
Fanny és Alexander

Fanny és Alexander 1907 karácsonya után elveszti édesapját, aki 
jómódú és szabad életvitelű színészdinasztia tagja volt. Édes-
anyjuk a gyászév letelte után férjhez megy egy lutheránus püs-
pökhöz. A történetet a két gyermek szemeivel láthatjuk kibonta-
kozni. Ingmar Bergman önéletrajzi drámáját két Aranyglóbusz díj-
ra is jelölték. (4 Oscar-díj – legjobb: idegen nyelvű film; opera-
tőr; látványtervezés; jelmeztervezés; 
2 Oscar-díj-jelölés – legjobb rendező, 
forgatókönyvíró: Ingmar Bergman)

Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt?

Andie, a Nőmérő Magazin rovatvezetője vadonatúj témával ruk-
kol elő, amelynek címe: Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap 
alatt? Azonban ehhez gyorsan fel kell szednie egy pasit, akit az-
tán tíz nap alatt különféle módszerekkel a szakításba kergessen. 
Benjamin, a menő reklámügynök egy sokat ígérő megbízást akar 
megszerezni mindenáron. Vakmerősége odáig fajul, hogy a siker 
érdekében fogadást köt: 10 nap alatt magába bo-
londít egy nőt, akit kijelölnek neki. A véletlen úgy 
hozza, hogy az áldozat épp Andie lesz.

A hihetetlen család

Mr. Irdatlan megbecsült szuperhős volt mindaddig, míg egyszer 
az egyik fontoskodó rajongója miatt majdnem tömegszerencsét-
lenséget okozott. A sajtó nyomására ekkor a kormány úgy dön-
tött, hogy megtiltja a szuperhősök ténykedését. Ezután Mr. Irdat-
lan Bob Parr néven telepedett le családjával a Metroville kertvá-
rosban. Egy napon rejtélyes megbízó jelentkezik nála, akinek ké-
résére a szuperhős szigorúan titkos megbízás-
ba kezd, majd elindul egy távoli szigetre. (2 Os-
car-díj – legjobb: animációs film, hangvágás)

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes, a legendás mesterdetektív, aki közelharcban 
legalább olyan verhetetlen, mint a logikus gondolkodásban, éle-
te egyik legnagyobb problémájával kerül szembe. Hű társával, dr. 
Watsonnal közösen Lord Blackwood nyomába vetik magukat. Ha 
nem oldják meg időben a szövevényes problémát, az végzetes kö-
vetkezményekkel járhat az egész brit birodalomra nézve. Alakítá-
sáért Robert Downey Jr.-t Aranyglóbusz 
díjjal jutalmazták. (2 Oscar-díj-jelölés – 
legjobb: látványtervezés; filmzene)

FIFA-világbajnokság 2018, döntő

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság végső megmérettetését 
Moszkvában rendezik a 81 ezer férőhelyes Luzsnyiki Stadionban. 
A 21. világbajnokság fináléját megelőzően körülbelül húszper-
ces záróceremóniát is szerveznek. A korábbi húsz világbajnok-
ságot kilencszer a dél-amerikaiak, tizenegyszer pedig az európai-
ak nyerték. Eddig csupán nyolc ország tudta megszerezni a világ-
bajnoki aranyérmet: Brazília (5), Németország 
(4), Olaszország (4), Argentína (2), Uruguay (2), 
Anglia (1), Franciaország (1), Spanyolország (1).

Roman J. Israel, Esq.
Roman J. Israel liberális ügyvéd, aki a jó ügyért harcol a szegények oldalán. Amikor a partnere, cégének vezetője szívrohamot szen-
ved, ő veszi át az irányítást. Hamarosan felfedez néhány furcsaságot a cégről, amely arra utal, hogy a vállalat elsődleges célja mégsem 
a szegények megsegítése. (1 Oscar-díj-jelölés – legjobb férfi főszereplő: Denzel Washington). Roman J. Israel, Esq., amerikai drá-
ma, 2017, 129 perc. Rendező, forgatókönyvíró: Dan Gilroy. Szereplők: Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Colin Farrell (George 
Pierce), Carmen Ejogo (Maya Alston), Sam Gilroy (Connor Novick), Hugo Armstrong (Fritz Molinar), Amanda Warren (Lynn Jackson)

Denzel Washington
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