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JFK: A nyitott dosszié

Jim Garrison, a New Orleans-i kerületi ügyész kezdetben nem ké-
telkedett a hivatalos vizsgálati eredményben, miszerint John F. 
Kennedy amerikai elnököt Lee Harvey Oswald magányos merénylő 
lőtte le. Ámde az évek során számos zavaró információ jut el hozzá, 
amelyeknek köszönhetően megszállottja lesz az igazság kideríté-
sének. (2 Oscar-díj – legjobb: operatőr; vágás; 6 Oscar-díj-jelö-
lés – legjobb: film; rendező; férfi mellékszerep-
lő: Tommy Lee Jones; adaptált forgatókönyv; 
eredeti filmzene; hangkeverés)

Coco

Annak ellenére, hogy a családja ősidők óta megveti a zenét, a 12 
éves Miguel arról ábrándozik, hogy egyszer neves muzsikus lesz, 
akárcsak a bálványa, Ernesto de la Cruz. Rejtélyes események 
láncolatát követően a fiú előtt megnyílik a holtak bámulatos vilá-
ga, ahol bizonyítani tudja a tehetségét. Varázslatos útja során ösz-
szeakad a simlis Hectorral, és együtt próbálják megfejteni a tit-
kot, ami fényt derít Miguel családjának valódi tör-
ténetére. (2 Oscar-díj – legjobb: animációs film; 
eredeti filmdal: Remember Me)

Star Wars 3. rész: A sithek bosszúja

Három küzdelmes esztendő után a klónok háborúja a végéhez kö-
zeledik, a Galaktikus Köztársaságot teljesen kifárasztotta a hábo-
rú. Palpatine szenátor óriási hatalomra tesz szert, majd megalakít-
ja a Galaktikus Birodalmat. A szenátor legközelebbi fegyvertársa, 
Anakin Skywalker egyre többet tud meg az Erő, illetve a hatalom 
igazi természetéről, mégis ellenáll a sötét oldal csábításának; tudja, 
ha enged, elveszíti szerelmét, Amidalát, aki 
nemsokára megszüli közös gyermeküket. 
(1 Oscar-díj-jelölés – legjobb smink)

Míg a jackpot el nem választ

Joy McNally egy nagy csalódást szeretne elfelejteni, Jack Fuller pe-
dig bármilyen csalódást elkerülni jön Las Vegasba. A véletlen úgy 
hozza, hogy este együtt buliznak, éjszaka viccből összeházasod-
nak, és reggel egymás mellett ébrednek. De nem csupán egy házas-
társat nyertek az éjjel, hanem meg is gazdagodtak: egy játékgép-
pel megütötték a főnyereményt. De vajon kié lesz a vagyon? Azon-
nal beindul a kölcsönös hadviselés, mézeshetekről 
szó sincs. Csapdákról, támadásokról és sorozatos 
átverésekről annál inkább.

Az ügynökség

Edward Wilson egyenes ember, aki nagyra tartja a becsületességet 
és a józan előrelátást. Hozzáállása is segítette abban, hogy munkát 
kapjon az újonnan alakult OSS-csoportban (későbbi CIA). Munká-
ja során azonban az országot uraló hidegháborús hangulat az iro-
dába is begyűrűzik. Egyre furább gondolatai támadnak, végül már 
senkiben sem bízik meg. Ám a munkájával kapcsolatos elhivatott-
ságának megvan az ára, kénytelen feláldozni ko-
rábbi ábrándjait és a házaséletét is. (1 Oscar-díj-
jelölés – legjobb látványtervezés)

Fék nélkül
Wile biciklis futár Manhattanben, aki egy napon felvesz egy borítékot, amelyet a város másik végébe kell szállítania. Ez nem tűnik nagy feladat-
nak egészen addig, amíg kiderül, hogy a csomag egy korrupt rendőr adatait tartalmazza, amelyet nemcsak a címzett szeretné megszerezni. 
Premium Rush, amerikai akció-thriller, 2012, 91 perc. Rendező: David Koep. Forgatókönyvírók: David Koepp, John Kamps. Szereplők: Joseph 
Gordon-Levitt (Wilee), Wolé Parks (Manny), Dania Ramirez (Vanessa), Michael Shannon (Bobby Monday), Sean Kennedy (Marco), Kymberly 
Perfetto (Polo), Anthony Chisholm (Tito), Kevin Bolger (Squid), Aasif Mandvi (Raj), Lauren Ashley Carter (Phoebe), Darlene Violette (Debra)
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