
Tiesitkö?
Disney+ on parasta seuraa tänä kesänä, kun 
ensi-iltansa saavat Marvelin Loki, Pixarin Luca, 
Disneyn Raya ja viimeinen lohikäärme sekä National 
Geographicin antologiasarja Genius: Aretha. 

Hyvää Pride-kuukautta! Sukella Disney+ -palvelun 
valikoimaan. Saatavilla on uusia lisäyksiä, kuten 
Pride 25. kesäkuuta alkaen sekä Love, Victor -sarjan 
toinen tuotantokausi 18. kesäkuuta alkaen.

Uutta Disney+ -palvelussa

Keppostelun jumalan paluu
Marvel Studiosin uutuussarjassa keppostelun jumala Loki astuu ulos veljensä varjosta. 
Sarja sijoittuu Avengers: Endgame -elokuvan jälkeiseen maailmaan. Tom Hiddleston 

palaa nimikkorooliinsa, ja sarjan muissa rooleissa nähdään muun muassa Owen 
Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku ja Richard E. Grant. 
Sarjan on ohjannut Kate Herron, ja sen pääkäsikirjoittaja on Michael Waldron. Loki 
alkaa keskiviikkona 9. kesäkuuta, ja uusi jakso lisätään palveluun joka keskiviikko. 

Katsottavissa 9. kesäkuuta alkaen. 

[+] STILLS

Loki 

Valmistaudu kaikkien aikojen kesään!
Disneyn ja Pixarin animaatioelokuva Luca vie katsojan kauniiseen rannikkokaupunkiin 

Italian Rivieralla. Elokuva on kasvutarina nuoresta pojasta, joka kokee unohtumattoman 
kesän täynnä gelatoa, pastaa ja loputtomia Vespa-ajeluita. Lucalla on seikkailuissa 
seuranaan uusi paras ystävä, mutta hauskuutta uhkaa tarkoin varjeltu salaisuus: he 

ovat merihirviöitä toisesta, vedenalaisesta maailmasta. 

Katsottavissa 18. kesäkuuta alkaen. 

[+] STILLS

Luca

Matkaa kesäkuussa muinaiseen 
fantasiamaailmaan

Uraauurtava ja ylistetty animaatioseikkailu tulee kaikkien Disney+ -tilaajien 
katsottavaksi 4. kesäkuuta alkaen.

Walt Disney Animation Studiosin Raya ja viimeinen lohikäärme vie Kumandran 
fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohikäärmeet elivät kauan sitten 

sopusoinnussa. Mutta kun pahat Druun-hirviöt uhkasivat maata, lohikäärmeet 
uhrasivat itsensä pelastaakseen ihmiskunnan. Nyt, 500 vuotta myöhemmin, hirviöt 

ovat palanneet ja yksinäisen soturin Rayan on löydettävä myyttinen viimeinen 
lohikäärme ja kukistettava Druun pysyvästi. 

Uutta Disney+ -palvelun  
Star-valikoimassa

Raya ja viimeinen lohikäärme

Katsottavissa 4. kesäkuuta alkaen.

[+] STILLS

Star on Disney+ -palvelun kuudes sisältöbrändi viihdesuosikkien Disneyn, Pixarin, 
Marvelin, Star Warsin ja National Geographicin joukossa. Uusia nimikkeitä lisätään joka 

kuukausi Disneyn luovilta studioilta, mukaan lukien Disney Television Studios  
(20th Television ja ABC signature), FX Productions, 20th Century Studios ja monet muut.

Lisää naurua. Lisää jännitystä. Lisää yllätyksiä. 
Uutta Star-valikoimassa kesäkuussa 2021

Tutustu Pride-kuukauden aikana LGBTQ-
vähemmistöjen kansalaisoikeustaistelun 

historiaan
Emmy®-palkitun Killer Filmsin  (This American Life, Mildred Pierce) ja Sundance-

voittaja VICE Studiosin (Flee, The Report) yhteistyönä syntynyt Pride on 
kuusiosainen dokumenttisarja, joka kertoo LGBTQ+ -vähemmistöjen taistelusta 
kansalaisoikeuksiensa puolesta Amerikassa 1950-luvulta 2000-luvulle. Kuusi 

tunnettua LGBTQ+ -ohjaajaa sukeltavat sankarillisiin ja koskettaviin tarinoihin, jotka 
ovat määrittäneet amerikkalaisia kansakuntana. Minisarja ulottuu FBI:n 1950-luvulla 
harjoittamasta homoseksuaalien valvonnasta 1990-luvulla alkaneeseen kulttuurien 
sotaan, minkä lisäksi se tutkii queer-kansalaisoikeusliikkeen perintöä sekä taistelua 

tasa-arvoisen avioliiton puolesta. 

