
Anna Karenina

1874-ben járunk. A gyönyörű Anna Kareninának szinte minde-
ne megvan: a szentpétervári úri társaság megbecsült tagja, a 
férje pedig magas rangú kormánytisztviselő. Egy napon báty-
ja, Oblonszkij kérésére Moszkvába utazik, ahol találkozik Alekszej 
Vronszkij gróffal, akivel azonnal heves vonzalmat éreznek egymás 
iránt, noha Vronszkij épp Oblonszkij sógornőjének, Kittynek csap-
ja a szelet. (1 Oscar-díj – legjobb jelmezterve-
zés; 3 Oscar-díj-jelölés – legjobb: operatőr; 
látványtervezés; filmzene: Dario Marianelli)

James Bond: Halj meg máskor!

James Bond küldetése Észak- és Dél-Koreában indul, majd a 007-
es ügynök végigszáguld Hongkongon, Kubán és Londonon, hogy 
leleplezze az árulókat, és megakadályozzon egy világháború-ki-
törést. A megalomániás Gustav Graves és bérgyilkosa nyomában 
járva Bond végül Izlandra jut, ahol ő, illetve társnője, a gyönyörű 
Jinx egy jégkastélyban talál ellenségére, akit közösen megpróbál-
nak legyőzni, mielőtt az új szuperfegyver meg-
semmisíti a világot. (1 Aranyglóbusz díj jelölés 
– legjobb eredeti betétdal: Die Another Day)

102 kiskutya

Szörnyella de Frász életében a börtönévek mély nyomot hagy-
tak. Úgy tűnik, minden szőrmeneműtől kitör rajta a frász, ám-
de lelke mélyén ott lapul a régi vágy: egy hatalmas, pöttyös szőr-
méjű bunda. Hogy ártatlanságát bizonyítsa, állást vállal a kutya-
menhelyen, és még odaadásáról gyanakvó nevelőtisztjét, Chloét 
is sikerül megtévesztenie. De színre lép a szűcsök szűcse, a bun-
dák királya: Monsieur le Nyúz, aki arról híres, 
hogy mindig kihozza a pöttyökből a maximumot. 
(1  Oscar-díj-jelölés – legjobb jelmeztervezés)

A komornyik

A jobb életre vágyó Cecil Gaines 1926-ban az USA északi vidéke-
ire megy a szegregáció által sújtott Délről. Nehézségekkel teli út-
ján végül komornyiki álláshoz jut a Fehér Házban. Három évtized 
alatt nyolc elnök mellett szolgál. Nemcsak szemtanúja az ová-
lis iroda életének, de végigköveti azon drámai változásokat, ame-
lyek ez idő alatt végigsöpörtek az amerikai társadalom a polgár-
jogi mozgalomtól kezdve Vietnamig és azon túl. 
(2 BAFTA-díj-jelölés – legjobb női melléksze-
replő: Oprah Winfrey; legjobb smink)

Utazás a Föld középpontja felé

Miután a nyughatatlan természetű Trevor Anderson professzor 
különös elméletei miatt szinte elveszíti az állását, szabadságra 
megy. Az unokaöccse, Sean, illetve a csinos izlandi idegenvezető, 
Hannah Ásgeirsson oldalán nekivág, hogy megtalálja a vulkánt, 
amely eltűnt testvére szerint a Föld kérge alatti titokzatos világba 
vezet. Rá is bukkannak a különleges átjáróra, ahová belépve, azaz 
belezuhanva, kezdetét veszi életük legnagyobb 
története. A kalandvígjáték Jules Verne azonos 
című regényének filmadaptációja.

A régi város
Lee Chandler bátyja halála után hazatér szülővárosába, hogy tizenhat éves unokaöccsével törődjön. Itt aztán felelevenedik számára a 
múlt, és kénytelen szembenéznie azzal, ami elválasztotta annak idején családjától, valamint a várostól, ahol felnőtt. (2 Oscar-díj – leg-
jobb: férfi főszereplő: Casey Affleck; forgatókönyv; 4 Oscar-díj-jelölés – legjobb: film; rendező; férfi mellékszereplő: Lucas Hed-
ges; női mellékszereplő: Michelle Williams). Manchester by the Sea, amerikai dráma, 2016, 137 perc. Forgatókönyvíró, rendező: 
Kenneth Lonergan. Szereplők: Casey Affleck (Lee Chandler), Ben O’Brien (fiatal Patrick), Kyle Chandler (Joe), Missy Yager (Mrs. Olsen)
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