


DE GROOTSTE SERIES VAN TV NU BIJ RED SQUARE 

VAN NEDERLANDSE EN BELGISCHE BODEM



DOODSTIL
Dé opvolger van de hitserie Penoza

Synopsis

Luther, de steun en toeverlaat van Carmen in Penoza, krijgt zijn eigen 
serie: Doodstil. We kennen Luther als keihard en loyaal tot op het bot, 
maar hoe is hij die meedogenloze killer eigenlijk geworden? Deze 
vierdelige miniserie geeft antwoord op deze vraag.

We ontmoeten Luther in het heden waar hij in de onderwereld niet 
alleen wraak probeert te nemen op de moordenaar van zijn broer, 
maar waar hij ook worstelt met de demonen uit zijn verleden. 
Tegelijkertijd leren we de jonge praatgrage Luther uit de jaren 90 
kennen die vol bravoure in de opbloeiende hasjhandel terechtkomt. 
Hij moet steeds harder vechten om zich staande te houden in een 
drugswereld die alsmaar meer verhardt

CAP : €    24,99
PPD : €    17,00

EAN nummer : 8719325313758
Art. nr. : 160177
Release datum : 25 februari

https://youtu.be/BV4JxhiNtNU


ROOM FOR RENT
Met Lin Shaye (Insidious, The Grudge)

Synopsis
De eenzame weduwe Joyce heeft geld nodig en wil een kamer 
verhuren.Ze ontmoet Bob, een zwerver die veel jonger is dan zij. Joyce 
besluit de kamer aan hem te verhuren, maar wordt door zijn 
aanwezigheid geconfronteerd met haar meest extreme fantasieën. 

Wanneer Joyce verraden wordt door een vriend, slaat ze compleet 
door.

CAP : €    9,99
PPD : €    6,80

EAN nummer : 8719325313499
Art. nr. : 160151
Release datum : 25 februari

https://youtu.be/jKrZLGXiYMQ


3 LIVES
 

Synopsis
Een jonge vrouw gaat joggen maar wordt gekidnapt. Ze slaagt 
met de hulp van een man erin te vluchten voor de genadeloze 
criminelen. 

Tot haar verbijstering stelt ze vast dat haar redder de man is die 
15 jaar geleden in de gevangenis werd opgesloten nadat hij 
haar aangerand had.

CAP : €    9,99
PPD : €    6,80

EAN nummer : 8719325313444
Art. nr. : 160460
Release datum : 25 februari

https://youtu.be/X85Bckm-XFE


COMMANDO’S
Het Nederlandse antwoord op Homeland en Generation Kill

Synopsis

In Commando’s wordt oud-commando John de Koning (Werner Kolf), die 
getraumatiseerd is door een mislukte missie in Nigeria, geconfronteerd met 
een moordenaar die zijn voormalige strijdmakkers probeert te elimineren. Hij 
gaat het gevecht aan, maar belandt in een oorlog waarin hij zijn maten, zijn 
gezin en zichzelf dreigt te verliezen.

Hoofdrollen zijn weggelegd voor acteurs Werner Kolf, Teun Kuilboer, Kay 
Greidanus, Egbert-Jan Weeber, Chiem Vreeken en Bilal Wahib.. Commando's is 
in Zuid-Afrika, Nederland en België opgenomen. De regie van de tiendelige 
thrillerserie is in handen Iván López Núñez en Hanro Smitsman.

CAP : €    24,99
PPD : €    17,00

EAN nummer : 8719325313536
Art. nr. : 160155
Release datum : 25 maart

https://youtu.be/iCnuQBxRQN4


DE KUTHOER
Met Katja Herbers (Westworld, Mannenharten 1 &2 en de 
hitserie Evil)

Synopsis

In De Kuthoer wordt columniste en auteur Femke elke dag overspoeld met 
anonieme nare berichten op sociale media en wordt soms zelfs dood gewenst. 

Op een dag is ze er helemaal klaar mee en ontvlamt de woede in haar. Femke 
besluit wraak te nemen op haar 'reaguurders'.

CAP : €    14,99
PPD : €    10,20

EAN nummer : 8719325313512
Art. nr. : 160153
Release datum : 25 maart 

https://youtu.be/Hpr8G0LCtj0


BALTIC TRIBES
In het verlengde van de hitserie Vikings en Norsemen

Synopsis
13de eeuw. De Deense spion Lars trekt de stammenlanden van het 
Baltische volk binnen, waar hij deelneemt aan religieuze riten, wrede 
uitstapjes, high wordt tijdens de zomerzonnewende, de slaaf van 
Curonians wordt en zelfs de kruisvaarders bestrijdt. 

Wie waren echt de laatste heidenen van Europa? Het is een unieke reis 
naar de texturen van het verleden en naar de onbekende landen van 
Baltische stammen.

CAP : €    12,99
PPD : €      8,70

EAN nummer : 8719325313628
Art. nr. : 160164
Release datum : 25 maart

https://youtu.be/6Mg9eMfWg8Q


DE MANNENTESTER
Was alleen te zien op KPN en heeft de crème de 
la crème van Nederlands acteertalent  

Synopsis
Victoria Kramer (Eva van de Wijdeven) is een 31-jarige femme 
fatale, die zich als Mannentester laat inhuren door echtgenotes, 
vriendinnen en andere belanghebbenden om hun mannen op 
de proef te stellen. 

