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Én és én meg az Irén

Charlie Baileygates már tizenhét éve szolgál rendőrként, és 
kiválóan végzi a munkáját. Megnyerő modorú, segítőkész, il-
letve szerető apja három fiának. Charlie azonban nagyon be-
teg: hasadt személyiség, és hogyha nem szedi megfelelően 
az előírt gyógyszereket, akkor felülkerekedik benne Hank, a 
másik énje. Hank vulgáris beszédű, verekedős, perverz, rá-
adásul iszik, mint a gödény. Vagyis semmi közös nincsen 
Charlie-ban és Hankben, kivéve, hogy mind-
ketten fülig szerelmesek Irénbe, a szökés-
ben lévő gyönyörű nőbe.

Alvin és a mókusok

Alvin, Simon és Theodore mókusok élete a feje tetejére áll, 
miután kivágják az otthonukul szolgáló fenyőfát. A három 
emlős egyszer csak Los Angelesben találja magát a fenyőfá-
val együtt, egy lemezcég halljában, ahol az igazgató éppen 
most rúgta ki Dave zenészt. A bánatos fickó magához veszi 
a fa alatt lévő, sütivel teli kosarat, amelyben ott lapulnak az 
éhes mókusok. A három jómadár bevackolja magát Dave 
lakásába, teljesen felforgatva azt. Egyetlen 
mentségük, hogy nemcsak beszélni, de 
énekelni is tudnak.

Rém hangosan és irtó közel

A rejtélyekkel teli történet főszereplője Oskar Schell, a ki-
lencéves kisfiú, aki különbözik a saját korabeliektől. Ama-
tőr feltaláló, ékszertervező, asztrofizikus, emellett játszik 
csörgődobon, és pacifista nézeteket vall. A szokatlanul 
érett és érzékeny fiú ezenkívül azon dolgozik, hogy megta-
lálja a zárat, melyet az a kulcs nyit, amit az apja ráhagyott, 
mielőtt életét vesztette a 2001. szeptember 11-ei New 
York-i terrortámadásban. (2 Oscar-díj-je-
lölés – legjobb: film; férfi mellékszerep-
lő: Max von Sydow)

Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet

Egy távoli galaxisban néhány lázadó arra vállalkozik, hogy 
megkaparintja a Halálcsillag nevű bolygó terveit. Amennyi-
ben ez sikerül nekik, akkor a galaxis megmenekül a Galak-
tikus Birodalom végzetes építményétől, amellyel egy pilla-
nat alatt bolygókat lehetne elpusztítani. A Gareth Edwards 
rendezésében készült sci-fi a Star Wars-filmek egy leága-
zó története, amelynek eseményei kronológiailag a harma-
dik, illetve negyedik epizód között zajlanak. 
(2 Oscar-díj-jelölés – legjobb hang; leg-
jobb vizuális effektusok)

New York bandái

Martin Scorsese filmdrámája az 1860-as évek Manhattanjé-
ben játszódik. A polgárháború ekkorra már kettétépte az or-
szágot, és a káosz fenyegetett. A történet szereplőinek ott-
hona az Öt Pont nevű nyomornegyed, ahol folyton rivális 
bandák vívtak háborút az utcák feletti hatalomért. (10 Os-
car-díj-jelölés – legjobb: film; rendező: Martin Scorsese; 
férfi főszereplő: Daniel Day-Lewis; operatőr; eredeti for-
gatókönyv; jelmeztervezés; legjobb lát-
ványtervezés; hang; vágás; eredeti be-
tétdal: The Hands That Built America)

PÉNTEK

22.55

VASÁRNAP

21.00
VASÁRNAP

22.00
SZERDA

20.00

SZOMBAT 

21.40Százkarátos szerelem
Kate és Richard Jones évek óta külön élő házaspár, akiknek a magánnyugdíj-megtakarítását egy napon lenyúlja egy üzletem-
ber. Ők azonban nem adják fel, és Franciaországba utaznak, hogy a legjobb barátaik segítségével egy merész gyémántrab-
lás keretében szerezzék vissza pénzüket, majd álljanak bosszút az imposztoron. The Love Punch, francia–brit vígjáték, 2013, 
94 perc. Rendező: Joel Hopkins. Forgatókönyvírók: Joel Hopkins, Tess Morris. Szereplők: Emma Thompson (Kate Jones), 
Pierce Brosnan (Richard Jones), Timothy Spall (Jerry), Celia Imrie (Pen), Tuppence Middleton (Sophie Jones), Louise Bourgoin 
(Manon Fontaine), Laurent Lafitte (Vincent Kruger), Marisa Berenson (Clothilde), Olivier Chantreau (Jean-Baptiste Durain)
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