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Allir í bíó í október!

Finndu þá þyrluna og taktu þátt í leiknum!

Vinningshafar í síðasta leik, finndu kisuna:

Guðmundur Freyr Kristjánsson, Efstasundi 73, 104 Reykjavík
Erla Sigurðardóttir, Bústaðavegi 51,108 Reykjavík 
Sveinn Logi Pálsson, Klukkuvöllum 42, 221 Hafnarfirði
Íris Margrétardóttir, Austurvegi 6, 240 Grindavík
Björgvin Theodór Hilmarsson, Baldursgarði 11, 230 Keflavík

Takk fyrir þátttökuna!

Viltu vinna bíómiða fyrir tvo í  
eitthvert kvikmyndahúsanna?

Leikurinn er ekki flókinn. Þú þarft að finna litla þyrlu 
sem flaug inn á eina síðuna hér bíómegin í blaðinu 
og lítur út eins og þessi:
Ef þú finnur þyrluna og vilt taka þátt í leiknum skaltu fara inn 
á facebook.com/myndirmanadarins og senda okkur rétta svarið 
með skilaboðum, þ.e. númerið á blaðsíðunni þar sem þyrlan er. 
Mundu að hafa fullt heimilisfang og póstnúmer með svarinu.

Frestur til þátttöku er til og með 20. október. Valið verður af 
handahófi úr réttum lausnum eftir það og verða nöfn vinnings-
hafanna síðan birt á Facebook-síðunni okkar og í næsta tölublaði.

Myndir mánaðarins

Það má segja að kvikmyndaveislan í október sé römmuð inn af 
þeim tveimur stórmyndum sem prýða forsíður blaðsins að þessu 
sinni, annars vegar af Blade Runner 2049 sem verður frumsýnd í 
byrjun mánaðarins, 6. október, og hins vegar nýju myndinni um 
þrumuguðinn Þór, Ragnarök, sem verður frumsýnd í lok hans, 27.  
október. Með þeim og inn á milli eru svo margar aðrar áhuga-
verðar myndir á dagskrá sem eins og venjulega koma úr öllum 
áttum, allt frá því að vera fjölskyldumyndir og upp í trylla sem 
eru bannaðir innan 16 ára. Þetta þýðir auðvitað að allir munu 
finna sér bíóskemmtun við hæfi en hér er heildardagskráin:

Sjáumst í bíó!

6. okt. Blade Runner 2049 Bls. 16
6. okt. My Little Pony: Bíómyndin Bls. 18
9. okt. Vetrarbræður Bls. 19

13. okt. The Snowman Bls. 20
13. okt. Sumarbörn Bls. 22
13. okt. Borg vs. McEnroe Bls. 23
20. okt. Happy Death Day Bls. 24
20. okt. Hneturánið 2 Bls. 26
20. okt. Unlocked Bls. 27
20. okt. Geostorm Bls. 28
27. okt. The Foreigner Bls. 29
27. okt. Rökkur Bls. 30
27. okt. Thor: Ragnarök Bls. 32

Októberdagskrá bíóhúsanna:

FRUMSÝND 
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http://www.myndirmanadarins.is/
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66 Myndir mánaðarins

Bíófréttir – Væntanlegt

Mánaðarleg afborgun 
aðeins 29.777 kr.*

Vetrardekk og 30.000 kr. bensínkort fylgja

Kia Picanto fangar athyglina strax með flottum línum. Hann er á heimavelli hvar  

sem er, en snjöll hönnun og lítil fyrirferð gera hann að fullkomnum borgarbíl. Hann er 

rúmgóður að innan, þægilegur í akstri, búinn ríkulegum staðalbúnaði og setur öryggið 

ávallt í fyrsta sæti. Meðal staðalbúnaðar eru álfelgur, Bluetooth, AUX og USB tengi, hiti 

í stýri, hiti í sætum og loftkæling (AC). Vetrardekk og 30.000 kr. bensínkort fylgja öllum 

nýjum Picanto bílum á meðan birgðir endast.

Komdu í Öskju og og reynsluaktu Kia Picanto. Við tökum vel á móti þér.

Verð frá 1.990.777 kr.

Kia Picanto LX — bensín, beinskiptur, 

4,2 l/100 km 

*m.v. 199.900 kr. útborgun og lán í 84 mánuði með 8% vöxtum  
og árlegri hlutfallstölu kostnaðar 9,8%.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

www.kia.com

Kia Picanto 
stenst prófið

Nýlega var tilkynnt að Tom Hanks 
myndi fara með titilhlutverkið í 
myndinni A Man Called Ove sem 
eins og nafnið bendir til er gerð eftir 
bók Fredriks Backman, þeirri sömu 
og myndin En man som heter Ove 
með Rolf Lassgård í aðalhlutverki 
var gerð eftir. Sú mynd sló í gegn 
um víða veröld í fyrra, var tilnefnd 
til tvennra Óskarsverðlauna og varð 
aðsóknarmesta myndin á annarri 
tungu en ensku í Bandaríkjunum 
á síðasta ári. Það verður gaman 
að sjá Tom Hanks takast á við 
hinn skapstygga Ove, en hann er 
einnig einn af aðalframleiðendum 
myndarinnar. Ekkert liggur samt 
fyrir um handritsgerð, leikstjórn eða 
aðra leikara og því síður hvenær 
nýja myndin verður frumsýnd.

Ein vinsælasta nýja stiklan á netinu 
að undanförnu er úr nýju Tomb 
Raider-myndinni, en þar fer Alicia 
Vikander með hlutverk Löru Croft 
sem leitar föður síns logandi ljósi og 
lendir í mögnuðum ævintýrum um 
leið. Stiklan er svakaflott og Alicia 
tekur sig að sjálfsögðu vel út sem 
hin hugaða Lara sem er snillingur 
á öllum sviðum, hvort sem um 
huglæg verkefni er að ræða eða 
líkamleg. Myndina á að frumsýna 
um miðjan mars á næsta ári.

Nýlega var tilkynnt að gerð yrði 
ein Terminator-mynd til og um leið 
gefið upp að þau Arnold Schwarze-
negger og Linda Hamilton myndu 
bæði leika í henni, en Linda lék sem 
kunnugt er Söruh Connor í fyrstu 
tveimur myndunum. Ekkert liggur 
fyrir um söguþráðinn en Tim Miller, 
sem leikstýrði m.a. Deadpool, hefur 
verið ráðinn leikstjóri.

Af því að við erum að tala um 
nýju Terminator-myndina má geta 
þess að James Cameron, upp-
hafsmaður seríunnar, er enn á 
fullu við framleiðslu og leikstjórn 
Avatar-framhaldsmyndanna fjög-
urra sem frumsýna á á árunum 
2020 til 2025. Samt sem áður 
tilkynnti hann á dögunum um 
nýtt, eigið leikstjórnarverkefni, en 
hann hefur ákveðið að leikstýra 
myndinni The Informationist sem 
byggð er á samnefndri skáldsögu 
Taylors Stevens. James er sagður 
hafa hrifist mjög af þeirri sögu, en 
hún segir frá manni einum sem er 
ráðinn af bandarískum auðmanni 
til að fara til Afríku og finna út 
hvað varð af dóttur hans sem hvarf 
sporlaust fjórum árum fyrr. Engar 
frekari upplýsingar liggja fyrir um 
gerð myndarinnar.

Nýjasta mynd Ridleys Scott sem 
leikstjóra er nú svo gott sem 
tilbúin og verður frumsýnd á AFI-
hátíðinni í Bandaríkjunum 16. 
nóvember. Myndin, sem heitir All 
the Money in the World, er byggð á 
bók Johns Pearson um eitt frægasta 
mannránsmál sögunnar þegar 
John Paul Getty III, sonarsyni ríkasta 
manns heims á þeim tíma, Jeans 
Paul Getty, var rænt aðfaranótt 10. 
júlí 1973 á Ítalíu. Fljótlega kom í ljós 
að mannræningjarnir kröfðust 17 
milljón dollara í lausnargjald ella 
yrði John, sem var 16 ára, tekinn 
af lífi. Málið vakti alveg gríðarlega 
athygli á sínum tíma og töldu 
margir að John III hefði sjálfur sett 
mannránið á svið til að kúga fé út 
úr fjölskyldunni og þá sérstaklega 
hinum auðuga afa sínum sem 
var sá eini í henni sem átti í raun 
17 milljón dollara. Sá neitaði hins 
vegar að borga á þeim forsendum 
að hann ætti 16 barnabörn og ef 
hann greiddi myndi þeim öllum 
verða rænt fyrr eða síðar með 
sömu afleiðingum. Málið var því í 
pattstöðu í nokkra daga, allt þar til 
afskorið eyra Johns III barst í pósti. 
Okkur langar voða mikið að segja 

frá því hér hvernig þetta fór allt 
saman en sleppum því af spoiler-
ástæðum enda geta þeir sem vilja 
vita meira lesið um málið á netinu. 
Hins vegar er ekkert leyndarmál 
að það er Kevin Spacey sem fer 
með hlutverk Jeans Paul Getty og 
í öðrum stórum hlutverkum eru 
Mark Wahlberg, Michelle Williams 
og Charlie Plummer sem leikur 
John III. Kíkið á mjög góða stikluna.

Það bíða áreiðanlega margir eftir 
að sjá fyrstu stikluna úr nýjustu 
mynd Bryans Singer, Bohemian 
Rhapsody, en hún fjallar, eins og 
nafnið bendir til, um hljómsveitina 
Queen, aðdragandann að stofnun 
hennar, sigurgönguna og ekki síst 
meðlimina, þá Freddie Mercury, 
Brian May, Roger Taylor og John 
Deacon. Vafalaust snýst mesta 
spennan um að sjá hvernig leik-
aranum Rami Malek tekst að túlka 
Freddie enda ljóst að það fara ekki 
margir í skóna hans hvað varðar 
framkomu og söngrödd. Myndina, 
sem er svo gott sem að verða klár, 
á að frumsýna á milli jóla og nýárs.