Katsottavissa 25. kesäkuuta alkaen.

[+] STILLS

Pride  – Star original -sarja

Todellisen legendan elämä
Genius: Aretha on ensimmäinen käsikirjoitettu minisarja legendaarisesta laulajasta 

Aretha Franklinista. Pääosaa esittää  Grammy-, Tony- ja Emmy-voittaja sekä 
kaksinkertainen Oscar-ehdokas Cynthia Erivo. Genius-antologiasarjan kolmas 

kausi tutkii Arethan musiikillista neroutta, vertaansa vailla olevaa uraa sekä hänen 
mittaamatonta ja pysyvää vaikutustaan ympäri maailmaa. 

Katsottavissa 4. kesäkuuta alkaen.

[+] STILLS

Genius: Aretha 

Disney+ -palvelun kesäkuun kohokohdat:

The Gloaming, 1. kausi

Nainen löydetään julmasti tapettuna, ja hänen 
kuolemaansa liittyvät vihjeet johtavat sekä 
aiemmin että vastikään tehtyihin murhiin. 
Poliittinen korruptio ja hämärät liiketoimet 
kietoutuvat pahaenteisten rikosten sarjaan 
ja okkultismin harjoittamiseen. Kudelman 
keskiössä on kaksi etsivää, joita yhdistää 

traaginen menneisyys. Matkalla kohti totuutta 
heidän kohtaloaan määrittävät levottomat 

haamut, jotka ovat jääneet kummittelemaan 
elämän ja kuoleman väliseen rajatilaan – 

nimeltään The Gloaming.

Kakkoskaudella vastikään kaapista tullut 
Victor (Michael Cimino) aloittaa kolmannen 

vuotensa Creekwood High’ssa. Kaapista ulos 
tuleminen on tuonut kuitenkin uusia haasteita, 

kun Victorin perhe yrittää suhtautua hänen 
paljastukseensa, ex-tyttöystävä Mia 

(Rachel Naomi Hilson) on surun murtama, 
eikä helppoa ole myöskään olla avoimesti 

homoseksuaali urheilijatähti. Samaan aikaan 
tuore suhde Benjin (George Sear) kanssa tuo 

Victorin elämään kutkuttavaa jännitystä.

Love, Victor, 2. kausi – Star original –sarja

[+] STILLS

Katsottavissa 18. kesäkuuta alkaen.

Better Things kertoo Sam Foxista (Pamela 
Adlon). Hän on Los Angelesissa asuva 

sinkku, joka työskentelee näyttelijänä, ei 
omaa lainkaan sosiaalista filtteriä ja kasvattaa 

kolmea tytärtä: Maxia (Mikey Madison), 
Frankieta (Hannah Alligood) ja Dukea 

(Olivia Edward). Samin täytyy arjessaan 
olla äiti, isä, erotuomari ja poliisi. Lisäksi 
hän huolehtii Phi-äidistään (Celia Imrie), 
joka on englantilainen maahanmuuttaja 
ja asuu kadun toisella puolella. Sam on 
epätäydellinen ja ankarakin tyttäriään 
ja äitiään kohtaan, mutta tuntiessaan 

syyllisyyttä hän lähes hukuttaa läheisensä 
rakkauteen. Sam yrittää parhaansa mukaan 

ansaita elannon, luovia tyttäriensä elämässä, 
pitää hauskaa ystäviensä kanssa sekä – jos 
suinkin mahdollista – mahduttaa päiviinsä 

silloin tällöin hieman yksityistä aikaa. 

Better Things, kaudet 1–4

[+] STILLS

Kaudet 1–4 katsottavissa  
25. kesäkuuta alkaen.

It’s Always Sunny in Philadelphia,  
kaudet 1–14

It’s Always Sunny in Philadelphia on puolen 
tunnin jaksoista koostuva komediasarja, 

joka kertoo neljästä eteläphiladelphialaisesta 
ystävyksestä, jotka omistavat baarin. 

