
Red

Frank, Joe, Marvin és Victoria valamikor a Központi Hírszerző 
Ügynökség legjobbjai voltak. Ismerik a szervezet titkos anyagait, 
most viszont épp emiatt válnak az ügynökség célpontjává. A  visz-
szavonult kémeknek minden tudásukra szükségük lesz, hogy 
profi csapatként egy lépéssel üldözőik előtt járjanak, megpró-
báljanak életben maradni az állandó merényletek közben, vala-
mint rájöjjenek, hogy egykori munkaadóik me-
lyik információ miatt próbálják őket hidegre tenni.
(1  Aranyglóbusz díj jelölés – legjobb vígjáték)

Azt beszélik

Sarah Huttinger, a New York-i újságíró már menyasszony, de még 
halogatja a házasságot, és nem szívesen utazik haza vidékre 
a húga esküvőjére. Ám a vendégség másképp alakul, mint hit-
te. Megismerkedik Beau Burrough-val, a milliomos sármőrrel, 
és bár kezdetben úgy néz ki, hogy szerelem lesz a dologból, a ro-
mánc balul sül el. A férfi néhány megjegyzése alapján Sarah nyo-
mozni kezd, és elképesztő családi titkokra derít 
fényt: az ő nagymamája volt a Diploma előtt cí-
mű klasszikus vígjátékot ihlető történet hősnője.

Thor: Sötét világ

Amikor a Föld és a Kilenc Birodalom világa fedésbe kerül, meg-
nyílnak a bolygók közötti dimenziókapuk. Ezt kihasználva akar 
mindent elpusztítani Malekith, a sötét elf, hogy visszataszítsa az 
univerzumot a teremtés előtti sötétségbe. Még Odin és Asgard 
sem képes szembeszállni vele. Csupán Thornak van esélye Ma-
lekithet legyőzni, aki veszélyes küldetése során újra találkozik 
szerelmével, Jane-nel, majd kénytelen kiszabadí-
tani a börtönben sínylődő Lokit, hogy a segítsé-
gével visszaállítsa az univerzum rendjét.

Szoba kilátással

Az 1900-as évek elején játszódó történetben az angol jó család-
ból származó ifjú Lucy unokahúga társaságában először tesz lá-
togatást a napfényes Toscanaba. A lány egy nap megismerkedik 
George Emerson halk szavú fiatalemberrel. Ezután fordulatokkal 
tele bonyodalmak veszik kezdetét. (3 Oscar-díj – legjobb: adap-
tált forgatókönyv; látványtervezés; jelmeztervezés; 5 Oscar-
díj-jelölés – legjobb: film; rendező: James 
Ivory; férfi epizódszereplő: Denholm Elliott; 
női mellékszereplő: Maggie Smith; operatőr)

Croodék

Croodék igazi modern család. Abban az ősi, elfeledett korban él-
nek, amikor a természet még kísérletező szakaszában van: fura 
lények és növények veszik körül vagy próbálják megenni őket, és 
ők nem hagyják magukat. Sokáig nem bújnak elő barlangjukból, 
azonban egy szerencsétlen baleset következtében kénytelenek 
előjönni, és attól kezdve számukra kalandból, meglepetésekből 
és váratlanul felbukkanó veszélyekből áll az élet. 
A produkciót Aranyglóbusz is díjra jelölték. (1 Os-
car-díj-jelölés – legjobb animációs film)

Hamupipőke
Ella fiatalon elveszti édesanyját. Apja hamarosan újranősül, így új jövevények érkeznek a családi fészekbe Tremaine úrnő és lányai személyé-
ben. Amikor azonban Ella apja váratlanul meghal, az árva lány minden reménye odavész, és magára marad a mostohaanyával, aki csupán 
cselédnek használja őt. (1 Oscar-díj-jelölés – legjobb jelmeztervezés). Cinderella, amerikai–brit családi fantázia-dráma, 2015, Rendező: 
Kenneth Branagh. Író: Charles Perrault. Forgatókönyvíró: Chris Weitz. Szereplők: Lily James (Hamupipőke), Cate Blanchett (Tremaine úr-
nő), Richard Madden (Károly herceg), Helena Bonham Carter (Tündér keresztanya), Ben Chaplin (Ella apja), Hayley Atwell (Ella anyja)
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