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08.45 Televíziós vásárlás 11.50 
Sherlock Holmes emlékiratai 12.55 
Kisvárosi gyilkosságok (A Mid-
somer-gyilkosságok) 14.55 Co-
lumbo 16.50 A farm, ahol élünk 
18.50 Szulejmán 21.00 CSI: A hely-
színelők 22.55 Columbo

09.30 Szuperverdák születése 10.20  
A nagy horgászpróba 11.10 Nagy, 
rossz fa 12.40 Klondike Trappers 
14.15 Túlélni Alaszkát 15.00 Jeges vi-
zek cowboyai 15.50 Jádeláz 16.40 
Hetvenkét veszélyes lakóhely 17.25 A 
nagy horgászpróba 18.10 Szuperver-
dák születése 19.00 Megaárverések 
19.25 Úszó otthonom 19.45 Vadregé-
nyes építmények 20.30 Túlélni Alasz-
kát 21.15 Klondike Trappers 22.00 
Megaárverések

08.00 M4 Sportreggeli 08.45 Élen állunk! – magazin (i.) 
09.25 Szabadidő-magazin (i.) 10.00 UEFA BL-magazin 
(i.) 10.30 Fradi TV (i.) 11.00 M4 Sportreggeli (i.) 11.50 
kisBAJNOK – magazin (i.) 12.50 Jégkorong, EIHC 4 Nem-
zet Tornája: Magyarország–Olaszország (i.) 15.30 Tollas-
labda magyar nemzetközi bajnokság (i.) 16.30 Lóverseny-
magazin 17.10  Női labdarúgás, összefoglaló 17.45  M4 Sport 
stúdió 18.00 K&H női kézilabdaliga: ÉRD–FTC-Rail Cargo 
Hungaria 19.30 Női vízilabda OB I.: Dunaújvárosi Egyetem-
Maarsk Graphics–BVSC-Zugló Diapolo 20.45 M4 Sport 
stúdió 23.15 Sporthíradó 23.30 Tollaslabda magyar nem-
zetközi bajnokság

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 Digi Sport különkiadás 13.00 Digi 
Sport hírek 13.15 Európai labdarúgás 14.00 Digi Sport 
hírek 14.15 Digi Sport matiné 15.00 Digi Sport hírek 
15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hírek 16.15 
Digi Sport különkiadás 17.00  Digi Sport hírek 17.30 Eu-
rópai labdarúgás 19.00 Digi Sport hírek 19.30 Labdarú-
góklub 21.00 Digi Sport hírek 21.30 Digi Sport különki-
adás 23.00 Digi Sport hírek 23.30 Európai labdarúgás 
01.00 Labdarúgóklub 02.30 Digi Sport különkiadás 
04.00 Európai labdarúgás

A New York-i Tiffany ék-
szerbolt kávézót nyitott, ahol 
az Álom luxuskivitelben című 
filmhangulatát kívánja meg-
idézni – közölte az MTI.

Az Audrey Hepburn fősze-
replésével készült, 1961-ben 
bemutatott amerikai romanti-
kus film eredeti címe ugyan-
is Breakfast at Tiffany’s vagyis 
Reggeli a Tiffanynál, s a man-
hattani Ötödik sugárúton lévő 
nagy hírű és méregdrága ék-
szerbolt a főszereplő kedvenc 
helye.

A film tette világhírűvé

A világ talán leghíresebb ék-
szerüzletét 1837-ben alapítot-
ta a Connecticut államból New 
Yorkba érkezett Charles Lewis 
Tiffany. A bolt 1940 óta kínál-
ja portékáit jelenlegi helyén, 
az Ötödik sugárút és az 57. ut-
ca sarkán. A nagyvilág szá-
mára igazán ismertté a film 
tette, melynek címében szere-

pel. Olyannyira, hogy amikor 
a cég 1987-ben alapításának 
150. évfordulóját ünnepelte, a 
jubileum tiszteletére megje-
lent könyv bevezetőjét Audrey 
Hepburn írta. 

Reggeli 29 dollárért

A négyemeletes luxusbolt 
legfelső szintjén múlt hét vé-
ge óta elegáns és ugyancsak 
nem olcsó kávéház is várja a 
Tiffanynál reggelizni óhajtó 
kuncsaftokat. A Tiffany Blue 
Cafénak elnevezett kávézóban 
persze nem csak reggel lehet 
fogyasztani. A kékre festett fa-
lak között kék bútorok várják 
a luxusra vágyókat, akiknek a 
kávét is kék pohárban szolgál-
ják fel.

