İstediğin her an film
ve dizi keyfi...

3 Ocak Salı | 22:00 | Sinema Yerli

Peri: Ağzı Olmayan Kız
Can Evrenol
Macera, Fantastik, Korku
2019
Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek
Peri, santralde meydana gelen patlamadan dolayı ağızsız olarak
dünyaya gelen bir kızdır. Karantina altındaki bir kasabada bulunan
ormanda yaşayan Peri’nin babasından başka kimsesi yoktur. Babasını
kaybetmesinin ardından yapayalnız kalan Peri, tek başına hayat
mücadelesi vermeye başlar. Ancak bu süreçte yalnız kalmayacaktır.

5 Ocak Perşembe | 21:30 | SinemaTV

Judas and the Black Messiah
Yehuda ve Siyah Mesih
Shaka King
Dram, Tarih
2021
LaKeith Stanfield, Daniel Kaluuya, Jesse Plemons
Genç ve karizmatik bir aktivist olan Fred Hampton, Ulusal Kara Panter
Partisi’nin başkan yardımcısı olur. Bu durum onu devletin hedefi haline
getirir. FBI ve Chicago Polisi onu yakından izlemeye karar verir. Ancak
bunun için içerden bir bağlantıya ihtiyaçları vardır. Bu sırada hapis
cezasına çarptırılan William O’Neal’a FBI, Fred’in partisine sızıp içeriden
bilgi vermesi karşılığında özgürlük vaat eder. Anlaşmayı kabul eden
William, yavaş yavaş Fred Hampton’un sonunu hazırlar.

8 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Aile

“Durdur-Başlat”, “Geri Alma” ve “İleri Sarma”
gibi komutlarla yönetebileceğiniz SinemaHemen’de

Tom and Jerry
Tom ve Jerry
Tim Story
Komedi, Aile, Animasyon
2021
Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost

her yaşa hitap eden birbirinden güzel film
ve diziler sizi bekliyor.

Detaylı bilgi için;
www.sinematv.com.tr/SinemaHemen

New York’un en iyi otellerinden birinde önemli bir düğün öncesi ortaya
çıkan Jerry, düğün planlamacısının sinirlerini bozar. Genç kadın, bu sorunla
ilgilenmesi için Tom’u işe almaya karar verir. Durmak bilmeyen kedi fare savaşı,
düğün planlamacısının kariyerini, düğünü ve büyük ihtimalle tüm oteli yok
etmek üzeredir. Fakat yakınlarında daha büyük bir problem vardır. Kötü niyetli
bir otel çalışanı, bu üçlüyü ortadan kaldırmak için planlar kurmaya başlar.

10 Ocak Salı | 22:00 | Sinema 1001

Angelo
Markus Schleinzer
Dram, Tarih, Romantik
2018
Makita Samba, Alba Rohrwacher, Larisa Faber
Afrika’dan, Avrupa’ya köle olarak gönderilen Angelo, yeni yaşamında
vaftiz edilip, eğitime gönderilir. Viyana’da pandomim öğrenen genç
çocuk, gösteri düzenleyerek aristokratları eğlendirmeye çalışır ancak
yetişkinliğe geçtiğinde, bu işi yapmak istemediğini ve özgür olmak
istediğini fark eder. Beyaz bir kadın olan hizmetçi Magdalena’ya aşık
olan Angelo, onunla evlenmenin mahkeme tarafından engelleneceğini
bilse de aşkının peşinden koşar.
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11 Ocak Çarşamba | 20:00 | Sinema Aile

The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure
Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk
Kamal Bansal
Animasyon, Aksiyon, Macera
2017
David Lodge, John Snyder, Kira Buckland
Hazine avcısı ve kaşif olan Willard ortadan kaybolmadan önce çocukları
Mo ve Melody’e bazı ipuçları bırakmıştır. Babalarını bulmak için
ipuçlarından anlamlı sonuçlar çıkarmak isteyen çocuklar, çareyi babalarının
yakın arkadaşı olan Hint bilim adamı Profesör Shonku’a başvurmakta
bulurlar. Mo, Melody, Profesör Shonk ve yardımcıları robot Robo ile birlikte
Himalayalar’dan Nepal’e ve oradan da gökyüzündeki Sihirli Ada’ya doğru
macera dolu bir yola çıkarlar.

