
Kivétel és szabály

1958-ban járunk. Marla, a kisvárosi baptista hajadon színésznő 
szeretne lenni. Vágya teljesülni látszik, amikor a milliárdos filmes, 
Howard Hughes szerződést ajánl neki. A lány Los Angelesbe uta-
zik, ahol Hughes sofőrje, a metodista Frank várja őt. Első pillan-
tásra egymásba szeretnek, ami nemcsak a vallásos nézeteiket te-
szi próbára, de ellenkezik Hughes szabályával is, miszerint a mun-
kavállalóinak nem lehet kapcsolata a színész-
nőivel. (1 Aranyglóbusz díj jelölés – legjobb 
női főszereplő vígjátékban. Lily Collins)

Titanic

1912 áprilisában útjára indul a világ legnagyobb, legbiztonságo-
sabbnak vélt óceánjárója, a Titanic. A csodálatos hajón sokfé-
le ember utazik, köztük Jack és Rose, akik két teljesen különböző 
világból érkeztek, de mégis összehozza őket a sors. (11 Oscar-díj 
– legjobb: film; rendező; operatőr; jelmeztervezés; látvány-
tervezés; vizuális effektusok; vágás; eredeti filmzene; hang; 
filmdal: My Heart Will Go On; 3 Oscar-díj-je-
lölés – legjobb: női főszereplő: Kate Winslet; 
női mellékszereplő: Gloria Stuart; smink)

Verdák 2

Villám McQueen és csapata ezúttal nemzetközi vizekre evez a 
csapat új vezetőjével, Materrel. A bajnokságot öt helyszínen ren-
dezik. A tokiói verseny a Fuji-hegyről rajtol, majd a német bajnok-
ságon a csapat útja Fekete-erdőn át vezet, ezután a csapat Olasz-
országban versenyez, ezt pedig a 24 órás párizsi rali követi. Az 
utolsó állomás London, ahol a versenyek kívül komoly nehézsé-
gek akadnak: Mater akaratlanul is belecsöppen 
a kémek veszélyes világába. (1 Aranyglóbusz díj 
jelölés – legjobb animációs film)

FIFA-vb 2018, nyitóünnepség

A futballtörténelem 21. világbajnokságát Oroszország tizenegy 
városában rendezik június 14. és július 15. között. A nyitómérkő-
zést a házigazda, illetve Szaúd-Arábia játssza a 84 ezer férőhelyes 
moszkvai Luzsnyiki Stadionban. A nagyszabású nyitógálán töb-
bek között Jason Derulo amerikai énekes is fellép majd a Colors 
című dalával, amely az idei világtorna hivatalos himnusza. A ver-
senyt több mint 200 országban közvetítik élő-
ben, a nyitóünnepséget pedig a becslések sze-
rint közel 750 millió tévénéző fogja követni.

V. Henrik

V. Henrik, a fiatal angol király – aki trónvárományos korában a 
korhely Falstaff oldalán végbevitt kicsapongásaival szerzett ma-
gának kétes hírnevet –, háborút indít a franciák ellen. Csodával 
határos módon legyőzi a túlerőben lévő ellenséget, elnyeri Ka-
talin királykisasszony kezét, és végül a korona is méltó helyére 
kerül. A történelmi film William Shakespeare klasszikus király-
drámája alapján készült. (1 Oscar-díj – legjobb 
jelmeztervezés; 2 Oscar-díj-jelölés – legjobb 
rendező, férfi főszereplő: Kenneth Branagh)

Az éhezők viadala: Futótűz
Kattniss és Peeta bár megnyerték az éhezők viadalát, így ők és családjaik megmenekültek az éhezéstől, a fiatalok nem ülhetnek a ba-
bérjaikon, ugyanis vár rájuk a hosszú győzelmi körút. A produkció Suzanne Collins Az éhezők viadala-trilógiájából készült. (1 Aranygló-
busz díj jelölés – legjobb betétdal: Atlas). The Hunger Games: Catching Fire, amerikai sci-fi akció-kalandfilm, 2013, 146 perc. Ren-
dező: Francis Lawrence. Forgatókönyvírók: Simon Beaufoy, Michael Arndt. Szereplők: Jennifer Lawrence (Katniss), Josh Hutcherson 
(Peeta), Liam Hemsworth (Gale), Donald Sutherland (Snow), Woody Harrelson (Haymitch), Jack Quaid (Marvel), Elizabeth Banks (Effie)
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