
  

 

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. 

 
 

Sommarens stora komedi, The Incredible Burt 
Wonderstone, nu på Blu-ray™, DVD & On Demand 

 

Hollywoods främsta komiker, Jim Carrey, Steve Carrel & Steve Buschemi samlas i sommarens 

absolut roligaste film, The Incredible Burt Wonderstone. Filmen släpps idag på Blu-ray™ samt 

DVD och innehåller även en förbättrad digital kopia som gör det möjligt att se filmen var du vill 

– på din iPad, Mac, PC, Android eller iPhone. Filmen finns även att köpa och hyra digitalt. 

 

Från den Emmy®- belönade regissören Don Scardino (30 

Rock) kommer nu sommarens stora komedi The Incredible 

Burt Wonderstone.  

 

Året är 1982 och den unge mobbade pojken Albert finner 

tröst i en magi-låda som han får av sin mor. Han blir snabbt 

fast i magins värld, lär sig alla trick och vinner även 

klasskompisen Anthonys intresse. Tillsammans övar de 

stenhårt för att bli professionella magiker. Tio år senare lever 

de sin dröm som superstjärnorna Burt Wonderstone och 

Anton Marvelton på Aztec Kasino i Las Vegas.   

 

Ytterligare tio år senare har deras trick mist sin magi efter att 

ha tjatas ut år efter år och vänskapen mellan de båda 

magikerna börjar knaka i fogarna. När den unge häftige 

gatumagikern, Steve Gray (Jim Carrey), dessutom blir ”det 

nya heta” och snor deras publik blir komikerparet desperata. I ett förtvivlat försök att återskapa magin 

de en gång hade, och sin vänskap, sätter duon samman en sista lika hisnande som fängslande 

föreställning. 

 

I övriga roller ser vi Olivia Wilde (Tron:Legacy) som Burt och Antons assistant, Alan Arkin (Argo) 

innehar rollen som Burts förebild inom trolleri-världen; ”old-school” illusionisten Rance Holloway. 

James Gandolfini (Sopranos) spelar rollen som den hårde kasinomogulen Doub Munny. 

 

Extramaterial 

Blu-ray versionen innehåller över 45 minuter exklusivt extramaterial, såsom ”Making Movie Magic” 

med trollkarlen David Copperfield, bloopers, borttagna scener samt alternativa slut på filmen. DVD-

versionen innehåller flera roliga bloopers från filmen.  

Ny förbättrad digitalkopia 

Både Blu-ray och DVD-versionen innehåller en ny och förbättrad digitalkopia vilket gör det möjligt att 

ladda ned filmen och streama den direkt på dator och mobila enheter såsom smartphones och 

surfplattor. Den digitala kopian sparas sedan i användarens egna bibliotek på sajten Flixster. 
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Titel: The Incredible Burt Wonderstone 

Svensk release: 1 juli 

Regissör: Don Scardino  

Skådespelare: Steve Carell, Steve Buscemi, Olivia Wilde, Alan Arkin, James Gandolfini, Jim Carrey  

Författare: Chad Kultgen, Tyler Mitchell, Jonathan Goldstein, John Francis Daley 

Producenter: Chris Bender, Steve Carell, Jake Weiner, Tyler Mitchell  

Exekutiva producenter: Diana Pokorny, Charlie Hartsock, Vance Degeneres, J.C. Spink, Walter 

Hamada, Dave Neustadter  

Titelinformation och högupplösta bilder, Blu-ray: http://goo.gl/SSdOm DVD: http://goo.gl/3ubZG 

 

För ytterligare information och förfrågningar vänligen kontakta:  

Eleonor Dahlberg, 08-402 27 29, wbent@cohnwolfe.com, eller besök http://www.whvdirect.se 
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