12 Ocak Perşembe | 20:00 | Sinema Aile

Rock Dog
Süper Yetenek
Ash Brannon
Animasyon, Macera, Komedi
2016
Luke Wilson, Eddie Izzard, J.K. Simmons
Yün yapımı ile geçinen bir köyde yaşayan tibet çoban köpeği Bodi ve
babasının görevi kasabayı düşmanlara karşı korumaktır. Ancak tek hayali
bir rock star olmak olan Bodi, hayallerinin peşinden koşmak için kasabayı
terkedip şehre gider.

13 Ocak Cuma | 21:30 | SinemaTV

Blood and Money
Kan ve Para
John Barr
Dram, Gerilim
2020
Tom Berenger, Kristen Hager, Paul Ben-Victor
Yalnız yaşayan emekli bir gazi Kuzey Maine bölgesinde avcılık yaparken,
bir kadın cesedi ve büyük miktarda bir para bulur. Bu buluş yüzünden
hayatı alt üst olan adam, para için peşine düşen suçlulardan kurtulmak
zorundadır.

7 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

The Little Things
Küçük İpuçları
John Lee Hancock
Gerilim, Suç
2021
Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto
Kurallara son derece bağlı bir polis olan Deke ile suçluları
yakalamak için kuralları çiğnemeye yatkın olan ortağı Baxter,
bir seri katili yakalamak için zorlu bir mücadeleye girişirler.
İkilinin zıt karakterlere sahip olması, aralarındaki ilişkiyi de
çıkmaza sokacaktır.

4

14 Ocak Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

İnsanlar İkiye Ayrılır
Tunç Şahin
Dram
2020
Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın
Banka adına borç tahsilatı yapan bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır
birbirinin rakibidir. İşe yeni başlayan Duygu’ya, borçlular üzerinde
psikolojik baskı kurma metotları öğretilir. Zamanla şirketin en iyi
elemanlarından biri haline gelen genç kadın, şirketin diğer bir başarılı
elemanı olan Bahadır’la karşı karşıya gelir. Ceren isimli bir kadının dosyası
üzerinden kıyasıya bir rekabet başlar. Ancak borçlu olan Ceren isimli
kadının dosyasında bambaşka bir sürpriz saklıdır.

5

14 Ocak Cumartesi | 22:00 | Sinema Aksiyon

Anna
Luc Besson
Aksiyon, Gerilim
2019
Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans
24 yaşındaki Anna Poliatova işinde oldukça başarılı olan kadın bir
suikastçidir. O, çarpıcı güzelliğinin altında kimsenin anlayamadığı birçok
karakteri barındırır. Başarılı bir model mi, bir polis memuru mu yoksa bir
satranç oyuncusu mu? Anna’nın gerçekte kim olduğunun ortaya çıkması
için ona verilen görevin tamamlanması gerekir.

15 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Scoob!
Tony Cervone
Animasyon, Aile, Komedi
2020
Will Forte, Mark Wahlberg, Jason Isaacs
Scoob!, hayatları boyunca dost olan Scooby ve Shaggy’nin ilk kez
nasıl karşılaştıklarını ve genç dedektifler Fred, Velma ve Daphne ile bir
araya gelerek ünlü Gizem Avcıları’nı nasıl kurduklarını anlatıyor. Birlikte
yüzlerce gizemi çözmüş ve maceralar paylaşmış olan Scooby ve çete
üyeleri, şimdi kariyerlerinin en zorlu gizemiyle karşı karşıyadır. Efsanevi
hayalet köpek Cerberus’u dünyaya salacak bir komplonun haberini alan
ekip, vakit kaybetmeden harekete geçer. Bu süreçte Scooby, gizli bir
mirası olduğunu keşfeder.