Nelikon haasteena on säilyttää tasapaino 
liiketoiminnan ja ystävyyden välillä. 

[+] STILLS

Katso kaikki 14 kautta  
4. kesäkuuta alkaen.

[+] STILLS

Katsottavissa 11. kesäkuuta alkaen.

American Dad, 17. kausi

American Dad on vallankumouksellinen 
animaatiosarja, jonka keskiössä on CIA-
agentti Stan Smith (Seth MacFarlane, 

Family Guy) Langley Fallsista, Virginiasta. 
Stan on kiistämätön ase-ekspertti ja ylpeä 

perheenisä. Lisäksi hän on jatkuvasti 
varuillaan terroristitoiminnan varalta ja valmis 
menemään äärimmäisyyksiin suojellakseen 

rakasta Amerikkaansa. Tällä miehellä on 
terrorimittari jääkaappinsa ovessa ja hän 
ampuu reikiä leivänpaahtimeen aina, kun 

leipä pomppaa.

[+] STILLS

 Katsottavissa 25. kesäkuuta alkaen.

Sarja on hauska ja rohkea kuvaus yhden 
miehen päättäväisestä tehtävästä luoda 

kulttuuri-identiteetti perheelleen. Se tarkastelee 
ajankohtaisia tapahtumia Johnsonin 

perheen linssien läpi. Niihin lukeutuvat 
maailmanlaajuinen pandemia, vaaleissa 

äänestäminen, rakenteellinen rasismi sekä 
sosiaalista oikeutta ja tasa-arvoa vaativa liike.

Black-ish, 7. kausi

Siren, kaudet 1–3

Bristol Cove on rannikkokaupunki, 
joka tunnetaan legendoissa entisenä 

merenneitojen kotina. Kun salaperäisen tytön 
saapuminen todistaa legendat tosiksi, ihmisten 

ja meren välinen taisto saa rajun käänteen. 

[+] STILLS

Katso kaikki kolme tuotantokautta  
4. kesäkuuta alkaen.

[+] STILLS

Katsottavissa 11. kesäkuuta alkaen.

Elokuvien kohokohdat Star-valikoimassa 
kesäkuussa:

Tähtiin kirjoitettu virhe  
(The Fault in Our Stars)

Kolmetoista

Kolmetoista on kuvaus kympin oppilaan, 
Tracyn, kipeästä kasvusta aikuisten maailmaan. 
Kun Tracy ystävystyy koulun suosituimman ja 
kauneimman tytön, Evien, kanssa, hän joutuu 
seksin, huumeiden ja itsetuhoisuuden polulle. 

Matkalla kohti uutta Tracyn elämästä tulee 
kiehuva tunteiden keitos, johon lisänsä tuovat 

jännitteet hänen ja äidin, opettajien ja vanhojen 
ystävien välillä. 

Alien vs. Predator

Kahden kaikkien aikojen pelottavimman 
monsterileffan hirviöt ottavat yhteen 

elokuvassa Alien vs. Predator. Ryhmä 
tutkijoita ja seikkailijoita lähtee vaaralliselle 
matkalle tutkimaan Etelänavalta löytynyttä 
ikivanhaa pyramidia. Sen kätköistä löytyy 

kuitenkin jotakin paljon pelottavampaa: kaksi 
toisiaan vastaan sotivaa avaruusolentorotua. 
Kumpi taistelun voittaakin, varmaa on vain se, 

että me häviämme. 

[+] STILLS

Katsottavissa 18. kesäkuuta alkaen.

Hazel (Shailene Woodley) ja Gus (Ansel 
Elgort) ovat kaksi omalaatuista teiniä, joita 
yhdistää sarkastinen huumori, halveksunta 
kaikkea sovinnaista kohtaan sekä rakkaus, 

joka vie heidät – ja meidät – unohtumattomalle 
matkalle. Haasteista huolimatta Hazel ja Gus 
oppivat, että vaikka elämä ei ole täydellistä, 

niin rakkaus on jotain poikkeuksellista. Laura 
Dern (Little Fokkers) ja Sam Trammell (True 
Blood) näyttelevät myös tässä John Greenin 

New York Timesin bestseller-romaaniin 
perustuvassa elokuvassa. 

[+] STILLS

Katsottavissa 18. kesäkuuta alkaen.

