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Némó nyomában

Az élet a Nagy Zátony környékén tele van veszélyekkel. Jól 
tudja ezt Pizsi, a kis bohóchal, és erre próbálja megtanítani 
egyetlen fiát, Némót is. Ám az ifjonc tele van kalandvággyal, 
és egy napon túlúszik a biztonságos határon, hogy megnéz-
zen egy hajót, az apa pedig tehetetlenül nézi végig, amint 
egy búvár hirtelen elragadja csemetéjét. Pizsi ekkor elin-
dul a fia megkeresésére. (1 Oscar-díj – legjobb animációs 
film; 2 Oscar-díj-jelölés – legjobb erede-
ti forgatókönyv; legjobb eredeti filmzene: 
Thomas Newman)

Micsoda nő!

A sikeres Edward Lewis üzleti ügyben Los Angelesben tar-
tózkodik, amikor egyik este felcsípi az utcán sétáló csinos 
örömlányt, Viviant. Az este kellemesen telik, másnap pedig 
a férfi különös ajánlatot tesz a nőnek: megkéri, vegye át 
partnere szerepét egy igen fontos üzleti héten. Viviannek 
tetszik az ajánlat, bár gyakran nehéz feladatok elé kerül, 
de különös megérzéseivel megoldja a kihívásokat. Julia 
Robertset Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. 
(1 Oscar-díj-jelölés – legjobb női fősze-
replő: Julia Roberts)

A Karib-tenger kalózai 3

Will Turner és Elizabeth Swann ezúttal kénytelenek szö-
vetségre lépni egykori ellenségükkel, Hector Barbossa ka-
pitánnyal, hogy kiszabadítsák Jack Sparrow kapitányt. 
Jacket az elátkozott Davy Jones tartja fogva, aki a Kelet-in-
diai Társaság irányítása alatt áll, és félelmetes hajójával, a 
Bolygó Hollandival rettegésben tartja a tengereket. A kü-
lönös felmentőcsapatnak egészen a világ végéig kell ha-
józnia, hogy elérje a célját. (2 Oscar-díj-je-
lölés – legjobb vizuális effektusok; leg-
jobb smink és maszk)

A király beszéde

A filmdráma II. Erzsébet királynő apjának, VI. György király-
nak a történetét meséli el. Miután bátyja, VIII. Eduárd lemond, 
György vonakodva foglalja el a trónt, aki különös problémá-
val küzd: jócskán dadog, ezért retteg a nyilvánosságtól. (4 Os-
car-díj – legjobb: film; rendező: Tom Hooper; férfi fősze-
replő: Colin Firth; forgatókönyv; 8 Oscar-díj-jelölés – leg-
jobb: férfi mellékszereplő: Geoffrey Rush; női melléksze-
replő: Helena Bonham Carter; operatőr; 
filmzene; jelmeztervezés; látványterve-
zés; vágás; hang)

Időutazók

Egy rejtélyes bűnöző ellop egy szigorúan titkos időgépet az-
zal a szándékkal, hogy a múltba visszautazva tönkretegye 
Amerikát. Az egyetlen reménysugár ennek megakadályozá-
sára egy tudósból, egy történelemtanárból és egy katonából 
álló csapat, akik a készülék prototípusát felhasználva szin-
tén visszautaznak az időben. Ha meg akarják óvni a törté-
nelmet, mindig egy lépéssel a veszélyes szökevény előtt kell 
járniuk. A vadonatúj sorozat az Odaát és a 
Revolution szériák alkotójának, Eric Krip ké-
nek legújabb munkája.
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1814-ben járunk. James Keziah Delaney tíz év afrikai tartózkodás után visszatér Londonba, hogy átvegye édesapja titokzatos 
örökségét. A férfi hirtelen a Kelet-indiai Társasággal találja szemben magát, amely veszélyes játékot űz két háborúzó or-
szág, Nagy-Britannia és Amerika között. Taboo, amerikai drámasorozat, 2016, bevezető epizód, 55 perc. Rendező: Kristoffer 
Nyholm. Forgatókönyvírók: Steven Knight, Chips Hardy, Tom Hardy. Szereplők: Tom Hardy (James Keziah Delaney), Edward 
Fox (Horace Delaney), Oona Chaplin (Zilpha Geary), Jefferson Hall (Thorne Geary), Nicholas Woodeson (Robert Thoyt), Fran-
ka Potente (Helga), Jonathan Pryce (Stuart Strange), Edward Hogg (Godfrey), David Hayman (Brace)

Tom Hardy