15 Ocak Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

The Boy Downstairs
Alt Kattaki Çocuk
Sophie Brooks
Romantik, Komedi, Dram
2017
Zosia Mamet, Matthew Shear, Deirdre O’Connell
Eski ilişkisinde oldukça yara alan Diana birkaç yıl Avrupa’da yaşadıktan
sonra yeni bir başlangıç yapmak için tekrar NewYork’a döner. Oldukça
güzel bir apartman dairesine taşınan genç kadın, daha ilk günden alt kat
komşusunun eski erkek arkadaşı Ben olduğunu öğrenince şaşkına döner.
Samimi bir arkadaşlık ilişkisi kurmak isteyen ikili, eski konular yeniden
açıldığında birbirleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

14 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

The Witches
Cadılar
Robert Zemeckis
Aile, Fantastik, Macera
2020
Stanley Tucci, Octavia Spencer, Anne Hathaway
7 yaşındaki bir çocuk Norveçli büyükannesi ile birlikte
İngiltere’ye gittiğinde çok büyük bir sırrı keşfeder. Yıllardır
haklarında birçok şeyi masallardan öğrendiği cadılar aslında
gerçektir. Anlatılanların aksine onlar, siyah pelerinleri ve
şapkaları olmadan sıradan insanlar gibi giyinmektedirler.
Cadıların dünyadaki çocukları etkileyeceği karanlık planlarının
olduğunu öğrenen küçük çocuk, büyükannesi ile birlikte zorlu
bir mücadeleye atılır. Küçük çocuk ve büyükannesi, cadıları
etkisiz hale getirip çocukların geleceğini kurtarabilecek midir?

6

15 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Godzilla vs. Kong
Godzilla Kong’a Karşı
Adam Wingard
Bilim-Kurgu, Aksiyon, Dram
2021
Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall
Canavarların dünyada dolaştığı, insanlığın gelecekleri için mücadele
ettiği bir zamanda, saldırılarına başlayan Godzilla, önüne çıkan her şeyi
yerle bir etmektedir. Hükümet ise onu durdurmak için başka bir efsaneye
yönelir; King Kong. İki canavar karşı karşıya geldiğinde, insanlık büyük bir
tehlikenin ortasında kalır. Bu sırada bir komplo, hem iyi hem de kötü tüm
yaratıkları sonsuza dek yeryüzünden silmekle tehdit eder.

7

18 Ocak Çarşamba | 22:00 | Sinema Aksiyon

The Corrupted
Yozlaşmış
Ron Scalpello
Suç, Dram, Gerilim
2019
Sam Claflin, Timothy Spall, Hugh Bonneville
Hapisten yeni çıkan ve eski bir boksör olan Liam’ın tek isteği ailesinin
sevgisini ve güvenini yeniden kazanmaktır. Ancak kardeşi, politika, finans
ve polis teşkilatında üst düzey bağlantıları olan Clifford Cullen tarafından
yönetilen yerel bir suç örgütünün ağına takılınıca, çok geçmeden onu
kurtarmak için her şeyi riske atar.

20 Ocak Cuma | 21:30 | SinemaTV

She Dies Tomorrow
Hayatımın Son Günü
Amy Seimetz
Dram, Fantastik, Korku
2020
Kate Lyn Sheil, Jane Adams, Kentucker Audley
Amy bir sabah uyandığında yoğun bir şekilde yarın öleceğini
hissetmeye başlar. Bu durumun gerçek olabileceğine ihtimal
vermeyen arkadaşı Jane, bu hissin bulaşıcılığının gerçek olduğunu
görünce olaylar bambaşka bir hal alır.

20 Ocak Cuma | 21:30 | Sinema Komedi

The Roommates Party
Beklenmedik Misafirler
Alexandra Leclère
Komedi, Dram
2015
Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton
Fransa alışılmışın dışında soğuk bir kış geçirmektedir. Bunun üzerine
hükümet, evsiz vatandaşlarını koruyabilmek için bir kararname çıkarır ve
tüm evsizlerin konutu olan vatandaşların evlerine yerleştirilmesine karar
verir. Fransa’nın her bölgesinde uygulanan bu karar, Paris’teki lüks bir
apartmanın sakinlerini oldukça rahatsız eder.