Við sögðum frá því í síðasta 
blaði að sá orðrómur gengi að 
nýjasta mynd Guillermos del 
Toro væri snilldarverk sem myndi 
blanda sér í verðlaunaslaginn 
þegar kvikmyndaárið yrði gert 
upp. Myndin var svo frumsýnd á 
kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í 
september og er skemmst frá því að 
segja að hún hefur fengið frábæra 
dóma gagnrýnenda og er nú komin 
með 8,7 í einkunn á Metacritic.

Það er alltaf gaman þegar Wes 
Anderson sendir frá sér nýja mynd 
enda er hann með eindæmum 

hugmyndaríkur kvikmyndagerðar-
maður sem svo sannarlega fer 
sínar eigin leiðir. Síðasta mynd 
hans, The Grand Budapest Hotel, var 
algjörlega frábær í alla staði og nú 
nýlega var stiklan úr nýjustu mynd 
hans frumsýnd og hefur vakið 
verðskuldaða athygli. Í myndinni, 
sem heitir Isle of Dogs, hverfur Wes 
aftur að brúðumyndaforminu sem 
hann notaði í Fantastic Mr. Fox og 
segir okkur sögu af hundasamfélagi 
á eyju einni sem varð til þegar 
Japanir ákváðu að losa sig við alla 
hunda. Dag einn kemur 12 ára 
japanskur drengur til eyjarinnar í leit 
að hundinum sínum Depli og slást 
aðalhundarnir í sögunni í för með 
honum, staðráðnir í að aðstoða. Það 
er engin smáhópur þekktra leikara 
sem ljær persónum sögunnar 
raddir sínar og eru þar á meðal þau 
Scarlett Johansson, Bryan Cranston, 
Liev Schreiber, Tilda Swinton, 
Edward Norton, Greta Gerwig, Bill 
Murray, Frances McDormand, Jeff 
Goldblum, Harvey Keitel, F. Murray 
Abraham, Courtney B. Vance, Bob 
Balaban, Ken Watanabe og Fisher 
Stevens. Myndina á að frumsýna 
í mars á næsta ári og hvetjum við 
aðdáendur Wes og annað áhuga-
fólk um kvikmyndalistina til að sjá 
stikluna, en hún er eins og allt sem 
Wes gerir listaverk ein og sér.

Leikstjóri Star Wars: The Last 
Jedi, Rian Johnson, sendi frá 
sér yfirlýsingu á Instagram 22. 
september þess efnis að efnislegri 
gerð myndarinnar væri nú endan-
lega lokið, nítján mánuðum eftir að 
hún hófst. Hann þakkaði samstarfs-
fólki sínu fyrir samvinnuna og 
sagðist myndu sakna myrkvaðra 
herbergjanna. Um leið var þetta 
síðasta Instagram-tilkynning hans 
til aðdáenda varðandi myndina. Og 
nú er bara að bíða spennt fram að 
frumsýningu, 15. desember.

Fyrsta stiklan úr grínævintýrinu 
Jumanji var frumsýnd í lok 
september og þar með varð alveg
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16 bitar

4499 
krónur

BJÓÐIÐ

VEISLUPLATTANN
VELKOMINN

Pantið á 
veisla@subway.is  

eða á þeim stað sem  
hentar að sækja. 

Nánari upplýsingar eru á  
subway.is/veisla.

ljóst um hvað hún er og um leið að 
hún er allt öðruvísi en samnefnd 
mynd frá árinu 1995 þar sem Robin 
Williams fór með aðalhlutverkið. 
Í raun er Jumanji-spilið sjálft það 
eina sem tengir myndirnar saman, 
en það hefur nú breyst úr því að 
vera borðspil í að vera gömul leikja-
tölva. Ungmennin setja hana að 
sjálfsögðu í gang og áður en varir 
sogast þau inn í hinn hættulega 
ævintýraheim leiksins og breytast 
um leið í persónurnar sem þær 
voru að stjórna á skjánum. Stiklan 
er mjög hress, eldfjörug og fyndin 
og það má alveg gera ráð fyrir að 
myndin verði vinsæl en hana á að 
frumsýna í desember.

Við sögðum frá gerð myndarinnar 
The Red Sparrow fyrr í sumar hér 
í blaðinu en þar sameina krafta 
sína á ný leikstjórinn Francis Lawr-
ence og Jennifer Lawrence sem 
unnu saman í Hunger Games-
myndunum Catching Fire og 
Mockingjay. Á dögunum var fyrsta 
stikla myndarinnar frumsýnd og er 
óhætt að segja að hún sé frábær 
og lofi ákaflega góðu. Sagan, 
sem er byggð á samnefndri bók 
fyrrverandi starfsmanns CIA, Jasons 
Matthews, segir frá rússnesku 
konunni Dominiku Egorova sem 
var neydd til að læra sérstaka aðferð 
til að ná andstæðingum sínum á sitt 
vald og ganga frá þeim. Við segjum 
ekki meira um hvað þessi „sérstaka 
aðferð“ snýst en Dominika verður 
alger sérfræðingur í henni og um 
leið einhver hættulegasti njósnari 
Rússa fyrr og síðar. Bíðið eftir 
myndinni eða skoðið stikluna til að 
vita meira um hvað málið snýst!

Leikstjórinn James Gray, sem gerði 
síðast hina þrælgóðu The Lost City 
of Z og á líka að baki myndirnar 
The Immigrant, Two Lovers og 
Little Odessa, er nú á fullu við 
gerð sinnar nýjustu myndar en 
hún heitir Ad Astra og gerist að 
stærstum hluta til í geimnum. Brad 
Pitt leikur geimfarann Roy McBride 
sem heldur út í víðáttur sólkerfisins 
í leit að vísbendingum um afdrif 
föður síns sem 20 árum fyrr hafði 
horfið sporlaust þar sem hann 
var að leita að lífi á Neptúnusi. 
Sagan í myndinni er eftir James 
Gray sjálfan og einnig handritið 
en hann hefur látið hafa eftir 
sér að þetta verði raunsannasta 
vísindaskáldsaga sem gerð hafi 
verið, hvað sem hann á við með 
því. Enn er langt í land með gerð 
myndarinnar en hana stendur til 
að frumsýna í janúar 2019.

Kingsman-myndin The Golden 
Circle hefur slegið í gegn eins og 
flestir áttu von á og eins og við 
höfum áður sagt frá hér í blaðinu 
er leikstjóri hennar, Matthew 
Vaughn, þegar búinn að fá grænt 
ljós á mynd númer þrjú í seríunni. 
Nýlega tilkynnti hann síðan að 
hann ætlaði sér einnig að leikstýra 
mynd eftir bók Terrys Hayes, I am 

Pilgrim, sem kom út árið 2013 og 
þykir alveg frábær sakamálasaga. 
Hún segir frá fyrrverandi leyni-
þjónustumanni sem þarf að 
hverfa til sinna gömlu starfa þegar 
stórhættulegur hryðjuverkamaður 
lætur til skarar skríða og virðist búa 
yfir þekkingu til að þurrka út allt líf 
í heilu borgunum í einni og sömu 
aðgerðinni. Yfirlýst stefna hans er 
að eyða Bandaríkjunum og það 
lítur allt út fyrir að honum muni 
takast það nema leyniþjónustunni 
takist að handsama hann. Þetta 
verður síðan æsilegt kapphlaup 
við tímann þar sem hver einasta 
sekúnda gæti orðið sú síðasta. 
Ekki liggur fyrir hvora myndina 
Matthew mun senda frá sér fyrr, 
Kingsman 3 eða I am Pilgrim, en það 
kemur í ljós á næstu mánuðum.

Önnur mynd septembermánaðar 
sem slegið hefur í gegn í 
kvikmyndahúsum er tryllirinn It 
sem er gerður eftir samnefndri 
skáldsögu Stephens King, eða 
réttara sagt fyrri hluta hennar. Nú 
hefur verið endanlega staðfest 
að leikstjórinn Andy Muschietti 
muni einnig leikstýra mynd sem 
gerð verður eftir seinni hlutanum 
en hann gerist 27 árum eftir 
atburðina í fyrri hlutanum og 
segir frá sömu sjömenningunum í 
Lúser-klúbbnum og við kynntumst 
þar. Þau hafa auðvitað fyrir löngu 
flutt frá bænum þar sem skrímslið 
Pennywise hélt til, skapað sér líf 
annars staðar og hafa skiljanlega 
engan áhuga á að upplifa sömu 
martröðina aftur. Dag einn fá þau 
samt ástæðu til að snúa aftur á 
æskuslóðirnar og takast á ný á við 

Pennywise, en hann á auðvitað 
sjömenningunum grátt að gjalda 
og verður sem fyrr leikinn af Bill 
Skarsgård. Ekki liggur fyrir neinn 
ákveðinn frumsýningardagur en 
giska má á með nokkurri vissu að 
hann verði í september 2019.

Aðdáendur leyniþjónustumanns-
ins Johnnys English geta glaðst 
yfir því að nú er þriðja myndin 
um kappann væntanleg og það 
er að sjálfsögðu Rowan Atkinson 
sem leikur hann á ný. Í þetta sinn 
er það David Kerr sem leikstýrir 
og handritshöfundurinn Robert 
Wade sem skrifaði fyrstu myndina 
(og skapaði um leið karakterinn 
Johnny English) snýr aftur, en 
Robert skrifaði einnig handrit 
James Bond-myndanna The World 
Is Not Enough, Die Another Day, 
Casino Royale, Quantum of Solace 
og Skyfall. Frumsýna á myndina 
næsta sumar, sennilega í ágúst.

