
Najbardziej Wyczekiwane Premiery Filmowe w 
roku 2019: 

   

                                                             Avengers: Endgame 

 
Ziemska kobieta po kontakcie z obcą rasą Kree otrzymuje nadludzkie moce. 

(Reżyseria: Anna Boden, Ryan Fleck, data premiery w Polsce: 8 marca 2019)                                                                            
Król lew 

                                                           
Amerykański film przygodowy wzorowany na fabule sprzed paru lat. Produkcja ta ma być 

odwzorowaniem dawnych części, jednak w bardziej realistycznej, lepszej wersji. 
(Reżyseria: Jon Favreau data premiery w Polsce: 19 lipca 2019) 

 

Planeta Singli 

 
 

Tomek i Ania wreszcie decydują się na ślub. Wesele – na prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych 
Tomka, z którymi ten od pewnego czasu nie utrzymuje kontaktów. Jak w poprzednich częściach, 
możemy spodziewać się sprzeczek, ciekawej wymiany zróżnicowanych poglądów, które na końcu 

znikną w obliczu prawdziwej miłości. 
(Reżyseria: Sam Akina, Michał Chaciński, data premiery w Polsce: 8 lutego 2019) 



 

HITY ROKU 2018 
 

( Lista utworów ze strony eska.pl ) 

 

 

 Ariana Grande - No Tears Left to Cry 

 Ariana Grande - Thank U, Next 

 Bazzi - Mine 

 Bebe Rexha & Florida Georgia Line - Meant to Be 

 BlocBoy JB & Drake - Look Alive 

 Bruno Mars & Cardi B - Finesse 

 Camila Cabello - Never Be the Same 

 Cardi B feat. Bad Bunny and J. Balvin - I Like It 

 Childish Gambino - This is America 

 Drake - God's Plan 

 Drake - In My Feelings 

 Drake - Nice for What 

 Dua Lipa - New Rules 

 Ella Mai - Boo'd Up 

 Halsey - Bad at Love 

 Juice WRLD - Lucid Dreams 

 Khalid & Normani - Love Lies 

 Maroon 5 & Cardi B - Girls Like You 

 Marshmello & Bastille - Happier 

 Post Malone - Better Now 

 Post Malone & Ty Dolla Sign - Psycho 

 Travis Scott & Drake - Sicko Mode 

 XXXTentacion - SAD! 

 Zedd Feat. Maren Morris and Grey - The Middle 

 5 Seconds of Summer – Youngblood 

 MISSIO - Everybody Gets High  

 Halsey - Without me 

 



TOP 5 KSIĄŻEK FANTASY 
 

 

Silver. Pierwsza księga snów  Kerstin Gier 

Liv zawsze przywiązywała dużą wagę do snów. Ale odkąd zamiesz-

kała w Londynie, znalazły się w centrum jej zainteresowań. Tajemnicze 

zielone drzwi. Gadające kamienne posągi. Niania z tasakiem w schowku na 

miotły... Tak, ostatnio sny Liv stały się bardzo dziwne. A szczególnie ten: 

czterech chłopaków, łacińskie inkantacje, dziwny rytuał, a wszystko to      

w nocy pośrodku cmentarza. Czy to możliwe aby Liv śniła na jawie?  

 

 

Szeptem  Becca Fitzpatrick 

Patch jest tajemniczy i zabójczo przystojny. Nic dziwnego, że szesnasto-

letnia Nora uległa jego urokowi. Niemal natychmiast w jej życiu zaczęły dziać 

się rzeczy, których nie da się wytłumaczyć. Chyba że… Chyba że ktoś wie, że 

znalazł się w samym środku bitwy. Bitwy, którą od wieków toczą Upadli z Nie-

śmiertelnymi. O Twoje życie.  

Ale cicho sza… Są tajemnice, o których mówi się tylko szeptem. 

 

 

 

Niezgodna  Veronica Roth 

Szesnastoletnia Beatrice dokonuje wyboru, który zaskoczy wszyst-

kich, nawet ją samą. Porzuca Altruizm i swoją rodzinę, by jako Tris stać się 

twardą, niebezpieczną Nieustraszoną. Będzie musiała przejść brutalne 

szkolenie, zmierzyć się ze swoimi najgłębszymi lękami, nauczyć się ufać 

innym nowicjuszom i przekonać się, czy w nowym życiu, jakie wybrała, jest 

miejsce na miłość.  

 

 



 

Piękne istoty  Kami Garcia Margaret Stohl 

Ethan, bohater powieści, mieszka w Gatlin – małym, nudnym mia-

steczku w Południowej Karolinie. Jest nastolatkiem, który gra w kosza              

i umawia się z dziewczynami. Uwielbia czytać i marzy o podróżach po całym 

świecie. Zwyczajna historia? Zapewne tak, gdyby nie fakt, że Etan ma swoją 

tajemnicę.  

 

 

 

Drżenie  Maggie Stiefvater 

Chłód. Grace od lat obserwuje wilki w lesie za domem. Złotooki 

wilk uważnie jej się przypatruje. Grace wydaje się, że dobrze go zna, ale 

nie ma pojęcia, dlaczego. 

Ciepło. Sam ma dwa życia. Zimą jest wilkiem i z ukrycia opiekuje się 

ukochaną dziewczyną. Latem, jako człowiek, nigdy nie odważył się na 

rozmowę z Grace. Aż do teraz… 

 

 

 



     

 

NIESPOTYKANE SPORTY 

 

 

CHEESE ROLLING 

Cheese rolling to brytyjska dyscyplina 

popularna głównie w południowo-zachodniej 

Anglii. Co roku organizowane są zawody, na 

których uczestnicy  z całego świata (dosłownie) 

turlają się po zwycięstwo. 

  

 

 

ZASADY 

Zawodnicy ustawieni na wzniesieniu 

mają za zadanie dogonić, spadający 

ze wzgórza, czterokilogramowy ser. 

Trasa obejmuje około 90 metrów, 

jednak pagórkowaty teren sprawia, 

że większość uczestników, zamiast 

ser gonić, turla się razem z nim. 

Zwycięzca otrzymuje ser. 

Organizatorzy podkreślają, że nie 

odpowiadają za uszczerbki na 

zdrowiu spowodowane braniem 

udziału  w zawodach. 

 

 

 



THE SECRET CIRCLE (Tajemny Krąg) 

 

Po śmierci matki nastolatka przeprowadza się do małego miasteczka, by zamieszkać z babcią. Po 
pewnym czasie odkrywa, że pochodzi z rodu czarownic.  W trakcie 22 odcinków pogłębia więzi z 
pięciorgiem innych nastolatków, którzy sami posiadają magiczne moce. Przewija się tu również 

wątek miłosny, najprawdopodobniej wzorowany na filmie ,,Zmierzch” jednak z bardziej 
rozbudowanym zakończeniem. 

 

ARROW 

 
Ekranizacja komiksu Green Arrow DC Comics-zamożny playboy staje się mściwym 

superbohaterem, który uzbrojony tylko w łuk i strzały ratuje miasto przed złoczyńcami. Serial ma 
całe 5 sezonów, więc po czasie możemy naprawdę wczuć się w rolę bohatera i razem z nim 

przeżywać jego zapierające dech w piersiach przygody.  



 

 

 
 

 


