
15Udvarhelyi Híradó  2018. február 13., keddMŰSORAJÁNLÓ

06.45 Televíziós vásárlás 07.00  A 
Toledo család 07.55 A bosszú asz-
szonya 08.45 Televíziós vásár-
lás 11.50 Sherlock Holmes 12.55 
Maigret 14.55 Columbo 16.50 A 
farm, ahol élünk 18.50 Szulejmán 
21.00 CSI: New York-i helyszínelők 
22.55 Columbo

09.30 Úszó otthonom 09.55 Hetven-
két veszélyes lakóhely 10.45 A hul-
ladék királyai 11.35 Túlélni Alaszkát 
12.20 Jeges vizek cowboyai 14.45 
Jádeláz 15.35 Talajkutatók 16.20 
Hetvenkét veszélyes lakóhely 17.05  
Rönkházmánia 18.00 Úszó ottho-
nom 18.25 Megaárverések 18.50 A 
hulladék királyai 19.45 GRIP – Győzd 
le a sebességet! 20.30 Nagy, rossz fa 
21.15 Túlélni Alaszkát 22.00 A geren-
dák királyai 22.45 Ausztrál aranyásók

09.00 Téli Olimpia: Snowboard – női félcső 10.00 M4 
Sport stúdió 10.30 Téli Olimpia: Sífutás – női és férfi se-
lejtező 11.45 M4 Sport stúdió 12.00 Téli Olimpia: női short 
track – női szánkó – női és férfi sífutás 14.30 Téli Olimpia: 
sífutás – női és férfi döntők 15.00 Téli Olimpia: női szánkó 
15.45 Téli Olimpia: férfi gyorskorcsolya 16.30 Téli Olimpia: 
Curling, vegyes páros 17.15 Ez történt ma a Téli Olimpián 
18.05 Sporthíradó 18.15 Téli Olimpia: Rövidpályás gyors-
korcsolya 19.10 UEFA BL-magazin (i.) 19.40 Hungaroring 
– magazin 20.15 Fradi TV 20.45 Sporthíradó 21.00 M4 
Sport stúdió 21.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Juven-
tus–Tottenham Hotspur 23.35 M4 Sport stúdió

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 Spanyol 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 
Labdarúgás, 1. Liga, összefoglaló 17.00  Digi Sport hírek 
17.30 Európai labdarúgás 19.00 Digi Sport hírek 19.30 
Labdarúgóklub 21.00 Digi Sport hírek 21.30 Digi Sport 
különkiadás 23.00 Digi Sport hírek 23.30 Labdarúgás, 
1. Liga, összefoglaló 00.15 Európai labdarúgás 01.45 
Labdarúgóklub

Bocsánatot kellett kérniük az 
új Nyúl Péter-mesefilm alko-
tóinak, amiért viccelődtek egy 
szereplő allergiáján. A jelenet 
a közösségi médiában felhá-
borodást váltott ki az allergi-
ás gyerekek szüleiből, és a film 
bojkottjára szólították fel a kö-
zönséget – írja az MTI.

A vitatott jelenetben a vadsze-
derre allergiás Tom McGregort 
Péter és csapata megtámad-
ja és vadszederrel dobálja meg 
úgy, hogy egy a szájába is jut. 
Tom olyan rosszul lesz, hogy 
be kell adnia magának egy al-
lergia elleni injekciót. A BBC 
News hétfői írása szerint a fil-
met gyártó Sony Pictures és a 
film alkotói közleményben is-
merték el, hogy hibáztak ezzel 
a jelenettel.

Az ételallergiával foglalko-
zó csoportok arra hívták fel a 
figyelmet, hogy az ételallergi-
ával való viccelődés sértő az al-
lergiásokra. Több ezren írták 
alá azt a petíciót, amely bocsá-

natkérésre szólította fel a Sony 
stúdiót. A Sony őszinte sajnála-
tát fejezte ki, amiért nem voltak 
tisztában azzal, mennyire érzé-
keny témát érintenek, és bocsá-
natot kért.

A Beatrix Potter írta Nyúl Pé-
ter és barátai című sorozat ed-
dig nyolcvanmillió példányban, 
harminc nyelven jelent meg. 
Azóta minden létező formá-
ban feldolgozták, készült belőle 
rajzfilmsorozat, balett és szín-
darab is. 2015-ben derült ki, 
hogy a Sony megszerezte a jogo-
kat és elkészíti a Nyúl Péter élő-
szereplős filmváltozatát is. Ezt 
korábban a Disney is nagyon 
szerette volna, de neki nem 
jött össze. A rendező az a Will 
Gluck lett, aki a Könnyű nőcs-
két és a Barátság extrákkalt is 
jegyzi. Ennek megfelelően Nyúl 
Péter mostani verziója egy buli-
zós dumagép, és nem egy szen-
de nyulacska. A film bemutatója 
február 9-én volt az amerikai 
mozikban.

