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08.45 Televíziós vásárlás 11.50 Lu-

cia – A sors üldözöttje 12.50 Mi-

ért éppen Alaszka? 13.50 Maigret 

14.55 Columbo 16.50 Kisvá-

rosi gyilkosságok (A Midsomer-

gyilkosságok) 18.50 Szulejmán 

21.00 CSI: A helyszínelők 22.55 

Columbo

09.30 Szuperverdák születése 10.20  
Légimentők 10.45 Tornádómánia 
11.30 Vadregényes építmények 13.00 
Ausztrál aranyásók 14.30 Jeges vi-
zek cowboyai 15.20 Veszélyes utakon 
16.20 A faragás királyai 16.45 Nagy, 
rossz fa 17.40  Roncstelepszökevények 
18.25 Házmozgatók 18.50 Kamio-
nos krónikák 19.40 Óriásponty 20.25 
Jeges vizek cowboyai 21.15 Jádeláz 
22.00 Kamionos krónikák

05.05 Sport7fő (i.) 06.05 RedBull Air Race (i.) 07.05  Brin-
gasport – magazin (i.) 07.25 Jövünk! – magazin (i.) 08.00 
M4 Sportreggeli 08.45 Élen állunk! – magazin (i.) 09.20 
Labdarúgás (i.) 11.20 kisBAJNOK – magazin (i.) 12.20 
OTP Bank Liga: Puskás Akadémia FC–Mezőkövesd Zsóry 
FC  14.20 Férfi kosárlabda Eb, döntő (i.) 16.20 Szabad-
idő – magazin (i.) 16.50 Múlt és Jelen egy időben (i.) 17.25 
Hungaroring – magazin (i.) 17.55 Lóverseny – magazin 
18.30 Labdarúgás (i.) 20.30 Sporthíradó 20.45 M4 Sport 
stúdió 21.00 Labdarúgás 22.45 M4 Sport stúdió 23.00  
Sporthíradó 23.15 UEFA BL magazin (i.) 23.45 Fradi TV (i.) 

07.00  Digi Sport hírek 10.15 Digi Sport matiné 11.00 
Digi Sport hírek 11.15 Digi Sport matiné 12.00 Digi Sport 
hírek 12.15 Labdarúgás, 1. Liga, összefoglaló 13.00 Digi 
Sport hírek 13.15 Európai labdarúgás 14.00 Digi Sport 
hírek 14.15 Digi Sport különkiadás 15.00 Digi Sport hí-
rek 15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hírek 16.15 
Digi Sport matiné 17.00  Digi Sport hírek 17.30 Európai 
labdarúgás 18.30 Labdarúgás, 1. Liga: Botoșani–Jász-
vásári CSM 20.30 Labdarúgóklub 21.00 Labdarúgás, 1. 
Liga: Dinamo–Concordia Chiajna 23.00 Labdarúgóklub 
00.00 Digi Sport hírek 00.30 Labdarúgás, 1. Liga: Dina-
mo–Concordia Chiajna

Először készült képregény-
adaptáció Anne Frank nap-
lójából. A holokausztáldozat 
kislány emlékét őrző svájci 
alapítvány kezdeményezésére 
született mű ötven országban 
jelenik meg októbertől – hang-
zott el Párizsban, a francia vál-
tozat bemutatóján.

A franciául október 4-én 
megjelenő, 150 oldalas kötet 
az izraeli szerzőpáros, Ari 
Folman és David Polonsky al-
kotása. Anne Frank naplója 
az egyik legnagyobb példány-
számban eladott könyv a vi-
lágon. A képregényváltozatot 
a napló első megjelenésének 
70. évfordulójára készítette 
el a két alkotó. A magyar for-
dítás jövő év második felében 
jelenik meg a Park Könyv-
kiadó gondozásában – köz-
li az MTI.

„Amikor az Anne Frank 
Alapítvány megkeresett min-
ket azzal, hogy dolgozzuk fel 
képregénynek a naplót, ter-

mészetesen azonnal nemet 
mondtunk” – mondta a két 
szerző a Calmann-Levy fran-
cia könyvkiadó által szer-
vezett  sajtóbeszélgetésen 

Párizsban. Némi gondolkodás 
után Ari Folman végül igent 
mondott. A képregény nem dol-
gozza fel a teljes naplót, mert 
ahhoz Ari Folman szerint leg-

alább 3500 oldalas művet kel-
lett volna készíteni, de Anne 
Frank képzeletbeli barátnő-
jéhez, Kittyhez intézett több 
levele is teljes egészében be-
került a képregényváltozatba. 
A szerzők több olyan részletet 
is kiválasztottak a naplóból, 
amelyet grafikai szempontból 
érdekesnek tartottak, és azt 
részletesen feldolgozták. Ilyen 
például a kolbászkészítésről 
szóló jelenet, amely alig né-
hány sor az eredeti műben, de 
a képregényben egy vidám és 
színes epizód lett belőle. 

David Polonsky kiemelte, 
hogy miután igaz történetről 
van szó és az olvasók több-
sége ismeri a tragikus véget, 
meg kellett találni azt a for-
mát, amellyel művészi alko-
tásként tudták feldolgozni a 
művet. Arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy Anne Frankhoz 
hasonlóan a holokauszttúlélők 
többségének nagyon jó humo-
ra van, amely ihletésül szol-

gált. A kislány depressziós és 
reménytelen időszakai példá-
ul fantasztikus és álomszerű 
jelenetek formájában jelennek 
meg a képregényben, ami ösz-
szességében nagyon hű ma-
radt az eredeti szöveghez.

