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Életmentő időutazás 
a Föld gyomrába 

V incent Ward metaforikus törté-
netében a tizenharmadik századi 

Cumbriában a lakosságot pestisjár-
vány tizedeli. Az emberek elkeseredet-
ten keresik a módját, hogyan békítsék 
meg Istent, hogy végre levegye róluk 
az átkát. Griffi  n (Hamish McFarlane), 
a falubeli kisfi ú látomásában egy 
katedrálist lát, ahová keresztet kell 
állítani, és a fekete halál végleg el-
hagyja népét. Hogy ezt megtehessék, 
le kell ereszkedniük a Föld gyomrába, 
gépezettel alagutat ásva kell átkelni 
egy új nagyvárosba, ahol az öntők 
elkészítik a súlyos keresztet, amit 
a templomtoronyra kell elhelyezni. 
Griffi  n bátyja, Connor és barátai ele-
get tesznek az isteni útmutatásnak, és 
követik öccsét a mélybe. A kis csapat 
időutazással a 20. század Aotearoá-
jába (Új-Tengerföld vagy Új-Zéland) 
furcsa forgatagába kerül. A székesegy-
házban egyiküknek fel kell ajánlania 
az életét a Mindenhatónak, de vajon 
ki legyen az? A fi lm erős képi világa 
szinte beleég a néző szemébe. A falu 
mindennapjait kontrasztos, mocskos, 
sötét, zajos nyomasztó képekkel tárja 
elénk, és csak a vízió, Griffi  n álom-
világa, illetve a másik, modern kori 
világban játszódó jelenetek színesek. 
Noha ezek is sötét tónussal festik meg 
a reménytelenséget, amiben egyedül a 
fáklyák tüze, illetve a kereszt kiön-
tésének folyama ad némi melegsé-
get és biztató fényt. Vincent Ward 
A navigátor – Középkori Odüsszeia 
című fi lmjét november 27-én késő este 
sugározza a Duna Televízió.

Bonyodalmas dráma
John Cassavetestől

John Cassavetes színészként 
abszolút profi  volt, olyan nagy 

hollywoodi fi lmekben játszott, mint 
A piszkos tizenkettő vagy a Rosemary 
gyermeke, fi lmkészítőként azonban 
annyira a maga útját járta, hogy még a 
független fi lmesek köréből is kilógott. 
A rázósabbnál rázósabb élethely-
zetekbe vetett színészeit kamerája 
olyan keresetlenül követi, hogy az az 
érzésünk lehet, a való életből elkapott 
pillanatokat látunk. Legyenek akár 
a New York-i éjszakában kóborló 
fi atalok, egy munkásosztálybeli 
házaspár, életközépi válságba jutott 
hölgyek vagy színpadi színészek egy 
nehéz próbafolyamat során, Cassave-
tes olyan közelségből láttatja esen-
dőségüket, lelkük minden árulkodó 
rezdülését, ami egészen egyedülálló a 
fi lmművészetben.

A rendezői életmű öt fontos da-
rabját már láthatták műsorunkon, 
kezdve az 1974-ben készült Egy hatás 
alatt álló nővel, amely Cassavetes 
való életbeli felesége, Gena Rowlands 
hatalmas alakítására épül. Láthatjuk 
forradalmian újszerű első fi lmjét, a 
New York árnyait 1959-ből, a testi-lelki 
közelképek fi lmjét, az Arcokat, aztán 
a Premiert (1977), amelynek drámája 
egyszerre bonyolódik a színpadon és 
a színpadon kívül, illetve a gengsz-
terfi lm és a fi lm noir stíluselemeinek 
sajátos variációját megvalósító Egy 
kínai bukméker meggyilkolását. 
A Premier című fi lmet november 28-
án este sugározza az M5-ös csatorna.

A FORDULATOKBAN GAZDAG SOROZATBAN KÉT FIATAL SORSA, FELNŐTTÉ VÁLÁSA RAJZOLÓDIK KI

Landolás a nagybetűs életbe

Martin David azt a megbízást kapja, vadássza le a kihaltnak tartott tasmán tigris utolsó példányát

A török sorozat főszereplői Alina Boz és Alp Navruz

Az emberi kapcsolatok, a 
szereplők jellemfejlődése és 
egymáshoz való viszonyuk áll a 
Fogd a kezem középpontjában. 
A török sorozatot november 29-
től sugározza a Duna Televízió.

A népszerű Sorsok útvesztője a 
végéhez közelít, azonban a tö-
rök sorozatok szerelmeseinek 

egy pillanatig sem kell szomorkodni-
uk, a Duna Televízión november 29-
től jön a fi atalos lendülettel teli Fogd 
a kezem. A 2018-as gyártású – eredeti 
címén: Elimi Birakma – török sorozat 
több díjjelölést is kapott mind Török-
országban, mind nemzetközi szin-
ten. A több szálon futó, fordulatok-
ban gazdag telenovellában két fi atal 
sorsa, felnőtté válása rajzolódik ki.

