Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Alpha Box Office

«Οι Εκδικητές: Η εποχή του Ultron»
Α’ προβολή
Το δεύτερο «επεισόδιο» του κινηματογραφικού σίκουελ των Avengers έρχεται στον
Alpha και η συναρπαστική συνέχεια του ταξιδιού στο μυθολογικό σύμπαν της Marvel…
ξεκινά!
Την Κυριακή 21 Απριλίου, στις 21:00, παρουσιάζεται σε Α΄προβολή, η περιπέτεια
φαντασίας «Οι Εκδικητές: Η εποχή του Ultron», σε σκηνοθεσία Τζος Γουέντον.
Βασισμένη στο ομώνυμο κόμικ της Marvel, αποτελεί συνέχεια του φιλμ «Οι
Εκδικητές» (The Avengers, 2012). Στα χνάρια της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας της
πρώτης ταινίας, «Η εποχή του Ultron» επιστρατεύει και πάλι τους ατρόμητους Iron Man,
Hulk, Captain America, Thor, Black Widow και Hawkeye, ενώ συμπληρώνει την
υπερηρωική παρέα με τους Quicksilver και Scarlet Witch. Απέναντί τους θα συναντήσουμε
τον Ultron με την απόκοσμη φωνή και όψη, καθώς και τον Thanos.
Μετά την καταστροφή του οργανισμού S.H.I.E.L.D. (ΑΣΠΙΔΑ), ο Τόνι Σταρκ (Iron Man)
και ο Μπρους Μπάνερ (Hulk) αποφασίζουν να θέσουν σε λειτουργία ένα -ως εκείνη τη
στιγμή- ανενεργό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, τον Ultron, που μπορεί να
διασφαλίσει την παγκόσμια ειρήνη. Όταν, όμως, ο Ultron «αποφασίζει» ότι αν η ειρήνη
κινδυνεύει από κάποιον, αυτός είναι το ανθρώπινο είδος, ένα ζοφερό σχέδιο εξαφάνισης
των ανθρώπων από προσώπου γης αρχίζει να παίρνει σάρκα και –κυρίως- οστά. Καθώς
όμως η ομάδα των Εκδικητών ετοιμάζεται να συνασπιστεί για άλλη μια φορά απέναντι σε
έναν τόσο παντοδύναμο εχθρό, η αιφνιδιαστική όσο και αδυσώπητη επίθεση από τα –
μεταλλαγμένα- δίδυμα αδέλφια Γουάντα και Πιέτρο Μαξίμοφ, θα ανατρέψει κάθε σχέδιο
και κάθε προσδοκία…


Λίγο πριν το κατώφλι του 1.5 δισ. σε εισπράξεις, η ταινία κατατάσσεται αυτή τη
στιγμή στην 8η θέση των πιο επιτυχημένων εμπορικά ταινιών όλων των εποχών!
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