ČERVEN 2019
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
Sobota 1. 6. | 16:00 hod.
Francie/Čína, animovaný, 92 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat
zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška
nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém,
nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy. Pro její rodiče tak existuje pouze
jedna cesta: dát dohromady starou partu! A tak beruška, mravenec a pavouk znovu spojí
své síly a vydávají se na záchrannou výpravu na druhou stranu zeměkoule. Čeká je nový
svět, nová setkání, ale i nová nebezpečí. A čas neúprosně běží…
Režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo
ŽENY V BĚHU
Sobota 1. 6. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 93 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná
štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a
trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání
neženou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela čelí dennodenně průšvihům svých tří
synů, zatímco jejich otec Karel ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku.
Prostřední Bára touží po dítěti, jenže pro něj zatím neuhnala toho pravého tatínka. Její
biologické hodiny bijí na poplach, a jak Bára sama s nadsázkou říká, asi jí nezbude nic
jiného, než si nasadit punčochu na hlavu a vyběhnout vykrást spermabanku. Nejmladší
Kačka sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Zamilovaná
Kačka lpí s vytrvalostí zbloudilého maratonce na vztahu bez budoucnosti, protože její
láska je zatím beznadějně slepá. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority
než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny síly, aby
rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start
Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je

vydržet a nevzdávat to, když cíl je na dosah...e zničující rodinná strategie pomalé přeměny
z tygrů na králíky má hluboce zapuštěné kořeny.
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej
Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann, Arnošt Goldflam, Lucia Siposová, Klára
Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza Těžká
Režie: Martin Horský
AVENGERS: ENDGAME
Neděle 2. 6. | 16:00 hod.
Čtvrtek 13. 6. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 182 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech superhrdinů se uskuteční až v roce
2019, už teď ale můžeme tipovat, která ze zásadních postav odejde na věčnost. Tvůrci již
delší dobu slibují úmrtí jednoho z hlavních protagonistů/jedné z hlavních protagonistek a
bude velice zajímavé sledovat, jak se s velkými očekáváními popasují.
Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan,
Brie Larson, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd, Don Cheadle, Dave Bautista,
Katherine Langford, Bradley Cooper, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Pom Klementieff
Režie: Anthony Russo, Joe Russo
AFTER: POLIBEK
Středa 5. 6. | 19:00 hod.
USA, romantický, 106 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka široko daleko, kluka s temnou
minulostí i tajemstvím. Zdravý rozum je proti, ale nemůže si pomoci, velení nad jejím
životem přebírá srdce a touha. Nic podobného před tím nepoznala a tak se vrhá do
vztahu, který je opojný, silný a zatraceně nebezpečný.
Hrají: Hero Fiennes-Tiffin, Josephine Langford, Selma Blair, Jennifer Beals, Peter
Gallagher, Meadow Williams, Jessica Barth, Samuel Larsen, Inanna Sarkis, Dylan Arnold,
Rebecca Lee Robertson, Swen Temmel, Pia Mia
Režie: Jenny Gage
FREE SOLO
Čtvrtek 6. 6. | 19:00 hod.
USA, dokumentární, 100 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný, s titulky
FREE SOLO je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního životního příběhu sportovce,
který si klade fyzicky i psychicky náročné cíle a snaží se dosáhnout hranice nemožného. V
období začátku příprav na obtížný výstup se jeho aura nepřemožitelnosti, kterou si po
desetiletí zdařile budoval, nečekaně rozpadá. Vztah s novou přítelkyní znamená též
změnu ve vnímání nebezpečí úrazu a nezdarů. Vasarhelyiová a Chin umně a s citem
zachycují hluboce lidské okamžiky stejně jako životu nebezpečný výkon, to vše s
excelentní, místy až závrať způsobující kamerou. Výsledkem je triumf lidského ducha.

