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Adventure/Drama/Family
En föräldralös pojke växer upp i djungeln 
och uppfostras av vargar, björnar och en 
svart panter.

After a threat from the tiger Shere Khan 
forces him to flee the jungle, a man-cub 
named Mowgli embarks on a journey of 
self discovery with the help of panther, 
Bagheera, and free spirited bear, Baloo.

Director  Jon Favreau
Cast Neel Sethi
 Bill Murray
 Ben Kingsley
Runtime 1 h and 46 min
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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 
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Eddie the Eagle

                     Biography/Comedy/Drama
Berättelsen om Eddie Edwards, en 
osannolik men modig brittisk back-
hoppare som aldrig slutade tro på sig 
själv. Med hjälp av den rebelliska och 
karismatiska coachen (Hugh Jackman) 
gav Eddie aldrig upp utan tog sig till 
de Olympiska spelen i Calgary 1988. 
Där vann han fansens hjärtan och blev 
känd som ”Eddie The Eagle”. 

The story of Eddie Edwards, the noto-
riously tenacious British underdog ski 
jumper who charmed the world at the 
1988 Winter Olympics.

Director Dexter Fletcher
Cast Taron Egerton
 Hugh Jackman
 Christopher Walken
Runtime 1 h and 46 min

Lämna gärna synpunkter!   
Hör av dig med åsikter om filmurvalet eller om filmerna inte har kommit fram.
Please share your opinion or requests! Please contact us for sharing your opi-
nion or for reporting missing films.



Drama/Thriller/War
Överste Katherine Powell leder ett hem-
ligt drönaruppdrag med mål att fånga en 
ökänd terroristgrupp som gömmer sig i 
Nairobi, Kenya. Precis när man ska in-
leda den dödliga attacken mot terrorister-
nas näste upptäcker piloten ett lekande 
barn precis vid huset, och man ställs inför 
ett svårt val.

Col. Katherine Powell, a military officer 
in command of an operation to capture 
terrorists in Kenya, sees her mission 
escalate when a girl enters the kill zone 
triggering an international dispute over 
the implications of modern warfare.

Director Gavin Hood
Cast Helen Mirren
 Aaron Paul
 Alan Rickman
Runtime 1 h and 42 min

Drama/History/ Action
År 1952 inträffade en av de värsta stor-
marna som någonsin drabbat östkusten 
i New England då en oljetanker utanför 
Cape Cod bokstavligen slets itu ute på 
havet. Fyra medlemmar ur kustbevak-
ningen ger sig ut i stormen och trotsar 
kyla och höga vågor för att undsätta 
besättningen.

The Coast Guard makes a daring res-
cue attempt off the coast of Cape Cod 
after a pair of oil tankers are destroyed 
during a blizzard in 1952.

Director Craig Gillespie 
Cast Chris Pine
 Ben Foster
 Holliday Grainger
Runtime 1 h and 57 min

Biography/Drama/Sport 
Dr Bennet Omalu (Will Smith) upp-
täcker sanningen om hjärnskador hos 
fotbollsspelare som regelbundet utsätts 
för hjärnskakningar under match och 
träning. Omalus leds in i en farlig kamp 
mot en av världens mäktigaste och mest 
omtyckta institutioner.

In Pittsburgh, accomplished pathologist 
Dr. Bennet Omalu uncovers the truth 
about brain damage in football players 
who suffer repeated concussions in the 
course of normal play.

Director Peter Landesman
Cast Will Smith
 Alec Baldwin
 Gugu Mbatha-Raw
Runtime 2 h and 3 min

Midnight Special Concussion The Finest HoursEye in the Sky

Adventuer/Drama/Sci-Fi
Roys son Alton besitter mystiska krafter 
som eftersöks av en grupp religiösa 
extremister. Far och son jagas dess-
utom av regeringen och tvingas fly från 
sitt hem. Roy riskerar allt för att hjälpa 
Alton att hitta sitt syfte, vilket detta nu 
må vara.

A father and son go on the run, pursued 
by the government and a cult drawn to 
the child’s special powers.

Director   Jeff Nichols 
Cast Adam Driver
 Michael Shannon
 Kirsten Dunst
Runtime 1 h and 52 min