20 Ocak Cuma | 22:00 | Sinema 1001

Cassandra’s Dream
Cassandra’nın Rüyası
Woody Allen
Suç, Dram, Romantik
2007
Colin Farrell, Ewan McGregor, Hayley Atwell
Ciddi anlamda mali sıkıntılar yaşayan Terry ve Ian kardeşler, kendilerine
borçlarından kurtulmak için bir çıkış yolu ararlar. Tesadüfen tanıştıkları
Angela adındaki bir kadın ise, iki kardeşi birbirine düşürüp, onları suç
batağına sürükler.
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21 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Tenet
Christopher Nolan
Aksiyon, Gerilim, Bilim-Kurgu
2020
John David Washington, Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki
Gerçek zamanın ötesinde bir yerde, uluslararası casusluk görevini
yerine getirmeye çalışan bir kahraman, dünyayı kurtarabilmek için
savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük
bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman casus, alacakaranlık
dünyada zorlu bir yolculuğa çıkar.

9

21 Ocak Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

22 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Cemil Şov

Wonder Woman 1984

Barış Sarhan
Komedi, Gerilim
2021
Ozan Çelik, Cezmi Baskın, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy
Tek hayali oyuncu olmak olan güvenlik memuru Cemil, en sonunda
bir filmdeki kötü adam rolü için seçmelere katılır. Seçmelerde başarılı
olamayınca, aynı rolü yıllar önce oynamış olan aktör Turgay’a ulaşmaya
çalışır. Kendi karakteriyle Turgay’ın hayatı birbirine karışınca oyuncu
olabilmek için çıktığı bu yol karanlık bir döngüye girer.

Patty Jenkins
Fantastik, Aksiyon, Macera
2020
Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig
1980’lerin ortasında, yeni tehlikelerle karşı karşıya olan Diana Prince yani
Wonder Woman, bu kez varlıklı iş insan Max Lord ve korkunç bir trajedi
sonrası kötü birine dönüşen azılı düşmanı Cheetah ile karşı karşıya gelecektir.
Bu sırada Steve Trevor ise beklenmedik bir şekilde hayata geri döner.

21 Ocak Cumartesi | 22:00 | Sinema Aksiyon

23 Ocak Pazartesi | 20:00 | Sinema Aile

Trigger Point

Molly Moon and the Incredible
Book of Hypnotism

Tetikleme Noktası
Brad Turner
Aksiyon, Gizem, Gerilim
2021
Barry Pepper, Colm Feore, Eve Harlow

Molly Moon ve Sihirli Kitap

Hükümetin en karanlık suikastçilerinden biri olan ajan Nicholas Shaw ve
ekibi, dünyanın en kötülerini ortadan kaldırmakla görevlidir. Artık emeklilik
günlerini yaşayan Shaw’ın ekibinden biri öldürülünce, Nicholas cinayetin
şüphelisi olarak görülür. Nicholas, hem ismini temizlemek hem de ekibin
diğer üyelerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Christopher N. Rowley
Macera, Aile, Fantastik
2015
Lesley Manville, Raffey Cassidy, Anne-Marie Duff
Yetim bir kız olan Molly, hipnotize etmeyi öğreten bir kitabı
çalmaya çalışan hırsızlara karşı koyabilmek için, kitaptan
hipnotize etmeyi öğrenir.

22 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Aile

24 Ocak Salı | 21:30 | SinemaTV

Storm Boy

Driveways

Fırtına Çocuk

Yollar

Shawn Seet
Dram, Aile
2019
Finn Little, Jai Courtney, Geoffrey Rush
Başarılı bir iş adamı olan Michael Kingley, artık emekli olmuştur. Bir gün
torunu ona çocukluğuyla ilgili sorular sorunca, tozlu raflara kaldırdığı
çocukluk anılarını hatırlamaya başlar. Çocukluğunda, ailesi avcılar
tarafından vurulmuş üç yavru pelikanı kurtardığını, onları büyüttüğü ve
uçmayı öğrettiğini anımsar. Bu anımsayış Michael’a hayatla arasındaki
bağı yeniden keşfettirir.