Að lokum viljum við geta þess að 
í september var kosið um hvaða 
mynd yrði framlag Íslendinga til 
Óskarsverðlauna á næsta ári og 
varð niðurstaðan sú að Undir trénu 
eftir Hafstein Gunnar Sigurðsson 
myndi hljóta þann heiður. Myndin 
hefur annars gengið mjög vel í bíó 
enda góð skemmtun og viljum við 
hvetja þá sem eiga eftir að sjá hana 
að bæta úr því sem fyrst!

mailto:veisla@subway.is
http://subway.is/veisla.
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Þann 17. nóvember er loksins komið að frumsýningu myndar 
sem margir hafa beðið eftir, Justice League, þar sem nokkrar af 
helstu ofurhetjum DC Comics-teikniblaðanna sameina krafta 
sína gegn hinum ægilega Steppenwolf. Upptaktinn að þessari 
sameiningu mátti sjá í myndinni Batman v Superman: Dawn of 
Justice þegar Wonder Woman kom Batman fyrst til aðstoðar og 
nú bætast í hópinn The Flash, Aquaman og Cyborg. Auk þessara, 
sem skipa aðalkjarnann, koma fleiri ofurhetjur að sjálfsögðu 
við sögu eins og t.d. Mera, eiginkona Aquamans og drottning 
Atlantis, og auðvitað Superman, sem í upphafi myndarinnar 
er reyndar dáinn eftir átökin við Steppenwolf. Hvernig honum 
tekst að snúa til baka vitum við ekki nákvæmlega hér á Myndum 
mánaðarins enda er það eitt af leyndardómum myndarinnar.

En fyrir utan þau sem hér hafa verið nefnd koma ýmsar aðrar 
persónur við sögu, bæði gamalkunnar og nýjar og má þar t.d. 
nefna Antiope og Hippolytu drottningu, Lex Luthor, Mörthu 
Kent, Gordon lögreglumann, Alfred þjón Bruce Wayne, Henry 
Allen, Lois Lane,  Menalippu, Iris West og dr. Silas Stone. Leik-
hópurinn er stórstjörnum prýddur en myndinni er leikstýrt af 
Zack Snyder sem gerði m.a. myndirnar 300, Watchmen, Man of 
Steel og Batman v Superman: Dawn of Justice og hefur þegar 
verið ráðinn til að leikstýra Justice League Part Two sem gæti 
komið í bíó eftir tvö ár. Við kynnum þessa mynd betur í næsta 
blaði en bendum áhugasömum á afar flottar stiklurnar sem er 
m.a. að finna á justiceleaguethemovie.com þar sem einnig má 
skoða ýmsar aðrar upplýsingar um myndina og persónur hennar.

Hetjur sameinast

Væntanlegt í nóvember

Mikið og öflugt kynningastarf er farið í gang fyrir væntan-
lega frumsýningu Justice  League og hér má sjá fimm af 

aðalleikurunum á síðustu Comic Con-ráðstefnu, þau Ben 
Affleck, Ezra Miller, Gal Gadot, Ray Fisher og Jason Momoa.

Þann 28. júní 2013 brutust út gríðarlegir 
skógareldar í grennd við smábæinn 
Yarnell í Arizonaríki sem tveimur dögum 
seinna urðu 19 slökkviliðsmönnum sem 
börðust við hann að bana. Vegna afar 
óhagstæðra vinda urðu Yarnell-eldarnir 
síðan að mestu skógareldum sem brotist 
hafa út í Arizona síðan land þar var numið 
en þegar þeir náðu hámarki 1. júlí loguðu 
þeir á rúmlega 3.400 hektara svæði. Það 
tók síðan fleiri en 400 slökkviliðsmenn 
og hundruð sjálfboðaliða níu daga að 
ráða niðurlögum eldanna og voru þeir 
að fullu slökktir 10. júlí. Í þessari mynd, sem lofar ákaflega góðu, 
er farið yfir atburðarásina eftir bestu heimildum og ekki síst þær 
aðstæður sem lokuðu þá 19 sem dóu inni, en Yarnell-eldarnir eru 
þriðju mannskæðustu skógareldar í sögu Bandaríkjanna.

Kvikmyndin Thank You For Your Service er 
fyrsta mynd Jasons Hall sem leikstjóra en 
hann skrifaði handritið að hinni fantagóðu 
American Sniper sem Clint Eastwood leik-
stýrði. Eins og hún gerist Thank You For 
Your Service í Íraksstríðinu og er byggð á 
samnefndri verðlaunabók blaðamannsins 
og rithöfundarins Davids Finkel. Myndin 
hefur hvergi verið sýnd þegar þetta er 
skrifað en orðrómur er uppi um að hér sé á 
ferðinni mynd sem eigi eftir að blanda sér 
af krafti í verðlaunaslaginn sem framundan 

er, ekki síst Miles Teller í aðalhlutverkinu, en leikur hans er sagður 
alveg stórkostlegur. Myndin verður frumsýnd 10. nóvember.

Miles Teller leikur hermanninn Adam Schumann sem 
reynir að aðlagast lífinu á ný eftir að hafa þjónað í Írak.

http://justiceleaguethemovie.com/
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Morðið í Austurlandahraðlestinni er ein 
frægasta og vinsælasta saga rithöfund-
arins og morðgátudrottningarinnar 
Agöthu Christie sem gaf hana út 1. 
janúar árið 1934. Sagan er um farþega 
Austurlandahraðlestarinnar svokölluðu, 
sem gekk á milli Istanbúl og Parísar á 
þeim tíma sem bókin var skrifuð, og 
raunum þeirra þegar einn af þeim er 
myrtur á miðri leið. Ljóst er að morðið 
á eftir að valda miklum töfum fyrir 
farþegana en sem betur fer er belgíski 

morðgátusérfræðingurinn Hercule Poirot um borð og tekur að 
sér að leysa gátuna áður en lögreglunni verður blandað í málið. 

Sagan sló þegar í gegn á sínum tíma, 
hefur verið sett upp í leikritsformi ótal 
sinnum og nokkrum sinnum kvikmynd-
uð, en frægust af þeim myndum er 
sú sem gerð var árið 1974 og var með 
nokkrum af helstu kvikmyndastjörnum 
þess tíma í aðalhlutverkum. Sú mynd 
varð ein vinsælasta mynd ársins og fyrsta 
breska mynd sögunnar til að komast í 
toppsæti bandaríska aðsóknarlistans. 
Hún hlaut enn fremur afar góða dóma og 
var tilnefnd til sex Óskarsverðlauna og tíu 
BAFTA-verðlauna. Það verður gaman að 
sjá hvort þessi nýja mynd muni njóta jafn-
mikillar hylli þegar hún kemur í bíó í nóvember, en hvernig sem 
það fer þá er alveg ljóst að hún verður góð bíóskemmtun.

Hver er morðinginn?

Væntanlegt í nóvember

Johnny Depp leikur hinn dularfulla Samuel Ratchett.

Ein forvitnilegasta mynd nóvembermánaðar er nýjasta mynd 
Georges Clooney, Suburbicon, en hún er skrifuð af honum, Grant 
Heslov og Coen-bræðrunum Ethan og Joel. Myndin, sem er 
flokkuð sem satíra og glæpagrín, gerist á sjötta áratug síðustu aldar 
í bænum Suburbicon sem telur um 62 þúsund íbúa. Þar á meðal 
er náungi einn, Gardner (Matt Damon), sem ásamt mágkonu sinni 
Margaret (Julianne Moore) er á kafi í tryggingasvindli sem snýst 
um að innheimta líftryggingu eiginkonu Gardners, en hann er 
ekki saklaus af dauða hennar þótt hann hafi búið svo um hnútana 
að á hann félli ekki grunur. Hlutirnir byrja síðan að falla um sjálfa 
sig þegar þefvís tryggingarannsóknarmaður, Roger (Oscar Isaac), 
blandar sér í málið – og reynist ekki allur þar sem hann er séður.

Í byrjun árs árið 1974 sendi leik-
stjórinn Michael Winner frá sér 
myndina Death Wish með Charles 
Bronson í hlutverki manns, Pauls 
Kersey, sem eftir að glæpamenn 
myrða eiginkonu hans ákveður að 
skera upp sína eigin herör gagnvart 
öllum misindismönnum sem hann 
sér á strætum New York-borgar og 
hreinlega skjóta þá alla. Myndin 
varð smellur en vakti í leiðinni 
upp harðar og langvarandi deilur, 
annars vegar vegna þess hversu 
ofbeldisfull hún var (sumir töluðu 
um ofbeldisdýrkun) og hins vegar 

um rétt manna til að taka lögin í sínar 
eigin hendur eins og Paul Kersey gerði í 
henni. Sýndist sitt hverjum en Bronson, 
sem fram að því var best þekktur fyrir 
leik í myndinni  The Great Escape, kom 
út úr þessu öllu sem stórstjarna.
Lengi hefur staðið til að endurgera 
þessa mynd og í nóvember er komið 
að frumsýningu hennar. Það er Bruce 
Willis sem leikur Paul Kersey í leikstjórn 
Elis Roth og það verður fróðlegt að sjá 
hvort endurgerðin eigi eftir hreyfa jafn 
hressilega við fólki og sú eldri gerði.

Bruce Willis leikur Paul 
Kersey í Death Wish.

Kenneth Branagh 
leikstýrir myndinni 
og leikur jafnframt 

Hercule Poirot.

Leikstjórinn George Clooney ásamt Julianne Moore og Matt Damon 
sem leika tvö af þremur stærstu hlutverkunum í Suburbicon.