Azra (Alina Boz) és Cenk (Alp 
Navruz) története két azonos világ-
ból érkező, hasonló anyagi háttérrel 
rendelkező ember találkozása, akik 
most ismerkednek a nagybetűs élet-
tel. Minden az Egyesült Államokból 
hazafelé, vagyis Isztambulba tartó 
repülőn kezdődik, és csomagjaik 
összekeveredésének köszönhetően 
a gép landolását követően is folyta-
tódik. Azra egy gasztroiskola elvég-
zése után tér vissza szülőhazájába, 
hogy étterem-tulajdonos édesapjá-
nak segítsen, azonban egy gázrob-
banást követően váratlanul elveszti 
apját, akinek felhalmozott adóssá-
gai miatt az utcára kerül autista öcs-

csével, Merttel együtt. A helyzetet 
tovább nehezíti, hogy Mert eltűnik. 
A történet másik szálán a szintén 
jómódú Cenk áll, aki azután tér visz-
sza Törökországba, hogy kirúgták 
az egyetemről. A családi vállalkozá-
sukat, amelynek ő a várományosa, 
nagymamája, Mrs. Feride vezeti, 
aki miután megtudja, hogy unokája 
nem fejezte be az egyetemet, jobb-
nak látja, ha a fi út végigvezeti azon 
a bizonyos szamárlétrán. Így kerül 
Cenk a konyhára, ahol útjaik Azrá-
val ismét keresztezik egymást, hi-
szen Mrs. Feride a lányt szintén al-
kalmazza apja halála után. Cenkkel 
együtt indulnak Mert keresésére.

Természetesen, ahogy az életben 
is, semmi sem olyan egyszerű, mint 
amilyennek tűnik. Vérbeli szappan-
operához híven több szálon futó 
cselekmény, érzelmek, nehéz dön-
tések, szerelmek és félreértések 
tarkítják a Fogd a kezemet. Hogyan 
boldogul Azra édesapja halála 
után? Sikerül-e megtalálniuk Mer-
tet? Hogy éli meg az autista kisfi ú 
mindezt? Mire képes a szerelem? 
Mit tesz meg az ember szerelméért 
és családjáért? Mi van, ha a kettő 
között választani kell?

Az Elimi Birakma fókuszában az 
emberi kapcsolatok állnak, a sze-
replők jellemfejlődése és egymáshoz 
való viszonyuk. A Fogd a kezem című 
sorozatot november 29-től hétközna-
ponként tekinthetik meg a Duna Te-
levízió nézői.

A tasmán tigris a huszadik század-
ban kihalt fajok közé tartozik, újra 

és újra hallani azonban híreket, hogy 
a tasmániai vadonban itt-ott láttak 
egy-egy példányt. A zsoldos Martin 
David (Willem Dafoe) azt a megbízást 

kapja egy katonai biotechnikai cégtől, 
hogy vadássza le e kihaltnak tartott faj 
utolsó példányát, és hozza el nekik az 
általuk kért testrészeket, amelyeket fel 
akarnak használni közelebbről meg 
nem jelölt fejlesztéseikhez. Martin bio-

lógusnak mondva magát, érkezik meg 
a szigetállam vadonjának peremére, 
ahol egy családnál vesz ki szállást. 
Miközben a zöldpárti tiltakozók miatt 
ingerlékeny favágók az első pillanattól 
ellenségesen fogadják jelenlétét, az 
apa rejtélyes eltűnése óta zsibbadt fá-
sultságban élő anya és két kisgyerme-
ke az otthon érzelmi hátterét jelentik 
számára. A vadonba tett felfedezőútjai 
egy idő után eredményre vezetnek, 
nyomokat talál, amelyek elvezethetik a 
rejtélyes vadállathoz, ám megbízóinak 
türelme addigra lejárt, és másik zsol-
dost küldtek ki ugyanerre a feladatra; 
a játszma innentől pedig már nemcsak 
a tasmán tigris számára élet-halál kér-
dése. A 2011-ben készült ausztrál fi lm 
a vadon és a civilizáció határvidékét, 
a hátborzongató tasmániai erdősége-
ket használja hátterül egy olyan törté-
nethez, amelyben egy magányos hős 
erőfeszítései és egy arctalan, szinte 
korlátlan pénzzel és hatalommal ren-
delkező szervezet pusztító ereje állnak 
szemben egymással. Willem Dafoe 
mellett a fi lm további főbb szerepeit 
Frances O’Connor és Sam Neill alakít-
ják, a rendező Daniel Nettheim volt. 
A fi lmet tizenegy kategóriában jelölték 
az Ausztrál Filmakadémia díjára. A va-
dász című alkotást december elsején 
este tekinthetik meg az érdeklődők 
a Petőfi  Televízióban.

Egy magányos hős erőfeszítései a tasmániai vadonban
 » A 2011-ben 

készült ausztrál 
fi lm a vadon és a 
civilizáció határ-
vidékét használja 
hátteréül.