Mentegetőzniük kell az új Nyúl Péter-film alkotóinak

Az új Nyúl Péter-karakter kissé vadócabb, mint az eredeti figura

FORRÁS: IMDB.COM

Acélmagnóliák 
amerikai filmdráma, 85 perc, 2012 

Chinquapin egy elképzelt 
kisváros az amerikai Dél szí-
vében, Louisiana államban. 
Itt él a hat nő, szigorú össze-
tartásban és szolidaritásban. 
Összebújnak, és egymásból 
merítenek erőt, kitartást, 
hogy átvészeljék az élet ne-
hézségeit, együtt örüljenek 
és búslakodjanak, és elmond-
ják mindazt, ami velük, férje-
ikkel és gyerekeikkel történik. 
Mindehhez ideális kulisszát 
biztosít Truvy szépségszalon-
ja, a kisváros hírközpontja. A 
színdarab és az 1989-es film 
új változata. 

Rendező: Kenny Leon
Szereplők: Queen Latifah, 
Alfre Woodard, Phylicia 
Rashad, Jill Scott, Lance 
Gross, Tory Kittles

Mai ajánlatunk

Ray Owens vidéki seriff 
egy csendes, poros kis-
városban, lemondott ko-

rábbi életéről, ami állandóan a 
harcról szólt. Egy Sommerton 
Junction nevezetű kis határvá-
rosban él, Arizonában. Koráb-
ban az LAPD-nél dolgozott, de 
abbahagyta, miután elrontott 
egy műveletet, amiben csapata 
meg lett tizedelve, partnere pe-
dig nyomorék lett. Egyik éjjel a 
nemzetközi drogbáró Gabriel 
Cortez  megszökik az FBI őrize-

téből és Ellen Richards ügynö-
köt túszul ejtve elmenekül dél 
irányába, Mexikó felé. John 
Bannister ügynök a 200 mér-
föld/órás sebességgel menekülő 
drogbáró útjába hiába állíttat fel 
egy blokádot Bullhead Cityben, 
Arizonában, mert Cortez embe-
rei megtámadják és lesöprik az 
útról a rendőröket, Cortez pe-
dig nyugodtan haladhat tovább. 
Bannister ügynök azonban arra 
is kíváncsi, ki az, akinek a se-
gítségével Cortez oly könnyen 
meg tudott szökni. Ezért elvé-
geztet egy kutatást a csapatá-

val, mely szerint megnézi az 
akcióban részt vett összes ügy-
nök gazdasági hátterét. Vala-
mikor hajnali 4 óra után Owens 
elküldi két helyettesét, Jerryt és 
Sarah-t, látogassák meg a helyi 
farmer birtokát, aki hiányolta a 
szokásos tejszállítmányt az ét-
kezőben. Miután észreveszik, 
hogy Parsonst megölték, a he-
lyettesek keréknyomokat ta-
lálnak, amiket aztán követnek, 
így eljutnak Cortez szolgájához, 
Burrellhez, és bérgyilkosához, 
akik éppen egy mozgatható ost-
romhidat helyeznek keresztül 

a kanyonon, ami összeköti az 
amerikai és mexikói határt. 

A 2013-as amerikai akció-
film ma este 10 órától látható a 
Film+ tévécsatornán.

FORRÁS. PORT.HU

Hajsza a véreskezű drogbáró nyomában

Erőnek erejével

A drogbáró és a korrupt ügynök ellen is harcolnia kell Owensnek

Miután Ray Owens egy 

balsikerű művelet miatt 

érzett elkeseredésében 

elhagyja a Los Angeles-i 

rendőrség kábítószer-

osztályát, seriffként 

vigyáz egy álmos határ-

városka, Sommerton 

Junction rendjére. A 

békés időknek azonban 

egyik pillanatról a másik-

ra vége szakad. 

Duna TV, 0.05
Alkotók:

Rendező: Kim Ji-woon
Szereplők: Arnold Schwar-
zenegger, Forest Whitaker, 
Peter Stormare, Jaimie Ale-
xander, Johnny Knoxville, 
Zach Gilford