ALLTAF
ÓMISSANDI

www.kfc.is

http://www.kfc.is/
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Nýjasta teiknimynd Disney-Pixar lofar ákaflega góðu en hana 
á að frumsýna seinni partinn í nóvember. Myndin heitir Coco 
og segir frá hinum unga Miguel sem elskar tónlist og þráir að 
verða tónlistarmaður eins og Ernesto de la Cruz sem var álitinn 
stórkostlegasti gítarleikari og söngvari Mexíkó á sínum tíma en 
er nú látinn. Vandamálið er að fjölskylda Miguels lítur á tónlist 

sem bölvun á ættinni og 
bannar hana alfarið í sínum 
húsum. Ástæðan er sú að 
langalangafa Miguels hafði  
líka dreymt um að verða 
tónlistarmaður á sínum tíma. 
Dag einn yfirgaf hann fjöl-
skylduna, hvarf sporlaust, og 
spurðist aldrei til hans aftur. 
Síðan hefur enginn í ættinni 
viljað heyra neina tónlist, Mig-
uel til mikillar mæðu.

Dag einn rekast Miguel og 
besti vinur hans, hundurinn 
Dante, inn á dularfullan stað 
þar sem gamall og rykfallinn 
gítar hangir uppi á vegg. 

Miguel trúir vart sínum eigin augum því hann sér ekki betur en 
að þetta sé gítar hetjunnar hans, Ernestos. Miguel ákveður að 
prófa að spila á hann en um leið og hann slær fyrsta hljóminn er 
hann fyrir töfra fluttur inn í heim hinna dauðu. Þar á hann eftir að 
hitta löngu liðna ættingja, sem nú eru gangandi beinagrindur, 
og eftir að hafa jafnað sig á óttanum ákveður Miguel að finna 
Ernesto og leysa í leiðinni gátuna miklu um langalangafa sinn.

Velkomin í heim hinna dauðu

Væntanlegt í nóvember

Eftir gott gengi gamanmyndarinnar Bad Moms sem var fumsýnd í 
ágúst í fyrra var ákveðið að gera aðra mynd um þær Amy, Kiki og 
Cörlu sem í fyrri myndinni fengu nóg af íþyngjandi skyldum sínum 
í mömmuhlutverkinu og gerðu sína eigin uppreisn í framhaldinu.
Síðan þá hafa nokkur vötn fallið til sjávar og jólin nálgast. Enn á 
ný finna þær vinkonur fyrir þrýstingnum sem samfélagið setur 
á mömmur að standa sig í stykkinu og ákveða eins og síðast að 
slá öllu upp í kæruleysi. Vandamálið með það í þetta sinn er að 
mæður þeirra allra eru væntanlegar í heimsókn og það er ekki víst 
að þær verði jafn ánægðar með uppátæki dætranna og þær sjálfar. 
Það eru Mila Kunis, Kristen Bell og Kathryn Hahn sem leika þær 
Amy, Kiki og Cörlu á ný en mæður þeirra eru leiknar af Susan Saran-
don, Christine Baranski og Cheryl Hines. Leikstjórar og höfundar 
eru þeir sömu og síðast, þeir Jon Lucas og Scott Moore.

Fyrir utan þær myndir sem við höfum 
skrifað um hér á síðunni og á síðunum 
fyrir framan verða a.m.k. þrjár aðrar 
myndir frumsýndar í nóvember. Af þeim 
má fyrsta telja myndina Wonder með 
þeim Juliu Roberts, Jacob Tremblay 
og Owen Wilson í aðalhlutverkum en 
um hana höfum við áður fjallað hér í 
blaðinu. Önnur er teiknimyndin Litla 
vampíran sem er byggð á samnefndum 
bókum rithöfundarins Angelu Sommer-
Bodenburg, en nokkrar þeirra komu út 
á íslensku á níunda áratug síðustu aldar 
hjá bókaútgáfunni Nálinni.

Þriðja myndin heitir svo Reynir sterki 
og er heimildarmynd um Reyni Örn 
Leósson sem vakti heimsathygli á 
áttunda áratug síðustu aldar fyrir 
óvenjumikla krafta, ekki síst þegar 
lögreglumenn á Keflavíkurflugvelli 
marghandjárnuðu hann, njörvuðu 
hann með sterkum keðjum og lokuðu 
síðan inni í öryggisklefa sem engin 
leið átti að vera að sleppa úr. En Reynir 
mölvaði allt stálið af sér og braust 
síðan út úr fangaklefanum á nokkrum 
klukkustundum. Enn þann dag í dag 
veit enginn hvernig hann fór að þessu.

Þær Carla, Amy og Kiki ákveða að slá öllu upp í kæruleysi og 
sletta hressilega úr klaufunum um jólin í Bad Mom’s Christmas.
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Blade Runner 2049
Spenna / Hasar / Vísindaskáldsaga

Hver er eftirlíking?

Aðalhlutverk: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de 
Armas, Robin Wright, Dave Bautista, Edward James Olmos og Sylvia 
Hoeks Leikstjórn: Denis Villeneuve Bíó: Smárabíó, Laugarásbíó, 
Sambíóin Egilshöll, Kringlunni og Keflavík, Borgarbíó Akureyri, 
Selfossbíó, Eyjabíó, Ísafjarðarbíó, Bíóhöllin Akranesi, Skjaldborgarbíó 
og Króksbíó

163
mín

Veistu svarið?
Þegar Harrison Ford lék í Blade Runner (1982) á sínum 
tíma hafði hann m.a. leikið í fyrstu tveimur Star Wars-
myndunum og í Raiders of the Lost Ark (1981). En fyrir 
leik í hvaða mynd árið 1985 hlaut hann svo sína fyrstu 
og einu Óskarsverðlaunatilnefningu hingað til?

Witness.

Frumsýnd 6. október Punktar ....................................................
l Leikstjóri myndarinnar, Denis Villeneuve, á m.a. að baki gæða-
myndirnar Arrival, Sicario, Prisoners, Enemy og Incendies.

l Handritið er skrifað af Michael Green og Hampton Fancher, en sá 
síðarnefndi skrifaði einnig handrit fyrri myndarinnar sem byggð 
var á bókinni Do Androids Dream of Electric Sheep? eftir Philip K. 
Dick. Þess má geta að þeir Denis Villeneuve og Harrison Ford hafa 
báðir látið hafa eftir sér í viðtölum að handritið að Blade Runner 
2049 sé besta handrit sem þeir hafi nokkurn tíma unnið eftir.

l Jared Leto leikur hinn ógnvekjandi Niander 
Wallace í Blade Runner 2049 en tæknin sem 
hann ræður yfir við gerð eftirlíkinga og hug-
myndir hans um framtíðina gera hann að 
helstu ógninni sem að mannkyninu steðjar. 
Þess má geta að á netinu, t.d. á YouTube, er 
að finna sex mínútna mynd um Niander Wall-
ace sem heitir Nexus Dawn og sýnir m.a. 
hvert hann er kominn í tækninni árið 2036, 
þ.e. þrettán árum áður en Blade Runner 2049 gerist. Einnig viljum við 
benda áhugasömum á roadto2049.bladerunnermovie.com þar sem 
það er útskýrt í heild hvað gerðist í Blade Runner-sögunni á milli 
áranna 2019 (gamla myndin) og 2049 (nýja myndin).

Blade Runner 2049 er sjálfstætt framhald myndarinnar Blade 
Runner frá árinu 1982 og gerist 30 árum síðar þegar menn 
hafa fullkomnað þá tækni að framleiða nákvæmar eftirlík-
ingar af fólki. Þessum eftirlíkingum er síðan ætlað það hlut-
verk að sjá um hættulegustu störfin uns líftími þeirra er á 
enda. En hvað gerist ef eftirlíking fær sjálfstæðan lífsvilja?

Það er alveg óhætt að segja að kvikmyndaheimurinn bíði spenntur 
eftir þessari nýjustu mynd leikstjórans Denis Villeneuve og þá ekki 
síst aðdáendur gömlu myndarinnar, en hún er almennt talin ein 
besta vísindaskáldsaga sem gerð hefur verið. Sú mynd gerðist árið 
2019 þegar menn höfðu fundið upp tækni til að framleiða eftir-
líkingar af fólki sem síðan voru notaðar sem þrælar á fjarlægum 
plánetum uns takmörkuðum og fyrirfram gefnum líftíma þeirra 
lauk. Stundum gerðist það að eftirlíking slapp og þá kom til kasta 
manna eins og Ricks Deckhart að ná þeim, en hann var einn af sér-
sveitarmönnunum í lögreglunni sem kölluðust „blade runners“. 

Í nýju myndinni leikur Ryan Gosling einnig blade runner, Officer K, 
sem kemst á snoðir um dularfullt mál úr fortíðinni. Til að aðstoða 
sig við rannsóknina þarf hann að hafa uppi á Rick sem hafði horfið 
þrjátíu árum fyrr, þ.e. eftir að hafa leyst sitt síðasta verkefni. Leit 
K ber árangur að lokum, en með ófyrirsjáanlegum afleiðingum ...

Ryan Gosling leikur Officer K sem starfar við að elta uppi og fanga eða 
tortíma eftirlíkingum af fólki sem hafa sloppið frá eigendum sínum og 
jafnvel öðlast sjálfstæðan vilja langt umfram það sem þeim er ætlað.

Blade Runner 2049

Til að hjálpa sér að komast til botns í málinu ákveður Officer K að 
hafa uppi á Rick Deckard sem farið hefur huldu höfði í þrjátíu ár.

http://roadto2049.bladerunnermovie.com/
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My Little Pony: Bíómyndin
Teiknimynd

Hvað gæti mögulega farið úrskeiðis?

