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Dokonalé dítě (Perfect Child)    03. 10. 2010 (večer) 
12letá Lily při tenise omylem míčkem trefí soupeřku a děvčata se začnou bít. Naštěstí zasáhne 
šarmantní Sarah a děvčata usmíří. Hned na to přiběhne Paul a seznámí se se Sarah. Jsou si ihned 
sympatičtí. Jejich společná náklonnost se začne rozvíjet, začnou spolu i pracovat, a tráví společně 
i s dcerou Lily všechen volný čas. Paul časem požádá Sarah o ruku i přes to, že se ho pokouší 
svést jeho aistentka…. Ale Lily jejich vztahu nepřeje a vyčítá Sarah, že jí „vzala“ otce. Vypadá to, 
že to rodinka nebude mít jednoduché. Zvládnou to? 
(Kanada, USA – 2007 – Thriller – 90min)

Žena v utajení (Secrets of an Undercover Wife)  10. 10. 2010 (večer) 
Lisiina manžela Paula obviní ze zpronevěry a nakonec i z vraždy. Lisa se chce znát pravdu a začne 
pátrat na vlastní pěst. Nechá se zaměstnat v nadnárodní společnosti, která za tím vším stojí. Její 
manžel s tím nesouhlasí, a aby ji chránil, nechce jí dát žádné informace. Ona si ale stojí za svým, 
chce se dozvědět pravdu a dostat manžela z vězení. 
(Kanada – 2007 – Drama / Krimi – 91 min)

Beznadějný útěk (Desperate Escape)   17. 10. 2010 (večer) 
Rybář zachrání z moře těžce zraněnou mladou ženu. Brook zůstává v nemocnici v komatu a zdá 
se, že ji nikdo nepostrádá. Pak ale přijde Michael Coleman a prohlásí se za jejího snoubence. 
Brook se zotaví a Michael si jí odveze domů. Má milého a pěkného snoubence, krásný dům a 
dokonce skvělou přítelkyni Melissu. Trápí ji jen děsivé sny, ve kterých ji někdo pronásleduje, bije 
a snaží se ji zabít. Nebo to nejsou jen sny, ale vracející se paměť? 
(Kanada – 2009 – Krimi – 86min)

Údajná vražda (The Stair Case Murders)   24. 10. 2010 (večer)  
Poté, co zavolá na 911 a oznámí nehodu manželky, se úspěšný spisovatel a ctižádostivý politik 
Michael Peterson stává hlavním podezřelým z její údajné vraždy. 
(USA – 2007 – Drama – 85 min)

Milující manželka (Love to Kill)   31. 10. 2010 (večer) 
Frances Sweete je atraktivní mladá žena, která vraždí své manžely - milionáře. Frances se dokáže 
úžasně přizpůsobit své „kořisti“, mění svůj vzhled jako chameleon. Vždy po svatbě přesvědčí 
svého manžela, aby jí odkázal veškerý majetek. Když se tak stane, Frances zinscenuje nehodu, 
aby se z ní opět stala vdova… Její poslední kořistí se stává Nicholas Landen, vdovec a právník, 
který se snaží dostat do kongresu. Teresa, Nicholasova manažerka, která mu pomáhá s kampaní, 
okamžitě pozná, že něco není v pořádku. Pomalu Nicholas zjišťuje pravdu o své ženě a musí najít 
cestu, jak uniknout smrti… 
(USA – 2008 – Krimi – 87 min)
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