A Németországból Hollan-
diába menekült Frank csa-
l á d  A m s z t e r d a m b a n ,  a  
Prinsengracht 263. szám alatt 
bujkált 1942-től. 1944-ben el-
árulták őket, augusztus 4-én 
letartóztatták a családot. Anne 
Frank 15 éves korában tífusz-
ban halt meg a bergen-belseni 
koncentrációs táborban 1945-
ben. Bujkálás alatt írt feljegy-
zéseit a család két segítője 
mentette meg az utókornak. 
Az írásokat napló formájában 
a család egyedüli életben ma-
radt tagja, Otto Frank – Anne 
apja – adta közre.

Ari Folman jelenleg a nap-
ló rajzfilmváltozatán dolgozik, 
ami a tervek szerint 2019-ben 
lesz látható a mozikban.

Képregény készült Anne Frank naplójából
FORRÁS: 24ORANGES.NL

A képregény magyar fordítása 2018 végére várható

Banks úr 
megmentése

amerikai–angol–ausztrál filmdráma, 
125 perc, 2013 

Walt Disney megígéri kislá-
nyainak, hogy film viszi ked-
venc mesekönyvüket, a Mary 
Poppinst. Ám nem gondolta 
volna, hogy húsz évbe telik, 
míg sikerül valóra váltania 
azt. A jogok megszerzésében 
ugyanis szembetalálta ma-
gát a goromba és hajthatat-
lan írónővel, aki hallani sem 
akart a megfilmesítésről. 
P. L. Travers csak akkor volt 
hajlandó találkozni Disney-
vel, amikor a könyv eladási 
mutatói csökkenni kezdtek. 
Az írónő két hétre Los An-
gelesbe utazott, ahol Disney 
minden praktikát bevetett, 
hogy meggyőzze.   

Rendező: John Lee Hancock
Szereplők: Emma 
Thompson, Tom Hanks, Colin 
Farrell, Paul Giamatti, Jason 
Schwartzman, Ruth Wilson

Mai ajánlatunk

Világszerte több helyen is 
– Amerikában, Kínában, 
Oroszországban – hatal-

mas, kagyló alakú, rejtélyes űr-
hajók jelennek meg, egy idegen 
civilizáció képviselői. A nagy-
hatalmak vezetői igyekeznek 
megnyugtatni az embereket, 
ugyanakkor a katonai fellépést 
is fontolgatják. Dr. Louise Banks 
nyelvész és elitcsapata kapja azt 
a feladatot, hogy próbáljon kap-
csolatba lépni az idegenekkel és 
puhatolja ki szándékaikat.

Banksnek meg kell találnia a 
módját, hogy miként kommuni-
káljon az idegenekkel és kide-
rítse, veszélyt jelentenek-e az 
emberiségre nézve. A nyelvész-
professzornak diákjai hívják fel 
elsőként a figyelmét arra, hogy 
ezek a furcsa tárgyak megje-
lentek a Földön, majd – az ele-
jén nem túl nagy lelkesedéssel 
– elvállalja, hogy megpróbál kap-
csolatba lépni velük. Egyelőre 
annyit tud, hogy 12 azonosítat-
lan objektum létezik, de nem le-
het tudni, mik azok, lehetnek 
akár járművek is. Azt sem tudni, 

mi van a belsejükben, egyálta-
lán van-e bennük élet. Ha békés 
szándékkal jöttek volna, elég lett 
volna egy objektum is – vélik az 
amerikai megfigyelők.

Minden eshetőségre felkészül-
ve a hadsereg összeállt, a lakos-
ság élelmet halmoz fel. Louise 
néhány kísérővel bemegy az ob-
jektumba, és kérdéseket tesz 
fel, válaszként furcsa hangok 
érkeznek. Ez nem elég, meg 
kell találnia a módszert, hogy 
kommunikálhassanak, mond-
ja a parancsnok, aki nem en-
gedi távozni a nőt. Ugyanakkor 

Oroszország és Kína is felvette a 
kapcsolatot az ENSZ-szel, a vál-
ság világméreteket öltött.

A 2016-os amerikai sci-fi csü-
törtökön 18.35-től az HBO2 film-
csatornán látható.

Idegen objektumok jelennek meg a Földön

Érkezés

A fiatal nyelvészprofesszornőnek kell megoldania a kommunikációt az idegenekkel

Rejtélyes űrhajók jelen-

nek meg világszerte. A 

nagyhatalmak vezetői 

igyekeznek megnyug-

tatni az embereket, 

ugyanakkor a katonai 

fellépést fontolgat-

ják. Dr. Louise Banks 

nyelvész kapja a fel-

adatot, hogy próbáljon 

kapcsolatba lépni az 

idegenekkel.

Alkotók:

Rendező: Denis Villeneuve
Szereplők: Amy Adams, 
Jeremy Renner, Forest 
Whitaker, Michael Stuhlbarg, 
Tzi Ma, Mark O’Brien, Joe 
Cobden, Nathaly Thibault

Viasat3 22.00




