NOVIDADES DO MÊS DE MAIO

SINOPSE
Durante as férias da Páscoa, Michi, o Gordo e os
seus Vencedores Invencíveis tomam conta do
campo. O grupo não se conforma e desafia-os
para uma partida em que o vencedor ganhará o
campo. Conseguirão ganhar a uns rivais maiores
e muito mais fortes? Graças ao entusiasmo de
Leon e à ajuda de Willi, um ex-jogador
profissional que aceita treiná-los, os sete amigos
apostam na vitória.

SINOPSE
Vanessa só pensa em futebol e apesar de jogar
numa equipa feminina que nunca ganha, o seu
grande sonho é jogar na seleção nacional
masculina. Quando se muda para Munique, o seu
pai consegue que Willi, o treinador d’As Feras, a
deixe treinar-se com a equipa. Mas os rapazes
não gostam da ideia de ter uma rapariga na
equipa e farão tudo para o demonstrar. É então
que Vanessa terá de mostrar o que vale!

SINOPSE
Rocce é recebido de braços abertos e convence toda a
gente com o seu futebol, mas Félix rejeita este novo
membro porque o considera arrogante. Ribaldo,
empenhado em que Rocce jogue no Bayern, proíbe-o
de fazer parte de uma equipa sem futuro. As Feras
aborrecem-se, mas não se deixam abater: fundam um
clube, desenham um equipamento e treinam como
loucos para... desafiar o Bayern de Munique!

SINOPSE
Era uma vez uma princesa...O meu quotidiano
era normal. Está bem, quase normal. Vivia com
os meus tios superprotetores, era boa aluna,
tinha grandes amigas. Até que, de um dia para
o outro, tudo mudou. Imagina acordares e
descobrires que o mundo que achavas que era
real nada mais é do que um sonho. E se todas
as pessoas que conheceste na vida fossem
apenas uma invenção e, ao despertares,
percebesses que não sabes onde moras, nunca
viste quem está ao teu lado e, especialmente,
não tens a menor ideia de onde foi parar o amor
da tua vida?

SINOPSE
A Nancy está determinada a encontrar o testamento
desaparecido do Sr. Crowley, mas para isso vai ter
de investigar por conta própria e ultrapassar os
vários obstáculos que se lhe atravessam no
caminho. Conseguirá a jovem detetive levar a bom
porto a sua missão de ajudar os verdadeiros
herdeiros do Sr. Crowley?

SINOPSE
O Príncipe Jorg Ancrath jurou vingar a morte da
mãe e do irmão, brutalmente assassinados quando
ele tinha apenas 9 anos. Aos 18 anos, Jorg luta
agora por manter o seu reino, e prepara-se para
enfrentar o inimigo poderoso que avança em
direção ao seu castelo. Jorg sempre conquistou os
seus objetivos e agora não pretende vencer a
batalha de forma justa, mas sim recorrendo aos
mais terríveis

SINOPSE
Faltam apenas cinco dias para que uma
enorme serpente engula o Sol e destrua o
Mundo. Depois será tudo escuridão...