Hrají: Alex Honnold, Jimmy Chin, Tommy Caldwell, Cheyne Lempe, Mikey Schaefer,
Sanni McCandless, Dierdre Wolownick, Peter Croft, Mark Synnott, Sean Leary (a.z.), Dan
Osman (a.z.), Dean Potter (a.z.)
Režie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi
X-MEN: DARK PHOENIX
Pátek 7. 6. | 19:00 hod. | 2D | vstupné 130 Kč
Neděle 9. 6. | 17:00 hod. | 3D | vstupné 150 Kč
Neděle 23. 6. | 17:00 hod. | 2D | vstupné 130 Kč
USA, sci-fi, 114 min., do 12 let nevhodný, s titulky
Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou misi na oběžné dráze k
ohrožené posádce raketoplánu, zdá se, že mají vše pod kontrolou a operace probíhá
zdárně. Ale zdání klame. Jean Grey je zasažena neznámou a smrtící kosmickou silou, která
ji promění v jednoho z nejsilnějších mutantů. I s podporou ostatních X-Menů Jean zápasí
nejen se svou nově nabitou a nestabilní silou, ale i se svými osobními démony. Postupně
se dostává do děsivé spirály a ztrácí nad sebou kontrolu. Navíc její myšlení začíná
ovlivňovat tajemná postava, která přichází s nebezpečnými návrhy na využití její ničivé
síly. Grey se mění v Dark Phoenix a stává se hrozbou nejen pro své nyní již bývalé přátele
z řad mutantů, ale pro celou planetu. X-Meni tak musí čelit svému nejbližšímu i
nejničivějšímu nepříteli – jednomu z nich.
Hrají: Sophie Turner, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Jessica
Chastain, Nicholas Hoult, Evan Peters, Tye Sheridan, Olivia Munn, Alexandra Shipp, Kodi
Smit-McPhee, Andrew Stehlin, Ato Essandoh, Scott Shepherd, Summer Fontana, Kota
Eberhardt, Lamar Johnson, Julian Bailey
Režie: Simon Kinberg
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Neděle 8. 6. | 16:00 hod.
USA/Japonsko, animovaný, 104 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Historicky první hraný film o Pokémonech vychází z fenoménu jedné z nejpopulárnějších
multigeneračních zábavních značek všech dob. Pikachu se představí v roli detektiva.
Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho Goodmana, které
přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal pátral po tom, co se jeho otci stalo.
V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými
poznámkami sršící superslídil. Když Tim a Pikachu zjistí, že jsou výjimečným způsobem
předurčeni k vzájemné spolupráci, spojí síly a vrhnou se vstříc vzrušujícímu
dobrodružství, aby celé té spletité záhadě přišli na kloub.
Režie: Rob Letterman
TERORISTKA
Sobota 8. 6. | 19:00 hod.
Sobota 22. 6. | 19:00 hod.

ČR, černá komedie, 95 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Hlavní hrdinkou černé komedie je Marie, učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si
nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani
starostka, sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale
hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá
morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce, dává
cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky
něco posere.“
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová,
Jana Plodková, Kristína Svarinská, Sára Affašová, Eva Leinweberová, Anita Krausová
Režie: Radek Bajgar
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Středa 12. 6. | 19:00 hod.
USA, komedie, 105 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Nejlepší kámošky a zároveň nejlepší studentky ve třídě Amy a Molly jsou velmi moudré,
šikovné ... a dost neoblíbené. Myslí si, že život je ukryt jen v učebnicích a na své spolužáky
s horšími známkami se dívají s neskrývaným despektem. Jenže den před ukončením
studia si obě najednou uvědomí krutou pravdu - 4 roky šprtání byly v podstatě ztrátou
času a ony si mohly užívat přesně jako všichni ostatní. A tak se rozhodnou, že poslední
den na střední škole si to všechno vynahradí a roztočí to jak se patří. Čeká je velmi dlouhá
noc plná dobrodružství, na jaké je žádná z knih nemohla ani zdaleka připravit.
Hrají: Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Lisa Kudrow, Skyler Gisondo, Jason
Sudeikis, Will Forte, Molly Gordon, Eduardo Franco, Jessica Williams, Noah Galvin,
Michael Patrick O'Brien, Austin Crute, Diana Silvers, Nico Hiraga, Stephanie Styles
Režie: Olivia Wilde
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Pátek 14. 6. | 19:00 hod.
USA, komedie, 107 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém
dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v
organizaci Mužů v černém.
Hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall,
Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Stephen Wight, Anatole Taubman, Marcy Harriell
Režie: F.Gary Gary
HLEDÁ SE YETTI
Sobota 15. 6. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 95 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobrodružném rodinném snímku od
cenami ověnčeného studia Laika. Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který

