
                           

SETE DIAS COM MARILYN                                                                15651

Marilyn Monroe (Michelle Williams) está em Londres pela primeira vez para 
filmar  'O  príncipe  encantado'.  Colin  Clark  (Eddie  Redmayne),  o  jovem 
assistente do prestigiado cineasta e ator Laurence Olivier (Kenneth Branagh), 
sonha  apenas  em  se  tornar  um  diretor  de  cinema,  mas  logo  viverá  um 
romance  com  a  mulher  mais  sexy  do  mundo.  O  que  começa  como  uma 
aventura amorosa mudará a vida do ainda inocente Colin e revelará uma das 
várias facetas de um dos maiores mitos do século XX. 

DE VOLTA PARA CASA                                                                      15652
  
Quando criança, Gaëlle  (Agathe Bonitzer) é sequestrada por Vincent (Reda 
Kateb) no pátio da escola. Em oito anos de clausara, o ódio inicial desaparece, 
e eles acabam desenvolvendo uma estranha relação de dependência um do 
outro.  Assim,  quando  Vincent  decide  libertá-la,  Gaëlle  deve  novamente 
aprender a viver no mundo de antes, em uma família que não a compreende 
mais.

MEU MALVADO FAVORITO 2                                                            15653

Agora  que o sempre  empreendedor  Gru deixou para  trás  a vida  de super 
crimes para cuidar de Margo, Edith e Agnes, ele, Dr. Nefario e o minions tem 
tempo livre de sobra nas mãos. Mas quando Gru começa a se ajustar ao seu 
papel  de  pai  de  uma  família  suburbana,  uma  organização  super-secreta 
dedicada a combater o mal ao redor do mundo vem bater a sua porta. Agora 
cabe a Gru e sua nova parceira, Lucy Wilde, descobrir quem é o responsável 
por um inacreditável crime, afinal é necessário o maior vilão do mundo para 
pegar aquele que está tentando tomar o seu lugar. 

UM PORTO SEGURO                                                                        15654

Katie (Julianne Hough) repentinamente muda-se para uma pequena cidade. A 
presença  da  nova  moradora  logo  desperta  a  curiosidade  de  todos  que 
começam a levantar questões sobre seu passado.  Ela,  por  sua vez,  evita 
qualquer relacionamento mais próximo, até conhecer Alex (Josh Duhamel), 
um verdadeiro cavalheiro, pai de dois filhos e viúvo. Mas ela terá que lutar 
para reconstruir tudo que perdeu a medida que seus segredos começam a ser 
revelados. 
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