22 Ocak Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

Sekiz yaşındaki Cody annesi ile birlikte, ölen teyzesinin evini temizlemek
için teyzesinin evine gider. Mahalledeki yaşıtlarıyla iletişim kurmakta
zorlanan Cody, yan komşuları olan huysuz ve emekli Del ile beklenmedik
bir dostluk kurar.

25 Ocak Çarşamba | 22:00 | Sinema Aksiyon

Long Shot

Rev

Denemeye Değer

Devir

Jonathan Levine
Komedi, Romantik
2019
Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael
Yetenekli ama işsiz olan gazeteci Fred, yıllar sonra ona bakıcılık yapmış
olan ilk aşkı Charlotte ile karşılaşır. Şimdilerde başarılı bir diplomat olan
Charlotte, başkanlık için hedefini gerçekleştirmeye çok yakındır. Fred,
beklenmedik şekilde Charlotte’ı etkilemeyi başardığında, onun başkanlık
için konuşma hazırlayan ekibine dahil olur.
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Andrew Ahn
Dram
2019
Lucas Jaye, Hong Chau, Brian Dennehy

Ant Horasanli
Aksiyon, Dram, Gerilim
2020
Francesco Filice, Vivica A. Fox, Hannah Gordon
Otomobil hırsızlığından dolayı sabıkası bulunan 16 yaşındaki genç hırsız
Mikey, yakalandıktan sonra polisle işbirliği yapmak zorunda kalır. Çünkü ya
hapse girecek ya da muhbir olacaktır. Hapse girmemek için muhbir olmayı
kabul eden Mikey, lüks araba kaçakçılığı yapan büyük bir suç örgütünün
içine sızar ve çetenin çökertilmesine yardım eder.
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27 Ocak Cuma | 21:30 | SinemaTV

Spree
Çılgınlık
Eugene Kotlyarenko
Komedi, Suç
2020
Joe Keery, Sasheer Zamata, David Arquette
Sosyal medyada takıntılı bir genç olan Kurt Kunkle aynı zamanda
Spree adında yolculuk paylaşımı yapan bir şirketin şöförüdür. Şirketin
tanıtımını yapıp sosyal medyada viral olmak isteyen Kurt korkunç bir plan
hazırlar. Şöförlüğünü yaptığı aracın içinde kameralar yerleştirip insanları
öldürmeye başlayan Kurt bu cinayetleri sosyal medyadan yayınlar.

27 Ocak Cuma | 22:00 | Sinema 1001

Code Unknown
Bilinmeyen Kod
Michael Haneke
Dram, Savaş
2020
Juliette Binoche, Thierry Neuvic, Josef Bierbichler
Modern sinemanın önde gelen yönetmenlerinden Michael Haneke, Paris’te
ırkçılık, yabancılaşma ve nefret üzerine, kavramsal sertliği ile dikkat çeken bir
öyküyü beyaz perdeye taşıyor. Paris’in işlek caddelerinden birinde, elini öne
doğru uzatmış bir dilencinin avucuna bir kağıt parçası tutuşturulur. Bu olay
birbirinden çok farklı üç insanın yollarının kesişmesine neden olacaktır. Bağımsız
insanların hayatlarından, paralel kurgularla kesitler izleyeceğimiz filmin her
karesi, modern toplumdaki yozlaşmaları başarılı bir biçimde yansıtıyor.

28 Ocak Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Aile Hükümeti
Burak Demirdelen
Komedi
2020
Alper Saldıran, Aslıhan Malbora, Mehmet Yıldırım
Elaldı köyüne atanan genç öğretmen Salih, köydeki yeni hayatına alışmaya
çalışırken Zeynep’e aşık olur. Akraba evliliklerinin oldukça sık görüldüğü
köyde, Salih’in en büyük korkusu Zeynep’in evlendirilmesidir. Bu duruma
bir çözüm arayan genç öğretmen, çareyi bakanlığa dilekçe yazmakta
bulur. Bunun üzerine bakanlık bir proje hazırlar. Projeye göre akrabalarıyla
evlenmeyen köy halkına evlerinin ve tarlalarının tapuları verilecektir. Ancak
Salih beklemediği bir sonuçla karşılaşır, listeye göre eşleşen insanlar
sevdiklerinden ayrı kalır.