Elokuvahistorian kahden pelottavimman 
elokuvasarjan ikoniset olennot käyvät 
kaikkien aikojen taisteluun – omalla 

takapihallamme. 

Alien vs. Predator 2

[+] STILLS

Katsottavissa 4. kesäkuuta alkaen. 

Yhdysvaltain presidentti pitää Moskovassa 
kiihkeän puheen maan uudesta 

nollatoleranssista terrorismin suhteen. 
Kotilennolla terroristit kaappaavat presidentin 

Air Force One -lentokoneen ja ottavat 
matkustajat (mukaan lukien hänen vaimonsa 
ja tyttärensä) panttivangiksi. Terroristit aikovat 

teloittaa yhden panttivangin puolen tunnin 
välein, ellei heidän vaatimuksiinsa suostuta. 

Presidentti on kuitenkin kunniamitalilla 
palkittu entinen sotilas, joten terroristit 

saattavat kohdata yllätyksen… 

Air Force One

[+] STILLS

Katsottavissa 25. kesäkuuta alkaen.

Ready or Not kertoo nuoresta morsiamesta 
(Samara Weaving), jonka aviomiehen (Mark 
O’Brien) perhe on rikas ja varsin erikoinen. 

Tuore vaimo otetaan mukaan perheen 
perinteitä kunnioittavaan rituaaliin, joka 

osoittautuu hengenvaaralliseksi peliksi, jossa 
kaikkien on taisteltava eloonjäämisensä 

puolesta. 

Ready or Not

[+] STILLS

Katsottavissa 25. kesäkuuta alkaen.

Housut pois! (The Full Monty)

Robert Carlyle ja Tom Wilkinson tähdittävät 
palkittua komediaa, joka kertoo kuudesta 

työttömästä miehestä sekä heidän 
pyrkimyksistään löytää keinoja ansaita 
rahaa. Miehet inspiroituvat kiertävästä 

miesstripparien ryhmästä ja päättävät, että 
hekin voisivat ansaita pienen omaisuuden 
järjestämällä oman striptease-esityksensä, 
yhdellä pienellä erolla. He nimittäin aikovat 

riisuutua täysin alasti. Mutta onko heillä 
rohkeutta paljastaa kaikki? 

[+] STILLS

Katsottavissa 4. kesäkuuta alkaen.

[+] STILLS

Katsottavissa 11. kesäkuuta alkaen.

Laiton maahanmuuttaja Santiago Munez 
tekee hanttihommia itäisessä Los Angelesissa 

ja haa vei lee pelaavansa jonakin päivänä 
jalkapallon MM-kisoissa. Kun englantilainen 

ex-jalkapalloilija Glen Foy huomaa Santiagon 
kyvyt paikallisessa ottelussa, hän järjestää 

tälle näyttöpaikan Newcastle Unitedin 
harjoitusleirillä. Santiago matkustaa toiselle 

mantereelle ja löytää itsensä vieraasta maasta, 
missä jalkapallo on uskonto ja Newcastlen 

James’ Park -stadion sen katedraali. Nuoren 
miehen on todistettava, että hänellä on 
päättäväisyyttä ja taitoa saavuttaakseen 

unelmansa ja tullakseen osaksi yhtä maailman 
rakastetuimmista jalkapallojoukkueista.

Goal!

[+] STILLS

Katsottavissa 11. kesäkuuta alkaen.

Lisää jännittäviä ohjelmia, elokuvia ja 
animaatioita koko perheelle.

Ei mitään tavallisia koululaisia…
Neljä lahjakasta orpolasta voittaa koulun kilpailun, minkä jälkeen omintakeinen 

Mr. Benedict rekrytoi heidät suorittamaan vaarallista tehtävää, jonka tarkoitus on 
pelastaa maailma globaalin kriisin kynsistä. Reynien, Stickyn, Katen ja Constancen 

on soluttauduttava salaperäiseen L.I.V.E.-instituuttiin saadakseen selville totuus 
kriisin takana. Kun maailmanlaajuisen paniikin takaa paljastuu rehtori, hienostunut 

tohtori Curtain, lasten on punottava suunnitelma hänen voittamisekseen.   

Katsottavissa 25. kesäkuuta alkaen.

