
Nytolkning av tidenes største superhelt i Man of Steel
Fra Christopher Nolan (The Dark Knight Trilogy) og Zack Snyder (300 Rise of an Empire) kommer Man of Steel, en nytolkning av
den største superhelten av dem alle – Superman. I rollen som Clark Kent / Superman møter vi Henry Cavill, mens den tre
ganger Oscar-nominerte Amy Adams spiller reporteren Lois Lane. Den 23. oktober slippes Man of Steel på Blu-Ray 3D™, Blu-
ray™, DVD samt On Demand.

75 år etter at Superman så dagens lys, presenterer Zack Snyder og Christofer Nolan nå
historien med en ny vri. Man of Steel tar oss tilbake til begynnelsen der Clark Kent lever et
stille liv på landsbygden sammen med fosterforeldrene sine (Kevin Costner og Diane Lane).
Han innser tidlig at han har krefter utvover det vanlige, og når kjeltringen General Zod truer
jorden, kan han ikke lenger skjule dem.

Russell Crowe spiller Jor-El, Supermans biologiske far, og som General Zod møter vi Oscar-
nominerte Michael Shannon.  

Man of Steel fikk en rekordåpning da den kom på kino i sommer, og filmen har spilt inn over
4,6 milliarder kroner verden rundt.

Ekstramateriale
Blu-ray™-versjonen av Man of Steel inneholder nærmere fire timer med eksklusivt
ekstramateriale, blant annet intervjuer med skuespillerne og opphavsmennene bak filmen.  

Ny og forbedret digitalkopi
Både Blu-ray™ og DVD-versjonen av Man of Steel inneholder en ny og forbedret digitalkopi som gjør det mulig å laste ned eller strømme den
direkte på datamaskiner og mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Den digitale kopien lagres deretter i brukerens eget Flixster-
bibliotek.

Raske fakta om Man of Steel
Lansering: 23. oktober på Blu-ray 3D™, Blu-ray™, DVD samt On Demand 
Regissør: Zack Snyder
Skuespillere: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne, Antje Traue, Ayelet
Zurer, Christopher Meloni, Russell Crowe 
Forfattere: David S. Goyer, Christopher Nolan
Produsent: Charles Roven, Christopher Nolan, Emma Thomas, Deborah Snyder
Executive produsenter: Thomas Tull, Lloyd Phillips, Jon Peters
Tittelinformasjon: http://goo.gl/FVzWY2 og høyoppløste bilder: http://goo.gl/Ws5Ub3

Sju tiår med skurker i ny dokumentar
Superhelter og superskurker er også temaet i dokumentaren Necessary Evil: Villains of DC Comics, som kommer på On Demand 25. oktober
og Blu-ray 6. november. I dokumentaren hører vi filmverdenens absolutt største kjeltring Christopher Lee utforske sju tiår med skurker fra DC
Comics galleri av beryktede forbrytere. Også storheter som Zack Snyder, Guillermo del Toro, Jim Lee, Geoff Johns og Richard Donner tegner i
dokumentaren sine egne bilder av filmverdens skurker.

For ytterligere informasjon, høyoppløste bilder og forespørsler vennligst kontakt:
Tero Marjamäki, tlf.nr.: +46 (9)8-402 27 84, wbent@cohnwolfe.com, eller besøk http://www.whvdirect.no
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