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Az utazó

Frank Tupelo, az amerikai matematikatanár azért utazik Ve-
lencébe, hogy a szerelmi csalódását kiheverje. Élete azonban 
fenekestől felfordul, amikor a vonaton megismerkedik a gyö-
nyörű Elise-szel. Frank csakhamar azon kapja magát, hogy 
rendőrök és maffiózók lihegnek a nyomában. Kiderül, Elise 
valójában bábuként mozgatta a férfit, és kihasználta a  sa-
ját céljai érdekében. (3 Aranyglóbusz díj jelölés – legjobb: 
vígjáték; férfi főszereplő vígjátékban: 
Johnny Depp; női főszereplő vígjáték-
ban: Angelina Jolie)

A titokzatos szerető

Charles Dickens a 19. század második felének legünnepel-
tebb brit írója volt, aki igazi bálványnak számított korában. 
Nemcsak művei iránt rajongtak az emberek, de közszerep-
lései is élményszámba mentek. Dickens élvezte a figyel-
met, hogy a társasági rendezvényeken a középpontban le-
het, ezért is okozott különösen nagy lelki vívódást számára, 
amikor szerelemre lobbant egy nála jóval ifjabb hölgy iránt. 
A  nem mindennapi kapcsolat bonyodal-
massá tette az író életét. (1 Oscar-díj-jelö-
lés – legjobb jelmeztervezés)

Csocsó sztori

Amadeo egy kis, ismeretlen faluban éldegél. A kocsmában, 
ahol dolgozik, ő bizonyult a legjobb csocsójátékosnak. Sze-
relmes Larába, de a lány ezt nem tudja. Ám egy napon élete 
darabokra hullik, amikor Ace, a környékbeli srác lesz a világ 
legjobb csocsójátékosa, és visszatér régi csocsóvereségét 
megtorolni. Miután játékasztala, kocsmája és lelke is össze-
tört, Amadeo váratlanul valami csodálatosra bukkan: asz-
talának játékosai életre kelnek, és segíteni 
akarnak neki. Együtt megpróbálják vissza-
hódítani a falujukat.

Szakíts, ha bírsz!

Gary és Brooke egy hangulatos lakásban él Chicagóban. 
Viszonyuk tele van civakodással, ami végül oda vezet, hogy 
egy napon szakítanak. Az expáros viszont praktikus okok-
ból egy lakásban marad, amely később hadszíntérré válto-
zik, és különböző taktikák, praktikák, kitolások és betartá-
sok terepe lesz, ahol az előző pasik és nők, jó barátok, illet-
ve különféle idegenek avanzsálnak taktikai tanácsadókká. 
A People’s Choice Awards közönségdíjon 
Jennifer Anistont és Vince Vaughnt a leg-
jobb páros kategóriában jelölték.

Csúcsformában

Jonathan Lee, a hongkongi rendőr Amerikába utazik, hogy 
a kínai konzul elrabolt lányát felkutassa. A Szövetségi Nyo-
mozóiroda azonban szeretné őt távol tartani az ügytől, így 
a nyakába varrják James Cartert, a Los Angeles-i rendőr-
ség nagydumás tisztjét. A két különböző mentalitású fér-
fi közt viszont cseppet sem alakul ki nagy barátság. De mi-
után, rájönnek, hogy átverték őket, összefognak, és mód-
szereik sajátos ötvözésével nekilátnak a 
város megtisztításának. Lalo Schifrin film-
zenéjét Grammy-díjra jelölték.
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Egy casablancai küldetését követően Max Vatan, a brit ügynök szerelembe esik, majd feleségül veszi Marianne Beausejourt 
francia ügynököt. Később, amikor már gyermeke anyja lesz, felmerül, hogy Marianne valójában egy náci kém, így Maxre há-
rul a feladat megcáfolni mindezt. (1 Oscar-díj-jelölés – legjobb jelmeztervezés). Allied, brit–amerikai romantikus akció-
film, 2016. Rendező: Robert Zemeckis. Forgatókönyvíró: Steven Knight. Szereplők: Brad Pitt (Max Vatan), Marion Cotillard 
(Marianne Beauséjour), Jared Harris (Frank Heslop), Matthew Goode (Guy Sangster), Lizzy Caplan (Bridget Vatan), Anton 
Lesser (Emmanuel), August Diehl (Hobar), Camille Cottin (Monique), Charlotte Hope (Louise), Marion Bailey (Mrs. Sinclair)

Brad Pitt
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