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Kvartett – A nagy négyes

Cecily, Reggie és Wilfred egy öregek otthona lakója. Az intéz-
mény attól különleges, hogy itt főleg nyugdíjas operaéneke-
sek élnek. A lakók minden év október 10-én koncertet adnak, 
hogy Verdi szülinapját ünnepeljék. Ezen a helyen minden bé-
kés, mindaddig, amíg meg nem érkezik Jean, Reggie volt fe-
lesége. A nő dívaként viselkedik, beilleszkedni, azaz énekelni 
viszont nem akar. A film Dustin Hoffman rendezésében ké-
szült. (1 Aranyglóbusz díj jelölés – legjobb 
női főszereplő vígjátékban/musicalben: 
Maggie Smith)

Neveletlen hercegnő

A félénk San Francisco-i tinédzser lány, Mia Thermopolis éle-
te feje tetejére áll, amikor megtudja, hogy valójában egy iga-
zi hercegnő. A kicsiny európai hercegség, Genovia trónjának 
várományosaként, Mia mulatságos utazásba kezd trónjának 
megszerzéséért, amikor megjelenik szigorú nagyija, Clarisse 
Renaldi királynő, hogy órákat adjon neki a Hogyan legyünk 
hercegnők? témakörében. Ámde elképzeléseik hamar ösz-
szeütköznek. Miának nem áll szándékában 
feladni az életét, hogy egy távoli ország 
uralkodója lehessen.

James Bond: A Fantom visszatér

Egy titokzatos múltbeli üzenet arra készteti a James Bond 
007-es ügynököt, hogy magánakcióba kezdjen Mexikóváros-
ban. A hajsza során eljut Rómába, ahol megismerkedik a ti-
tokzatos és gyönyörű Lucia Sciarrával, egy hírhedt bűnöző 
özvegyével. Miután James Bond beférkőzik egy titkos talál-
kozóra, felfedi egy velejéig romlott szervezet, a Spectre léte-
zését. Sam Smith és James Napier Writing’s On The Wall cí-
mű betétdalát Aranyglóbusz díjjal jutalmaz-
ták. (1 Oscar-díj – legjobb eredeti filmdal: 
Writing’s On The Wall)

A fegyvertelen katona

A II. világháborúban a japán Okinawán szolgált egy kato-
nai orvos, Desmond T. Doss, aki azzal tűnt ki a többiek közül, 
hogy nem volt hajlandó fegyvert fogni, illetve kioltani em-
beréletet. Emiatt az orvosi alakulathoz került, ahol minden 
lehetségest megtett a bajtársaiért. Andrew Garfieldet alakí-
tásáért, Mel Gibsont pedig a rendezésért Aranyglóbusz díj-
ra jelölték. (2 Oscar-díj – legjobb: vágás; hangkeverés; 
4  Oscar-díj-jelölés – legjobb: film; rende-
ző: Mel Gibson; férfi főszereplő: Andrew 
Garfield; hangvágás)

Bosszúállók: Ultron kora

Amikor Tony Stark újra életet akar lehelni a békefenntartó 
programba, nem sikerül minden a tervei szerint. A Föld legna-
gyobb hőseinek, azaz Amerika Kapitánynak, Vasembernek, 
Thornak, Hulknak, Sólyomszemnek és Fekete Özvegynek ez-
úttal a legvégső megmérettetésen kell helytállniuk, ugyanis a 
bolygó sorsáról van szó. A Bosszúálló nevű csapat ismét ösz-
szefog, hogy megakadályozza a rettegett Ultron ördögi ter-
vét. A People’s Choice Awards közönségdí-
jon a produkciót többek közt a legjobb film 
kategóriában jelölték.
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Elsa, a sikeres írónő és a tizenöt éve boldog házasságban élő Pierre egy összejövetelen találkoznak, majd mindkettőjükben 
azonnal fellángol valami. Azonban Pierre felesége iránt érzett szerelme és Elsa szabálya, miszerint házas férfivel nem randi-
zik, visszatartja őket attól, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Ám egy második véletlen találkozás megpecsételi a sorsu-
kat. Une rencontre, francia romantikus dráma, 2014, 81 perc. Forgatókönyvíró, rendező, producer: Lisa Azuelos. Szerep-
lők: Sophie Marceau (Elsa), François Cluzet (Pierre), Lisa Azuelos (Anne), Alexandre Astier (Éric), Arthur Benzaquen (Julien), 
Jonathan Cohen (Marc), Niels Schneider (Hugo), Stéphanie Murat (Valérie), Olivia Côte (Caro), Jules Benchetrit (Louis)
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