Teiknimynd með íslensku tali Höfundar: Jayson Thiessen, Meghan 
McCarthy, Joe Ballarini og Bonnie Zacherle Bíó: Laugarásbíó, Smárabíó, 
Háskólabíó, Sambíóið Keflavík og Borgarbíó Akureyri

99
mín

Frumsýnd 6. október

Lífið í höfuðborg smáhestanna gæti varla verið fullkomnara 
en það er, enda byggt á gleði, söng, ævintýrum og órjúfan-
legum vinaböndum. En þegar hin vonda og valdagráðuga 
Tempest Shadow ákveður að taka völdin ásamt ófrýnilegum 
þjónum sínum neyðast smáhestarnir undir forystu prinsess-
unnar Skystar til að ferðast þvert í gegnum Smáhestaland og 
freista þess að finna nýja bandamenn sem geta hjálpað þeim.

Það kannast áreiðanlega flestir við Pony-smáhestana sem hafa 
verið vinsæl barnaleikföng allt frá því að leikfangaframleiðandinn 
Hasbro setti þau á markað árið 1981. Í kjölfarið voru síðan fram-
leiddar bæði myndasögur og teiknimyndaþættir sem hafa ekki 
síður notið vinsælda yngstu kynslóðarinnar allt frá byrjun. Þann 6. 
október verður síðan fyrsta bíómyndin í fullri lengd frumsýnd um 
ævintýri þessara litríku smáhesta, en hún er gerð af sama fólki og 
skapaði nýjustu teiknimyndaseríuna árið 2010 og sýnd hefur verið 
í sjónvarpinu undir samheitinu Vinátta og töfrar.

My Little Pony: Bíómyndin

Punktar ....................................................
l Myndin er að sjálfsögðu talsett á íslensku og eru það m.a. þau 
Sigríður Eyrún Friðriksdóttir, Selma Björnsdóttir, Þórdís Björk Þor-
finnsdóttir, Bryndís Ásmundsdóttir, Álfrún Helga Örnólfsóttir, Ólöf 
Kristín Þorsteinsdóttir, Hildur Kristín Stefánsdóttir, Heiða Ólafs-
dóttir, Hjálmar Hjálmarsson og Viktor Már Bjarnason sem tala fyrir 
persónurnar, en leikstjóri var Tómas Freyr Hjaltason.

Vetrarbræður
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Vetrarbræður
Drama

Hlýjan í kuldanum

Aðalhlutverk: Elliott Crosset Hove, Simon Sears, Victoria Carmen 
Sonne, Michael Brostrup, Anders Hove, Lars Mikkelsen og Stefan 
Mølholt Leikstjórn: Hlynur Pálmason Bíó: Háskólabíó og Bíó Paradís

100
mín

Veistu svarið?
Hlynur Pálmason lagði stund á kvikmyndagerð í Dan-
mörku, en útskriftarmynd hans, sem er með Ingvari 
Sigurðssyni í aðalhlutverki, vakti mikla athygli og var 
m.a. tilnefnd til dönsku Robert-kvikmyndaverðlaun-
anna sem besta stuttmynd ársins. Hvað heitir hún?

Málarinn (En Maler).

Frumsýnd 9. október

Punktar ....................................................
l Myndin verður opnunarmynd RIFF – Reykjavík International Film 
Festival í ár en fer svo í almennar sýningar 9. október.

l Vetrarbræður hefur fengið frábærar viðtökur á þeim kvikmynda-
hátíðum sem hún hefur þegar verið sýnd á, t.d. Locarno-hátíðinni 
þar sem hún hlaut fern verðlaun og var tilnefnd sem besta myndin. 
Myndin er samt bara rétt að hefja för sína um kvikmyndahátíðir 
heimsins og má reikna með að sú för verði ánægjuleg í alla staði.

l Þeir erlendu gagnrýnendur sem hafa séð myndina hafa lokið á 
hana miklu lofsorði og sagt hana afar áhrifamikla og eftirminnilega, 
svo og almennir áhorfendur eins og sjá má t.d. á Imdb.com.

Vetrarbræður, fyrsta bíómynd leikstjórans Hlyns Pálmasonar 
sem samdi einnig söguna og handritið, lofar ákaflega góðu ef 
miðað er við þær frábæru viðtökur og umsagnir sem hún 
hefur þegar fengið. Það er full ástæða til að hvetja alla kvik-
myndaunnendur til að láta þessa mynd ekki fram hjá sér fara.

Vetrarbræður gerist í einangraðri verkamannabyggð einhvers stað-
ar í Danmörku þar sem við kynnumst bræðrunum Johani og 
Emil. Þegar heimabrugg þess síðarnefnda leiðir til þess að einn 
af verkamönnunum veikist hastarlega leiðir það til harkalegra 
deilna og útskúfunar sem Emil á erfitt með að höndla, enda ekki á 
bætandi í þessu einangraða samfélagi sem bauð ekki upp á mikinn 
kærleik eða umhyggju fyrir. Um leið reynir á samstöðu bræðranna, 
en þegar Johan virðist á góðri leið með að vinna ástir draumastúlku 
Emils hefst atburðarás sem enginn hefði getað séð fyrir ...

Þess má geta að undirtitill myndarinnar á ensku er „A Lack of Love 
Story“ enda segir Hlynur sjálfur að sagan sé um „skort á ást og 
löngun eftir því að vera elskaður og þráður“. Vetrarbræður er sögð 
allt í senn, dökk, djörf, fyndin og köld ... en hlý í miðjunni. 

Simon Sears og Elliott Crosset Hove leika bræðurna Johan og Emil.

Vetrarbræður

Vetrarbræður gerist á ónefndum stað utan alfaraleiðar í Danmörku 
þar sem lífið snýst um lítið annað en daglega rútínu verkamanna.
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The Snowman
Morðgáta

Áður en fyrsti snjórinn fellur

Aðalhlutverk: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, James 
D’Arcy, J.K. Simmons, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, Toby Jones 
og Chloë Sevigny Leikstjórn: Tomas Alfredson Bíó: Laugarásbíó, 
Smárabíó, Háskólabíó, Sambíóin og Borgarbíó Akureyri

Veistu svarið?
Eins og kemur fram hér í kynningunni til hægri 
kom fyrsta bók Jo Nesbø um Harry Hole út á 
frummálinu árið 1997, en hún kom ekki út á 
íslensku fyrr en árið 2013. Hvað heitir hún?

Leðurblakan (Flaggermusmannen).

Frumsýnd 13. október

Punktar ....................................................
l The Snowman var að mestu leyti tekin upp þar sem sagan gerist, 
þ.e. í kringum Osló og í Drammen, Björgvin og Rjukan í Þelamörk.

l Alls hefur Jo Nesbø skrifað ellefu bækur um Harry Hole og kom sú 
nýjasta, Tørst, út í mars síðastliðnum. Þess má geta að ekki er loku 
fyrir það skotið að Michael Fassbender muni leika hann á ný í fleiri 
myndum sem gera á um hann og málin sem hann hefur glímt við.

l Leikstjóri myndarinnar, Tomas Alfredson, á að baki margar góðar 
myndir en tvær þær síðustu voru njósnaráðgátan Tinker Tailor 
Soldier Spy (2011) og Låt den rätte komma in (2008) sem margir telja 
einn af albestu norrænu tryllum sem gerðir hafa verið.

l Martin Scorsese ætlaði upphaflega að leikstýra myndinni en þufti 
frá að hverfa vegna annarra verkefna og Tomas tók við keflinu.

Þegar rannsóknarlögreglumaðurinn Harry Hole fær til rann-
sóknar hvarf ungrar móður kemst hann fljótlega að því að 
málið tengist eldri morðmálum þar sem ungar mæður voru 
myrtar í vetrarbyrjun – um það leyti sem fyrsti snjórinn féll.

The Snowman er byggð á sjöundu bókinni sem 
norski rithöfundurinn Jo Nesbø skrifaði um rann-
sóknarlögreglumanninn Harry Hole, en þær hafa 
notið mikilla vinsælda allt frá því að sú fyrsta kom 
út árið 1997 og verið þýddar á fjölda tungumála, 
þ. á m. á íslensku eins og flestir vita. 

Eins og með allar góðar sakamálasögur og morð-
gátur þá má auðvitað ekki segja of mikið um 
söguna í The Snowman til að skemma ekki fyrir 
þeim áhorfendum sem hafa ekki lesið bókina. 
Þó má segja að rannsókn málsins á eftir að leiða til óvæntra upp-
götvana sem gjörbreyta stefnu hennar oftar en einu sinni og eiga 
m.a. eftir að leiða Harry Hole og teymi hans á algjörar villigötur ...

Michael Fassbender leikur rannsóknarlögreglumanninn Harry Hole 
sem glímir við afar snúið morðmál í sögunni um Snjókarlinn.

Rebecca Ferguson leikur aðstoðarkonu Harrys Hole, Katrine Bratt.

The Snowman



Súrdeigs
rúghrökkbrauð!
Mjúkt bragð. stökkt hrökkbrauð.

 Fullkomið jafnvægi.

Glænýjar 
umbúðir!
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Sumarbörn
Fjölskyldumynd / Fantasía

Þegar flótti er eina leiðin heim

Aðalhlutverk: Kristjana Thors, Stefán Örn Eggertsson, Brynhildur 
Guðjónsdóttir, Magnea B. Valdimarsdóttir og Margrét Birta 
Björgúlfsdóttir Leikstjórn: Guðrún Ragnarsdóttir Bíó: Smárabíó, 
Háskólabíó, Bíó Paradís og Borgarbíó Akureyri

85
mín

Frumsýnd 13. október

Systkinin Eydís og Kári eru bara sex og fimm ára gömul þegar 
foreldrar þeirra skilja og á meðan móðir þeirra reynir að fóta 
sig á ný er börnunum komið fyrir á barnaheimili úti í sveit. 
Dvöl þeirra þar á þó eftir að verða mun lengri en ráðgert var.

Kvikmyndinni Sumarbörnum, sem er fyrsta bíómynd leikstjórans 
og handritshöfundarins Guðrúnar Ragnarsdóttur, er lýst sem fjöl-
skylduvænni fantasíu og er sagan í henni að hluta til byggð á 
reynslu og upplifun Guðrúnar sjálfrar.

