
  

Om Warner Home Video 

Warner Home Video har verksamhet i 90 länder och är en del av Warner Bros. Entertainment Company. Företaget är 

branschledande inom global videodistribution. Warner Home Videos filmbibliotek erbjuder titlar och kvalitetsunderhållning 

från Warner Bros. Pictures, Turner Entertainment, Castle Rock Entertainment, HBO Home Video och New Line Home 

Entertainment. 

 
 

Succéserien Girls nu på Blu-ray och DVD 

Från författaren, regissören och skådespelerskan Lena Dunham kommer nu hyllade HBO- 
serien Girls. Hela första säsongen släpps på Blu-ray och DVD den 6 februari. Samma dag 
kommer även den romantiska komedin 2 dagar i New York, uppföljaren till 2 dagar i Paris. I 
huvudrollerna i denna hjärtvärmande feelgood-film ser vi Julie Delpy och Chris Rock.  
 
Komediserien Girls är baserad på Dunhams eget liv och upplevelser och det är även Dunham själv 
som skrivit, regisserat och spelar huvudrollen. Serien har rosats av såväl tittare som recensenter och 
vid årets Golden Globe-gala blev Girls dubbelt belönad då den prisades som bästa komediserie samt 
bästa kvinnliga huvudroll, Lena Dunham.  
 
Girls kretsar kring de fyra 20-åriga kvinnorna Hannah, Marnie, Jassa och 
Shosanna som alla bor i New York. Medelpunkten i serien är Hannah, (Lena 
Dunham), en kvinna med stora författardrömmar som arbetar som oavlönad 
praktikant på ett förlag där hon hoppas att hon en dag ska få jobb. Det går dock 
motigt och Hannahs liv ställs på ända när hennes föräldrar meddelar att de inte 
längre kan försörja henne.  
 
I denna roliga och varma serie får vi följa med när en kvartett unga kvinnor 
brottas med att komma fram till vad de vill få ut av livet, av männen de träffar 
och även vänskapen mellan sig.  
 
Medproducenter till Girls är komediveteranerna Judd Apatow (The 40 Year Old Virgin, Knocked Up) 
och Jenni Konner. Girls, säsong ett, släpps på Blu-ray och DVD den 6 februari.  
 
Julie Delpy tillbaka med den romantiska komedin 2 dagar i New York 
 
2007 gjorde skådespelaren Julie Delpy regidebut med filmen 2 Dagar i Paris. Nu kommer uppföljaren: 
2 dagar i New York. I 2 dagar i Paris reste Marion (Julie Delpy) till den 
franska huvudstaden med sin amerikanska pojkvän för att hälsa på 
sin familj, något som ledde till kulturkrockar och slutade i en katastrof 
när hon övergavs gravid. I uppföljaren har Marion hittat en ny man, 
Mingus (Chris Rock) och har nu två barn. Numera lever hon i en 
trendig vindslägenhet och jobbar som fotograf. När det återstår två 
dagar till Marions fotoutställning kommer hennes franska familj 
bestående av hennes pappa, syster och systerns pojkvän (Marions 
ex-pojkvän) på besök vilket resulterar i kaos varvat med en stor dos humor och värme.  
 
Precis som i 2 Dagar i Paris är det Delpy som skrivit, regisserat och spelar även huvudrollen. 2 dagar i 
New York släpps den 6 februari på Blu-ray och DVD.  
 
Supernatural säsong 7 nu på DVD 
 
Science fiction- serien Supernatural började sändas redan 2005 och handlar om bröderna Sam (Jared 
Padalecki) och Dean (Jensen Ackles) som kämpar mot varelser som vanliga människor inte tror 
existerar. Den 13 februari släpps säsong sju, fullmatad med sex skivor och 23 avsnitt. I denna säsong 
fortsätter Sam och Deans kamp mot såväl yttre som inre demoner. Bröderna jagas dessutom av en ny 
fiende, leviataner (bibliskt sjöodjur), som befriats från skärselden och är immuna mot brödernas vapen 
och list.  
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Titel Format Datum 

 2 dagar i New York BD 2013-02-06 

 2 dagar i New York DVD  2013-02-06 

 Girls: The Complete First Season BD 2013-02-06 

 Girls: The Complete First Season DVD 2013-02-06 

 Ben 10: Ultimate Alien: Season 2 Volume 5 DVD 2013-02-13 

 Ben 10: Ultimate Alien: Season 2 Volume 6 DVD 2013-02-13 

 Supernatural - The Complete Seventh Season DVD 2013-02-13 

För ytterligare information och förfrågningar vänligen kontakta:  
Tero Marjamäki, tel: 08-402 27 84, wbent@cohnwolfe.com, eller besök http://www.whvdirect.com 
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