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Døden er kommet til politimanden William Wistings nabolag. Blot tre huse fra hans hjem har en mand siddet
død foran sit tv i fire måneder. Dødsfaldet trækker ingen overskrifter i aviserne, og intet tyder på, at der er
noget kriminelt bag.
Men noget ved sagen vækker nysgerrighed hos Wistings datter, Line, der er journalist. Netop som Line går i
gang med sine undersøgelser, får politiet melding om et andet dødsfald. En mand bliver fundet død i en
granplantage, og han bærer præg af at have ligget der længe. Et opsigtsvækkende fund på den døde sætter
gang i en af de største menneskejagter i norsk kriminalhistorie.
Så længe jeg lever - med danske undertekster. Nu kommer den røde hævner i Marvel`s DEADPOOL 2,
forpremiere tirsdag 15.
Hulemanden Sten - DK tale Hulemanden Sten og hans bedste ven Grøffe bor i et lille stenaldersamfund med
en flok excentriske typer. Superheltene og deres allierede har adskillige gange stået over for modstandere, der
er for mægtige til at besejre for de enkelte individer. 30 i Lidos Største sal. Du er her: Scope En forhistorisk
komedie af folkene bag ”Walter og Trofast” og ”Shaun the Sheep”.

Biografen i Rødding byder på højkvalitets biograffilm lige her tæt på, lokalt i Rødding med masser af gratis
parkeringspladser. 11. verdenskrig er slut, de allierede har overtaget magten i Tyskland, og de jøder, der har
overlevet Holocaust, er blevet placeret i amerikanske rehabiliteringslejre. Hulemanden Sten og hans bedste
ven Grøffe bor i et lille stenaldersamfund med en flok excentriske typer. 18. 3450 allerød tlf. Vælg en dato
for at se hvad der spiller. Bioklub for børn med personligt VIB-medlemskort, rabat på udvalgte film, rabat på
sodavand/popcorn menuer, konkurrencer, gode tilbud og meget mere.
Animationsfilmen 'Hulemanden Sten' (Early Man) handler om en forhistorisk mand, der forener sin stamme
mod en mægtig fjende En forhistorisk komedie af folkene bag ”Walter og Trofast” og ”Shaun the Sheep”.
søndagens program. - Med dansk tale. The Music of Silence Sten drømmer om at jage mammutter og tage på
eventyr, men eventyret finder ham, da en ny slags fjende, den mægtige Lord Snøp fra bronzealderbyen,
invaderer den idylliske dal. søndagens program.

