
FREDAG 20.04

ROBOCOP
Amerikansk action-science ficti-
on fra 1987. Vi befinner oss i

fremtidens Detroit der kriminaliteten
har fått overtaket. Politiet er ikke
lenger styrt av staten, men av et pri-
vat selskap. Selskapet lanserer Robo-
cop, en robot som er i stand til å ope-
rere som en politimann. Med: Peter
Weller, Nancy Allen, Daniel O'herlihy.
Regi: Paul Verhoeven. (15 år)
NRK3 fredag kl 21.25

PURPLE VIOLETS
Amerikansk romantisk komedie
fra 2007. Patti har forkastet for-

fatterdrømmen og tatt til takke med
en jobb i eiendomsbransjen. Ekteska-
pet hennes er i ferd med å gå i opp-
løsning, og livet er fritt for glede og li-
denskap. Så en dag møter hun gam-
lekjæresten sin, Brian, igjen, men tør
hun gå tilbake til ham? Med: Edward
Burns, Debra Messing, Selma Blair.
Regi: Edward Burns. (15 år)
FEM fredag kl 21.30

DEATH RACE
Amerikansk science fiction-thril-
ler fra 2008. Jensen Ames er

innsatt i verdens farligste fengsel for
et mord han ikke begikk, og han har
bare én sjanse til å komme seg ut i
live, han må vinne et race med livet
som innsats. Med: Jason Statham,
Joan Allen, Ian McShane. Regi: Paul
W.S. Anderson. (15 år)
Viasat 4 fredag kl 21.30

DØDELIG VÅPEN 2
«Lethal Weapon 2.» Amerikansk
actionkomedie fra 1989. Politi-

heltene Roger Murtaugh og Martin
Riggs er på sporet av en gruppe sør-
afrikanske diplomater som er innblan-
det i narkotikasmugling. Med: Mel
Gibson, Danny Glover, Patsy Kensit,
Joe Pesci. Regi: Richard Donner.
(15 år)
TVNorge fredag kl 21.30

THE FAST AND THE FURIOUS 2
«2 Fast 2 Furious.» Amerikansk
actionfilm fra 2003. Brian

O'Conner har måttet reise fra Los An-
geles som følge av sine ulovlige hand-
linger, og driver nå med racerkjøring i
Miamis gater. Etter å ha blitt arrestert
av politiet, går han motvilling med på
å infiltrere narkobaronen Carter Vero-
nes organisasjon. Med: Paul Walker,
Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole
Hauser. Regi: John Singleton. (15 år)
TV3 fredag kl 21.30

ORIONS BELTE
Norsk actionthriller fra 1985.
Tre norske eventyrere i den gam-

le frakteskuta «Sandy Hook» livnærer
seg av mer eller mindre lovlige opp-
drag i farvannet rundt Svalbard. På et
av sine lysskye tokt oppdager de en
russisk lyttestasjon. Med: Helge
Jordal, Kjersti Holmen, Sverre Anker
Ousdal. Regi: Ola Solum.
NRK2 fredag kl 21.45

YOU DON'T MESS WITH THE ZOHAN
Amerikansk actionkomedie fra
2008. En kommandosoldat fra

Israel iscenesetter sin egen død for
så å dukke opp i New York City som
hårstylist. Med: Adam Sandler, John
Turturro, Emmanuelle Chriqui, Rob
Schneider. Regi: Dennis Dugan.
TV3 fredag kl 23.40

LØRDAG 21.04

KING RALPH
Amerikansk komedie fra 1991.
Når hele den britiske kongefami-

lien dør, settes det i gang en storstilt
leteaksjon for å finne ut hvem som
egentlig er den rette tronarvingen.
Med: John Goodman, Peter O'Toole,
John Hurt, Camille Coduri, Richard
Griffiths. Regi: David S. Ward.
TV3 lørdag kl 10.55

DET VAR EN GANG EN GUTT
«Det var en gang en dreng.»
Dansk familiefilm fra 2006. Ti år

gamle Kalle lever i en fargerik verden
full av magi, eventyr, sang og dans.
En dag får han en liten søster som
blir født med to hudklaffer på ryggen.
Med: Anne-Grethe Bjarup Riis, Janus
Dissing Rathke, Nicolas Bro. Regi:
Steen Rasmussen. (7 år)
NRK1 lørdag kl 12.55