28 Ocak Cumartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Senior Moment
Hafıza Kaybı
Giorgio Serafini
Komedi, Dram, Romantik
2021
William Shatner, Jean Smart, Don McManus
Emekli bir NASA test pilotu olan Victor, üstü açık lüks arabasıyla, Palm
Springs çevresinde kısa mesafeli araba yarışı yaptıktan sonra ehliyetini
kaybeder. Toplu taşımaya binmek zorunda kalan Victor, Caroline ile
tanışınca aşk ve yaşam arasında yeniden yön bulmayı öğrenir.
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28 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

The Good Boss
İyi Patron
Fernando León de Aranoa
Komedi, Dram
2021
Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
İspanya’da endüstriyel teraziler üreten bir aile şirketinin yöneticisi
olan Blanco, şirketinin mükemmellik ödülü almasını ister. Bu ödül için
çok çabalayan Blanco ve çalışanları, komitenin ziyaretini beklerken
bir kaç sorunla karşılaşsa da geç olmadan problemlerin üstesinden
gelirler.
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29 Ocak Pazar | 21:30 | SinemaTV

The Children Act
Çocuk Yasası
Richard Eyre
Dram
2017
Emma Thompson, Stanley Tucci, Reena Lalbihari
İngiliz Yüksek Mahkemesi hakimi olan Fiona Maye, dini gerekçelerle
kan naklini reddeden genç bir erkek çocuğunu içeren bir davaya
bakmaktadır. Adam adındaki gencin ailesi, kanser teşhisi konan
oğullarının tedavi sürecini dini sebepler yüzünden reddedince hakim
ne karar vereceğini bilemez.

29 Ocak Pazar | 21:30 | Sinema Aile

White Fang
Beyaz Diş
Alexandre Espigares
Animasyon, Macera, Dram
2018
Raphaël Personnaz, Virginie Efira, Dominique Pinon
Yarı köpek bir anne ve kurt bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen
Beyaz Diş, doğduğu günden beri diğer köpeklerden farklı olduğunun
farkındadır. Bir Kızılderili ailesi tarafından sahiplenildikten sonra mutlu
olan Beyaz Diş, kaçırılarak haydutların eline geçse de onu kurtaran iyi bir
ailenin yanında yaşamına devam eder.

29 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Force of Nature
Fırtınalı Soygun
Michael Polish
Aksiyon, Suç, Dram
2020
Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas
Büyük bir soygun yapmayı planlayan hırsız çetesi, fırtına şehri ele
geçirdiğinde harekete geçer. Hırsızlar bir binayı ele geçirdiğinde olay
yerine gelen polis ekipleri, binanın içinde yaşayan insanları tahliye etmek
ister ancak fırtınanın şiddetli boyutlara ulaşması, tahliyeyi zorlaştırır.
Bunun üzerine tahliyeyi reddeden bir polis memuru bir yandan bina
sakinlerini korurken bir yandan da suçlularla zorlu bir mücadeleye girişir.

31 Ocak Salı | 21:30 | SinemaTV

Sole
Güneş
Carlo Sironi
Dram
2019
Claudio Segaluscio, Sandra Drzymalska, Bruno Buzzi
Genç bir kadın olan Lena yedi aylık hamiledir. Doğum yaptıktan sonra
bebeğini satmaya karar veren Lena bu sürede Ermanno ile karı koca gibi
davranmak zorundadır çünkü Ermanno’nun hiçbir zaman çocuk sahibi
olamayan amcası Fabio ve eşi Bianca çocuğu satın almayı kabul etmiştir.
Lena’nın doğum yaptıktan sonra parasını alıp gitmesi için bir süre bebeğini
emzirmesi gerekmektedir. Lena bu süreçte bebeğiyle oluşan bağı her ne
kadar inkar etse de, Ermanno onlara tam bir baba gibi bakmaya başlar.
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