se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům
nevěří. Aby svůj názor obhájil, vydává se na americký severozápad objevit - Yettiho,
chybějící vývojový článek mezi opicí a člověkem. Pan Článek - lehce bláznivý, překvapivě
bystrý a citlivý tvor, který představuje posledního jedince svého druhu, čelí osamělosti a
věří, že Sir Lionel je jediným mužem, který mu může pomoci. Ti dva spolu s nezávislou a
vynalézavou Adelinou Fortnightovou zažívají odvážné dobrodružství, které směřuje k
jedinému cíli - bájnému údolí Šangri-La.
Režie: Chris Butler
RODIČE NA TAHU
Sobota 15. 6. | 19:00 hod.
USA, komedie, 97 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Salma Hayek a Alec Baldwin v bláznivé a nekorektní komedii o manželích a rodičích, kteří
se čas od času ocitnou pod obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou úplně švorc. Zachovávají si
ovšem noblesu i soudržnost a vymýšlejí, jak se z problémů dostat. Bohužel si k tomu dají
skleničku, rozhodnou se potají pronajmout sousedův dům a pak už nestíhají počítat
katastrofy, které tím spustí.
Hrají: Alec Baldwin, Salma Hayek, Jim Gaffigan, Joe Manganiello, Treat Williams,
Michelle Veintimilla, Natalia Cigliuti, Ben Platt, Olivia Luccardi, Sasha Mitchell, Kid Cudi,
Aimee Mullins, Stephen Gevedon, Gibson Frazier, Meg Wolf, Kelly AuCoin, JoJo Kushner,
Dan Soder, Frank Anello
Režie: Fred Wolf
GODZILLA II KRÁL MONSTER
Neděle 16. 6. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 132 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Po celosvětovém úspěchu filmů Godzilla a Kong: Ostrov lebek uvidíme v kinech další
kapitolu z filmového monstrsvěta: Godzilla II Král monster. Ve výpravném akčním
dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii
popkultury. Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové
změří síly s armádou obrovských monster, včetně impozantní Godzilly. Ta se střetne s
gigantickou radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem a také svým největším
nepřítelem, trojhlavým Kingem Ghidorahem. Když tyto předpotopní druhy, které byly
doposud pokládány za pouhé mýty, opět ožijí, začnou bojovat o nadvládu a samotná
existence lidské rasy tak visí na vlásku.
Hrají: Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Kyle
Chandler, Charles Dance, Ziyi Zhang, O'Shea Jackson Jr., Ken Watanabe, Thomas
Middleditch, Anthony Ramos, Aisha Hinds, Jonathan Howard
Režie: Michael Dougherty
TRHLINA
Středa 19. 6. | 19:00 hod.
Slovensko, thriller, 111 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rámci absolventské praxe dostane do pracovní

čety, která vyklízí budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera
Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč.
Když se po dvou měsících stejně záhadně objevil, byl dezorientovaný, na celém těle měl
nevysvětlitelná zranění a nedokázal popsat, co se mu stalo a kde poslední týdny strávil.
Ač byl dlouhodobě hospitalizován, již nikdy se nezotavil. Když se Igor pustí do pátrání po
podrobnostech Fischerova příběhu, zjistí, že tento případ vůbec nebyl ojedinělý. Záznamy
o lidech, kteří se v Tribeči ztratili, sahají až daleko do minulosti. K mnoha z nich ale došlo
relativně nedávno. Proto se Igor spolu se svou přítelkyní Miou, milovníkem konspiračních
teorií Andrejem a tvrdým skeptikem Davidem vydává do tribečských lesů zjistit, jaká je
pravda. Pátrání, které zpočátku působí jako nevinná zábava nesourodé skupinky, však
končí tragicky…
Hrají: Dávid Hartl, Mary Bartalos, Matej Marušín, Tomáš Maštalír, Juraj Loj, Tomáš
Mischura, Martin Šalacha, Emanuel Hason, Ondrej Hraška, Jaroslav Mottl, Ela Lehotská,
Ľuboš Radošovský, Noemi Vyhlídalová
Režie: Peter Bebjak
ROCKETMAN
Čtvrtek 20. 6. | 19:00 hod.V.
V.Británie, životopisný, 120 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk,
který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal
křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře
Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až
příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog. Ty pomáhaly zejména ve
chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo prakticky
pořád. Jenže když jste duší rocker i showman, tak se z každého srabu prostě vyzpíváte.
Hrají: Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Steven
Mackintosh, Gemma Jones, Kamil Lemieszewski, Luke White
Režie: Dexter Fletcher
PODFUKÁŘKY
Pátek 21. 6. | 19:00 hod.
USA, komedie, 94 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů A přesně takové milují hrdinky
komedie PODFUKÁŘKY. Okouzlující Angličance Josephine a trošku neohrabané
Američance Penny totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze ... hodně peněz. Tyto dvě
podvodnice jsou jasným důkazem, že ženské pokolení nelze podceňovat v žádném
povolání. Dokonalá profesionálka se po náhodném setkání ve vlaku podujme zasvětit
nadšenou amatérku do tajů svádění a okrádání mužů. S vypětím všech sil a po sérii
neuvěřitelných zážitků se Josephine podaří z Penny vykřesat kolegyni na úrovni, sice
trošku nekonvenční, ale zato s obrovským potenciálem. A najednou se ze žákyně stává
vážná konkurentka. Která z nich bude nakonec úspěšnější?