Þegar dagarnir líða einn af öðrum og það lengist stöðugt í biðinni 
eftir að verða sótt af móður sinni verða vonbrigði systkinanna og 
söknuður til þess að Eydís fer að hugsa um aðrar leiðir til að koma 
sér burt af heimilinu, enda er forstöðukona þess hvorki góð við 
hana né bróður hennar eða önnur börn. Þegar haustar og hin börn-
in fara að týnast heim á leið eitt af öðru ákveður Eydís að láta til 
skarar skríða og stinga af ásamt Kára. Leiðin heim á hins vegar einnig 
eftir að reynast löng og ströng, en Eydís deyr ekki ráðalaus ...

Sumarbörn

Brynhildur Guðjónsdóttir leikur stærsta fullorðinshlutverkið, 
forstöðukonu barnaheimilisins sem er hörð í horn að taka.

Borg vs McEnroe

Kristjana Thors leikur aðalhlutverkið í Sumarbörnum, hina sex 
ára gömlu Eydísi, og þykir standa sig ákaflega vel rétt eins og 

hinir krakkarnir sem koma fram í misstórum hlutverkum.
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Borg vs McEnroe
Sannsögulegt

Viðureignin sem enginn gleymir

Aðalhlutverk: Shia LaBeouf, Sverrir Guðnason, Stellan Skarsgård, 
Tuva Novotny, David Bamber, Björn Granath, Robert Emms, Jane 
Perry og Tom Datnow Leikstjórn: Janus Metz Bíó: Háskólabíó og 
Borgarbíó Akureyri

107
mín

Veistu svarið?
Sverrir Guðnason er Íslendingur, ólst upp í  Reykjavík 
en flutti ásamt fjölskyldu sinni til Svíþjóðar árið 1990. 
Hann hefur tvisvar hlotið sænsku kvikmyndaverð-
launin, annars vegar fyrir leik sinn í myndinni Flug-
parken og hins vegar fyrir leik í ... hvaða mynd?

Monica Z.

Frumsýnd 13. október Punktar ....................................................
l Þeir Björn Borg (f. 1956) og John Mc-
Enroe (f. 1959) höfðu fyrir úrslitaleikinn 
á Wimbledon 1980 mæst sjö sinnum 
áður á tennismótum og var staðan í 
innbyrðis viðureignum þeirra 4-3 fyrir 
Borg. Alls mættust þeir síðan 22 
sinnum á ferlinum ef öll mót eru talin 
með, bæði opin og lokuð, svo og 
sýningarleikir, og unnu hvor um sig 
ellefu leiki. Vegna þess hversu ólíkar 
persónur þeir voru, Borg þessi rólega og yfirvegaða týpa á meðan 
McEnroe var afar skapbráður og frægur fyrir útistöður sínar og 
háværar deilur við dómara á leikjum sínum, var fljótlega byrjað að 
tala um að viðureignir þeirra væru eins og barátta á milli íss og elds.

l Þeir Sverrir Guðnason og Shia Labouf lögðu mikið á sig til að læra 
tennis fyrir gerð myndarinnar auk þess sem þeir þurftu að koma 
sér í fantaform. Þeir þykja báðir vinna stóra leiksigra í hlutverkum 
sínum og það kæmi ekki á óvart ef þeir yrðu víða tilnefndir til verð-
launa fyrir túlkun sína þegar kvikmyndaárið 2017 verður gert upp. 

l Í myndinni er einnig farið dálítið aftur í tímann og sá sem leikur 
Björn Borg ungan er í raun sonur hans, Leo Borg, en Björn var sjálf-
ur ráðgefandi við gerð myndarinnar.

Úrslitaleikurinn á Wimbledon-tennismótinu í London 5. júlí 
1980 er án nokkurs vafa einhver merkilegasti og mest spenn-
andi íþróttaviðburður sögunnar en í honum mættust hinn 
rólyndi Svíi og fjórfaldi Wimbledon-meistari Björn Borg og 
hinn bráði og skapstóri Bandaríkjamaður John McEnroe sem 
hafði aldrei áður leikið til úrslita á Wimbledon.

Borg vs McEnroe er fyrsta bíómynd danska leikstjórans Janusar Metz 
sem fram að gerð hennar var fyrst og fremst þekktur fyrir afar góðar 
heimildarmyndir sínar, sér í lagi myndina Armadillo sem er talin ein 
besta heimildarmynd ársins 2010. Hér segir hann okkur forsöguna 
að þessum magnaða úrslitaleik á Wimbledon-mótinu árið 1980 
sem óhætt er að fullyrða að sé einn mest spennandi tennisleikur 
sögunnar. Um leið er skyggnst á bak við tjöldin í lífi beggja kepp-
enda og hvað þeir þurftu að leggja á sig til að ná upp á toppinn í 
tennisheiminum, en þeir þóttu eins ólíkar manngerðir og hugsast 
gat. Þeir Shia LaBeouf og Sverrir Guðnason þykja túlka þá McEnroe 
og Borg af snilld og hápunkturinn er svo úrslitaleikurinn sjálfur ...

Shia LaBeouf og Sverrir Guðnason leika þá John McEnroe og Björn 
Borg og eins og sjá má í samanburði við myndina hér fyrir neðan sem 

var tekin fyrir leikinn sjálfan á Wimbledon 1980 var mikil áhersla lögð á 
að bæði útlit þeirra og öll umgjörð væri sem næst raunveruleikanum.

Borg vs McEnroe

Shia LaBeouf og Sverrir Guðnason ásamt leikstjóranum Janusi Metz 
og Stellan Skarsgård sem leikur þjálfara Björns, Lennart Bergelin.
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Tree Gelbman er ung kona sem vaknar upp í ókunnugu rúmi á 
skólavist og botnar ekkert í hvernig hún komst þangað. Um 
það þýðir þó lítið að hugsa því Tree á afmæli í dag og drífur sig 
bara heim. Dagurinn breytist hins vegar í skelfingu um kvöld-
ið þegar á hana er ráðist og hún er myrt á hrottalegan hátt af 
grímuklæddum fanti. En um leið og Tree deyr vaknar hún upp 
aftur í ókunnuga rúminu á skólavistinni að morgni afmælis-
dagsins – eins og þetta hafi allt saman verið draumur. 

Þannig byrjar þessi tryllir leikstjórans Christophers Landon sem 
leikstýrði síðast hinu þrælskemmtilega uppvakningagríni Scouts 
Guide to the Zombie Apocalypse og leikur sér hér með gamal-
kunnugt stef um manneskju sem upplifir sama daginn aftur og 
aftur, rétt eins og gerðist í Groundhog Day og Edge of Tomorrow.

Eftir að hafa gengið í gegnum sama hryllinginn nokkrum sinnum 
án þess að koma við vörnum áttar Tree sig á því að eina leiðin til 
að stöðva þennan tímahring sem hún er föst í og um leið koma í 
veg fyrir morðið á sjálfri sér er að hún uppgötvi upp á eigin spýtur 
hver morðinginn er og vinni á honum áður en dagur er að kvöldi 
kominn. En þetta plan er hægara sagt en framkvæmt ...

Happy Death Day
Tryllir

Til hamingju með afmælið – eða þannig

Aðalhlutverk: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel 
Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu og Donna Duplantier 
Leikstjórn: Christopher Landon Bíó: Laugarásbíó, Smárabíó, 
Háskólabíó, Sambíóin og Borgarbíó Akureyri

Veistu svarið?
Segja má að leikstjóri Happy Death Day, Christopher 
Landon, hafi fyrst vakið verulega athygli í Hollywood 
þegar hann sendi frá sér handritið að myndinni  
Disturbia sem að margra mati reyndist svo einn besti 
tryllir ársins 2007. Hver lék aðalhlutverkið í Disturbia?

Shia LaBeouf.

Frumsýnd 20. október
Punktar ....................................................
l Þá sem leikur aðalhlutverkið í Happy Death Day, Jessicu Rothe, 
kannast þeir sennilega best við sem séð hafa sjónvarpsþættina 
Mary + Jane og Next Time on Lonny en hún lék einnig stórt hlutverk 
í La La Land og í myndunum Tribe og Summertime.

l Stiklan úr Happy Death Day er mjög skemmtileg og það gæti 
alveg gerst að myndin verði einn af óvæntustu smellum ársins.

Tree Gelbman hefur fulla ástæðu til að öskra oft og duglega í Happy 
Death Day enda sennilega lítið gaman að vakna í sífellu að morgni 

afmælisdags síns, bara til þess að vera myrt að kvöldi hans – og 
geta ekkert í því gert. Það er Jessica Rothe sem leikur Tree.

Tree reynir að fá aðstoð einhvers sem trúir upplifun hennar, en ...

Happy Death Day

... það er ljóst að ekkert mun breytast fyrr en hún snýr á morðingjann.

www.postur.is

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA
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Unlocked
Spenna / Hasar

Hver einasta mínúta gæti orðið sú síðasta

Aðalhlutverk: Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, 
Toni Collette og John Malkovich Leikstjórn: Michael Apted 
Bíó: Smárabíó, Háskólabíó, Borgarbíó Akureyri, Selfossbíó, 
Skjaldborgarbíó, Ísafjarðarbíó, Króksbíó, Bíóhöllin Akranesi og 
Eyjabíó

98
mín

Veistu svarið?
Eins og margir vita ólst leikkonan Noomi Rapace 
upp á Íslandi til fimmtán ára aldurs þegar hún flutti 
til Svíþjóðar en leiklistaráhugi hennar kviknaði þeg-
ar hún lék lítið hlutverk í íslenskri mynd árið 1987, 
átta ára gömul. Hvaða mynd er um að ræða?

 Í skugga hrafnsins.

