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MANCHESTER BY THE SEA
ŻONA
MOTYL STILL ALICE
ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA
BLIŻEJ
SZTUKA ZRYWANIA (THE BREAK-UP)



CBS EUROPA
CBS Europa to kanał pełen dobrych emocji, miejsce relaksu i komfortu. Oferuje
najlepsze kino z całego świata – komercyjne przeboje i niezapomnianą klasykę.
To komedie, dramaty i romanse z udziałem największych gwiazd światowego kina:

od Kate Winslet, Angeliny Jolie, Julii Roberts, Meryl Streep, aż po Dustina
Hoffmana, Jude'a Lawa, Brada Pitta i Matthew McConaugheya. Na CBS Europa
zawsze znajdziesz film, który wzruszy, rozbawi i podniesie cię na duchu.



MANCHESTER BY THE SEA
Zgorzkniały, samotny mężczyzna po niespodziewanej śmierci brata musi zająć ́ się ̨ jego
nastoletnim synem. To wywraca jego życie do góry nogami. Powrót w rodzinne strony to
także bolesna konfrontacja z przeszłością.̨ Dwa Oscary, Złoty Glob i dwie nagrody BAFTA.



ŻONA
Amerykański pisarz dostaje Nobla. W drodze do Sztokholmu towarzyszą mu syn i pracujący
nad biografią dziennikarz - a także żona, od 40 lat redaktorka pisarza, zawsze elegancka,
błyskotliwa i wspierająca. Sukces pisarza wydaje się świętować cała czwórka - ale pojawiają
się niewygodne pytania o prawdziwą rolę żony w karierze męża...



MOTYL STILL ALICE
Błyskotliwa profesorka lingwistyki, szczęśliwa żona i matka, wkrótce po 50. urodzinach
zauważa u siebie pierwsze symptomy choroby Alzheimera. Dla intelektualistki to wyrok, dla
jej najbliższych – szczególnie męża i młodszej córki - najtrudniejsza próba.



ROZWAŻNA 
I ROMANTYCZNA
Dwie siostry, każda z różnym spojrzeniem na miłość, i dwa miłosne zawody – ze strony
bawidamka i ze strony młodzieńca, który poszedł za nakazem honoru, a nie głosem serca.
Czy dziewczęta mają jeszcze szansę na szczęście? Debiutancka powieść Jane Austen okiem
debiutującej scenarzystki – Emmy Thompson.



BLIŻEJ
Dziennikarz Dan jest świadkiem wypadku, w którym potrącona zostaje młoda Amerykanka.
Dan odwozi ją do szpitala. Między dwójką ludzi nawiązuje się nic sympaai, która wywróci
ich życie i życie ich bliskich do góry nogami. Miłosny czworokąt ukazany w nielinearnej
narracji. Złote Globy dla Clive’a Owena i Natalie Portman.



SZTUKA ZRYWANIA 
(THE BREAK-UP)
Rozstanie po latach związku nie jest łatwe, szczególnie gdy żadna ze stron nie zamierza się
wyprowadzić.
Brooke i Gary od lat są parą. Ona pracuje w galerii sztuki, on razem z braćmi prowadzi firmę
organizującą wycieczki turystyczne po Chicago. Mają wspólne mieszkanie, przyjaciół
i wydaje się, że również pasje. Jednak nic bardziej mylnego. Brooke czuje się
odpowiedzialna za pracę, dom i Gary’ego. On po powrocie do domu marzy tylko o chwili dla
siebie, czyli o oglądaniu sportu i grach wideo. Pewnego wieczora, po rodzinnej kolacji
Brooke nie wytrzymuje i zrywa ze swoim chłopakiem. Lecz żadne z nich nie chce opuścić
mieszkania. Choć już osobno, wciąż żyją na jednej przestrzeni.

Nagroda Teen Choice dla Jennifer Aniston i Vince’a Vaughna.




