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Óz, a hatalmas

Oscar egy kisstílű cirkuszi bűvész, aki egyszer csak a poros 
Kansas helyett Óz birodalmában találja magát. Azt gondol-
ja, hogy biztosan megütötte a főnyereményt. Itt találkozik 
három boszorkával, akik viszont nem hiszik el róla, hogy ő 
lenne a nagy varázsló. Oscar beveti összes bűvésztudomá-
nyát és egy kis mágiát is, hogy végül ő lehessen a minden-
ki által ismert Óz. A People’s Choice Awards díjkiosztón az 
L. Frank Baum 19. századi munkái alapján 
készült produkciót a legjobb családi film 
kategóriában jelölték.

Kéjjel-nappal

Amikor June, a kisvárosi nő találkozik Royjal, a rejtélyes fér-
fival, aki láthatóan nem fél semmitől, tele van titkokkal, és 
mindig a legváratlanabb pillanatokban bukkan fel, azt gon-
dolja, talán ő álmai pasija. Ám hamarosan gyanítani kezdi, 
hogy valami nem stimmel, és rájön: a férfi nem más, mint 
egy profi ügynök. Nincs választása, vele kell tartania, és 
egyszer csak egy árulásokkal teli helyzetben találja magát. 
A túlélésük egyetlen záloga, ha bíznak egy-
másban. De vajon az ügynök az, akinek 
mutatja magát?

Szörny Rt.

Sully, az óriás szőrmók egyik legsikeresebb alkalmazott 
a cégnél, ő a Szörny Rt. csúcsrémisztője. Asszisztensével, 
a kicsi, gömbölyded, egyszemű Mike-kal járja az emberek 
világát, hogy sikolyokat szerezzen, és ezzel energiát gyűjt-
sön a világának. Azonban a két menő rémisztő hétköz-
napjai teljesen felfordulnak, amikor egy Boo nevű kislány 
a szörnyek világába téved. (1 Oscar-díj – legjobb eredeti 
filmdal: If I Didn’t Have You; 3 Oscar-díj-
jelölés – legjobb animációs film; legjobb 
filmzene; legjobb hangvágás)

Phillips kapitány

2009 áprilisában szomáliai kalózok megtámadnak, majd el-
foglalnak egy konténereket szállító teherhajót. Richard Phil-
lips kapitány ekkor úgy dönt, megadja magát, előtte azon-
ban a legénységet arra kéri, hogy zárják be magukat a ha-
jó kabinjaiba. A kalózok kétmillió dollár váltságdíjat követel-
nek Phillips kapitány szabadon engedéséért cserébe. (6 Os-
car-díj-jelölés – legjobb film; legjobb férfi mellékszerep-
lő: Barkhad Abdi; legjobb adaptált forga-
tókönyv; legjobb vágás; legjobb hangvá-
gás; legjobb hangkeverés)

Kvízshow

A tévézés hőskorában egy kiesett versenyző megvádol-
ja a legsikeresebb televíziós játék nyertesét, Charles van 
Dore-t, a magazinok címlapsztárját. A Yale Egyetem tanára 
hetente feltűnt a képernyőn, rendre helyes választ adott a 
legfurcsább kérdésekre, miközben nézők milliói csakis mi-
atta ültek le a képernyők elé. Az egész azonban egy jól kita-
lált és felépített blöff volt. (4 Oscar-díj-jelölés – legjobb: 
film; rendező: Robert Redford; férfi mel-
lékszereplő: Paul Scofield; adaptált for-
gatókönyv: Paul Attanasio)
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23.40A szoba
Az ötéves Jack számára egy tizenkét négyzetméteres szoba az egész világ. Anyjával, Joyjal él itt, aki szeretettel törődik vele. Az 
igazságot azonban nem árulja el: hét évvel ezelőtt Joyt még tinédzserként elrabolta egy férfi, és fogva tartja őt ebben a szobában. 
(1 Oscar-díj – legjobb női főszereplő: Brie Larson; 3 Oscar-díj-jelölés – legjobb: film; rendező; adaptált forgatókönyv). 
Room, ír–kanadai–brit–amerikai dráma, 2015, 118 perc. Író, forgatókönyvíró: Emma Donoghue. Rendező: Len ny Abrahamson. 
Szereplők: Brie Larson (Joy „Ma” Newsome), Jacob Tremblay (Jack Newsome), Joan Allen (Nancy New some), William H. Macy 
(Robert), Sean Bridgers (Nick), Tom McCamus (Leo), Amanda Brugel (Parker), Joe Pingue (Grabowski), Cas Anvar (Mittal)

Brie Larson
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