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A harminchét éves Mike élete nem úgy sikerült, ahogy azt elképzel-
te. Sikeres sportkarrier és egyetemi ösztöndíj várt rá, viszont lemon-
dott róluk a szerelme kedvéért. Fiatalon családot alapított, gyerekei 
születtek. Házassága azonban tönkrement, most pedig a haverjánál 
húzza meg magát. Egy nap azt kívánja, bárcsak visszamehetne a kö-
zépiskolás éveibe, hogy megváltoztathassa azt. Másnap arra ébred, 
hogy újra tizenhét éves. A  People’s Choice 
Awards közönségdíjon a produkciót a leg-
jobb vígjáték kategóriában jelölték.

A Madagaszkár pingvinjei

A történet bemutatja miként lett négy közönséges pingvinből a 
Madagaszkár nagydumás és vakmerő harcképességekkel megál-
dott szuperhőse. Miután Kapitány, Kowalski, Rico és Közlegény 
otthagyják a cirkuszt, újabb kaland közepébe csöppennek. Feltű-
nik a színen Dave, a bosszúszomjas polip, aki a fejébe veszi, hogy 
örök időkre eltörli a pingvineket a Föld színéről. A négy vízima-
dár ekkor kénytelen egyesíteni az erejét az Észa-
ki Szél nevű földalatti szervezettel, hogy együtt 
harcba szállhassanak a közös ellenség ellen.

Perzsia hercege: Az idő homokja

A perzsa király örökbe fogadja Dastant, a bátor utcagyereket. Fel-
nőve kiváló herceg és bátor harcos lesz belőle. A perzsák megtá-
madják Alamut városát, amelynek hercegnője, Tamina őrzi az idő 
homokóráját és egy különleges tőrt, ezek segítségével visszafor-
dítható az idő kereke, viszont mindez az emberi civilizáció pusz-
tulásával járna. Dastannak hamarosan menekülnie kell, amikor 
álnok módon a nevelőapja, a király meggyilkolá-
sával vádolják. A kalandfilm a 2003-ban készült, 
azonos című videójáték alapján.

Kong: Koponya-sziget

A Csendes-óceán egyik távoli, feltérképezetlen szigetére különös 
expedíció érkezik. A vegyes csapat kutatókból, természettudósok-
ból, üzletemberekből áll össze, de még katonák is vannak közöt-
tük. Mindannyian a sziget belsejét szeretnék megismerni. Az erdő 
első látásra ősi, háborítatlan paradicsomnak tűnik, azonban a lát-
szat csal. A sűrűben egyre mélyebbre jutók ugyanis nem tudják, 
hogy átléptek egy határt, és már Kong, a legendás 
óriásgorilla területén járnak. (1 Oscar-díj-jelölés 
– legjobb vizuális effektusok)

Férjek és feleségek

Amikor Jack és Sally bejelentik a szakításukat, kisebb megrendü-
lést okoznak barátaiknak, Gabe-nek és Judynak. Megrázkódtatá-
suk fő oka az, hogy az ő viszonyuk is már megromlott, de erre csak 
most ébredtek rá. Így miközben Jack és Sally vidáman élik életü-
ket, és új embereket ismernek meg, Gabe és Judy kapcsolata egy-
re siralmasabbá válik, és ők is új kalandok után néznek. Judy Davist 
alakításáért Aranyglóbusz díjra jelölték. (2 Oscar-
díj-jelölés – legjobb női mellékszereplő: Judy 
Davis; eredeti forgatókönyv: Woody Allen)

Mad Max: A harag útja
A Mad Max-széria negyedik része a jövőbeli világunk egyik elsivatagosodott vidékén játszódik, ahol az üzemanyag és a víz hiánycikk. A történet 
a lázadó Max napjai körül zajlik, aki Furiosával összefogva menekül Halhatlan Joe és hadserege elől. (6 Oscar-díj – legjobb: látványtervezés; 
jelmeztervezés; vágás; hangvágás; hangkeverés; smink; 4 Oscar-díj-jelölés – legjobb: film; rendező; vizuális effektus; operatőr). Mad 
Max: Fury Road, amerikai–ausztrál sci-fi akció-kalandfilm. 2015, 120 perc. Rendező, forgatókönyvíró: George Miller. Szereplők: Tom Hardy 
(Max Rockatansky), Charlize Theron (Furiosa Imperátor), Hugh Keays-Byrne (Halhatlan Joe), Nicholas Hoult (Nux), Nathan Jones (Rictus)
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