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Trollok

A trollok ádáz ellensége a bergeniek, akik csak úgy lehet-
nek boldogok, ha trollt esznek. Húsz év bujkálás után a ber-
geniek újra megtalálják a trollok búvóhelyét, és elrabolnak 
egy tucatot. Pipacs hercegnő minden bátorságát összesze-
di, hogy társai után induljon, ám a szeleburdi lány már az 
útja legelején hatalmas galibába keveredik. Még szerencse, 
hogy Ágas, a kicsit mogorva troll vele tart, hogy segítsen 
neki megmenteni a többieket. (1 Oscar-díj-
jelölés – legjobb eredeti betétdal: Can’t 
Stop the Feeling)

Oviapu

Amikor Charlie Hinton és Phil Ryerson, a két reklámzseni 
új fejlesztésű zöldséges müzlije totális katasztrófának bi-
zonyul, és elveszítik az állásukat a feleségeik kényszerül-
nek munkába állni. Charlie és Phil azonban nem bírja so-
káig a tétlenséget. Így hát elhatározzák, hogy Oviapu né-
ven nyitnak egy magánóvodát, és ezzel elkezdődik a ka-
landok mulatságos sorozata. A váratlan siker újabb meg-
próbáltatások elé állítja a két jó barátot, 
szerencsére haverük Marvin, valamint 
Charlie családtagjai segítenek nekik.

Az órák

Stephen Daldry alkotásában három nő sorsa kapcsolódik 
egymáshoz úgy, akár a szemek a láncban. Virginia Woolf író-
nő, Laura Brown háziasszony és Clarissa Vaughan kiadótu-
lajdonos életét egy nagyszerű regény változtatja meg visz-
szavonhatatlanul. (1 Oscar-díj – legjobb női főszereplő: 
Nicole Kidman; 8 Oscar-díj-jelölés – legjobb: film; rende-
ző: Stephen Daldry; férfi mellékszereplő: Ed Harris; női 
mellékszereplő: Julianne Moore; adaptált 
forgatókönyv: David Hare; jelmezterve-
zés; filmzene: Philip Glass; vágás)

A Bourne-ultimátum

Jason Bourne – aki korábban elveszítette az emlékezőké-
pességét – továbbra is azt próbálja kideríteni, hogy ki is ő 
valójában. A trilógia utolsó fejezetében Bourne becserké-
szi a múltját, hogy meglelje a jövőjét. Moszkván, Párizson, 
Londonon, Tangeren, illetve New York városán keresztül ve-
zet az útja az igazi Jason Bourne felé, miközben megpró-
bálja kicselezni a rendőröket, szövetségi nyomozókat, va-
lamint az Interpol-ügynököket, akik már 
célba vették. (3 Oscar-díj – legjobb: vá-
gás; hangvágás; hangkeverés)

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 egy különös prob-
lémával küzd: jócskán dadog, ezért retteg a nyilvánosságtól. 
(4 Oscar-díj – legjobb: film; rendező: Tom Hoo per; férfi 
főszereplő: Colin Firth; forgatókönyv; 8 Oscar-díj-jelölés 
– legjobb: férfi mellékszereplő: Geoffrey Rush; női mel-
lékszereplő: Helena Bonham Carter; ope-
ratőr; filmzene; jelmeztervezés; látvány-
tervezés; vágás; hangvágás)
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21.05APB – A milliárdos körzet
Az Aranyglóbusz-jelölt Justin Kirket egy milliárdos üzletember személyében látjuk viszont, aki felvásárol egy egész rendőr-
ségi kerületet annak érdekében, hogy mielőbb rátaláljon arra a bűnözőre, aki végzett a legjobb barátjával. A szériát David 
Amsden New York Timesban publikált cikkei alapján forgatták. APB, amerikai drámasorozat, 2016, bevezető epizód, 46 
perc. Rendező: David Slack. Író: David Amsden. Forgatókönyvíró: David Slack, Matt Nix. Szereplők: Justin Kirk (Gideon 
Reeves), Natalie Martinez (Theresa Murphy), Caitlin Stasey (Ada Hamilton), Taylor Handley (Nicholas Brandt), Daniel Mac-
Pherson (Scott Murphy), Ernie Hudson (Ned Conrad), Tamberla Perry (Tasha Goss), Nestor Serrano (Michael Salgado)
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