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Fireproof - Ognioodporni
(DVD) - lektor, napisy PL
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

285 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DVD 170

Opis produktu
Kirk Cameron główny bohater filmu wciela się w postać Caleba Holta, heroicznego kapitana straży pożarnej, który nade
wszystko ceni poświęcenie i służbę innym. Jednak jego najważniejszy partnerski związek - małżeństwo niedługo 'stanie w
płomieniach'.
Postępując zgodnie z kodeksem strażaka, Caleb wie, że nie może zostawić swojego partnera, wewnątrz płonących budynków to jego naturalny instynkt. W stygnącym żarze jego małżeństwa, to jest już jednak całkiem inna historia. Przez dziesięciolecie
małżeństwa, Caleb i Catherine Holt oddalili się na tyle, że gotowi są, by dalej żyć bez siebie. Ponieważ już przygotowują się do
postępowania rozwodowego, ojciec Caleba prosi swojego syna, by spróbował podjąć eksperyment: Wyzwanie miłosne.
Caleb ufający, że 'Wyzwanie miłosne' nie ma nic wspólnego z jego 'odrodzonymi w wierze' rodzicami, podejmuje próbę.
Ale czy może próbować pokochać swoją żonę, podczas gdy odrzuca możliwość miłości Boga? Czy będzie zdolny ciągle
okazywać miłość osobie, która już ma dosyć jego uczucia? Czy też jest to kolejne małżeństwo, które musi 'pójść z dymem'?
Fireproof to jeden z najlepszych i najmądrzejszych filmów o miłości, jak mało który film, uczy, że w małżeństwie samo
uczucie nie wystarcza, tylko nad swoim związkiem trzeba ciągle pracować i nawet jak przechodzi się kryzys, to warto
walczyć do końca o swojego partnera!
=====
Chcesz być legalny? Przestrzegaj zasad licencji!
Ta kopia przeznaczona jest wyłącznie do prywatnego użytku domowego!
Jeżeli chcesz odtwarzać film publicznie musisz wykupić licencję producenta na publiczne odtwarzanie! Licencja zezwala na
wyświetlanie filmu w miejscach publicznych bez limitu i jest ważna przez 1 rok!
=====
Licencję do tego filmu możesz kupić w naszym sklepie - licencja Fireproof

Rok wydania: 2009
Nośnik: DVD
Format: 16x9 Anamorphic Widescreen
Gatunek filmowy: Dramat/Obyczajowy
Lektor: Polski, Angielski 5.1, Hiszpański, Portugalski
Napisy (subtitles): Polskie, Angielskie, Niemieckie, Holenderskie, Francuskie, Hiszpańskie, Portugalskie, Chińskie,
Rosyjskie, Koreańskie, Arabskie
Czas trwania: 119 minut
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