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Geti Nate og Sully 
lesið út úr vísbend-

ingum og ráðið eina elstu 
ráðgátu veraldar gætu 
þeir komist yfir fimm 
milljarða fjársjóð og 
jafnvel fundið bróður 
Nate sem týndist fyrir 
löngu … en bara ef þeim 
lánast að vinna saman.

Block kemst að því 
að samsærið er ekki 

bundið við alríkislög-
regluna heldur nær það 
til æðstu valdamanna í 
bandaríska stjórnkerf-
inu.
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Traust, karakter og hættan sem 
stafar af óbeisluðu valdi ýta leyni-
legum útsendara fram á brún 
hengiflugs í mögnuðu spennu-
myndinni Blacklight.

Travis Block (Liam Neeson) 
lifir og berst utan sjónmáls. Hann 
er lausamaður og „reddari“ fyrir 
ríkisstjórnir. Block er hættulegur 
maður sem hefur meðal annars 
bjargað njósnurum úr hættulegri 
stöðu þegar upp um þá hefur 
komist og nauðsynlegt er að hafa 
snarar og traustar hendur.

Þegar hann kemst að því að 
aðgerð, sem kölluð er Eining, 
beinist gegn óbreyttum borgurum 
og sá eini sem þekkir ástæðuna að 
baki er yfirmaður Blocks, Robin-
son (Aidan Quinn), sem Block 
hafði eitt sinn verið lífvörður fyrir, 
fær hann til liðs við sig blaðakonu 
(Emmy Raver-Lampman). Robin-
son er nú orðinn forstjóri banda-
rísku alríkislögreglunnar, FBI.

Block kemst að því að sam-
særið er ekki bundið við alríkislög-
regluna heldur nær það til æðstu 
valdamanna í bandaríska stjórn-
kerfinu.

Fortíðin leitar hann uppi þegar 
lífi dóttur hans og dótturdóttur 
er ógnað. Nú þarf Block að bjarga 
fólkinu sem hann elskar og draga 
sannleikann fram í dagsljósið til að 
eiga von um endurreisn.

Enginn er óhultur og ekkert 
öruggt þegar leyndarmál eru hulin 
með svartljósi.

Liam Neeson, sem verður sjö-
tugur í júní, ber aldurinn vel og 
klikkar ekki frekar en endranær. n

Smárabíó, Háskólabíó, Laugarás-
bíó, Borgarbíó

Enginn er óhultur og ekkert er öruggt 

Fróðleikur
n  Liam Neeson vann eitt sinn á lyftara í Guinness-bjórverksmiðj-

unni.
n  Liam Neeson átti stuttan feril sem áhugamaður í hnefaleikum.
n  Hlutverkið sem André the Giant lék í The Princess Bride var upp-

haflega ætlað Neeson en Rob Reiner, leikstjóra myndarinnar, 
þótti hann of lágvaxinn þrátt fyrir að hann sé 1,95 metrar á hæð.

n  Liam Neeson er áhugasamur fluguveiðimaður.

Frumsýnd
18. febrúar 2022
Aðalhlutverk:
Liam Neeson, Aidan Quinn, 
Taylor John Smith, Emmy 
Raver-Lampman, Claire van 
der Boom og Yael Stone

Handritshöfundar: 
Nick May, Mark Williams og 
Brandon Reavis

Leikstjóri: 
Mark Williams

Aðdáendur tölvuleikja og Play-
Station ættu að fá eitthvað við sitt 
hæfi í myndinni Unchartered, sem 
er byggð á samnefndum tölvuleik.

Hinn þrautreyndi fjársjóðs-
leitarmaður, Victor „Sully“ Sulli-
van (Mark Wahlberg), ræður hinn 
snjalla Nathan Drake (Tom Hol-
land) til að endurheimta auðæfi 
sem Ferdinand Magellan eignaðist 
og Moncada-fjölskyldan tapaði 
fyrir 500 árum.

Það sem byrjar sem rán breytist 
fljótt í mikið heimshornaflakk og 
kapphlaup við hinn miskunnar-
lausa Santiago Moncada, sem trúir 
því staðfastlega að fjölskylda hans 
eigi réttmæta kröfu til auðæfanna.

Geti Nate og Sully lesið út úr vís-
bendingum og ráðið eina elstu ráð-
gátu veraldar gætu þeir komist yfir 
fimm milljarða fjársjóð og jafnvel 
fundið bróður Nate sem týndist 
fyrir löngu … en bara ef þeim lánast 
að vinna saman.