Hrají: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Alex Sharp, Ingrid Oliver,
Meena Rayann, Raffaello Degruttola, Deepak Anand, Aaron Neil, Tom Moutchi, Joe
Manjón, Casper Christensen
Režie: Chris Addison
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Sobota 22. 6. | 16:00 hod.
Neděle 30. 6. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 86 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své
paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten
chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou
miminko. Jelikož bylo naprosto bezbranné a neschopné, začal ho Max na každém kroku
hlídat a chránit. Z ustavičných starostí si vytvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi
naordinoval pobyt na venkově. Veliká chyba! Pobyt v přírodě znamená pro každé městské
zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany (nejhorší jsou krocani). Ani
Maxovi kamarádi z prvního dílu nezažívají zrovna dobré časy. Jeho psí láska Brigitte
dostane na hlídání Maxovu nejoblíbenější hračku, která jí spadne do bytu plného
vzteklých koček, a ona se pro ni musí v přestrojení právě za kočku vydat. Panička bílého
králíka Snížka se zase zhlédla v superhrdinech, a tak ho obléká do směšných oblečků. To
by Snížkovi až tak nevadilo, kdyby za ním kvůli jeho superhrdinské pověsti nepřišla fenka
Daisy a nepožádala ho o pomoc s misí, na kterou králík nemůže stačit. Jestli mají obstát,
musí se Max, Brigitte a Snížek postavit svým vlastním strachům a obavám. V první řadě
ale zažijí kupu psí, kočičí, křeččí a ptačí srandy v příběhu, po němž se už nikdy na své
chlupaté parťáky nebudete dívat stejnýma očima.
Režie: Chris Renaud
BRANKÁŘ
Středa 26. 6. | 19:00 hod.
Německo/V. Británie, životopisný, 120 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Dramatický životní příběh legendárního fotbalisty Manchester City Berta Trautmanna,
který se v poválečné Anglii prosadil navzdory svému německému původu. Příběh muže,
který miloval fotbal, Anglii a ženu svého života Margaret, a díky svým výjimečným
schopnostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného „nácka“ stát britským národním
hrdinou. Bert Trautmann se narodil v Německu v roce 1923 a během války se jako
výsadkář aktivně zapojil do bojů. Ke konci války byl zajat britskými vojáky a držen v
táboře, kde si všimli jeho talentu. Navzdory počáteční nenávisti fanoušků působil v týmu
Manchesteru v letech 1949 až 1964. Zlom v jeho kariéře přišel v roce 1958 ve finále
Anglického poháru, kdy pro svůj tým vybojoval vítězství, když dohrál zápas navzdory
život ohrožujícímu zranění. On a jeho životní láska Margaret ale musí čelit i dalším ranám
osudu…
Hrají: David Kross, Freya Mavor, John Henshaw, Harry Melling, Dave Johns, Gary Lewis,
Dervla Kirwan, Max Befort, Steve Hudson, Jesse Inman, Franz Wohlfahrt, Pete Riley
Režie: Marcus H. Rosenmüller

YESTERDAY
Čtvrtek 27. 6. | 19:00 hod.
V.Británie, komedie, 112 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Hudební komedie vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje
jackpot v životní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě
si nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a
Johna si vzpomíná jen on, a to mu dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů,
které mu zajistí bohatství a slávu, tedy všechno, co si člověk může přát. Skoro všechno. Ne
nadarmo Beatles složili i písničku „All You Need Is Love“.
Hrají: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas, Lamorne
Morris, Sophia Di Martino, Joel Fry, Ellise Chappell, Dominic Coleman, Marjana Spivak,
Atul Sharma, Jennifer Armour, Camille Chen
Režie: Danny Boyle
ANNABELLE 3
Pátek 28. 6. | 19:00 hod.
Sobota 29. 6. | 19:00 hod.
USA, horor, vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Annabelle 3 je třetím pokračováním velmi úspěšné hororové série scénáristy a producenta
Jamese Wana, ve kterém se opět potkáváme s neblaze proslulou panenkou poprvé
představenou ve filmu V zajetí démonů. Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili
démony posedlou panenku za posvěcené sklo v místnosti s dalšími artefakty zla a přizvali
kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním. Kdo mohl ovšem tušit, že Annabelle probudí zlé
duchy v blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil.
Hrají: Mckenna Grace, Madison Iseman, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Steve Coulter,
Katie Sarife, Eddie J. Fernandez, Stephen Blackehart, Kenzie Caplan, Emily Brobst
Režie: Gary Dauberman

Změna programu vyhrazena.

