
Az ifjú Viktória királynő

IV. Vilmos angol király haldoklik, és törvényes örököse nem lévén, 
az ifjú Viktória hercegnő a trón várományosa. Az alig tizennyolc 
éves lánynak nem volt boldog gyermekkora, poroszos nevelésben 
részesült, az anyja állandó ellenőrzés alatt tartotta. John Conroy, 
a tanácsadó egy napon megpróbálja rávenni őt, hogy írjon alá 
egy megállapodást, miszerint anyja lesz a régens, míg Viktória el 
nem éri a huszonöt éves életkort. (1 Oscar-díj – 
legjobb jelmeztervezés; 2 Oscar-díj-jelölés – 
legjobb: látványtervezés; smink)

Utódomra ütök

Hiába a két ikergyermek, a rengeteg akadály legyőzése, Greg 
Bekúr még ma is, tíz évvel az első találkozásuk óta jelentékte-
lennek érzi magát a szigorú apósa, Jack Byrnes mellett. Azon-
ban elérkezik az idő, amikor be kell bizonyítania a gyanakvó 
apósának, hogy alkalmas-e átvenni a családfő szerepét. Miköz-
ben a Bekúr és a Byrnes família tagjai születésnapi zsúrra ké-
szülnek, Gregnek el kell nyernie az ikrek suliját 
vezető igazgatónő jóindulatát, és túl kell járnia 
a  házát renováló simlis kivitelező eszén.

A hobbit: Az öt sereg csatája

Folytatódik Bilbó, a hobbit nagy kalandja, tizenhárom törp, vala-
mint Gandalf, a mágus társaságában. Utazása során Bilbó kilá-
tástalan helyzetekből menti ki barátait, hatalmas pókokkal harcol, 
szerencséje és esze segítségével pedig még a tündék királyának 
börtönéből is ki tudja szabadítani a törpöket. Ebben segítségére 
lesz egy aranygyűrű, amely titokzatos módon láthatatlanná teszi 
őt. Peter Jackson alkotását BAFTA-díjra 
jelölték vizuális effektusokért. (1 Oscar-
díj-jelölés – legjobb hangvágás)

Thor: Ragnarök

A Bosszúállók: Ultron kora eseményei után Thornak továbbra is 
látomásai vannak álmában, amelyben a Ragnarököt, avagy az 
asgardi világvégét és a végtelen köveket látja. Hosszas utazásba 
kezd, amely során a kövek után kutat, ám nem éri el célját, ekkor 
pedig a pusztítás nyomát kezdi követni, így lyukad ki Surtur, a tűz-
démon birodalmában, ahol fogságba esik. Ha nem szabadul ki be-
börtönzéséből, illetve tér vissza időben, 
az asgárdi civilizáció megsemmisülhet 
a  könyörtelen Hela uralkodása alatt.

Hotel Transylvania

Drakula gróf ötcsillagos erdélyi luxusszállodájában a szörnyek, il-
letve azok családjai távol kerülhetnek az emberi világ zajától. Itt 
rejtőzik többek között Frankenstein, a láthatatlan ember és Mú-
mia is. Ám egy napon Jonathan, a halandó véletlenül betéved 
a  hotelbe, és elkezdődnek a bonyodalmak. A grófnak meggyűlik 
a baja, mert ő nemcsak szállodaigazgató, hanem apa is, aki ed-
dig sikerrel óvta lányát a valódi világ borzalmai-
tól, de most minden megváltozik. (1 Aranygló-
busz díj jelölés – legjobb animációs film)

Julie kisasszony
1890-ben járunk Észak-Írországban. Miss Julie, a gazdag gróf gyönyörű lánya kikezd apja inasával, Johnnal, aki mellesleg a szakácsné jegye-
se. A társadalmi és vallási szabályok tiltják, hogy gazda és szolgálója között bármiféle viszony létrejöhessen, így szükségszerűen el kell vál-
niuk egymástól. A kétszeres Oscar-jelölt Liv Ullmann rendezésében forgatott produkció August Strindberg azonos című, 1889-ben írt szín-
darabja alapján készült. Miss Julie, norvég–brit–francia–ír romantikus dráma, 2014, 129 perc. Rendező, forgatókönyvíró: Liv Ullmann. 
Szereplők: Jessica Chastain (Miss Julie), Colin Farrell (John), Samantha Morton (Kathleen), Nora McMenamy (Miss Julie gyerekként)

Jessica Chastain
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