DEN ROSA PANTEREN
«The Pink Panther.» Amerikansk
eventyrkomedie fra 2006. In-

spektør Jacques Clouseau må etter-
forske mordet på en fotballtrener og
finne ut hvem som stjal Pink Panther-
diamanten. Med: Steve Martin, Kevin
Kline, Jean Reno. Regi: Shawn Levy.
NRK3 lørdag kl 20.00

SKRIK
«Scream.» Amerikansk grøsser
fra 1996. Casey Becker er hjem-

me alene da hun tar telefonen og får
høre en truende stemme som invite-
rer henne til å delta i en serie av spill
over telefonen. Med: Neve Campbell,
Courteney Cox, David Arquette. Regi:
Wes Craven. (15 år)
FEM lørdag kl 21.00

INVASJONEN
«The Invasion.» Amerikansk-aus-
tralsk science fiction fra 2007.

En mystisk epidemi som endrer men-
neskelig atferd slår ut over hele ver-
den, og en psykiater oppdager at den
kommer fra verdensrommet. Med:
Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy
Northam. Regi: Oliver Hirschbiegel.
(15 år)
TV3 lørdag kl 21.00

WILD CHILD
Britisk-amerikansk komedie fra
2008. En opprørsk rikmannsjen-

te blir sendt til en streng kostskole i
England av sin far. Fra første stund
skaffer hun seg fiender, og går inn for
å lage så mye bråk at hun til slutt vil
bli utvist. Med: Emma Roberts, Lexi
Ainsworth, Shelby Young, Johnny
Pacar, Aidan Quinn. Regi: Nick Moore.
NRK3 lørdag kl 21.30
NRK3 lørdag kl 02.35

ILLEGAL TENDER
Amerikansk krimdrama fra
2007. Gangsterne som drepte

Wilsons far har nå kommet for å dre-
pe ham. Sammen med moren og kjæ-
resten bestemmer de seg for å kjem-
pe for livet i stedet for å rømme slik
de gjorde første gang mennene kom.
Med: Rick Gonzalez, Dania Ramirez,
Wanda De Jesus. Regi: Franc. Reyes.
Viasat 4 lørdag kl 21.30

HANGOVER
«The Hangover.» Amerikansk
komedie fra 2009. Med: Bradley

Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis.
Regi: Todd Phillips. (15 år) Se omtale.
TVNorge lørdag kl 21.30

KLASSEN
«Entre les murs.» Fransk drama
fra 2008. Læreren François Ma-

rin og kollegaene forbereder seg på
et nytt skoleår i den indre bydelen i
Paris. Med: François Bégaudeau,
Agame Malembo-Emene, Angélica
Sancio. Regi: Laurent Cantet.
NRK2 lørdag kl 22.10

ALL ABOUT STEVE
Amerikansk komedie fra 2009.
Etter å ha blitt gjort narr av som

singel, bestemmer Mary seg for å tak-
ke ja til et stevnemøte med kamera-
mannen Steve. Hun faller pladask,
men Steve blir skremt og stikker av.
Med: Sandra Bullock, Bradley Cooper,
Thomas Haden Church. Regi: Phil
Traill.
TV 2 lørdag kl 22.20

EN FISK VED NAVN WANDA
«A Fish Called Wanda.» Ameri-
kansk komedie fra 1988. Etter

et juveltyveri bestemmer to av bande-
medlemmene at de vil ha byttet for
seg selv, og dermed er forviklingene i
gang. Vi møter en psykopat, en mor-
derisk dyreelsker, en tørr britisk advo-
kat – og en fisk og en jente som beg-
ge heter Wanda. Med: John Cleese,
Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Micha-
el Palin. Regi: Charles Crichton. (15
år)
TV3 lørdag kl 22.55

HVEM VAR JASON BOURNE?
«The Bourne Identity.» Ameri-
kansk action fra 2002. En mann

blir plukket opp av en fiskebåt. Med
flere skuddsår og uten hukommelse
må han komme seg vekk fra de som
forsøkte å myrde ham, og samtidig
klare å huske hvem han er og hva
som skjer. Med: Matt Damon, Franka
Potente, Chris Cooper, Clive Owen.
Regi: Doug Liman.
NRK1 lørdag kl 23.30
NRK3 mandag kl 21.25

SØNDAG 22.04

EN HERRE MED BART
Norsk komedie fra 1942. Advo-
kat Ole Grong er gift med Ceci-

lie, men de er ikke lykkelig sammen.
Cecilie er en sjarmerende og tempe-
ramentsfull ung dame som liker å
more seg, mens advokaten er litt av
en pedant og går helt opp i arbeidet
sitt. Cecilie er ute og fester omtrent
hver kveld, mens Grong sitter hjemme
og trøster seg med en god sigar og
yndlingshunden Trine. De blir enige
om at det ikke kan fortsette slik.
Med: Wenche Foss, Per Aabel, Lauritz
Falk. Regi: Alfred Maurstad.
NRK2 søndag kl 12.40
NRK1 mandag kl 03.20