Unnendur tölvuleikja og 
PlayStation kannast vel við Nate 
og Sully og ævintýri þeirra í 
Uncharted-leikjunum. Í tölvuleikj-
unum þekkjast þeir vel en í kvik-
myndinni eru þeir kynntir fyrir 
áhorfendum áður en þeir kynnast 
og móta hvor annan.

Söguþráðurinn er nýr, hefur ekki 
komið fram í tölvuleikjunum, og 
framleiðandi myndarinnar segir 
myndina koma með nýjungar 
fyrir þá sem þekkja tölvuleikina 
jafnframt því sem hún höfði vel til 
áhorfenda sem hafa ekki kynnst 
Nate og Sully í gegnum tölvuleiki. n

Smárabíó, Laugarásbíó, Sambíó 
Kringlunni, Álfabakka og Egilshöll, 
Háskólabíó og Borgarbíó

Tölvuleikur sem er skapaður fyrir hvíta tjaldið

Frumsýnd 
11. febrúar 2022
Aðalhlutverk: 
Tom Holland, Mark Wahlberg, 
Sophia Ali, Tati Gabrielle og 
Antonio Banderas

Handritshöfundar: 
Rafe Lee Judkins, Art Marcum 
og Matt Holloway

Leikstjóri: 
Rubin Fleischer

Fróðleikur
n  Upphaflega var Mark Wahlberg ráðinn til að leika Nate en þegar 

upp var staðið lék hann Sully.
n  Uncharted er fyrsta kvikmyndin í fullri lengd sem Sony Play-

Station Productions sendir frá sér.
n  Bryan Cranston, Jake Gyllenhaal, Chris Pratt, Chris Pine, Chris 

Hemsworth, Matthew McConaughey og Woody Harrelson komu 
til álita í hlutverk Sully áður en Mark Wahlberg hreppti hlutverkið.

n  Upphaflega átti að frumsýna myndina í júní 2016 en ítrekaðar 
tafir af ýmsum ástæðum urðu til þess að það er fyrst núna sem 
hún er frumsýnd.
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Þessi 
ólíklegi 
hópur 
leggur í 
hættuför 
út í geim-
inn á 
ögur-
stundu til 
að reyna 
að bjarga 
heiminum.

Með 
honum í 
för er Abe, 
kaldhæðin 
skjald-
baka, og 
Meg, 
bardaga-
listaskunk-
ur, til að 
stoppa 
hann.

Ef það sem 
þú þekkir 
bregst þér 
er svarið ef 
til vill 
fólgið í því 
sem þú 
þekkir 
ekki. Í 
andartaks 
innblás-
inni sturl-
un ákveð-
ur Kat að 
giftast 
Charlie.

Kat Valdez og Bastian eru vin-
sælasta tónlistarpar í heimi. Nýi 
smellurinn þeirra, Marry Me, 
þýtur upp vinsældalistana og þau 
eru að fara að gifta sig í athöfn á 
tónleikum sem verður streymt 
um víða veröld í alls kyns miðlum. 
Heimurinn stendur því sem næst 
á öndinni af spenningi yfir ríka, 
fallega glimmerparinu.

Svo virðist sem parið svífi um á 
dúnmjúku hamingjuskýi og lífið 
brosir við því.

Charlie Gilbert er fráskilinn 
menntaskólastærðfræðikennari. 
Dóttir hans, Lou, og besta vinkona 
hans, Parker Debbs, draga hann á 
tónleikana.

Þegar tónleikarnir eru að hefjast 
kemst Kat að því að Bastian hélt 
fram hjá henni með aðstoðarkonu 
hennar. 

Líf Kat umturnast í einu vet-
fangi, hún brotnar saman á sviðinu 
og missir trúna á ást, sannleikann 
og tryggð.

Er brothættur heimur hennar 
molnar fyrir augum hennar kemur 
hún auga á ókunnugt andlit í 
fjöldanum.

Ef það sem þú þekkir bregst þér 

er svarið ef til vill fólgið í því sem 
þú þekkir ekki. Í andartaks inn-
blásinni sturlun ákveður Kat að 
giftast Charlie.