A reggeli Tiffanynál egyéb-
ként 29 dollárba kerül, ezért 
egy csésze kávé és egy kifli jár, 
és választható mellé vagy egy 
avokádós pirított kenyér vagy 
egy lazacos szendvics.

Reggelizni a Tiffanynál

Reggeli luxuskivitelben. Megnyitották a film ihlette kávézót

FORRÁS: THESTAR.COM

Elysium – Zárt világ
amerikai sci-fi, 109 perc, 2013

2154-re az emberiség két 
részre szakadt, gazdagokra 
és szegényekre. Előbbiek a 
hatalmas mesterséges hold, 
az Elysium rendezett és biz-
tonságos világában élnek, 
míg utóbbiak a lepusztult és 
túlzsúfolt Földön. A kiváltsá-
gosok gondosan védik előjo-
gaikat a lentiektől, az illegális 
bevándorlók ellen törvényt és 
fegyvert is bevetnek. Maxnak 
az élete múlik azon, hogy a le-
hető leggyorsabban feljusson 
a vágyott világba, megszerez-
ze azt, amire szüksége van, 
és amivel talán az egész világ 
sorsát megváltozatja. 

Rendező: Neill Blomkamp
Szereplők: Matt Damon, 
Jodie Foster, Adrian Holmes, 
Sharlto Copley

Mai ajánlatunk

TV2, 23.25

Az autókereskedő Terry 

múltja nem éppen ma-

kulátlan, de mindig ki-

maradt az igazán rázós 

bulikból. Amikor azon-

ban egyik régi ismerő-

se, Martine, a gyönyörű 

modell megkeresi egy 

vonzó ajánlattal, képte-

len ellenállni. Úgy érzi, 

hogy a nagyszabású 

bankrablás élete nagy 

lehetősége. 

A kisstílű bűnözőből jó út-
ra tért londoni autóke-
reskedő, Terry Leathers 

gyenge forgalmú garázsát 
adósságbehajtók fenyegetik, 
ám hamarosan nagy lehető-
ség kínálkozik a férfi és társai 
előtt: egy régi ismerős, Martine 
Love biztos tippet tud a Baker 
Street-i bank kirablására, ahol 
a számos fiók temérdek kész-
pénzt rejt.

A férfi felkeresi az akcióhoz 
elengedhetetlen ismerőseit, és 
megkezdik az ásást a föld alatt, 
két épületre a banktól. Az akció 
során minden a tervek szerint 
alakul, talán túl egyszerűen is 
megy a dolog. Erőfeszítéseiket 
siker koronázza, a zsákmány 
hatalmas, azonban fogalmuk 
sincs arról, milyen körök nyu-
galmát zavarták meg a széfek 
feltörésével, ahogy azt sem sej-
tik, hogy Terry egykori, vonzó 
barátnője részéről is több áll a 
háttérben, mint puszta vagyon-

szerzési vágy. Terry későn jön 
rá, hogy ő és csapata valójában 
csak eszköz egy piszkos játsz-
mában. Olyan életveszélyes 
helyzetbe keveredtek, amely-
nek szálai a londoni alvilágtól 
a legmagasabb kormányhivata-
lokig és a királyi családig ve-
zetnek.

A filmet valóban megtörtént 
eset ihlette, az  1971. szeptem-
ber 11-e éjjelén történt bankrab-
lás, amelyet Robert Rowlands 
amatőr rádiós fedezett fel leg-
hamarabb, aki meghallotta a 

bankrablók és az őrszemük kö-
zött zajló rádióbeszélgetéseket, 
és értesítette a rendőrséget. 

A 2008-as angol bűnügyi film 
ma 19.50-től látható a Film+ té-
vécsatornán.

FORRÁS: PORT.HU

Egy bankrablás története és következményei

Banki meló

Könnyű pénzszerzési lehetőségnek tűnik a bankrablás ötlete, ám a háttérben más van

Alkotók

Rendező: Roger Donaldson
Szereplők: Jason Statham, 
David Suchet, Mick Jagger, 
Keeley Hawes, James Faulkner




