Filmy warte obejrzenia !!!!!!!
1. Kluseczka
To film nie tylko  z dobrym humorem ale także ważnym przesłaniem. Wygląd to nie wszystko, nie jest wyznacznikiem wartości i prawdziwego piękna człowieka ;) 
"Kluseczka" to wyreżyserowany przez Anne Fletcher film opowiadający o losach wygadanej i korpulentnej nastolatki imieniem Willowdean (Danielle Macdonald), którą znajomi nazywają Will, a matka (Jennifer Aniston) — Kluseczką. Mieszkająca w małym teksańskim miasteczku Will z dużą pewnością siebie zbywa uszczypliwości na temat własnej wagi i nałogowo słucha piosenek Dolly Parton. Pewnego dnia postanawia zrobić na złość swojej matce, byłej królowej piękności, i zgłasza się do organizowanego przez nią konkursu na miss nastolatek. Ta odważna decyzja inspiruje innych do pójścia w jej ślady, co sprawia, że życie miasteczka wypada z utartych przez lata kolein. Między czasie nawiązuje również głębszą relację z kolegą z pracy, który kocha ją sercem a nie tylko oczami.                  Źródło; Filmweb
2. Wybór - The Choice
Nie byłabym sobą gdybym nie poleciła jakiegoś dobrego romansidła. To przepiękny film o sile miłości z nutą dobrego humoru ;) 
Akcja romansu filmowego "Wybór" rozgrywa się w Willmington. Travis Shaw jest weterynarzem. Jego dom sąsiaduje z posiadłością studentki medycyny Gabby Holland spotykającej się z lekarzem Ryanem McCarthym. Mężczyzna skupiony na pracy w szpitalu nie zauważa, że Gabby i Travisa zaczyna coś łączyć. Kiedy Ryan wraca z delegacji, oświadcza się dziewczynie. Gabby się zgadza, ponieważ była przekonana, że jej relacja z Travisem była jedynie wynikiem chwilowej namiętności. Jednak nie może zapomnieć o uczuciu do Travisa, który ostatecznie, mimo wielu przeciwności, staję się jej mężem. Wiodą szczęśliwe życie z dwójką swoich dzieci lecz znów ich miłość zostanie wystawiona na próbę. Czy Travis zdoła podjąć decyzję, która na zawsze rozdzieli go z ukochaną? A może zdarzy się cud i odzyska żonę? 
3. Murder Mystery - Zabójczy rejs
To przezabawna komedia z motywem zbrodni i rodzinnych tajemnic ;D
Nowojorski glina, Nick Spitz (Sandler), zabiera swoją żonę Audrey(Aniston) na dawno obiecaną wycieczkę do Europy. W trakcie podróży spotykają milionera ze złamanym sercem, który –  pod wpływem sporej ilości alkoholu – zaprasza ich na luksusowy jacht. Na miejscu okazuje się, że na łodzi odbywają się zaręczyny byłej narzeczonej naszego bogacza, Charlesa Cavendisha (Luke Evans) i jego kuzyna. Atmosfera wśród zaproszonych gości jest bardzo napięta. W trakcie imprezy dochodzi do morderstwa. Głównymi podejrzanymi są oczywiście główni bohaterowie. Chcąc oczyścić się z zarzutów zaczynają prowadzić dochodzenie. Kto okaże się mordercą? Jakie tajemnice wyjdą na jaw?  Jedno jest pewne nie zabraknie dużo dobrego humoru                                                                                         Źródło; Filmweb
4. Zagadka zbrodni 
A na koniec coś dla fanów kryminałów i mrocznych zagadek 
Film oparty jest na prawdziwej historii pierwszego seryjnego mordercy, który przez pewien czas terroryzował Koreę. Oto pewna kobieta zostaje brutalnie zgwałcona i zamordowana. Grupa do zadań specjalnych wraz z detektywem z Seulu i miejscowym oficerem policji postanawiają wykryć mordercę. Podczas śledztwa detektywi ustalają profil ofiar. Są to kobiety ubrane na czerwono. Prócz tego zbrodnie są dokonywane w deszczowe dni (czy raczej noce). Detektywi starają się zastawić sidła na tego seryjnego mordercę. Jednak następnego dnia dochodzi do kolejnej brutalnej zbrodni... Jak zakończą się te dramatyczne wydarzenia?                                                                                                      Źródło; Filmweb 
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