De verleidelijke maar ongenaakbare Victoria voelt feilloos aan 
hoe ze de man in kwestie moet verleiden en is in staat om als 
kameleon tot die vrouw te transformeren. 

Manipulatie, verleiding en leugens leiden naar een genadeloze 
ontmaskering van haar slachtoffers.

CAP : €    24,99
PPD : €    17,00

EAN nummer : 8719325313567
Art. nr. : 160158
Release datum : 22 april 

https://youtu.be/NxpWI0sLFMA


FAIR TRADE:
Iedereen is de weg kwijt. De spirituele opvolger van de 
cultserie Matroesjka’s 

Synopsis

Het verhaal van Walter Wilson (Kevin Janssens) en Robin De Rover (Ella-June 
Henrard), twee agenten met jaren dienst die aan de verkeerde kant van de wet 
belanden.

 Ze zijn ooit met veel inzet en nobele idealen aan hun carrière bij de politie 
begonnen, maar zagen te dikwijls maandenlang intensief en gevaarlijk 
speurwerk verloren gaan door in hun ogen irrelevante procedurefouten, 
handigheidjes van dure advocaten en dubieuze beslissingen van 
wereldvreemde rechters. 

Ze beginnen alsmaar meer buiten de lijntjes te kleuren. Steeds meer, steeds 
vaker.

CAP : €24,99 DVD en BD
PPD : €17,00 DVD en BD

EAN nummer : 8719325313543 en 8719325313550
Art. nr.  : 160156 en 160157
Release datum : 22 april

https://youtu.be/QOLdKK5g2WA


WERETH ELEVEN
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal in het 
Belgische Wereth en het verraad aan de SS

Synopsis
Als de Duitsers in 1944 al hun krachten verzamelen en de Ardennen 
binnenvallen, raken er elf donkere Amerikaanse soldaten afgezonderd van hun 
bataljon. Hun strijd begint als ze zwerven door de ijskoude bossen, opgejaagd 
door de Duitsers. 

Na een zware tocht vinden ze onderdak in het plaatsje Wereth, waar ze door 
lokale bewoners worden verraden aan de Duitsers.

CAP : €    9,99
PPD : €    6,80

EAN nummer : 8719325313574
Art. nr. : 160159
Release datum : 22 april 

https://youtu.be/5YULUUoc-fI


RHINELAND
Een epische oorlogsfilms in de traditie van 
Saving Private Ryan en Furys

Synopsis
Maart 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog nadert. Een groepje 
Amerikaanse soldaten houdt zich bezig met het plaatsen van mijnen en 
probeert Duitse tanks op te blazen. 

Een jonge soldaat voegt zich bij het peloton en wordt aangevallen door Duitse 
soldaten.

CAP : €    9,99
PPD : €    6,80

EAN nummer : 8719325313598
Art. nr. : 160161
Release datum : 22 april

https://youtu.be/6570ovjElG0


BRUSSEL
Een internationale topcast in een serie vol intrige en 
geschreven door gevierd schrijver Leon de Winter 

Synopsis
Brussel is een 10-delige serie welke zich voor, maar ook vooral achter de schermen van de 
Europese politieke arena afspeelt. In deze mozaïekvertelling zijn alle personages onderweg naar 
Brussel, of leven er al. Het is een plek van macht en onmacht, van liefde en verraad, van dromen 
en verbittering. 

Na vele jaren ziet Moniek van Dalen (Johanna ter Steege), bestuurslid van een Nederlands-Britse 
oliemaatschappij, haar vroegere geliefde Viktor Petrenko (Alexander Lazarev) terug. Viktor is na 
de val van de Sovjet-Unie rijk geworden en is een oligarch met een miljarden-vermogen. Allebei 
zijn ze in Brussel om voor hun eigen energiebelangen te lobbyen, maar er is slechts ruimte voor 
één deal.

Wie niet bedriegt, wordt bedrogen

CAP : €    24,99
PPD : €    17,00

EAN nummer : 8719325313529
Art. nr. : 160154
Release datum : 27 mei 

https://youtu.be/Q8_BLzfrLOs


KILLER RETREAT
 A Weekend They Will Never Forget 

Synopsis
Zeven mensen verlaten Londen voor een therapeutisch weekend in de 
Cotswolds waar ze verteld wordt dat het hun leven zal veranderen. Dat gebeurt, 
maar niet op de manier die ze zich voorgesteld hadden.

CAP : €    9,99
PPD : €    6,80

EAN nummer : 8719325313659
Art. nr. : 160167
Release datum : 27 mei

https://youtu.be/fbYijAmT7r0


COVEN
In de stijl van The Craft en Charmed .

Synopsis
Vijf heksen in opleiding komen samen om een ritueel uit te voeren om de oude 
krachten van de heks Ashura op te roepen. De leider van de coven wordt 
meegesleept in alle krachten en doodt per ongeluk een van de heksen tijdens 
het ritueel. Ze heeft de krachten van een complete coven nodig om Ashura’s 
krachten op te roepen en ze stuurt de heksen erop uit om een laatste heks te 
vinden. 

Terwijl ze steeds meer macht opzuigt, maken de overlevende meisjes een plan 
om haar neer te halen. Maar de bezeten heks veroorzaakt hel op de campus en 
er is maar één jonge heks over om haar te stoppen.

CAP : €    9,99
PPD : €    6,80

EAN nummer : 8719325313673
Art. nr. : 160169
Release datum : 27 mei 

https://youtu.be/vP-89vqwEoA
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