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Még egy titkosügynök sem 
pótolhatatlan. A CIA egyik 
legjobb embere épp egy 

különösen fontos titkos atomfegy-
verüzlet befejezése előtt vesz-
ti életét. Ám a cég tudja, hogy mi 
a megoldás: felkutatja az áldo-
zat ikertestvérét, és meggyőzi, 

hogy ugorjon be testvére helyett. 
Jake Hayes azonban egészen 
más, mint az ikertestvére, kette-
jük életvitelét, stílusát mérföldek 
választják el egymástól. Jelenleg 
jegyüzérkedésből és alkalmi DJ-
ként dolgozva tartja fenn magát, 
csillogó intelligenciáját a snell 

sakkpartikban éli ki a téren. Ké-
pességeit tekintve ideális CIA-
ügynök lehetne, ám ő ezt nem így 
gondolja. A jól képzett, köteles-
ségtudó titkosszolga helyére így 
egy nagyszájú, laza bűnöző lép, 
akinek egyrészt fogalma sincs 
a konspiráció alapszabályairól, 

másrészt nem is akar tudomást 
venni róluk. A cég azonban nem 
jön zavarba: beveti legjobb em-
berét, Gaylord Oakest, aki eddig 
minden meleg helyzetből kivág-
ta magát. Oakesnak kilenc nap-
ja van, hogy a zabolátlan újoncból 
tökéletes harcost faragjon. Mert 
az ellenség már a nyomukban 
van: ők rögtön elhitték, hogy a 
veterán oldalán nagyszájúskodó 
alak is a CIA embere.  Így hát 
természetesen szembeszállnak 
a rosszfiúkkal, és megkísérlik 
megmenteni a világot a kataszt-
rófától.  

A 2002-es amerikai akcióvígjá-
tékot ma este 10 órától tűzte mű-
sorára az M+ filmcsatorna. 
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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 Labdarúgás, 1. Liga, összefoglaló 
13.00 Digi Sport hírek 13.15 Labdarúgóklub 14.00 Digi 
Sport hírek 14.15 Digi Sport különkiadás 15.00 Digi 
Sport hírek 15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hí-
rek 16.15 Digi Sport matiné 17.00  Digi Sport hírek 17.30 
Európai labdarúgás 19.00 Labdarúgás: Juventus–Ata-
lanta 21.00 Digi Sport hírek 21.30 Digi Sport különki-
adás 23.00 Digi Sport hírek 23.30 Európai labdarúgás 
01.00 Digi Sport különkiadás

08.00 M4 Sportreggeli 08.50 Labdarúgás, OTP Bank Liga: 
Mezőkövesd Zsóry FC–Swietelsky Haladás 10.50 M4 Sport-
reggeli (i.) 11.40 Kerékpártúra – magazin 12.10 Labdarúgó 
Bajnokok Ligája: Manchester United–Sevilla (i.) 14.10 Labda-
rúgás, OTP Bank Liga: Paksi FC–Puskás Akadémia FC 16.15 
Női labdarúgó-magazin 16.45 M4 Sport stúdió 17.00  Lab-
darúgás, Magyar Kupa, negyeddöntő 18.45 M4 Sport stú-
dió 19.00 Sporthíradó 19.15 M4 Sport stúdió 19.30 Férfi ví-
zilabda Bajnokok Ligája: Eger–Spandau 20.40 M4 Sport stú-
dió 21.45 Labdarúgó Bajnokok Ligája: FC Barcelona–Chelsea 
23.30 M4 Sport stúdió

09.10 Drónok 09.35 Úszó otthonom 
10.00 Veszélyes utakon 11.00 Kamio-
nos krónikák 11.45 Pyros: tűzzel fes-
tés 12.30 Talajkutatók 14.45 Ausztrál 
aranyásók 15.30 Talajkutatók 16.15 Ve-
szélyes utakon 17.15 Az olajváros lakói 
18.00 Barkácsoló bratyók 18.25 Mega-
árverések 18.50 Szuperverdák születé-
se 19.45 GRIP – Győzd le a sebességet! 
20.30 Nagy, rossz fa 21.15 Pyros: tűzzel 
festés 22.00 A gerendák királyai

06.45 Televíziós vásárlás 07.00  A 
Toledo család 07.55 A bosszú asz-
szonya 08.45 Televíziós vásárlás 
11.40 Sherlock Holmes visszatér 
12.45 Ezel 14.55 Columbo 16.50 
A farm, ahol élünk 18.50 Szulej-
mán 21.00 CSI: New York-i hely-
színelők 22.55 Columbo

