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Casino filmweb. Bukmacher Sam "As" Rothstein (Robert De Niro) z ramienia mafii zostaje szefem

wielkiego kasyna. Pomocnikiem od "brudnej roboty" zostaje porywczy i nieobliczalny Nicky Sanford (Joe
Pesci). Natomiast Sam zaczyna romansować z luksusową prostytutką i hazardzistką, Ginger McKenną

(Sharon Stone) Z czasem działania gangsterów zaczynają sprawiać coraz więcej kłopotów. opis
użytkownika. Chicagowski Żyd, Sam Rothstein (Robert De Niro), nazywany przez wszystkich Asem, jest
zawodowym graczem i genialnym hazardzistą. Mafia ściąga go do Las Vegas, powierzając mu ważną
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misję. Dzięki wpływowym protektorom Sam obejmuje kontrolę nad kilkoma dochodowymi kasynami. W
prowadzeniu interesów pomaga mu najlepszy przyjaciel, Nicky Santoro (Joe Pesci), psychopatyczny

zabójca, który trudni się likwidowaniem niewygodnych klientów. opis użytkownika. Rok 1973. Szukający
możliwości bezpiecznego i dużego zarobku szefowie zorganizowanej przestępczości ze Środkowego

Zachodu dostrzegają potencjał leżący w Las Vegas. Zapada decyzja o budowie ekskluzywnego kasyna
Tangiers. Prowadzącym zostaje Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro), pochodzący z Chicago
zawodowy hazardzista, potrafiący bezbłędnie obstawiać zakłady. Razem z Samem do miasta

przyjeżdża jego przyjaciel, porywczy gangster Nicky Santoro (Joe Pesci), którego zadaniem jest ochrona
Ace'a. Wkrótce kasyno zaczyna przynosić gigantyczne zyski. Tymczasem Sam zakochuje się w

prostytutce Ginger (Sharon Stone) i wbrew zdrowemu rozsądkowi postanawia się z nią ożenić. Kobieta
nie potrafi jednak zerwać kontaktu ze swoim byłym alfonsem, Lesterem (James Woods). Na domiar
złego Nicky czuje, że rola ochroniarza Rothsteina ogranicza jego możliwości, dlatego tworzy własną

organizację przestępczą siejącą w mieście strach i przemoc. opis użytkownika. Nowoczesne,
błyszczące neonami hotele, wielkie sale koncertowe i wystawne rewie to tylko przykrywka tego, co

stanowi istotę Las Vegas - hazardu. Film Martina Scorsese oparty na dokumentalnej książce Nicholasa
Pileggiego ujawnia, w jaki sposób mafia czerpie zyski z kasyn i salonów gier.A tam, gdzie chodzi o
wielkie pieniądze, rodzą się wielkie namiętności. Ale tu, w Las Vegas, nie ma miejsca na miłość, tu

toczy się brutalna, pełna przemocy gra, w której ludzkie życie nie ma żadnej wartości. Po fascynującym
świecie Las Vegas, światowej stolicy hazardu i zbrodni, oprowadzą Cię Robert De Niro i Joe Pesci, a
towarzyszyć im będzie Sharon Stone, laureatka Złotego Globu za rolę Ginger - dziewczyny, która mogła

zostać królową Las Vegas. 
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