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Verdák

Villám McQueen dicsőségről álmodik, minden vágya, hogy 
elhódítsa a Szelep Kupát. Egy napon a versenyverda szedi 
a dísztárcsáit és felkerekedik. Padlógázzal tart Kaliforniába, 
ahol hírnévre tehet szert, ha sikerül legyőznie a két legna-
gyobb ászt a mezőnyben. Útközben egy álmos kisváros-
ba vetődik, ahol ráébred arra, mi az, ami valóban fontos az 
életben. A produkció elnyerte a legjobb animációs filmnek 
járó Aranyglóbusz díjat. (2 Oscar-díj-
jelölés – legjobb: animációs film; 
eredeti betétdal: Our Town)

A magányos lovas

A vadnyugaton a törvénytisztelő Texas Rangerek próbálják 
fenntartani a rendet. Most azonban egy rettegett bandita, 
Butch Cavendish és csapata az összes ilyen emberrel végez, 
csupán egyetlenegy marad életben, John Reid, aki inkább 
hisz a törvényben, mint a fegyverek erejében. Hozzácsapó-
dik egy lökött, Tonto nevű indián, majd együtt indulnak ka-
landra, hogy elfogják Cavendish-t, valamint a személyéhez 
kötődő nagyobb összeesküvést is leleplez-
zék. (2 Oscar-díj-jelölés – legjobb: smink; 
vizuális effektusok)

James Bond: Quantum csendje

James Bond, a 007-es ügynök és főnöke, M folytatja a Ca si-
no Royale-ban megkezdett harcát, hogy felfedje az ügynök-
ség valódi arcát, ezért kikérdezi Mr. White-ot, aki rá éb reszti 
őket arra, hogy a szervezet sokkal összetettebb és veszé-
lyesebb, mint ahogy azt addig gondolták. Egy MI6-ügynök 
boncolási eredményei egy Haitin levő bankszámlához veze-
tik őket, ahol egy elhibázott lépés folytán Bond a  gyönyörű, 
de életveszélyes Camille Montes kezei közé 
kerül. A Brit Filmakadémia a produkciót két 
BAFTA-díjra jelölte.

Mi kell a nőnek?

Nick Marshall egy reklámügynökségnél dolgozik kreatív 
igazgatóként. Bár a nőcsábász férfi jól ért a nők nyelvén, nem 
érdekli, hogy valójában mi jár a hölgyek fejében. Csakhogy 
egy napon túléli az áramütéssel kombinált villámcsapást, 
a baleset különös következményeként pedig meghallja a 
nők gondolatait. A kezdeti kétségbeesés után hamar rájön, 
milyen jókor jön az extrasegítség, hiszen új főnököt kap a 
rámenős Darcy Maguire személyében. (1 
Aranyglóbusz díj jelöltés – legjobb férfi 
főszereplő: Mel Gibson)

Jackie

Jacqueline Bouvier Kennedyt a világ egyszerűen csak 
Jackie-ként ismerte meg. Az amerikai történelem egyik leg-
fiatalabb elnökfelesége volt. Az egész ország rajongott érte, 
nagy szerepe volt abban, hogy John Fitzgerald Kennedy 
elnöksége alatt gyökeresen megváltozott az amerikai közvé-
lemény viszonya a Fehér Házhoz, valamint az elnöki párhoz. 
Alakításáért Natalie Portmant Aranyglóbusz díjra is jelölték. 
(3 Oscar-díj-jelölés – legjobb: női fősze-
replő: Natalie Portman; eredeti filmzene: 
Mica Levi; jelmeztervezés)
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Star Wars 7. rész: Az ébredő Erő
Harminc évvel a Star Wars hatodik epizódja után járunk, amikor a Galaktikus Birodalom utóda, a Kylo Ren által vezetett El-
ső Rend próbálja uralni a galaxist, a cselekmény pedig az utolsó élő Jedi, a rejtélyesen eltűnt Luke Skywalker keresése kö-
rül forog. (5 Oscar-díj-jelölés – legjobb: vágás; vizuális effektusok; hangvágás; hangkeverés; eredeti filmzene: John 
Williams). Star Wars Episode VII: The Force Awakens, amerikai sci-fi akció-kalandfilm, 2015, 135 perc. Rendező, forgató-
könyvíró: J. J. Abrams. Szereplők: Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher (Leia 
Organa), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Peter Mayhew (Csubakka), Mark Hamill (Luke Skywalker)
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