Frumsýnd 20. október

Punktar ....................................................
l Handrit Unlocked er eftir Peter O’Brien og var árið 2008 á svarta 
listanum í Hollywood yfir áhugaverðustu ókvikmynduðu handritin.

l Myndin inniheldur nokkur hörkugóð hasar- og slagsmálaatriði og 
við tökur á einu þeirra fékk Noomi Rapace vænt högg með þeim 
afleiðingum að hún nefbrotnaði og vankaðist um leið. Eftir að hafa 
jafnað sig og í ljós kom að henni hafði ekki orðið meira meint af 
högginu en að nefbrotna héldu tökur áfram eins og ekkert hefði í 
skorist og hún lét ekki laga brotið fyrr en eftir að þeim lauk.

Þegar yfirheyrslusérfræðingurinn Alice Racine, sem vinnur 
fyrir CIA, er kölluð til að yfirheyra meintan hryðjuverkamann 
áttar hún sig ekki fyrr en of seint á því að yfirheyrslan er í raun 
gildra, sett á svið til að veiða upplýsingar upp úr henni sjálfri.

Þannig hefst njósnatryllirinn Unlocked eftir leikstjórann Michael 
Apted sem á langan feril og margar góðar myndir að baki eins og 
t.d. Coal Miner’s Daughter, Gorky Park, Gorillas in the Mist, Blink, 
Extreme Measures, Enigma og fleiri. Unlocked er þrælgóð mynd 
fyrir þá sem vilja spennu, hasar, óvænta atburðarás og fléttur.

Um leið og Alice áttar sig á að hún hefur gengið í gildru og í raun 
gefið hryðjuverkamönnum mikilvægar upplýsingar í stað þess að 
afla þeirra eins og starf hennar snýst um kemur í ljós að í bígerð er 
að gera sýklavopnaárás á London sem myndi hafa skelfilegar 
afleiðingar í för með sér. Þá áætlun þarf að stöðva en vandamálið 
er að nú veit Alice ekki lengur hverjum hún getur treyst ...

Noomi Rapace leikur yfirheyrslusérfræðinginn Alice Racine 
sem kemst á snoðir um áætlun um að gera sýklavopnaárás 

á London og á eftir það fullt í fangi með að halda lífi. 

Unlocked

Toni Collette er í einu af þremur stærstu aukahlutverkunum í 
myndinni en í hinum eru þau Michael Douglas og John Malkovich.

Orlando Bloom leikur fyrrverandi sérsveitarmann sem býðst 
til að aðstoða Alice, en hún á erfitt með að treysta honum.
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Hneturánið 2
Teiknimynd

Eina leiðin til sigurs er að standa saman!

Teiknimynd með íslensku tali Höfundar: Cal Brunker, Bob Barlen, 
og Scott Bindley Bíó: Smárabíó, Háskólabíó, Laugarásbíó, Borgarbíó 
Akureyri, Selfossbíó, Eyjabíó, Ísafjarðarbíó, Bíóhöllin Akranesi, 
Skjaldborgarbíó og Króksbíó

91
mín

Frumsýnd 20. október

Íkorninn Surlí og hin dýrin í Eikarbæ hafa haft það gott frá því 
við hittum þau í samnefndri mynd árið 2014. Nú er tilveru 
þeirra hins vegar ógnað þegar borgarstjórinn í Eikarbæ 
ákveður að ryðja burt almenningsgarðinum sem þau búa í og 
nota svæðið í staðinn undir skemmtigarð. Það má auðvitað 
ekki gerast en hvað eiga Surlí og hin dýrin að taka til bragðs?

Teiknimyndin Hneturánið sem var frumsýnd sumarið 2014 kynnti 
til sögunnar íkornann snjalla, Surlí, sem er reyndar líka dálítill klaufi 
á köflum og frekar óheppinn í ofanálag. Surlí á sér tvö áhugamál, 
annars vegar hnetur og hins vegar fleiri hnetur, og það gerir hann 
ekki bara að sérfræðingi í hnetum heldur einnig að sérfræðingi í 
alls kyns hnetureddingum. En ef áætlun borgarstjórans gengur eftir 
sér Surlí fram á alvarlegan hnetuskort og því verður hann nú að 
leggja áhugamálin til hliðar og einbeita sér í staðinn að því að fá 
hin dýrin í garðinum, þar á meðal skapstóru músina Feng, til að sam-
einast í baráttunni við jarðýturnar – áður en það verður of seint.

Hneturánið 2

Punktar ....................................................
l Hneturánið 2 er að sjálfsögðu talsett á íslensku og eru það þau 
Magnús Jónsson, Álfrún Helga Örnólfsdóttir, Hjálmar Hjálmarsson, 
Orri Huginn Ágústsson, Viktor Már Bjarnason, Þórhallur Sigurðsson, 
Ævar Þór Benediktsson, Vaka Vigfúsdóttir, Selma Björnsdóttir, 
Sigríður Eyrún Friðriksdóttir og Albert Halldórsson sem tala fyrir 
persónurnar, en leikstjóri talsetningar var Tómas Freyr Hjaltason.
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Geostorm
Spenna / Hasar / Vísindaskáldsaga

Ofsaveður í aðsigi

Aðalhlutverk: Gerard Butler, Talitha Eliana Bateman, Abbie Cornish, 
Ed Harris, Andy Garcia, Jim Sturgess, Eugenio Derbez og Mare 
Winningham Leikstjórn: Dean Devlin Bíó: Sambíóin Álfabakka, 
Egilshöll, Kringlunni, Akureyri og Keflavík, Bíóhöllin Akranesi, 
Ísafjarðarbíó, Skjaldborgarbíó, Króksbíó, Selfossbíó og Eyjabíó

109
mín

Veistu svarið?
Gerard Butler fagnar þrjátíu ára kvikmyndaferli um 
þessar mundir en hann lék í sinni fyrstu mynd, Mrs. 
Brown, árið 1997 í leikstjórn Johns Madden. Síðan þá 
hefur hann leikið í fjölmörgum myndum, þ. á m. aðal-
hlutverkið í einni bestu mynd Guys Ritchie. Hvaða?

RocknRolla.

Frumsýnd 20. október
Punktar ....................................................
l Við gerð myndarinnar var leitað til Geimferðastofnunar Banda-
ríkjanna, NASA, og fékkst leyfi til að mynda nokkur atriðanna í 
húsakynnum NASA í New Orleans.

l Segja má að með sögunni í myndinni hafi Dean Devlin leitað í 
smiðju langtímasamstarfsmanns síns, Rolands Emmerich, en fyrsta 
myndin sem hann gerði árið 1984, Das Arche Noah Prinzip, fjallaði 
einmitt um geimstöðvar sem voru misnotaðar til að hefja stríð.

Geostorm gerist í náinni framtíð þegar menn hafa smíðað risa-
stórt net gervihnatta og geta með þeim stjórnað veðrinu. 
Þegar kerfið bilar kemur það í hlut nokkurra geimfara undir 
forystu Jakes Lawson að finna orsökina og gera við kerfið. En 
Jake kemst fljótlega að því að „bilunin“ er engin bilun heldur 
upphafið að mannskæðustu hryðjuverkaárás allra tíma.

Geostorm er eftir Dean Devlin sem hér gerir sína fyrstu mynd sem 
leikstjóri en hann er mun þekktari sem framleiðandi og handrits-
höfundur og gerði sem slíkur t.d. Independence Day-, Stargate- og 
Universal Soldier-myndirnar. Handritið að Geostorm er líka eftir 
Dean og hann er að sjálfsögðu einnig aðalframleiðandi hennar.

Eftir að breytingar í veðurfari ollu sífellt alvarlegri náttúruhamförum 
í formi kröftugra storma og flóða ákváðu þjóðir heims að byggja 
upp net gervihnatta sem gætu eytt hættulegum veðurmyndunum 
áður en þær verða mannskæðar. Til að byrja með verkar kerfið eins 
og draumur en þegar endurteknar bilanir fara að gera vart við sig 
með alvarlegum afleiðingum er loftslagsfræðingurinn Jake Lawson 
fenginn til að kanna málið. Þegar rannsókn hans leiðir í ljós að 
bilanirnar eru í raun af mannavöldum hefst æsilegt kapphlaup við 
tímann því þá sem bera ábyrgð á hamförunum verður að finna og 
stöðva áður en það er orðið of seint fyrir mannkynið ... 

Gerard Butler leikur loftslagsfræðinginn Jake Lawson í Geostorm. 

Hryðjuverkin valda ekki einungis gríðarlegum flóðbylgjum og ...

Geostorm

... stormum heldur einnig fimbulkulda og stórhættulegu hagléli.
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The Foreigner
Spenna / Hasar

Hefnd er eina réttlætið

Aðalhlutverk: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy, Michael 
McElhatton, Orla Brady, Katie Leung, Thusitha Jayasundera og Simon 
Kunz Leikstjórn: Martin Campbell Bíó: Laugarásbíó, Smárabíó og 
Borgarbíó Akureyri

114
mín

Veistu svarið?
Jackie Chan á eins og flestir vita langan kvik-
myndaferil að baki en hann lék í sinni fyrstu mynd 
aðeins átta ára að aldri árið 1962. Rétt nafn hans er í 
raun Kong-sang Chan og hann fæddist í Hong Kong 
en ólst að miklu leyti upp í hvaða öðru landi? 

Ástralíu.

Frumsýnd 27. október

Punktar ....................................................
l Leikstjóri myndarinnar er Martin Campbell sem m.a. leikstýrði 
James Bond-myndunum Casino Royale og Goldeneye, The Mask of 
Zorro, The Legend of Zorro, Edge of Darkness og Vertical Limit.

l Þótt Jackie Chan sé orðinn 63 ára er hann í toppformi og fram-
kvæmir sem fyrr flest sín áhættu- og slagsmálaatriði sjálfur. Hér 
kveður þó við nýjan tón í mynd sem hann leikur í því flestar hafa 
þær hingað til verið á léttum nótum. Svo er ekki í þetta sinn því The 
Foreigner er nokkurn veginn mitt á milli þess að vera Rambo- og 
James Bond-mynd og verður gaman að sjá útkomuna 13. október.