[+] STILLS

Benedictin salaseura

Herkullinen dokumentti… 
Kun Wolfgang Puck oli teini-ikäinen, hän pakeni isäpuolensa tiukkaa kuria 

ruuanlaiton maailmaan. Hän hankki kokemusta oppisopimusopiskelijana ja pääsi 
arvostettuun ranskalaiseen ravintolaan, kunnes muutti Amerikkaan 24-vuotiaana. 

Puck loi julkkiskokin käsitteen miltei vahingossa vuosikymmenien ajan tapahtuneilla 
televisioesiintymisillään sekä rakentamalla huikean, maailmanlaajuisen imperiumin, 

johon kuului ravintoloita, kahviloita ja tuotteita kotikokeille. Ammatillinen 
omistautuminen vaati kuitenkin veronsa Puckin perhe-elämältä. Ohjaaja David 
Gelbin (Jiro Dreams of Sushi) ja Chef’s Tablen luojien Wolfgang on rehellinen, 

inspiroiva ja tunteellinen dokumentti legendasta, joka ei saavuttanut  
unelmiaan ilmaiseksi.

70-luvun Hollywoodissa Puck aloitti työskentelyn Ma Maison -ravintolassa ja loi sille 
uuden, tuoreisiin raaka-aineisiin perustuvan ruokalistan, minkä ansiosta aiemmin 
epämääräisenä ruokalana tunnetusta paikasta tuli arvostettu, hieno ravintola. Ma 
Maisonin omistajan välinpitämättömyys kuitenkin pakotti Puckin ottamaan uransa 

suurimman riskin ja avaamaan ensimmäisen oman ravintolansa, Spagon. Siitä 
tuli heti menestys, jonka kuuluisuuksista koostuva asiakaskunta ihannoi yhtä lailla 

Puckin ruokia kuin hänen persoonallisuuttaankin. 

Uutuusanimaatioita tulossa!
Tässä kuussa palveluun saapuu upea joukko animaatioita – lasten 

suosikkiohjelmien uusia jaksoja sekä huikeita lyhytelokuvia.

Katsottavissa 25. kesäkuuta alkaen.

[+] STILLS

Wolfgang

Zenimation, 2. kausi

Zenimation on Walt Disney Animation 
Studiosin animoitu äänimaisemakokemus, 

joka koostuu ajattomien animaatioelokuvien 
kohtauksista. Toisella kaudella on mukana 
hetkiä ylistetyistä elokuvista kahdeksalta 

eri vuosikymmeneltä – joukossa kohtauksia 
niin Disneyn ensimmäisestä kokopitkästä 
elokuvasta Lumikki ja seitsemän kääpiötä 
kuin myös odotetusta uutuudesta Raya 

ja viimeinen lohikäärme. Rauhoitu, 
rentoudu ja virkistä aistejasi ainutlaatuisella 

kokemuksella, joka on kunnianosoitus Disney 
Animationin elokuvaperintöä rakentaneille 

taiteilijoille. Walt Disney Animation Studiosin 
sarjan on luonut ja leikannut David Bess sekä 

tuottanut Amy Astley. 

Star Wars: The Freemaker Adventures 
on animaatiosarja, joka esittelee uusia 

sankareita ja roistoja jännittävissä 
seikkailuissa, joissa nähdään monia tuttuja 

Star Wars -hahmoja, kulkuneuvoja ja 
paikkoja. Hauska, puolituntisista jaksoista 
koostuva sarja on yhdistelmä jännitystä, 

toimintaa ja seikkailua kaukaisessa 
galaksissa – unohtamatta LEGOlle  

ominaista huumoria. 

Star Wars: The Freemaker  
Adventures, 1. kausi

[+] STILLS

Katsottavissa 11. kesäkuuta alkaen.

[+] STILLS

Sarjan uudet jaksot saapuvat Disney+ 
-palveluun 11. kesäkuuta. 

Avengers: Black Panther’s Quest, 5. kausi

Kun muinainen ja salaperäinen uhka nousee 
Wakandaa vastaan, Black Pantherin on 

luovuttava vanhoista liittoutumistaan, 
säännöistään ja ystävistään sekä otettava 

uusi suunta itselleen ja Wakandan asukkaille. 
Siskonsa Shuri tukenaan Black Pantherin 

on päätettävä, millainen kuningas, kostaja ja 
mies hän haluaa olla. 

[+] STILLS

Katsottavissa 4. kesäkuuta alkaen.

