naszolsztyniak.pl || piątek || 19.10.2018

Sprawdź, co się dzieje
orientacja.pl

wiadomości

13

Halloween i Mała Czarownica rządzą w Heliosie
KINO || Na ekranizację „Dziewczyny w sieci pająka” czekaliśmy długo. Teraz w końcu obraz zobaczymy na ekranach, także w olsztyńskim
Heliosie. Czas jest wyjątkowy, więc powrócą też bohaterowie ﬁlmu „Halloween”. Łapcie bilety 22 października na naszym FB.

Na ekrany kin powraca Lisbeth
Salander, bohaterka kultowej
powieści jednego z największych
bestsellerów ostatnich lat, czyli
serii książek Stiega Larssona. To
tym razem ekranizacja czwartej
powieści, którą stworzył już
David Lagercrantz, ale z tymi
samymi bohaterami. W poprzednich adaptacjach książkowej
serii z Salander, w główną
bohaterkę wcielały się Noomi
Rapace oraz Rooney Mara.
Teraz rola główna przypadła
Claire Foy, na której koncie jest
m.in. Złoty Glob za rolę w ﬁlmie
„The Crown”. Tym razem akcja
najnowszej odsłony popularnej
kinowej seroo skupia się na
młodej hakerce i dziennikarzu
śledczym — Mikaelu Blomkviście, którzy znajdą się w sieci
szpiegów, cyberprzestępców
i skorumpowanych funkcjonariuszy rządowych.
Helios, 2 bilety

HALLOWEEN
Co oglądać w najstraszniejszą
noc życia? Jamie Lee Curtis
powraca w ikonicznej roli
Laurie Strode, by w ostatecznej
rozgrywce stawić czoła Michaelowi Myersowi, zamaskowanej
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DZIEWCZYNA
W SIECI PAJĄKA

postaci, która prześladuje ją
od kiedy udało jej się uciec
z morderczej zabawy halloweenowej cztery dekady temu.
Oryginalny obraz Carpentera
z 1978 roku wszedł do klasyki
horrorów. Akcja najnowszej
części odsłony rozgrywa się
po 40 latach po wydarzeniach
z pierwszej części. Tym razem
Święto Halloween ponownie
zamieni się w piekło.
Helios, 2 bilety

MAŁA CZAROWNICA
Urocza czarownica doczekała
się już wielu obrazów na swój
temat. Tym razem mamy kolejną
odsłonę jej przygód, która sprawi,
że znów przypomną nam się

książki z naszego dzieciństwa.
Tym razem za piękną opowieść
o Małej Czarownicy odpowiadają
niemieccy twórcy. Tym razem
bohaterka ma zaledwie 127 lat
i marzy o tym, by wziąć udział
w Sabacie. Sęk w tym, że jest na
to zbyt mała. Nie rezygnuje jednak ze swojego planu i stawia się
na Łysej Górze. Niestety zostaje
odkryta i za karę musi w ciągu
roku nauczyć się wszystkich
zaklęć z Wielkiej Księgi Czarów.
Mała Czarownica nie jest zbyt
chętna do nauki, a czarów uczy
się, by pomagać innym dzieciom.
Gdy zła czarownica Rumpumpel dowiaduje się o dobrych
uczynkach Małej Czarownicy
postanawia nie dopuścić jej do
egzaminu ze wszystkich zaklęć
z Wielkiej Księgi Czarów. Jednak
tak naprawdę Mała Czarownica
chce dowiedzieć się co sprawia
że czarownica może być dobra.
Helios, 2 bilety

W pierwszym zestawie zobaczymy
cztery przedpremierowe filmy,
które spowodują, że serce zacznie
wam naprawdę szybko bić. Na
początek najmocniej wyczekiwana
„Suspiria”, producentów takich
hitów jak „Czarny łabędź”, „Zodiak”
czy „Wyspa tajemnic”! Dalej, przedpremierowo, wyłącznie w kinach
Helios, „Nocne istoty” i „13 kamer”.
Dzieła dopełni przerażająco intensywny „Wyleczeni”, z nominowaną
do Oscara Ellen Page.
Zestaw drugi, ponownie
przedpremierowo, obejrzymy
„Oblicze mroku”. Potem czeka
nas jedyny specjalny jedyny
pokaz specjalny „Duch śmierci”!
Potem czekają nas dwa kolejne
pokazy przedpremierowe. Trzymający w niezwykłym napięciu

do ostatniej sekundy „Poroniony” i doskonale oceniany na
festiwalach horrorów „Mrok”.
Pewne jest, że również ten
przerażający zestaw na długo
zapadnie wam w pamięć.

JAK ZDOBYĆ BILETY? WYSTARCZY WEJŚĆ NA PROFIL FACEBOOKOWY „NASZEGO OLSZTYNIAKA” 22 PAŹDZIERNIKA.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

REKLAMA

MARATON HALLOWEEN
Dwa zestawy, dwie daty i mrożące krew w żyłach produkcje
dla wszystkich, którzy uwielbiają tylko mocne wrażenia. Przed
nami Maratony Halloween
w olsztyńskim Heliosie. Do
zobaczenia w kinie 26 lub 31
października. Start o godz. 23.
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