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Éjsötét árnyék

A Collins család 1752-ben Amerikába ment új életet kezdeni. A  ha-
lászatból meggazdagodtak, majd kisvárost építettek Maine állam-
ban, ami a nevüket viseli. Két évtizeddel később Barnabas vezeti 
a birtokot, gazdagságánál csak a nők iránti vágya nagyobb. Ám 
elkövet egy hibát: összetöri egy boszorkány szívét, aki bosszúból 
elátkozza. Közel két évszázaddal később Barnabas véletlenül ki-
szabadul a sírjából. A férfi visszatér a régi birtokra, 
és találkozik a zavaros utódaival. Úgy dönt, vissza-
állítja családja hírnevét.

Nem vénnek való vidék

A Coen testvérek thrillerje egy csendes vidéken játszódik valahol 
a mexikói határ közelében, ahol a környék hirtelen rivális bandák 
harcszínterévé válik, miután a gátlásokat nem ismerő Anton Chi-
gurh egy két millió dollárt tartalmazó táskának a nyomába ered. 
A  film három Aranyglóbusz, illetve két BAFTA-díjat is nyert. (4 Os car-
díj – legjobb: film; adaptált forgatókönyv és rendezés: Ethan 
Coen, Joel Coen; férfi mellékszereplő: Javier 
Bardem; 4 Oscar-díj-jelölés – legjobb: operatőr; 
vágás; hangvágás; hangkeverés)

Jurassic World

Huszonkét évvel a Jurassic Parkban történtek után Isla Nublaron 
megvalósul a dinoszauruszpark projekt, az új látványosság Jurassic 
World néven nyitja meg a kapuit. Amikor azonban a tudósok külön-
böző génekből megpróbálják létrehozni az Indominus Rex nevű hib-
rid dinoszauruszt a laboratóriumban, katasztrófa történik, amelynek 
súlyos következményei az egész szigetet érintik. A Steven Spielberg 
által is finanszírozott kalandfilmet a People’s Choice 
Awards közönségdíjon a legjobb produkció kategó-
riában jelölték.

Serena

George Pemberton és felesége, Serena Észak-Karolinában teleped-
tek le a nagy gazdasági világválság közepén, és fakitermelő vállal-
kozásba kezdtek. Ezen a barátságtalan hegyvidéken Serena gyor-
san felnő a feladathoz, és egyenlővé válik a férfiakkal. Csupán egy 
dolog gyengíti őt, hogy megtudja, nem lehet gyermeke. Férjének 
viszont létezik egy törvénytelen fia, aki iránt bosszúszomjas dühöt 
érez. Az Emmy-díjas Susanne Bier rendezésében 
készült romantikus alkotást Ron Rash azonos című 
regénye alapján forgatták.

Megdönteni Hajnal Tímeát

Hajnal Tímea gazdag és gyönyörű modell, aki már nagyon unja a 
felhajtást, egyszerű, nyugodt életvitelre vágyik. A tizenöt éves érett-
ségi találkozóján találkozik Danival, aki hasonló cipőben jár. Bár a 
férfi az esküvőjére készül, valójában megunta az egészet, épphogy 
tűri a menyasszonya meg a családja basáskodását. Az egykori 
osztálytársak némi csevegés és piálás után egymásra találnak a 
ruhatárban. Az egyetlen gond, hogy ezt levideózza 
Bögöcs, a nagyszájú felnőttfilm-producer, aki a  fel-
vétellel megzsarolja Danit.

Lángelmék
A mindennapi mókuskerékbe belefásult David viszonyt kezd kolléganőjével, Kellyvel. Később úgy döntenek, hogy ideje munkaadójukat meg-
szabadítani némi tőkétől. A férfi barátnője segítségével közel 20 millió dollárt lovasít meg, a rendőrség azonban mindezt nem hagyja annyiban. 
Masterminds, amerikai akció-vígjáték, 2016, 95 perc. Rendező: Jared Hess. Forgatókönyvírók: Chris Bowman, Hubbel Palmer, Emily Spivey. 
Szereplők: Kristen Wiig (Kelly Campbell), Zach Galifianakis (David Ghantt), Owen Wilson (Steve), Ross Kimball (Eric Payne), Jason Sudeikis 
(Mike McKinney), Mary Elizabeth Ellis (Michelle), Devin Ratray (Runny), Kate McKinnon (Jandice), Leslie Jones (Scanlon), Ken Marino (Doug)
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