
Távkapcs

Michael Newman, a szerető családapa igazgatói partnerség-
re törekszik a munkahelyén, hogy vezető pozíciójából kifolyólag 
majd több időt tudjon eltölteni a családjával. Egy napon Michael 
találkozik Murdállal, a különc feltalálóval, aki ad neki egy külön-
leges univerzális irányítót, amiről később kiderül, hogy szó sze-
rint univerzális, és jóformán irányítja az univerzumot. Az esz-
köz tulajdonosa előre-hátra járkálhat az időben 
vagy például átmenetileg kikapcsolhatja a gye-
rekeit. (1 Oscar-díj-jelölés – legjobb smink)

Eurovíziós Dalfesztivál, döntő

A 63. Eurovíziós Dalfesztivált Portugáliában rendezik, mivel a tava-
lyi idényt a portugál Salvador Sobral nyerte az Amar pelos dois cí-
mű dalával. A verseny döntőjének a 20 ezer fő befogadására alkal-
mas lisszaboni Altice Arena ad otthont. A mezőnyt a két elődöntő-
ből továbbjutó országok előadói alkotják, a házigazda és a rendez-
vény főtámogatói: Franciaország, Németország, Spanyolország, 
Olaszország és az Egyesült Királyság. 2001 
óta ez lesz az első alkalom, hogy egy or-
szág sem lépett vissza a versenytől.

Az Emoji-film

A mobiltelefonok elterjedésével az emberek megismerhették az 
emojikat. Ezek a hangulatjelek Textopolis nyüzsgő városában él-
nek, mind abban a reményben, hogy a mobilgazdák kiválaszt-
ják őket következő üzenetükhöz. Legtöbbjük konkrét arckifeje-
zést, hangulatot fejez ki, de Gene nem ilyen, az ő arcképe tele van 
érzelmekkel. Ő azonban szeretne inkább olyan lenni, mint a töb-
biek: éppen ezért két barátjával őrült kalandra in-
dul, hogy normálissá válhasson. Az animáció az 
Emmy-jelölt John Hoffman ötletéből készült.

UEFA Európa Liga, döntő

Az európai labdarúgó klubcsapatok második legrangosabb tor-
nájának idei döntőjét az 59 ezer férőhelyes lyoni Parc Olympique 
Stadionban rendezik. A verseny végső összecsapását a Bajnokok 
Ligája-formátum (BL) első győztese (1993), a francia Olympique 
Marseille, illetve a háromszoros (1974, 2014, 2016) BL-ezüstérmes 
Atlético Madrid játssza. A spanyol együttes a tornát két alkalom-
mal (2010, 2012) már megnyerte, a mar-
seille-i gárda viszont csupán két ezüst-
éremmel (1999, 2004) büszkélkedhet.

Az ismeretlen lány

Jenny Davin, a fiatal doktornő hosszú munkanapja végén még 
túlórában adminisztrál gyakornokával, amikor a rendelője ajta-
ján csöngetnek. Az orvos úgy dönt, záróra után nem nyit ajtót. 
Másnap reggel a rendőröktől értesül róla, hogy halott lányt talál-
tak a közelben. Rövidesen kiderül, az ismeretlen lány csöngetett 
be előző este rendelőjébe. Igaz, az ipari kamerák tanúsága szerint 
akkor még nem volt semmi baja, és utóbb egy 
eséstől kapott ütés okozta a végzetét. A drámát 
a Cannes-i Fesztiválon Arany Pálma díjra jelölték.

Terminátor 5: Genisys
2029-ben járunk. Az ellenállás vezetője, John Connor emberei segítségével háborút folytat a gépek ellen. A férfinek az ismeretlen jövő iránti 
félelmei kezdenek valóra válni, amikor a SkyNet több fronton is az ő elpusztítására törekszik: egyaránt a múltban és a jövőben. Terminator 
Genisys, amerikai sci-fi akció-thriller, 2015, 126 perc. Rendező: Alan Taylor. Forgatókönyvírók: Laeta Kalogridis, Patrick Lussier. Sze-
replők: Arnold Schwarzenegger (Terminátor/Oltalmazó/T–800), Jason Clarke (John Connor/T–3000), Emilia Clarke (Sarah Connor), Jai 
Court ney (Kyle Reese), J. K. Simmons (O’Brien), Dayo Okeniyi (Danny Dyson), Matthew Smith (Alex), Courtney B. Vance (Miles Dyson)

Arnold Schwarzenegger
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