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Téli olimpiai játékok, nyitóünnepség

A 23. téli olimpiai játékokat február 9. és 25. között rendezik 
a dél-koreai Phjongcshangban. A versenyen 92 ország 2920 
sportolója küzd az érmekért. Doppingszerek használata mi-
att Oroszországot kizárták az eseményről, de az olimpiai bi-
zottság jóváhagyta, hogy innen származó, doppingvétséget 
el nem követő olimpikonok is szerepeljenek orosz olimpiai 
sportolók néven (angol rövidítéssel: OAR). A tornán 102 ver-
senyszámot bonyolítanak le 15 sport-
ágban. A nyitóceremónia a 2017-ben 
épült Olimpiai Stadionban lesz.

Bolondok aranya

Tess Finnegan belefáradt abba, hogy kincsvadász férje, Ben 
a házasságuk nyolc éve alatt sikertelenül hajszolta a királynő 
hozományaként elhíresült 40 láda kincset, amely 1715 óta 
a tenger fenekén hever. Házastársával, illetve az álomker-
getéssel való szakítás után a nő fedélzetmesteri állást vállal 
egy luxusjachton. Mindeközben Ben biztos nyomra bukkan. 
Jobb híján fellopódzik volt neje új munkahelyére, és meg-
próbálja rávenni Nigel Honeycuttot, az 
unatkozó iparmágnást, hogy együtt indul-
janak kincsvadászatra.

Jégkorszak 2: Az olvadás

Olvadni kezd a jégtakaró, és a világ egyetlen hatalmas él-
ményfürdővé változik. Many, Diego és Sid, a három jó ba-
rát kénytelen szembesülni az igazsággal: csupán napok 
vannak hátra az özönvízig. Az életet jelentő bárkáig rögös 
az út, főként olyan új útitársakkal, mint Ellie, aki mamut lé-
tére oposszumnak képzeli magát, nem beszélve a való-
ban oposszum testvéreiről, a mindig bajkeverő Ropszról és 
Eddie-ről. A People’s Choice Awards közön-
ségdíjon az animációs produkciót a legjobb 
családi film kategóriában jelölték.

Megérzés

Linda mindent megkapott a sorstól: gyönyörű háza van, sze-
rető férje és két kislánya. Tökéletes élete azonban hatalmas 
fordulatot vesz, amikor szörnyű hírt kap: férje, Jim autóbal-
esetben elhunyt. Ám amikor másnap arra ébred, hogy Jim 
épen ott fekszik mellette az ágyban, elkönyveli magában: 
ez csak rémálom volt. Hamarosan rádöbben, hogy amit lá-
tott, sokkal több volt, mint egy álom, a nő világa pedig a fe-
je tetejére fordul. A People’s Choice Awards 
közönségdíjon az alkotást a legjobb dráma 
kategóriában jelölték.

Száguldó bomba

Egy tehervonat száguld a végtelen amerikai tájon tartály-
kocsijában rendkívül mérgező vegyi anyaggal, ami akár 
egy egész várost is elpusztíthat. Minden szakértő tudja, ha 
nem sikerül időben megállítani a szerelvényt, a következő 
éles kanyarnál kisiklik, felborul, és a gáz a levegőbe kerül. 
A vasúttársaság két alkalmazottja, a veterán, nyugdíj előtt 
álló Frank Barnes és a fiatal, kitörési lehetőségeket kere-
ső Will Gordon egy másik vonaton a szerel-
vény nyomába ered. (1 Oscar-díj-jelölés 
– legjobb hangvágás)
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Két nap, egy éjszaka
Sandra évekig dolgozott egy gyárban, de néhány hónapos betegszabadsága után a főnöke lehetetlen feladat elé állítja: csak 
akkor jöhet vissza a céghez, ha rábeszéli kollégáit, hogy mondjanak le az év végi bónuszukról. Az Európai Filmdíjon Marion Co-
tillard elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó díjat. (1 Oscar-díj-jelölés – legjobb női főszereplő: Marion Cotillard). Deux jours, 
une nuit, belga–francia–olasz dráma, 2014, 95 perc. Rendezők, forgatókönyvírók: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. 
Szereplők: Marion Cotillard (Sandra Bya), Fabrizio Rongione (Manu Bya), Catherine Salée (Juliette), Christelle Cornil (Anne), 
Olivier Gourmet (Jean-Marc), Pili Groyne (Estelle), Alain Eloy (Willy), Batiste Sornin (M. Dumont), Simon Caudry (Maxime)
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