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Miles Teller is játszik a Tom 
Cruise főszereplésével készü-
lő Top Gun-folytatásban. A fiatal 
színész az eredeti filmben el-
hunyt pilóta, Goose fiát alakítja, 
adja hírül az MTI.

Cruise június elején jelentette 
be a közösségi médián, hogy el-
kezdődött a Top Gun: Maverick 
című produkció forgatása. A fil-
met Joseph Kosinski rendezi, 
aki 2013-ban ugyancsak Cruise-
zal forgatta a Feledés című ak-
ció sci-fit.

A produkcióban a régi sze-
replők közül Cruise-on kívül Val 
Kilmer is látható, aki az erede-
ti filmben, amelyet az azóta el-
hunyt Tony Scott rendezett, Tom 
„Iceman” Kazanski hadnagyot, 
Maverick (Cruise) riválisát ala-
kította.

A Top Gun főhőse a pilóta Pete 
‚Maverick’ Mitchell (Cruise) volt, 
aki bekerül a Top Gun-kiképzés 

válogatott legénységbe. Amikor 
azonban barátja, Goose tragikus 
balesetet szenved egy gyakor-
latozás közben, nem akar többé 
repülni, mert magát hibáztatja a 
tragédiáért.

Teller volt az egyik legesélye-
sebb Goose fiának szerepére, 
a The Hollywood Reporter be-
számolója szerint még a floridai 
Clearwaterbe, Cruise otthoná-
ba is elutazott egy tesztfelvé-
telre. Végül Nicholas Hoult és 
Glen Powell elől halászta el a 
szerepet.

Miles Tellert korábban a Be-
avatott-sorozatban, a Whiplash 
című filmben és A fantaszti-
kus Négyesben is láthatták a 
mozinézők. 

Cruise régóta tervezi a nyolc-
vanas évekbeli kultfilm folyta-
tását. A Paramount stúdióban 
készülő Top Gun: Maverick 2019 
júliusában kerül a mozikba.

A fiatal színész is szerepet kapott az ismert film folytatásában
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Miles Teller kapta Goose fiának szerepét a Top Gun folytatásában
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A first ladyt,  Jacqueline 
Bouvier Kennedyt a világ 
egyszerűen csak Jackie-

ként ismerte meg. Az amerikai 
történelem egyik legfiatalabb el-
nökfelesége volt, mindössze har-
mincegy éves, amikor Kennedyt 
beiktatták. Az egész ország ra-
jongott érte, nagy szerepe volt 
abban, hogy JFK elnöksége alatt 
gyökeresen megváltozott az ame-
rikai közvélemény viszonya a Fe-
hér Házhoz és az elnöki párhoz. 
A fiatal, vonzó és intelligens nő 

felfoghatatlan nyomás alá került 
1963 novemberében: dallasi láto-
gatásukkor lelőtték közvetlenül 
mellette ülő férjét az őket szál-
lító autóban. A férfi elvesztését 
követően Jackie-nek felül kellett 

emelkednie a személyes gyászán, 
méltósággal és állhatatosan vitte 
tovább JFK szellemi örökségét és 
mutatott példát az egész világnak. 

A film intim, egyben szívszo-
rító portré, amely megreformálja 

az életrajz műfaját. A címszerep-
lő szemén keresztül mutatja be a 
tragédiát követő néhány nap ese-
ményeit. Elsősorban a dallasi 
merénylet utáni napokkal és he-
tekkel foglalkozik, láthatunk pár 
másodpercet a gyilkosság utáni 
kaotikus pillanatokból és azt is, 
ahogy Jackie a zuhany alatt fér-
je ráfröcskölődött vérét mossa le, 
ahogy a koporsót kíséri és a te-
metésen vesz részt, vagy a gye-
rekeinek magyarázza, miért nem 
jön haza az édesapjuk. Az elnö-
ki tisztségben a férjét követő el-
nökkel és annak feleségével is 
találkozik.

A 2016-os amerikai életrajzi 
drámát ma 23.40-kor tűzte műso-
rára az HBO3 filmcsatorna.
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Kennedynének férje meggyilkolása után is erősnek kell maradnia

Jackie

A first lady méltósággal viselte a férje halálát

Az amerikai elnök, JFK 

meggyilkolását követő 

napokban a felesége, 

Jackie óriási nyomás alá 

kerül. Meg kell küzdenie 

a gyásszal és a traumá-

val, hogy visszanyerje 

hitét, vigasztalja gyer-

mekeit, és továbbvigye 

férje szellemi örökségét.

A majmok bolygója - 
Forradalom

amerikai sci-fi akciófilm, 131 perc, 2014  

Tíz esztendő telt el azóta, 
hogy a félresikerült orvosi 
kísérlet eredményeként meg-
jelentek a szuperintelligens 
majmok a Földön. Tíz év telt 
el, hogy Caesar vezetésével 
a majmok fellázadtak, és ki-
törtek a börtöneikből. Mivel 
erősebbek, okosabbak és 
jobban alkalmazkodtak a kö-
rülményekhez, mint az ember, 
átvették a hatalmat a Földön. 
Az emberiség azonban nem 
pusztult ki teljesen. A túlélők 
kisebb csoportjai békét kötöt-
tek a majmokkal. Mindkét fél 
tudja azonban, hogy ez a béke 
csak átmeneti lesz. 

Rendező: Matt Reeves
Szereplők: Andy Serkis, 
Gary Oldman, Toby Kebbell, 
Jason Clarke
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