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Link do produktu: https://ccm.pl/old-fashioned-dvd-lektor-napisy-pl-p-945.html

Old Fashioned (DVD) - lektor,
napisy PL
Cena

29,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

22 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DVDD 231

Opis produktu
Romantyczna historia współczesnej miłości w stylu retro
On - w przeszłości król studenckiej braci, teraz ma opinię staroświeckiego, przywiązanego do zasad samotnika.
Ona - niespokojny duch o buntowniczym nastawieniu do życia i związków. Uciekając od trudnej przeszłości, pojawia się w
miasteczku i zamieszkuje w pobliżu.
Ich drogi zbiegają się w małym miasteczku, gdzieś w Ameryce. Spotkanie Amber i Clay’a wywraca ich świat do góry nogami,
lecz bolesne doświadczenia nakazują trzymać się od siebie z daleka.
Tych dwoje przekona się, że miłość to sztuka kompromisu. Czy Clay wyjdzie poza mur zasad, który wokół siebie zbudował, a
ona przezwycięży lęki i rany z przeszłości?
„W miłości nie chodzi o szukanie jej, ale o stawanie się nią” - to zdanie usłyszymy w filmie Old Fashioned. Trudno o bardziej
trafne określenie budowania związku opartego na wartościach. Czas, wytrwałość, skupienie się na cechach osobowości
partnera powinno być kluczem do sukcesu. Bo czy pary, które swoją znajomość zaczynają od seksu, będą potrafiły zbudować
trwały związek oparty na miłości i szacunku? Czy takie zasady retro mają szansę we współczesnym świecie? Ile trzeba mieć w
sobie siły, by pozostać wiernym własnym zasadom?
Oficjalna strona filmu: www.oldfashionedmovie.com

Rok wydania: 2017
Nośnik: DVD + książka
Gatunek filmowy: Obyczajowy
Lektor: polski, angielski
Napisy (subtitles): polskie
Format obrazu: 16x9
Czas trwania: 115 minut
Obsada: Elizabeth Ann Roberts (Zabójcze umysły, Southland, Dr House, Kości, CSI), Rik Swartzwelder (The Least of
These, War Prayer), Dorothy Silver (Skazani na Shawshank, Przepowiednia), Tyler Hollinger (Black Dog, Red Dog; Trust
Me, I’m a Lifeguard; Przepraszam, że żyję), LeJon Woods (Tylko teraz), Nini Hadjis, Maryann Nagel (Miłość znajdzie cię
wszędzie: Valentine, Epicentrum)
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