Það sem byrjar sem hvatvísi 
þróast út í óvænt ástarsamband. 
Þegar öflugir kraftar reyna að 
stía þeim í sundur vaknar hin 
aldagamla spurning: Geta tvær 
manneskjur sem koma úr ólíkum 
heimum brúað bilið og búið sér 
stað sem er heimili og griðastaður 
þeirra beggja? n

Laugarásbíó, Smárabíó, Háskóla-
bíó, Sam-Egilshöll, Sam-Álfabakka, 
Selfossbíó og Borgarbíó Akureyri

Getur hvatvís ást verið lykillinn að ævilangri hamingju?
Fróðleikur
n Vegna Covid-19 faraldursins þurftu Jennifer Lopez og Maluma að 

leika eitt atriði heima hjá sér til að hægt væri að ljúka tökum. JLo 
sagði að A-Rod og börnin hefðu verið teymið hennar í þeirri töku.

n Jennifer Lopez og Owen Wilson léku áður saman í myndinni Ana-
conda (1997).

n Marry Me er byggð á teiknimyndasögu á netinu með sama nafni 
eftir Bobby Crosby.

n Marry Me er fyrsta kvikmyndin með Owen Wilson sem sýnd er í 
kvikmyndahúsum frá því Father Figure var sýnd 2017.

Dularfullur kraftur skekur tunglið 
af sporbraut sinni um jörðu og allt 
stefnir í árekstur sem muni enda 
allt líf sem við þekkjum.

Þegar Pink Floyd samdi The 
Dark Side of the Moon, hafði 
hljómsveitin varla heimsendi í 
huga, eða hvað? Hver veit. Í öllu 
falli er ljóst að Moonfall afhjúpar 
dekkri hlið tunglsins vinalega sem 
snýst um jörðina.

Sennilega hafa fáir áhyggjur af 
því að ógn stafi af tunglinu. Moon-
fall fær ef til vill einhverja til að 
hugsa sig um tvisvar. Sumir vilja 
stofna nýlendu frá jörðu á tungl-
inu. Vitum við hvað tunglið er?

Aðeins eru nokkrar vikur þar til 
tunglið rekst á jörðina og þá verður 
heimsendir. Jo Fowler (Óskars-
verðlaunahafinn Halle Berry), 
yfirmaður hjá NASA, Geimferða-
stofnun Bandaríkjanna, og fyrr-
verandi geimfari, er sannfærð um 
að hún hafi ráð við þessari vá og 
geti bjargað heimsbyggðinni.

Einungis einn geimfari sem áður 
starfaði með henni, Brian Harper 

(Patrick Wilson – Midway) og 
samsæriskenningasmiðurinn K.C. 
Houseman (John Bradley – Game 
of Thrones) hafa trú á henni.

Þessi ólíklegi hópur leggur í 
hættuför út í geiminn á ögur-
stundu til að reyna að bjarga 
heiminum og skilja alla ástvini 
sína eftir á jörðu niðri. Þau komast 
að því að tunglið er ekki það sem 
við höldum.

Laugarásbíó, Smárabíó, Háskóla-
bíó, Sam-Egilshöll, Selfossbíó og 
Borgarbíó Akureyri

Æsispennandi kapphlaup við tímann – örlög heimsins í húfi

Frumsýnd 
4. febrúar
Aðalhlutverk: 
Halle Berry, Patrick Wilson, 
John Bradley, Michael Peña og 
Donald Sutherland

Handritshöfundar: 
Spenser Cohen, Roland 
Emmerich og Harald Kloser

Leikstjóri: 
Roland Emmerich

Frumsýnd 
11. febrúar
Aðalhlutverk: 
Jennifer Lopez, Owen Wilson, 
Maluma, Chloe Coleman, 
Sarah Silverman og Jimmy 
Fallon kemur fram sem hann 
sjálfur

Handritshöfundar: 
Harper Dill, Bobby Crosby, 
John Rogers og Tami Sagher

Leikstjóri: 
Kat Coiro

Hanahérinn fjallar um unga hetju 
sem fæddist hálfur kjúklingur og 
hálfur héri.

Hann er ólíkur öllum en vill 
ólmur falla í hópinn og vera elsk-
aður. Þrátt fyrir að hann sé dálítið 
klaufskur á ævintýramennska hug 
hans allan.

Sviðið er glæsileg ævintýra-
veröld. Í myndinni er fylgst með 
ævintýrum Hanahérans.

Pétur konungur ættleiddi hann 
eftir að hann fann hann í einum 
af leiðöngrum sínum en Pétur 
konungur er frægur ævintýra-
maður.

