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Sommarens stora äventyr – Jack 

the Giant Slayer nu på Blu-ray 3D 

 

Från regissören av X-men, Bryan Singer, kommer nu sommarens stora äventyrsfilm, Jack The 

Giant Slayer. Filmen baseras på den klassiska historien om Jack och bönstjälkarna och släpps 

den 24 juli på Blu-ray 3D™, Blu-ray™, DVD och On Demand. Filmen innehåller även en 

förbättrad digital kopia som gör det möjligt att se filmen var du vill – på din iPad, Mac, PC, 

Android eller iPhone. 

 

Bryan Singer, känd för bland annat storfilmer som 

De Misstänkta och X-Men ger oss nu en 

förtrollande historia fylld med imponerande 

specialeffekter, kärlek och action.  

 

Den unge bonden Jack växer upp med sin farbror i 

fattigdom, långt från drömmarnas värld och 

barndomens sagor, ända tills han en dag av 

misstag planterar en magisk böna. Bönan växer 

upp över molnen och öppnar upp en port mot en 

ny värld, en värld där skräckinjagande jättar väntar 

på att få klättra ner och ta över världen. När 

prinsessan Isabelle försvinner upp längs stjälken 

ger sig Jack av till jättarnas land för att rädda 

henne. Där får han får kriga mot varelser han 

endast trodde fanns i legender och får chansen att 

själv bli en legend.  

 

I rollerna ser vi Nicholas Hoult (Om en pojke, X-

men) som huvudpersonen Jack och prinsessan 

Isabelle spelas av Eleanor Tomlinson, 

(Illusionisten, Alice i Underlandet). Stanley Tucci 

(The Hunger Games, Djävulen bär Prada) spelar 

den bedräglige Roderick och Ewan McGregor (Star Wars, Big Fish) har rollen som den lojale riddaren 

Elmont.  

 

Extramaterial 

Blu-ray versionerna innehåller massvis av exklusivt extramaterial såsom borttagna scener, bloopers 

och en interaktiv upplevelse. 

 

Ny förbättrad digitalkopia 

Både Blu-ray 3D™, Blu-ray™ och DVD-versionen innehåller en ny och förbättrad digitalkopia vilket gör 
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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. 

 

Titel: Jack the Giant Slayer 

Svensk release: 24 juli 

Regissör: Bryan Singer  

Skådespelare: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci, Ian Mcshane, Bill Nighy, Ewan 

Mcgregor  

Manus: Darren Lemke, Christopher Mcquarrie, Dan Studney 

Producenter: Neal H. Moritz, David Dobkin, Bryan Singer, Patrick Mccormick, Ori Marmur 

Exekutiva producenter: Thomas Tull, Jon Jashni, Alex Garcia, Toby Emmerich, Richard Brener, 

Michael Disco, John Rickard 

Titelinformation högupplösta bilder, Blu-ray: http://goo.gl/2jSYQ DVD: http://goo.gl/jC8xP 

 

För ytterligare information och förfrågningar vänligen kontakta:  

Linnéa Rinäs, 08-402 27 08, wbent@cohnwolfe.com, eller besök http://www.whvdirect.se 

I år fyller Warner Bros 90 år, håll utkik efter fler spännande releaser under jubileumsåret! 
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