LASSIE
Irsk-amerikansk eventyrkomedie
fra 2005. En fattig familie må

selge hunden sin, Lassie, pga penge-
problemer. Hunden rømmer, og legger
ut på en lang reise for å komme tilba-
ke til familien sin. Med: Jonathan Ma-
son, Samantha Morton, Peter O'Too-
le. Regi: Charles Sturridge.
TV 2 søndag kl 16.30

SHOPGIRL
Amerikansk dramakomedie fra
2005. Hva gjør du egentlig når

to menn virkelig slåss om oppmerk-
somheten din? Skal du velge den
styrtrike tungvekteren med privatfly
som vil få deg til å føle deg som en
«pretty woman» eller den spontane,
uberegnelige typen som faktisk er
skikkelig sjarmerende? Med:
Claire Danes, Steve Martin, Jason
Schwartzman. Regi: Anand Tucker.
FEM søndag kl 19.00

COUPLES RETREAT
Amerikansk komedie fra 2009.
Et par prøver å redde ekteska-

pet sitt ved å invitere tre andre par til
en reise til et feriested på en tropeøy.
Når de ankommer øyparadiset finner
de andre parene ut at de må delta i
terapisesjoner hvis de vil bo på hotel-
let. Med: Jason Bateman, Vince
Vaughn, Jon Favreau, Faizon Love,
Kristen Bell. Regi: Peter Billingsley.
TV3 søndag kl 21.00

OPPSKRIFT PÅ MORD
«Murder by Numbers.» Ameri-
kansk thriller fra 2002. En ung

kvinne blir funnet drept og dumpet i
skogen ved en småby i California. Til-
synelatende dreier det seg om blind
vold, men etterforskeren Cassie May-
weather finner spor som fører henne
inn i et mentalt og livsfarlig spill der
to skolegutter uten samvittighet er
involvert. Med: Ryan Gosling, Sandra
Bullock, Ben Chaplin, Michael Pitt.
Regi: Barbet Schroeder. (15 år)
FEM søndag kl 21.00

SKY CAPTAIN AND THE WORLD OF
TOMORROW

Amerikansk-britisk-italiensk sci-
ence fiction fra 2004. Den gale

vitenskapsmannen dr. Totenkopf og
hans forskrudde planer truer hele
menneskeheten. Ved hjelp av reporte-
ren Polly Perkins og sin trofaste Spit-
fire, må Sky Captain på vingene og
gjenopprette verdensordenen. Med:
Gwyneth Paltrow, Jude Law, Angelina
Jolie. Regi: Kerry Conran. (11 år)
NRK3 søndag kl 21.30
NRK3 mandag kl 03.40

FARLEGE SYSTRER
«Chik yeung tin si.» Kinesisk ac-
tionfilm fra 2002. En interesse-

konflikt mellom to høytsparkende,
sensuelle leiemordsøstre tildspisser
seg. Skurker og en kvinnelig politi-
etterforsker er ute etter dem. Den
siste sparker minst like høyt som
dem. Med: Qi Shu, Wei Zhao, Karen
Mok. Regi: Corey Yuen.
NRK2 søndag kl 22.40

SKY CAPTAIN AND THE WORLD OF
TOMORROW: Action i tegneseriestil.

HVEM VAR JASON BOURNE?: Matt
Damon spiller en mann uten identitet.

KLASSEN: Mange ulike kulturer møtes
på en skole i det sentrale Paris.

SKRIK: Det er alltid skummelt når man
er hjemme alene og telefonen ringer.

DØDELIG VÅPEN 2: Gutta etterforsker
narkosmugling på høyt nivå.
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Tømmermenn
To dager før han skal gifte seg, drar Doug og hans
tre kompiser til Las Vegas for å ha et skikkelig ut-
drikningslag. Da kameratene våkner dagen etter med
fullstendig blackout, er Doug borte. Med verdens
største kuppelhuer prøver de å nøste opp i sine
ukloke valg fra kvelden før for å finne ut hvor alt gikk
galt og for å få med Doug tilbake slik at han rekker
bryllupet sitt. Komedien «The Hangover» ser du på
TVNorge lørdag kl. 21.30.