Hanahérinn gerir allt sem hann 
getur til að passa í hópinn og þrátt 
fyrir talsverða klaufsku helgar 
hann sig ævintýramennsku af lífi 
og sál.

Þegar versti þrjótur konungs-
ríkisins – sjálfur föðurbróðir 
Hanahérans – strýkur úr fangelsi 
og hótar að velta föður hans af stóli 
leggur Hanahérinn upp í stórkost-
lega ævintýraför sem reynist sann-
kölluð manndómsvígsla.

Með honum í för er Abe, kald-

hæðin skjaldbaka, og Meg, bar-
dagalistaskunkur, til að stoppa 
föðurbróðurinn.

Hanahérinn gerir svipuna að 
sínu tæki, alveg eins og Indiana 
Jones gerði á sínum tíma og þrátt 
fyrir klaufalega tilburði til fótanna 
nær Hanahérinn mikilli leikni 
með svipuna og sýnir að eljusemi 
skilar sér.

Hvert ævintýrið á fætur öðru 
rekur á fjörur þríeykisins og ferða-
lagið minnir stundum á ævintýri 
Indiana Jones. n

Laugarásbíó, Smárabíó, Háskóla-
bíó, Selfossbíó og Borgarbíó 
Akureyri

Stundum er vilji allt sem þarf þrátt fyrir að á móti blási

Frumsýnd 
25. febrúar
Aðalhlutverk: 
Árni Beinteinn Árnason, 
Stefanía Svavarsdóttir, Guð-
mundur Ingi Þorvaldsson, 
Álfrún Örnólfsdóttir, Erlendur 
Eiríksson, Þórhallur Sigurðs-
son (Laddi) og Steinn Ármann 
Magnússon

Handritshöfundur: 
David Collard

Leikstjórar: 
Ben Stassen og Benja-
min Mousquet

Fróðleikur
n Harald Kloser tók upp tónlistina í hljóðveri þar sem áður var kvik-

myndaverið Rosenhügel í Vín í Austurríki í september 2021. Hvert 
hljóðfæri var tekið upp á sérstaka hljóðrás til að auka sveigjan-
leika við eftirvinnslu.

n Josh Gad hafði verið ráðinn í hlutverk K.C. Houseman en þurfti að 
hætta við vegna annarra verkefna.

n Kvikmyndataka fór fram í nóvember 2020 í Beaconsfield í Mont-
real í Kanada.

Fróðleikur
n Hanahérinn og myrkrahamsturinn er byggð á myndabókaseríu 

eftir Chris Grine.
n Fyrstu tvær sögurnar um Hanahérann komu út í bók en sú þriðja 

kom út sem vefútgáfa.
n Undirbúningur myndarinnar hófst árið 2011 og tekið hefur nær 11 

ár að koma myndinni á hvíta tjaldið.
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Tveir eftirlaunaþegar á áttræðis-
aldri, Nina og Madeleine, hafa átt í 
leynilegu ástarsambandi í áratugi.

Eftirlaunaþegarnir Nina og 
Madeeine hafa lifað í leynum í 
ástarsambandi áratugum saman. 
En sambandið tekur stakkaskipt-
um þegar ófyrirséður atburður 
breytir lífi þeirra til frambúðar.
Allir halda, og þar með talin 
fjölskylda Madeleine, að þær séu 
einfaldlega nágrannar sem búi 
hvor í sinni íbúðinni á efstu hæð í 
sama húsi.

Leikstjóri myndarinnar segir 
hugmyndina hafa kviknað þegar 
hann heimsótti vin sinn sem bjó 
á næst efstu hæð í fjölbýlishúsi. 
Hann ætlaði að ýta á dyrabjöllu-
hnappinn, þegar hann heyrði 
raddir að ofan. Hann fór upp í 
stigann til að kíkja.

Útidyr beggja íbúða voru opnar 
og raddirnar voru raddir tveggja 
kvenna sem töluð saman milli 
íbúðanna eins og þær væru ein og 
sama íbúðin.

Hann lá á hleri í nokkrar mín-
útur og fannst eitthvað heillandi 
við þetta. Vinur hans sagði honum 
síðar að konurnar tvær væru 
ekkjur á áttræðisaldri sem héldu 
einmanaleika í burtu með því að 
hafa útidyrnar alltaf opnar og gera 
stigapallinn á milli íbúðanna að 
hluta einnar stórrar íbúðar.