A Testről és lélekről című 
alkotás, Enyedi Ildikó rende-
zése nyerte el a legjobb játék-
filmnek járó Magyar Filmdíjat. 
Az elismerést vasárnap este 
Budapesten, a Vígszínházban 
megrendezett gálán adták át, 
amelyen összesen 23 kategó-
riában hirdettek győztest. A 3. 
Magyar Filmdíj gálaestjén az 
5 műfaji kategória mellett 16 
szakmai kategóriában adtak át 
díjakat – írta az MTI. A Magyar 
Filmakadémia Egyesület tagjai 
a 4. Magyar Filmhéten bemuta-
tott alkotások közül választot-
ták ki a díjak jelöltjeit, majd a 
győzteseket. A legjobb játékfilm 
díját elnyert Testről és lélekről 
producerei Mécs Mónika, Mu-
hi András és Mesterházy Ernő. 
Az elismerést – a rendező távol-
létében – a film stábja vette át. 
Enyedi Ildikó elnyerte a legjobb 
forgatókönyvért és rendezésért 
járó díjat is, valamint a film női 
főszereplőjét és mellékszerep-

lőjét is díjazták. A legjobb tévé-
filmnek járó díjat Fazakas Péter 
rendezése, az Árulók nyerte el, 
amely kategóriájában további 

négy díjat kapott. Legjobb do-
kumentumfilmként Tuza-Ritter 
Bernadett rendezése, az Egy nő 
fogságban kapta a díjat.

A legjobb kisjátékfilmnek já-
ró elismerést Freund Ádám ren-
dezése, a Földiek kapta, míg 
az animációk között a Pata-

ki Szandra rendezte WireLess 
lett a győztes. A közönségdí-
jat Herendi Gábor rendezése, a 
Kincsem című film kapta. A já-
tékfilmes kategóriában a leg-
jobb női főszereplőnek járó díjat 
Borbély Alexandra nyerte el a 
Testről és lélekről című filmben 
nyújtott alakításáért, míg a ka-
tegória legjobb férfi főszereplő-
je Rudolf Péter lett az 1945 című 
filmért. A legjobb tévéfilmnek 
választott Árulókért Fazakas 
Péter elnyerte a legjobb rende-
zés díját is, Köbli Norbert pedig 
a kategória legjobb forgatóköny-
véért járó díját kapta meg. A 
tévéfilmes mezőnyben az Áru-
lókban való játékáért legjobb női 
főszereplőként Sztarenki Dóra, 
legjobb férfi főszereplőként pe-
dig Hegedűs D. Géza nyerte el 
az elismerést. A legjobb játék-
filmes női mellékszereplő díját 
Tenki Réka vehette át a Testről 
és lélekről című filmben nyúj-
tott alakításáért.

Ismét tarolt a Testről és lélekről című film

Tenki Réka kapta a legjobb játékfilmes női mellékszereplőnek járó elismerést
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Egy alkalmi DJ-ből titkosügynököt nevelnek

Rossz társaság

Oakes ügynök nem adta fel, megnevelte a léha fiút

Egy tehetséges CIA-

ügynök épp tető alá hoz 

a cégnek egy nagyon 

fontos üzletet, vagyis 

atombombát készül vá-

sárolni egy orosz nagy-

menőtől, amikor lelövik. 

Az üzlet kilenc nap múl-

va köttetik meg. Oakes 

ügynök az elhunyt társ 

ikerfivérével próbálja 

menteni a helyzetet. 

A tűzben edzett férfi
amerikai–angol–mexikói akcióthriller, 146 

perc, 2004

Gyerekrablási hullám söpör 
végig Mexikón. John Creasy, a 
kiégett valamikori CIA-ügynök 
és bérgyilkos a barátja rábeszé-
lésére elvállalja Samuel Ramos 
iparmágnás és felesége gyer-
mekének, a kilencéves Pitának 
a védelmét. Creasy nehezen 
tolerálja a koraérett kislányt, és 
vele az életét firtató kényelmet-
len kérdéseket, amelyekkel Pita 
állandóan zaklatja. De a férfiről 
lassan lemállik az áthatolha-
tatlannak látszó védőburok, és 
megnyílik a kislány előtt. Amikor 
a kis Pitát elrabolják, a férfi saját 
kezébe veszi a nyomozást. 

Rendező: Tony Scott
Szereplők: Denzel Wa-
shington, Dakota Fanning, 
Christopher Walken, Mickey 
Rourke, Mark Anthony, Radha 
Mitchell, Giancarlo Giannini

Mai ajánlatunk

Film+, 22.00

Alkotók:

Rendező: Joel Schumacher
Szereplők: Anthony Hopkins, 
Kerry Washington, Micha-
el Ealy, Gabriel Macht, Peter 
Stormare, Daniel Sunjata, 
Chris Rock