Eftir að yngsta og eina eftirlifandi dóttir veitingastaðareig-
andans Quangs lætur lífið í sprengjuárás IRA í London leitar 
hann bæði til lögreglunnar og leyniþjónustunnar til að fá það 
uppgefið hverjir séu grunaðir um verknaðinn, enda ákveðinn 
í að ganga á milli bols og höfuðs á þeim sjálfur – sem allra fyrst.

The Foreigner er byggð á bók breska rithöfund-
arins Stephens Leather, The Chinaman, sem kom 
út árið 1992. Í bókinni var aðalpersónan maður 
sem hafði barist á móti víet kong-skæruliðunum 
í Víetnam-stríðinu en misst um leið alla fjölskyldu 
sína nema yngstu dótturina sem var kornabarn. 
Eftir stríðið fluttist hann til London þar sem hann 
kom sér upp arðbæru veitingahúsi og ól dóttur 
sína síðan upp í – að því er hann hélt – öryggi.

Það verður honum því ólýsanlega þungbært að missa hana líka 
en um leið hefur hann skyndilega engu að tapa lengur og eftir að 
yfirvöld neita að veita honum þær upplýsingar sem hann vill fá sér 
hann ekki neitt annað í stöðunni en að grípa til sinna eigin ráða ...

Jackie Chan leikur Quan sem finnur á sér að eitthvað illt er 
yfirvofandi en er of seinn til að bjarga lífi dóttur sinnar.

Herþjálfun Quangs á eftir að koma honum vel í baráttunni.

The Foreigner

Pierce Brosnan leikur Liam Hennessy sem neitar að gefa Quan 
upplýsingar um hverjir það eru sem grunaðir eru um hryðjuverkið.
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Rökkur
Ráðgáta / Tryllir

Hvað er í gangi?

Aðalhlutverk: Sigurður Þór Óskarsson, Björn Stefánsson, Aðalbjörg 
Árnadóttir, Guðmundur Ólafsson, Anna Eva Steindórsdóttir og 
Böðvar Óttar Steindórsson Leikstjórn: Erlingur Thoroddsen Bíó: 
Smárabíó, Háskólabíó, Laugarásbíó, Borgarbíó Akureyri, Selfossbíó, 
Eyjabíó, Ísafjarðarbíó, Bíóhöllin Akranesi, Skjaldborgarbíó og Króksbíó

111
mín

Veistu svarið?
Rökkur er önnur bíómynd Erlings Thoroddsens á eftir 
Child Eater en hann á einnig margar góðar stuttmyndir 
að baki, þ. á m. eina frá árinu 2013, en fyrir hana hlaut 
hann verðlaunin sem efnilegasti leikstjórinn á Scream-
fest-hrollvekjuhátíðinni. Hvað heitir sú mynd?

The Banishing.

Frumsýnd 27. október

Punktar ....................................................
l Rökkur hefur allt þetta ár ferðast á milli kvikmyndahátíða erlendis 
og hlotið góðar viðtökur almennra áhorfenda og gagnrýnenda. 
Myndin hlaut t.a.m. verðlaun fyrir listrænt afrek (Artistic Achieve-
ment) á Outfest-kvikmyndahátíðinni í Los Angeles í júlí og fyrstu 
verðlaun fyrir kvikmyndatökuna á Óháðu kvikmyndahátíðinni í 
San Francisco, en um kvikmyndunina sá John Wakayama Carey.

l Kvikmyndagagnrýnandinn Stephen Farber sem skrifar fyrir The 
Hollywood Reporter gefur Rökkri ákaflega góð meðmæli í dómi 
sínum og segir m.a. um myndina: „The cinematography is striking, 
sound and music are superb and the two leading actors – who carry 
much of the movie by themselves – both give telling performances.“

l Erlingur Thoroddsen framleiddi myndina sjálfur ásamt Baldvini 
Kára Sveinbjörnssyni, Búa Baldvinssyni og fleirum, en um tónlist sá 
Einar Sverrir Tryggvason. Gunnar Helgi Guðjónsson sá um sviðsetn-
ingar og búningahönnuður var Steinunn Erla Thoroddsen. Kíkið á 
nánari upplýsingar um Rökkur á vefsíðunni www.riftmovie.is. 

Rökkur er eftir handritshöfundinn og leikstjórann Erling Thor-
oddsen sem vakti mikla athygli í fyrra með sinni fyrstu mynd, 
hrollvekjunni Child Eater, og sýndi þar og sannaði hæfileika 
sína í kvikmyndagerð. Þetta er dularfullur, spennandi og hroll-
kaldur tryllir sem vonandi enginn lætur fram hjá sér fara. 

Rökkur segir frá Gunnari (Björn Stefánsson) sem fær skrítið símtal 
frá fyrrverandi kærasta sínum, Einari (Sigurður Þór Óskarsson), sem 
er staddur í bústaðnum Rökkri á Snæfellsnesi. Gunnar er hræddur 
um að Einar muni fara sér að voða og ekur þess vegna upp á 
nesið til að stöðva hann. Þegar þangað er komið þurfa strákarnir 
að gera upp samband sitt í afskekktum bústaðnum en fljótlega 
kemst Gunnar að því að það er eitthvað verulega dularfullt á seyði. 
Eitthvað sem verður ekki útskýrt með orðum. Þeir eru ekki einir ...

Sigurður Þór Óskarsson og Björn Stefánsson leika þá Einar og 
Gunnar sem þurfa að takast á við verulega dularfull öfl í Rökkri.

Rökkur

Myndin var tekin upp á Hellissandi og þar í kring, og í sumarbú-
staðnum Hruna undir Snæfellsjökli. Þess má geta að Hruni er leigður 

út nokkrum sinnum á ári, ef einhverjir hafa áhuga og þora að gista þar.

http://www.riftmovie.is/


Coke & Prince
Þjóðarréttur Íslendinga í meira en 60 ár
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Thor: Ragnarök
Ævintýri / Hasar

Endalokin ... eða kannski upphafið?

Aðalhlutverk: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, 
Tessa Thompson, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Sam Neill, 
Karl Urban og Anthony Hopkins Leikstjórn: Taika Waititi 
Bíó: Sambíóin Álfabakka, Egilshöll, Kringlunni, Akureyri og Keflavík, 
Smárabíó, Bíóhöllin Akranesi, Ísafjarðarbíó, Skjaldborgarbíó, 
Króksbíó, Selfossbíó og Eyjabíó

Veistu svarið?
Persónan sem Cate Blanchett leikur, Hel (er kölluð 
Hela á ensku), ríkti samkvæmt goðafræðinni yfir 
níu af undirheimum Niflheims og átti vopnin 
Hungur, sem var diskur, og hnífinn Sult. En hver er 
faðir hennar samkvæmt goðafræðunum?

 Loki.

Frumsýnd 27. október

Punktar ....................................................
l Leikstjóri myndarinnar er hinn nýsjálenski Taika Waititi, en  síðustu 
þrjár myndir hans, Hunt for the Wilderpeople, What We Do in the 
Shadows og Boy, hafa allar verið afar góðar og sópað til sín fjölda 
verðlauna. Taika er mikill húmoristi og hefur látið hafa eftir sér að 
Thor: Ragnarök verði mun fyndnari en fyrri myndirnar. Þess má 
geta að Taika leikur sjálfur eitt hlutverk í myndinni, hlutverk Korgs.

l Hermt er að sagan í Thor: Ragnarök sé mikilvægur hlekkur í Aveng-
ers-sögunni og að atburðarásin í henni sé að sumu leyti ákveðið 
forspil að sögunni í næstu Avengers-mynd, Infinity War, sem verður 
frumsýnd í lok apríl á næsta ári.

l Fyrir utan þau Þór, Hulk, Loka, Hel og nýliðann Valkyrju koma fjöl-
margar þekktar persónur við sögu í myndinni, bæði úr goðafræð-
inni og úr ofurhetjuheimi Marvel. Ein af þeim er t.d. Dr. Stephen 
Strange sem Benedict Cumberbatch leikur hér öðru sinni og verð-
ur gaman að sjá hversu veigamikill hans þáttur er í sögunni.

Aðdáendur Avengers-myndanna og ofurhetjumynda yfirleitt 
eiga von á góðu 27. október þegar Thor: Ragnarök kemur í bíó 
en hún verður frumsýnd hér á landi viku áður en í Bandaríkj-
unum þar sem frumsýningardagurinn er 3. nóvember. Verða 
margir íslenskir áhorfendur því á meðal þeirra fyrstu sem sjá 
myndina en henni er spáð metaðsókn í kvikmyndahúsum. 
Í þetta sinn þarf þrumuguðinn Þór og félagar hans að takast á við 
hina illu en máttugu Hel sem Óðinn kastaði niður í Niflheim við fæð-
ingu. Hún er nú komin aftur til baka staðráðin í að leggja Ásgarð í 
eyði og um leið losa sig við alla sína bræður og systur ásamt mann-
kyninu í heild. Það mun reyna verulega á Þór og þá sem með honum 
standa því ef baráttan tapast er úti um þau öll og Ásgarð líka.

Chris Hemsworth leikur hér þrumuguðinn Þór á ný. 

Það mun mæða mest á þeim Hulk, Þór, Valkyrju og Loka í ...

Thor: Ragnarök

... baráttunni gegn Hel og þeim sem standa með henni.

Aldurstakmark og lengd ekki fyrirliggjandi fyrir prentun



lendir

10.
október