Þá fór eitthvað í gang í kolli leik-
stjórans. Hann sá fyrir sér sambúð 
af þessu tagi, þar sem konurnar 
færu leynt með raunverulegt eðli 
sambands síns og f lækjurnar sem 
af slíku gætu hlotist. Þær tvær eru 
hluti af Frönsku kvikmyndahá-
tíðinni í Bíó Paradís í febrúar. n

Bíó Paradís

Ástúð og unaður í leynum

Franska kvikmyndahátíðin verður 
haldin í tuttugasta og annað 
skiptið í Bíó Paradís, dagana 18. til 
27. febrúar 2022. Sannarlega stór-
kostleg frönsk kvikmyndaveisla, 
brot af bestu kvikmyndum ársins!

Meðal mynda sem sýndar verða 
á hátíðinni er Þær tvær (Deaux) 
sem fjallað er sérstaklega um 
neðar á síðunni.

Aðrar myndir sem sýndar verða:

n	Calamity
Þetta er teiknimynd sem gerist 
1863 í Villta vestrinu. Martha 
Jane neyðist til að læra að 
annast hrossin sem draga fjöl-
skylduvagninn. Hún tekur upp á 
því að klæðast buxum og klippa 
hár sitt. Þjóðsagnapersónan 
Calamity Jane birtist.

n	Le Bruit des Moteurs (Vélarhljóð)
Kanadísk mynd um Alexandre, 
leiðbeinanda í skóla fyrir toll-
verði, sem er undir eftirliti lög-
reglu, sem rannsakar uppruna 
teikninga af kynferðislegum 
toga. Tanja Björk Ómarsdóttir 
leikur annað aðalhlutverk 
myndarinnar.

n	Tout s‘est bien Passé (Allt fór vel) 
 Andrém, 85, fær slag. Emm-
anuelle flýtir sér að sjúkrabeði 
föður síns. Sjúkur og hálflam-
aður, rúmliggjandi á sjúkrahúsi, 
biður hann Emmanuelle að að-
stoða sig við að binda enda á líf 
sitt. Hvernig er hægt að verða 
við slíkri ósk frá föður sínum?

n	Adieu les Cons (Bye Bye, 
Morons) 
Kolsvört gamanmynd sem 
fjallar um heilsulitla konu sem 
fær drepfyndinn skrifstofu-
mann til þess að hjálpa sér að 
finna týndan son sinn.

n	Lingui – Les Liens Sacré (Lingui 
Hin heilögu tengsl) 
Amina, múslimi, býr með Maríu, 
15 ára dóttur sinni. Þegar Amina 
kemst að því að María er ólétt og 
vill fara í þungunarrof, eru þær í 
vanda í landi þar sem þungunar-
rof er ólöglegt og fordæmt.

n	L‘armée des ombres (Army of 
Shadows)
Gerist í seinni heimsstyrjöldinni í 
herteknu Frakklandi. Andspyrnu-
maður sem svikinn er í hendur 
nasista sleppur úr útrýmingar-
búðum og kemst aftur til félaga 
sinna í Marseilles.

n	Les Amours d‘Anaïs (Ástfangin 
Anaïs)
Anaïs er þrítug, blönk og búin að 
missa áhuga á ástmanni sínum. 
Hún kynnist Daníel sem fellur 
strax fyrir henni. En Daníel býr 
með Emilie sem Anaïs fellur líka 
fyrir.

n	Les Olympiades (París, 13. 
hverfi)
Émile hittir Camille, sem hrífst 
af Noru, sem stundum er með 
Amber. Þrjár stúlkur og piltur. 
Þau eru vinir, stundum elskendur 
og oft hvort tveggja.

n	Illusions Perdues (Blekkingar-
leikur)
Kvikmynd byggð á skáldsögu 
Balzac sem fjallar um ungan 
mann sem flytur til Parísar í leit 
að ást og listrænum innblæstri. 
Leikstjóranum Xavier Giannoli 
tekst hér að aðlaga stórkost-
legt verk bókmenntasögunnar 
að hvíta tjaldinu en myndin er 
tilnefnd til fjórtán César-verð-
launa, sem eru nokkurs konar 
Edduverðlaun í Frakklandi. 

n	Aline (Celine Dion: Aline)
Yngst fjórtán systkina reis hún 
upp á stjörnuhimininn. Myndin 
er lauslega byggð á ævi söng- og 
poppdívunnar Celine Dion. n

Franska kvikmyndahátíðin er í Bíó 
Paradís 18.-27. febrúar.

