
Uusi tulkinta kaikkien aikojen suurimmasta supersankarista
elokuvassa Man of Steel
Christopher Nolanin (Yön Ritari 1–3) ja Zack Snyderin (300: Rise of an Empire) elokuva Man of Steel on uusi tulkinta
supersankareiden supersankarista – Teräsmiehestä. Clark Kentin / Teräsmiehen roolissa nähdään Henry Cavill. Toimittaja Lois
Lanea esittää kolminkertainen Oscar-ehdokas Amy Adams. Man of Steel ilmestyy 23. lokakuuta Blu-Ray 3D™-, Blu-ray™-, DVD- ja
On Demand -versiona.

75 vuotta Teräsmiehen syntymän jälkeen Zack Snyderilta ja Christopher Nolanilta ilmestyy nyt
uusi versio tarinasta. Man of Steel vie meidät takaisin alkuun ja Clark Kentin rauhalliseen
elämään maaseudulla kasvatusvanhempiensa (Kevin Costner ja Diane Lane) kanssa.
Varhaisessa vaiheessa Kent alkaa ymmärtää, että hänellä on yli-inhimillisiä voimia, joita hän ei
enää pysty piilottamaan häijyn kenraali Zodin uhatessa maapalloa.

Teräsmiehen biologisen isän Jor-Elin roolissa nähdään Russell Crowe, ja kenraali Zodia esittää
Oscar-ehdokas Michael Shannon.

Man of Steel teki avausennätyksen ilmestyessään elokuvateattereissa viime kesänä ja on
tuottanut yli 525 miljoonaa euroa ympäri maailman.

Lisämateriaali
Man of Steel -elokuvan Blu-ray™-versio sisältää lähes neljä tuntia ainutlaatuista
lisämateriaalia, muun muassa elokuvan näyttelijöiden ja tekijöiden haastatteluita.

Uusi parannettu digitaalikopio
Man of Steel -elokuvan Blu-ray™- ja DVD-versiot sisältävät uuden parannetun digitaalikopion, joka mahdollistaa elokuvan lataamisen tai
suoratoiston suoraan tietokoneella tai mobiililaitteissa, kuten älypuhelimissa ja tableteissa. Digitaalinen kopio tallennetaan käyttäjän omaan
Flixster-kirjastoon.

Man of Steel lyhyesti
Julkaisu: 23. lokakuuta Blu-ray 3D™-, Blu-ray™-, DVD- ja On Demand -versiona 
Ohjaaja: Zack Snyder
Näyttelijät: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne, Antje Traue, Ayelet
Zurer, Christopher Meloni, Russell Crowe 
Käsikirjoittajat: David S. Goyer, Christopher Nolan
Tuottajat: Charles Roven, Christopher Nolan, Emma Thomas, Deborah Snyder
Tuotannonjohtajat: Thomas Tull, Lloyd Phillips, Jon Peters
Tietoa elokuvasta: http://goo.gl/FVzWY2 ja korkearesoluutiokuvat: http://goo.gl/Ws5Ub3

Roistoja seitsemän vuosikymmenen ajalta uudessa dokumenttiohjelmassa
Aiheesta supersankarit ja kaikkien aikojen roistot ilmestyy myös dokumenttiohjelma Necessary Evil: Villains of DC Comics On Demand -
versiona 25. lokakuuta ja Blu-ray-versiona 6. marraskuuta. Dokumenttiohjelmassa elokuvamaailman ehdoton pahis Christopher Lee tutustuu
roistoihin seitsemän vuosikymmenen ajalta DC Comicsin pahamaineisten rikollisten galleriassa. Lisäksi esimerkiksi Zack Snyder, Guillermo del
Toro, Jim Lee, Geoff Johns ja Richard Donner kuvailevat ohjelmassa käsityksiään elokuvamaailman roistoista.

Lisätietoa, korkearesoluutiokuvat ja tiedustelut:
Tero Marjamäki, puhelin: +46 (0)8-402 27 84, wbent@cohnwolfe.com, tai osoitteesta http://www.whvdirect.fi
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