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Így neveld a sárkányodat! 2

Fogatlan és a viking sárkánybűvölő visszatérnek. Az elvá-
laszthatatlan páros meghódítja az eget. Egyre magasabb-
ra és messzebbre jutnak, és olyan tájakat látnak, ahol nem 
járt még viking. Utazásuk során felfedeznek egy jégbarlan-
got, ahol több száz idomítatlan sárkány fészkel, akikre egy 
titokzatos vigyáz. A párosra nagy csata vár, és rajtuk mú-
lik az emberek és a sárkányok jövője is. Az alkotás elnyer-
te a legjobb animációs produkciónak járó 
Aranyglóbusz díjat. (1 Oscar-díj-jelölés – 
legjobb animációs film)

Az Argo-akció

Az iráni forradalom idején a lázadók túszul ejtik az Egyesült 
Államok teheráni nagykövetségén dolgozókat. Hat ameri-
kainak azonban sikerül elrejtőznie a lázongók elől a kanadai 
nagykövetségen. Tony Mendez ekkor egy rendkívül veszé-
lyes tervvel áll elő, amellyel kimenthetik a bujkálókat. (3 Os-
car-díj – legjobb film; legjobb adaptált forgatókönyv: 
Chris Terrio; legjobb vágás; 4 Oscar-díj-jelölés – legjobb 
férfi mellékszereplő: Alan Arkin; legjobb 
eredeti filmzene: Alexandre Desplat; leg-
jobb hangvágás; legjobb hangkeverés)

Mi kell a nőnek?

Nick Marshall egy reklámügynökségnél dolgozik kreatív 
igazgatóként. Bár a nőcsábász férfi jól ért a nők nyelvén, 
nem érdekli, hogy valójában mi jár a hölgyek fejében. Csak-
hogy egy napon túlél egy áramütéssel kombinált villámcsa-
pást, a baleset különös következményeként pedig meghall-
ja a nők gondolatait. A kezdeti kétségbeesés után hamar rá-
jön, milyen jókor jön az extrasegítség, hiszen új főnököt kap 
a rámenős Darcy Maguire személyében. 
(1   Aranyglóbusz díj jelölés – legjobb férfi 
főszereplő: Mel Gibson)

A múmia

Az ókori Théba falai között tiltott szerelemre lobbant Im-
hotep főpap és a fáraó szeretője, Anck-Su-Namun. Bűnü-
kért halálra ítélik Osiris főpapját és a lányt. Imhotep tete-
me közel háromezer évig feküdt Hamunaptra elveszett vá-
rosában. 1925 nyarán azonban néhány elszánt kincsva-
dász rábukkan az ősi sírra. Akaratukon kívül kiszabadítják 
Imhotep szellemét, amely egy elátkozott egyiptomi pap-
ban kel új életre. A filmet BAFTA-díjra je-
lölték a vizuális effektusok kategóriában. 
(1 Oscar-díj-jelölés – legjobb hangvágás)

Az éhezők viadala: A kiválasztott, 1. rész

Miután Katniss másodszor is túlélte az éhezők viadalát, új 
életet kell kezdenie a 13. körzetben. Bár nehezen dolgoz-
za fel Peeta, valamint a korábbi otthona elvesztését, és ha-
marosan minden eddiginél fontosabb döntésre kénysze-
rül. A lázadók immár nyílt felkelést indítottak a Kapitólium 
zsarnoksága ellen, melyhez egyre több körzet csatlakozik. 
Katniss a forradalom vezéralakjaként reményt adhat ne-
kik, és éppen ez az, amire Snow elnök szá-
mít. (1 Aranyglóbusz díj jelölés – legjobb 
betétdal: Yellow Flicker Beat)
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Gavin Nichols viszonyba keveredik szomszédja nejével. Miután erre fény derül, a felszarvazott férj választás elé állítja: vagy 
önként leugrik a tetőről, vagy szerelme fog meghalni. A férfi épp arra készül, hogy a mélybe vesse magát, amikor a helyszín-
re érkezik Hollis Lucetti nyomozó, és megpróbálja lebeszélni őt elszánt tervéről. The Ledge, amerikai–német–szaúd-arábi-
ai romantikus thriller, 2011. Rendező, forgatókönyvíró: Matthew Chapman. Szereplők: Charlie Hunnam (Gavin Nichols), 
Terrence Howard (Hollis Lucetti), Liv Tyler (Shana Harris), Patrick Wilson (Joe Harris), Jaqueline Fleming (Angela Lucetti), 
Chris Gorham (Chris), Maxine Greco (Consuela), Dean West (Frank), Jillian Batherson (Harper), Tyler Humphrey (Jimmy)

Terrence Howard
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