Frönsk veisla í Bíó Paradís í febrúar

Bosnía, 11. júlí 1995. Aida er 
þýðandi fyrir Sameinuðu þjóð-
irnar í bænum Srebrenica. Þegar 
serbneski herinn hertekur bæinn er 
fjölskylda hennar meðal þúsunda 
óbreyttra borgara sem leita skjóls í 
búðum Sameinuðu þjóðanna.

Sem þýðandi hefur Aida aðgang 
að mikilvægum upplýsingum sem 
henni er falið að þýða. Hvað er fram 
undan hjá fjölskyldu hennar og 
samborgurum – björgun eða dauði? 

Eftirleikurinn var hryllingur 
sem heimurinn man enn. Lífið var 
murkað úr átta þúsund saklausum 
borgurum með skipulögðum 
hætti, þrátt fyrir að bærinn hefði 
verið lýstur griðasvæði Sameinuðu 
þjóðanna. Vanmáttugar sveitir 
Sameinuðu þjóðanna í bænum 
máttu sín lítils gegn þungvopn-
uðum herafla Bosníu-Serba.

Til Srebrenica er aðeins 40 
mínútna flug frá Vín og innan við 
tveggja tíma flug frá Berlín. Ódæðin 
voru framin í hjarta Evrópu fyrir 
framan alla heimsbyggðina.

Leikstjóri og handritshöfundur 
myndarinnar, Jasmila Žbanić, er 
fædd 1974 í Sarajevo. Hugmyndin 
að myndinni kviknaði þegar hún 
heyrði lýsingar kvenna sem höfðu 
horft á eftir sonum sínum, eigin-
mönnum, bræðrum og feðrum 
lenda í höndum Bosníu-Serba.

Aðalpersónan, Aida, er Bosníubúi 
og fjölskylda hennar stendur í sömu 
sporum og þrjátíu þúsund íbúar 
bæjarins. Hún starfar hjá Samein-
uðu þjóðunum og telur búðir þeirra 
vera öruggan stað fyrir fjölskyldu 
sína og nýtur ákveðinna forréttinda 
vegna starfa sinna. Myndin fjallar 
um ferðalagið sem hefst þegar allt 
kollvarpast. n

Þjóðarmorð í hjarta Evrópu

Myndin 
fjallar um 
ferðalagið 
sem hefst 
þegar allt 
kollvarp
ast.

Þær koma 
og fara að 
vild milli 
íbúðanna 
og njóta 
ástúðar og 
unaðar 
daglegs 
lífs.

Bíó Paradís

Frumsýnd 
10. febrúar 2022
Aðalhlutverk: 
Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, 
Boris Ler, Dino Bajrović og 
Boris Isaković

Handritshöfundar: 
Hasan Nuhanovic og Jasmila 
Žbanić

Leikstjóri: 
Jasmila Žbanić

Frumsýnd 
18. febrúar 2022
Aðalhlutverk: 
Barbara Sukowa, Martine 
Chevallier, Léa Drucker, Muriel 
Benazeraf og Jérôme Varan-
frain

Handritshöfundar: 
Filippo Meneghetti og Mal-
ysone Bovorasmy

Leikstjóri: 
Filippo Meneghetti

Ást, hryllingur, 
hlátur og grátur og 

allt þar á milli, er á 
matseðlinum í stórkost
legri kvikmyndaveislu á 
franskri kvikmynda
hátíð í Bíó Paradís.
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MIND THE GUM 
er byltingarkennt tyggjó sem hjálpar þér að
halda einbeitingu.

Fæðubótarefni í tyggjó formi sem inniheldur
15 virk efni, meðal annars  B12-vítamín sem 
stuðlar að því að draga úr þreytu.
Einstök formúla af vítamínum, koffíni, 
andoxunarefnum og L-theanine sem finna  
má í grænu tei.

Sölurstaðir: Iceland, Krambúðin,  
Kjörbúðin, N1 og Heimkaup.is.



