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Angyalok városa

Seth, az angyal szerelmes lesz egy földi halandóba, a se-
bésznő Maggie-be. Választania kell égi és földi szerelem kö-
zött. Vajon mi az, ami egy racionális gondolkodású orvosnőt 
arra késztet, hogy egy olyan férfihoz vonzódjon, akinek a lé-
tezését is lehetetlen elfogadni? Maggie és Seth addig har-
colnak józan eszükkel és vágyaikkal, míg végül mindent fel-
áldoznak a szerelem kedvéért. Alanis Morissette Uninvited 
című betétdalát Grammy-díjra is jelölték. 
(1  Aranyglóbusz díj jelölés – legjobb ere-
deti filmdal: Uninvited)

Harmadik Shrek

Amikor Shrek feleségül vette Fionát, eszébe sem jutott, 
hogy egyszer Túl az Óperencián trónjára akarják majd ül-
tetni. Ám apósa, az öreg Harold király váratlanul megbeteg-
szik, és Shreket tekinti a trón várományosának. A biroda-
lom jövendőbeli húzódozó királya vagy talál maga helyett 
valaki mást a munkára, vagy élete hátralévő részét uralko-
dással kell töltenie. Mindemellett még Fiona hercegnő is 
tartogat egy kis meglepetést Shrek számá-
ra. A produkciót BAFTA-díjra jelölték a leg-
jobb animációs film kategóriában.

Forrest Gump

Forrest Gump intelligenciahányadosa nem szárnyal az ege-
kig, de rendkívül becsületes és jólelkű fiú. Ráadásul különös 
véletlenek hozzásegítik, hogy az 1950-es évektől 1970-ig 
Amerika számos fontos eseményén részt vegyen, és sok je-
lentős személyiséggel találkozzon. (6 Oscar-díj – legjobb: 
film; rendező; férfi főszereplő: Tom Hanks; adaptált for-
gatókönyv; vágás; vizuális effektusok; 6 Oscar-díj-jelö-
lés – legjobb: férfi mellékszereplő, Gary 
Sinise; látványtervezés; smink; filmzene; 
hangvágás; hangkeverés)

UEFA Európa Liga, döntő

Az európai labdarúgó-klubcsapatok második legrangosabb 
tornájának idei döntőjét az ötvenezer férőhelyes stockholmi 
Friends Arénában szervezik meg. A verseny végső összecsa-
pását a négyszeres Bajnokcsapatok Európa-kupája/Bajnokok 
Ligája (BEK/BL) győztes Ajax Amszterdam, illetve a három-
szoros BEK/BL győztes Manchester United játssza. A torna 
korábbi formáját (UEFA-kupát) a holland együttes egy alka-
lommal (1992-ben) megnyerte, ezzel 
szemben az angol csapatnak ez a tró-
fea hiányzik az éremgyűjteményéből.

Egyiptom istenei

Széth, a sivatag könyörtelen istene magához ragadja Egyip-
tom trónját, az egykor békés, virágzó birodalmat pedig ká-
oszba és pusztulásba taszítja. Lázadó halandók egy csa-
pata Bekkel, a szerelmes ifjú tolvajjal az élen szövetkezik 
Hórusszal, hogy megállítsák a kegyetlen nagyurat. A Széth 
és csatlósai ellen vívott háborúban megjárják a mennyet és 
a poklot is, ahol isteneknek és halandóknak egyaránt tanú-
ságtételt kell tenniük bátorságukról és áll-
hatatosságukról, hogy felül tudjanak kere-
kedni a végső ütközetben.

SZOMBAT

19.45

SZOMBAT

23.25
VASÁRNAP

20.55
SZERDA

21.45

HÉTFŐ 

22.00Twin Peaks
Huszonöt évvel ezelőtt egy súlyos bűntény híre kavarta fel a békés, Twin Peaks nevű kisváros életét: meggyilkolták Laura Pal-
mert, a gimi egykori szépét. Most folytatódik minden idők egyik legnagyobb hatású tévésorozata, amelyet egy nappal az ame-
rikai világpremiert követően láthatunk. Twin Peaks, amerikai misztikus krimisorozat, 2017, bevezető dupla epizód, 116 perc. Ren-
dező: David Lynch. Forgatókönyvírók: David Lynch, Mark Frost. Szereplők: Kyle MacLachlan (Dale Cooper), Mädchen Amick 
(Shelly Johnson), Sherilyn Fenn (Audrey Horne), Dana Ashbrook (Bobby Briggs), Amanda Seyfried (Becky), David Duchovny 
(Denise Bryson), David Lynch (Gordon Cole), Sheryl Lee (Laura Palmer), James Marshall (James Hurley), Peggy Lipton (Norma)

Kyle MacLachlan
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