия и противници, сред които някогашният ментор и майстор на мистичните изкуства Карл 

Мордо (Чуетел Еджиофор), безсмъртното древно създание Шума-Горат и с може би най-голямата заплаха за вселената до момента – покварената версия на самия Доктор Стрейндж.

Трилър, фентъзи, хорър
Повече от десетилетие младите родители Анди (Зак Ефрон, Най-великият шоумен) и Вики (Сидни Лемън, Наследници) се укриват в отчаян опит да опазят дъщеря им Чарли (Райън Кийра Армстронг, 

Черната вдовица) от това да бъде заловена и подложена на безкрайни тестове, а безпрецедентните ѝ пирокинетични способности, да бъдат използвани за създаване на оръжие за масово унищожение. 

Анди е научил Чарли да потиска силата си, която се активира от гняв или болка, но когато момичето навършва 11 години, огънят става все по-труден и по-труден за контролиране. След инцидент, който 

разкрива локацията на семейството, мистериозен оперативен агент е изпратен по петите им, за да залови Чарли и да я сложи под контрол веднъж завинаги. Ще има ли Чарли силата да овладее огъня и да 

спаси семейство си?

www.piero97.com