Frumsýnd 
25. febrúar 2022
Aðalhlutverk: 
Channing Tatum, Q’orianka 
Kilcher, Aqueela Zoll, Kevin 
Nash og Jane Adams

Handritshöfundur: 
Reid Carolyn og Brett Rod
riguez

Leikstjórar: 
Reid Carolyn og  
Channing Tatum

Myndinni var lýst 
erlendis sem þrosk-

aðri frumraun leikstjóra-
tvíeykisins Ásgeirs 
Sigurðssonar og Antons 
Karls Kristensen. Á gömlum Ford 

Bronco þeysa þeir 
eftir Kyrrahafsströnd 
Bandaríkjanna.

Rammíslensk spennumynd

Frumsýnd 
18. febrúar 2022
Aðalhlutverk: 
Ásgeir Sigurðsson, Jónas 
Björn Guðmundsson og Ís
gerður Elfa Gunnarsdóttir

Handritshöfundur: 
Ásgeir Sigurðsson

Leikstjórar: 
Ásgeir Sigurðsson og  
Anton Karl Kristensen

Eftir ellefu ára bið er Jackass-
teymið komið aftur á kreik og Jack-
ass Forever er sögð verða síðasta 
myndin frá þeim.

Hér er fólk sprengt í loft upp 
á ferðaklósettum, bundið fast í 
skilvindum og neytt til að drekka 
drykki þangað til það ælir. Það 
lendir í bjarndýrum og snákum, 
fær stungur frá býflugum og sporð-
drekum og er barið í kynfærin 
oftar en tími gefst til að telja upp.

Roger Ebert, kvikmyndarýnir-
inn þekkti, segir myndina vera þá 
bestu úr fórum Jackass-teymisins 
og gefur henni fjórar stjörnur, sem 
er sami fjöldi og hann gaf meðal 
annars Blazing Saddles og Raiders 
of the Lost Ark.

Ebert segir að vissulega sé þetta 
ekki dýrindis nautasteik á dýru 
veitingahúsi heldur pylsa með öllu 
nema hráum en óíþróttamanns-

Besta Jackass-myndin

Frumsýnd 
4. febrúar 2022
Aðalhlutverk: 
Johnny Knoxville, SteveO, 
Chris Pontius, Eric André, 
Machine og Gun Kelly

Handritshöfundar: 
Jason „Wee Man“ Acuña, Eric 
André og Derrick Beckles

Leikstjóri:
Jeff Tremaine

legt væri að láta hana gjalda þess. 
Stundum er ein með öllu nema 
hráum nefnilega akkúrat málið. n

Sambíóin, Smárabíó, Háskólabíó 
og kvikmyndahús um allt land

Frumsýnd: 
11. febrúar 2022
Aðalhlutverk: 
Kenneth Branagh, Gal Gadot, 
Armie Hammer, Annette 
Bening og Russel Brand

Handritshöfundur: 
Michael Green (byggt á sögu 
Agöthu Christie)

Leikstjóri: 
Kenneth Branagh

Íslenska spennumyndin Harmur 
fjallar um fjölskyldu í Hólunum 
sem brestur eftir að fortíð móður-
innar kemur aftur í mynd. Þegar  
hún byrjar aftur í neyslu og 
blandar yngri syni sínum inn í fjár-
skuldir sínar neyðist Óliver til að 
leita að bróður sínum í undirheim-
unum yfir eina örlagaríka nótt.

Harmur er spennuríkur tryllir 
sem inniheldur eitthvað fyrir alla 
og dregur úr alvöru sögum frá 
íslenskum raunveruleika. Ólíkt 
móður hans, sem hefur átt í erfið-
leikum með fíkniefni af og til í 
gegnum lífið, hefur Óliver náð að 
halda góðu starfi og sjá vel um litla 
bróður sinn sem gengur í grunn-
skóla. Þegar Hrafn, yngri bróðir 
Ólivers, fer út af sporinu fer Óliver 
í kapp við tímann að leita hann 
uppi í gegnum örlagaríka nótt.

Myndinni var lýst erlendis sem 
þroskaðri frumraun leikstjóra-
tvíeykisins Ásgeirs Sigurðssonar 
og Antons Karls Kristensen. Hún 
sé hrífandi blanda spennu og sam-
félagsdrama.

Ásgeir, sem skrifaði handritið, 
fari á kostum í hlutverki Ólivers. 
Næmni og nærvera leikaranna 
fangi óheillavænlegt andrúmsloft 
sem komi vel fram.