X-Men, kaudet 1–2

Marvelin universumissa mutantteja 
eli ihmisiä, joilla on geenien suomia 

supervoimia, vainoaa vihamielinen ja pelokas 
väestö. Suojaa mutanteille tarjoaa professori 

Xavierin Akatemia lahjakkaille lapsille.

[+] STILLS

Katsottavissa 18. kesäkuuta alkaen.

Miraculous World: New York,  
Yhdistyneet Sankarit

Marinetten luokka suuntaa ranskalais-
amerikkalaisen ystävyysviikon ajaksi New 

Yorkiin, supersankareiden kaupunkiin. 
Mukana on koko luokka… paitsi Adrien, jonka 

isä ei anna hänen lähteä! 

[+] STILLS

Katsottavissa 18. kesäkuuta alkaen.

Kesäkuun
U U T I S K I R J E

Disney+ on suoratoistopalvelu, jossa yhdistyvät ensimmäistä kertaa  
Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars-, National Geographic- ja Star -elokuvat 

ja -sarjat sekä monet muut huippusisällöt.

Uutiskirjeemme tarjoavat säännöllisesti päivityksiä tulevista Disney+ Originals 
-tuotannoista, uusista jaksoista ja uusimmista menestyselokuvista,  

jotka lisätään palveluun Suomessa.

Alla mainitut tiedot pitävät paikkansa tämän uutiskirjeen julkaisuajankohtana.

Mediatiedustelut, lisätiedot ja kuvat: DisneyPlusPR@osg.fi
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Tähtiin Kirjoitettu Virhe

