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Benjamin Button különös élete

Benjamin Button nem mindennapi életet él. Nyolcvanesztendősen 
született, az idő múlásával pedig egyre fiatalabb lesz. Bár fordított 
életpályát fut be, egy dologban hasonlít a hétköznapi emberekhez: 
ő sem képes megállítani az időt. (3 Oscar-díj – legjobb: látvány-
tervezés; smink; vizuális effektusok; 10 Oscar-díj-jelölés – leg-
jobb: film; rendező: David Fincher; férfi főszereplő: Brad Pitt; női 
mellékszereplő: Taraji P. Henson; forgató-
könyv; filmzene; operatőr; vágás; hangvá-
gás; jelmeztervezés)

Egy háború

Claus Michael Pederson századparancsnokként szolgál Afganisztán-
ban. Mindeközben Dániában a felesége, Maria három gyerekkel pró-
bál boldogulni, akiknek rendkívüli módon hiányzik az apjuk. Egy ru-
tinmisszió során a katonák nehéz helyzetbe kerülnek, a tálibok ke-
reszttüzébe. Ahhoz hogy megmentse az embereit, Claus olyan dön-
tést hoz, ami miatt őt később megvádolhatják háborús bűncselek-
ménnyel. A Velencei Filmfesztiválon az alkotást a 
legjobb film kategóriában jelölték. (1 Oscar-díj-jelö-
lés – legjobb idegen nyelvű film)

Ház a tónál

A magányos Alex Wyler beköltözik új házába, egy nap pedig a pos-
taládában üzenetet talál az előző lakótól. Ami furcsa, hisz a ház 
csak most épült fel, és ő az első lakója. A rejtély felkelti az érdeklő-
dését, válaszol a levélre. Ahogy levelezni kezdenek, megkedveli az 
ismeretlen nőt, aki egyre többet árul el magáról, de sosem mutat-
kozik. Talán azért, mert ez nem lehetséges, ugyanis a nő és a férfi 
ugyanannak a háznak a lakója, csak 
más időben. A film A tenger című 
dél-koreai dráma feldolgozása.

Bad Boys 2: Már megint a rosszfiúk

Marcus Burnett és Mike Lowrey, a két drognyomozó csúcstechno-
lógiával felszerelt csapat tagjaként próbálja megakadályozni, hogy 
Miamit ellepje egy veszélyes kábítószer. Tapia, a könyörtelen drog-
báró ellenőrzése alá akarja vonni az egész város jól jövedelmező 
drogkereskedelmét, nem kímélve senkit, aki az útjába kerül. A hely-
zetet az bonyolítja, hogy Marcus gyönyörű húga, Sydney, aki mel-
lesleg titkos ügynök, véletlenül az események sű-
rűjébe keveredik, és kínos, sőt kockázatos helyzet-
be sodorja a két zsarut.

A csajok háborúja

Emma Allen és Olive „Liv” Lerner gyermekkoruk óta barátnők, egyet-
len titkuk sincs egymás előtt, még az esküvőről is ugyanazt gondol-
ják. Ám arra azért ők sem számítanak, hogy ugyanarra a napra, vala-
mint ugyanarra a helyszínre sikerül szervezniük mindent. A kínos ba-
ki természetesen keresztbe tesz a barátságuknak, és hamarosan ki-
tör a háború. Semmitől sem riadnak vissza, hogy tönkretegyék a drá-
ga barátnő nagy napját. A People’s Choice 
Awards közönségdíjon a produkciót a leg-
jobb komédia kategóriában jelölték.

Need for Speed
Az autószerelő Tobey Marshall versenyautókban utazik. Amikor a csőd szélére kerül, vonakodva, de összeáll a gazdag, illetve arrogáns egyko-
ri versenyautó-pilótával, Dino Brewsterrel. A férfi azonban átveri, és Tobey ártatlanul rács mögé kerül. Két évvel később szabad lábra kerül, és 
bosszút akar állni Dinón. Need for Speed, amerikai–indiai akció-thriller, 2014, 132 perc. Rendező: Scott Waugh. Forgatókönyvírók: George 
Gatins, John Gatins. Szereplők: Aaron Paul (Tobey Marshall), Dominic Cooper (Dino Brewster), Imogen Poots (Julia Maddon), Michael Keaton 
(Monarch), Kid Cudi (Benny), Rami Malek (Finn), Ramon Rodriguez (Joe Peck), Dakota Johnson (Anita), Harrison Gilbertson (Little Pete)

Aaron Paul
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