Tónlist myndarinnar, sem er 
eftir Kára Haraldsson, er lýst sem 
hjartslætti þar sem myndin kafar á 
myrka staði og sé í góðum takti við 
hættuna og vonskuna sem er alls 
staðar og fullkomlega miskunnar-

laus (Oldenburg Film Festival 
2021).

Myndin vann aðalverðlaunin á 
Rhode Island International Film 
Festival sem frumraun nýrra 
leikstjóra (Directorial Discovery 
Award). n

Sambíóin og kvikmyndahús um 
allt land
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Death on the Nile er sennilega 
ein mest spennandi ráðgátan úr 
smiðju morðgátudrottningar-
innar, Agöthu Christie.

Þegar það uppgötvast að Linnet 
Ridgeway hefur verið skotin í 
gegnum höfuðið er kyrrðin í 
rólegri skipsferð um ána Níl rofin. 
Ridgeway var ung og falleg, rík og 
glæsileg – stúlka sem hafði allt – 
þar til hún glataði lífinu.

Belgíski einkaspæjarinn Her-
cule Poirot er um borð. Fyrir 
honum rifjast upp að annar 
farþegi hafði haft á orði að hann 
langaði helst að setja litlu byssuna 
sína þétt upp að höfði hennar og 
þrýsta á gikkinn. En ekkert er sem 
sýnist.

Death on the Nile er meðal 
vinsælustu og dáðustu morðgáta 
Agöthu Christie. Ást, af brýðisemi 
og svik blandast inn í ráðgátuna. 
Christie fékk innblástur fyrir 
bókina er hún var á ferðalagi 
um Egyptaland og nýtti sér eitt 
og annað úr umhverfi og sögu 
landsins.

Þegar Christie bjó söguna til 
f lutnings á leiksviði skrifaði hún 
Hercule Poirot út úr handritinu 
vegna þess að hún óttaðist að 
of mikil athygli yrði á honum á 
sviðinu.

Poirot rataði þó aftur inn í 
söguna og Peter Ustinov lék hann 
í stórmyndinni sem gerð var 1978. 
Árið 2004 var það David Suchet 
sem lék hlutverkið í sjónvarps-
mynd frá ITV.

Nú er það Kenneth Branagh 
sem bæði leikstýrir myndinni og 
leikur sjálfan Poirot. Hann hefur 
áður verið í þessum sporum en 

Hercule Poirot mættur til leiks og leysir gátuna

Fróðleikur
n Upphaflega átti að frumsýna Death on the Nile 2019 en tökum 

seinkaði og hún lenti í Covid svo það er ekki fyrr en nú sem hún 
kemst á hvíta tjaldið.

n Gamanleikkonurnar Dawn French og Jennifer Saunders leika í 
myndinni og verða að hafa sig allar við til að vera alvarlegar.

n Kostnaður við gerð myndarinnar er 120 milljónir Bandaríkjadala.
n Myndin er öll tekin á 65 mm filmu. Murder on the Orient Express 

(2017) og mynd Branaghs um Hamlet (1996) voru einnig teknar á 
65 mm filmu.

Dog er gamanmynd um tvo fyrr-
verandi landverði í hernum sem 
lenda í miklum ævintýrum saman.

Briggs landvörður og Lulu (belg-
ískur fjárhundur) ferðast saman 
gegn vilja beggja. Á gömlum Ford 
Bronco þeysa þeir eftir Kyrra-
hafsströnd Bandaríkjanna til að 
reyna að ná í tæka tíð í útför besta 
vinar Briggs úr hernum sem var 
umsjónarmaður Lulu.

Á leiðinni brjóta þeir helling af 
lögum og komast í hann krappan 
og læra loks að til að una sér saman 
verða þeir að vera eftirgefanlegir.

Annar þeirra á viku ólifaða og 
hinn lifir eins og hver dagur sé 
hans síðasti. n

Sambíóin og kvikmyndahús um 
allt land

Ólíklegir félagar á ferð

Murder on the Orient Express frá 
2017 naut mikilla vinsælda.

Óhætt er að segja að sú mynd 
sem Kenneth Branagh dregur upp 
af Hercule Poirot sé nokkuð frá-
brugðin eldri útgáfum hans.

Lúxussigling Hercule Poirot á 
Níl breytist í æsispennandi leit að 
morðingja og spennan magnast 
og magnast þar til allt upplýsist að 
hætti Poirots. n

Sambíóin, Smárabíó og kvik
myndahús um allt land