Wild Lapland

Star Wars Vintage: Ewoks: Endorin taistelu

https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABxrKqp_I2Deg7kfkz5eGh9a/IMAGES/LOKI?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABxrKqp_I2Deg7kfkz5eGh9a/IMAGES/LOKI?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAN2GG-V6Ak1Zlw9dS05Tc7a/IMAGES/LUCA?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAN2GG-V6Ak1Zlw9dS05Tc7a/IMAGES/LUCA?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADPUojjXxVtGhKm9dM6xbwxa/IMAGES/RAYA%20AND%20THE%20LAST%20DRAGON?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADPUojjXxVtGhKm9dM6xbwxa/IMAGES/RAYA%20AND%20THE%20LAST%20DRAGON?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAA98kz-eMkqC84ikFqPKyjLa/IMAGES/PRIDE%20-%20STAR%20ORIGINAL%20SERIES?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAA98kz-eMkqC84ikFqPKyjLa/IMAGES/PRIDE%20-%20STAR%20ORIGINAL%20SERIES?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABpcvBYEvwfapcWCuIJxcOMa/IMAGES/GENIUS_%20ARETHA?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABpcvBYEvwfapcWCuIJxcOMa/IMAGES/GENIUS_%20ARETHA?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABMrL7IPpj8MR47H4CiKsq8a/IMAGES/LOVE%2C%20VICTOR%20S2?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABMrL7IPpj8MR47H4CiKsq8a/IMAGES/LOVE%2C%20VICTOR%20S2?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAClR8rM473H4ysBpcMzOet4a/IMAGES/BETTER%20THINGS%20S%201-4?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAClR8rM473H4ysBpcMzOet4a/IMAGES/BETTER%20THINGS%20S%201-4?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADnVuHTYtoJvsljGuwNlOEja/IMAGES/IT%E2%80%99S%20ALWAYS%20SUNNY%20IN%20PHILADELPHIA%20S1-14?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADnVuHTYtoJvsljGuwNlOEja/IMAGES/IT%E2%80%99S%20ALWAYS%20SUNNY%20IN%20PHILADELPHIA%20S1-14?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABBLr6ZB0IcZZsvREqN-_Xva/IMAGES/THE%20GLOAMING?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABBLr6ZB0IcZZsvREqN-_Xva/IMAGES/THE%20GLOAMING?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAC7WlK6fur_wEZt2en1ESVDa/IMAGES/AMERICAN%20DAD%20s17?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAC7WlK6fur_wEZt2en1ESVDa/IMAGES/AMERICAN%20DAD%20s17?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADtmLrwbzciDTj6M42nqgP2a/IMAGES/SIREN%20s1-3?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADtmLrwbzciDTj6M42nqgP2a/IMAGES/SIREN%20s1-3?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABRrEE9mI7vWd3ypuVGwQqTa/IMAGES/BLACK-ISH%20s7?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABRrEE9mI7vWd3ypuVGwQqTa/IMAGES/BLACK-ISH%20s7?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAuSOKwkWFTgGmGoBRL7wIYa/IMAGES/THIRTEEN?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAuSOKwkWFTgGmGoBRL7wIYa/IMAGES/THIRTEEN?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADFYHfm3NEntLtGWtCKNgeaa/IMAGES/THE%20FAULT%20IN%20OUR%20STARS?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADFYHfm3NEntLtGWtCKNgeaa/IMAGES/THE%20FAULT%20IN%20OUR%20STARS?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AACeQr4G-kVtFZOMcJRg0zUka/IMAGES/ALIEN%20VS%20PREDATOR_%20REQUIEM?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AACeQr4G-kVtFZOMcJRg0zUka/IMAGES/ALIEN%20VS%20PREDATOR_%20REQUIEM?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADgPa6Xmts1AqC5z3-0Lw3-a/IMAGES/AIR%20FORCE%20ONE?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADgPa6Xmts1AqC5z3-0Lw3-a/IMAGES/AIR%20FORCE%20ONE?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADHBypSEaab8rRtVj_MuuhUa/IMAGES/READY%20OR%20NOT?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADHBypSEaab8rRtVj_MuuhUa/IMAGES/READY%20OR%20NOT?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAzIbAvuWeFQuI7uoTCQb8Za/IMAGES/ALIEN%20VS%20PREDATOR?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAzIbAvuWeFQuI7uoTCQb8Za/IMAGES/ALIEN%20VS%20PREDATOR?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AACFYzQgSiRJEF-Ivo-mlUUra/IMAGES/THE%20FULL%20MONTY?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AACFYzQgSiRJEF-Ivo-mlUUra/IMAGES/THE%20FULL%20MONTY?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADqov0gVyjmgcwSXHMiJqFRa/IMAGES/GOAL?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADqov0gVyjmgcwSXHMiJqFRa/IMAGES/GOAL?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADmo4UUU1tTbp3rTnBDWYRva/IMAGES/THE%20MYSTERIOUS%20BENEDICT%20SOCIETY?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AADmo4UUU1tTbp3rTnBDWYRva/IMAGES/THE%20MYSTERIOUS%20BENEDICT%20SOCIETY?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AACT6vZy8j8BwnYfPUeoah4fa/IMAGES/WOLFGANG?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AACT6vZy8j8BwnYfPUeoah4fa/IMAGES/WOLFGANG?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABObooPerMjnAqSVP0mzNrba/IMAGES/LEGO%20STAR%20WARS_%20THE%20FREEMAKERS%20ADVENTURES%20SEASON%201?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABObooPerMjnAqSVP0mzNrba/IMAGES/LEGO%20STAR%20WARS_%20THE%20FREEMAKERS%20ADVENTURES%20SEASON%201?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAC_LuWl2FfvXFxnqCpxnK3sa/IMAGES/Zenimation?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAC_LuWl2FfvXFxnqCpxnK3sa/IMAGES/Zenimation?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAK0jYAQZvAI9WgJbOiJciTa/IMAGES/MARVEL%E2%80%99S%20AVENGERS_%20BLACK%20PANTHER%E2%80%99S%20QUEST?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAK0jYAQZvAI9WgJbOiJciTa/IMAGES/MARVEL%E2%80%99S%20AVENGERS_%20BLACK%20PANTHER%E2%80%99S%20QUEST?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABpG6SAqQOY4jJR1rUmGsTAa/IMAGES/MARVEL%20COMICS_%20X-MEN?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AABpG6SAqQOY4jJR1rUmGsTAa/IMAGES/MARVEL%20COMICS_%20X-MEN?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAkRRT0bcavcXWd5gKXwwJUa/IMAGES/%20MIRACOULOUS%20WORLD_%20NEW%20YORK%20UNITED%20HEROEZ?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ak86bgdl46qryzi/AAAkRRT0bcavcXWd5gKXwwJUa/IMAGES/%20MIRACOULOUS%20WORLD_%20NEW%20YORK%20UNITED%20HEROEZ?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
mailto:DisneyPlusPR%40osg.fi?subject=

