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Rejtelmes bűnügyi nyomozás
Magyarországon 2012-ben megje-
lent egy izgalmas francia krimi, 
Bernard Minier A fagy című alkotá-
sa. A skandináv bűnügyi fi lmek ha-
tását tükröző sorozat kísértetiesen 
kezdődik: a pireneusi Saint-Martin 
kisvárosban felfedeznek a sífelvo-
nó egyik állomásánál egy levágott 
fejű lovat. A ló a dúsgazdag és 
befolyásos üzletember, Eric Lom-
bard tulajdona volt. A különös ügy 
kivizsgálásához kirendelnek egy 
rendőrkapitányt, Martin Sevazt, 
akinek a munkáját egy helyi ren-
dőrnyomozó, Irene Ziegler segíti. 
A DNS-nyomok egy sorozatgyilkos-
hoz, Julian Hirtmannhoz vezetnek, 
aki évek óta szigorúan őrzött, 
pszichiátriai börtönben rabosko-
dik. A sorozatgyilkost annak idején 
Sevaz buktatta le. A fagy című fran-
cia bűnügyi sorozatot február 11-től 
kedd esténként sugározza a Duna 
Televízió.

Vándorszínészek életképe
Makk Károly és Darvas Iván 
szerencsésen összefűződő alkotói 
pályája 1954-ben a Liliomfi val 
kezdődött. Egyiküknek sem első 
fi lmje – igaz Makk Károly debütáns 
fi lmje, az Úttörők elveszett –, de 
mindkettőjüknek meghatározó a 
pályáján a Szigligeti Ede vígjátéka 
alapján készült fi lm. 1954-ben egy 
vándorszínészek életéről, szerel-
mi históriáiról szóló, a színészet 
mellett hitet tevő, fi atalos, vidám 
fi lm meglehetősen szokatlan volt 
a termelési fi lmekhez szokott 
közönségnek. De hálás volt érte. 
Az emberek tódultak a moziba, s 
Darvas Iván hetek alatt sztár lett. 
De a fi lm amúgy is elkényeztette 
a jó színészekért rajongó néző-
ket, hiszen a magyar színjátszás 
színe-java kapott lehetőséget 
jutalomjátékra. Krencsey Marian-
ne, Garas Dezső, Ruttkay Éva, Pécsi 
Sándor, Dayka Margit. Makk Károly 
megmutatta, hogy képes túllépni 
a magyarországi mozivígjátékok 
sablonos világán, Darvas Iván Lili-
omfi ja pedig egy ma is szerethető, 
a kor színészi manírjaitól mentes, 
örökifj ú alakítás. A Liliomfi  című 
alkotást február 16-án tekinthetik 
meg a Duna Televízió nézői.

Nagyszülők hatalmi harca
Ethel és Norman Thayer, az idős 
házaspár 48 éve minden nyarat 
az Aranytó partján tölt. De ez a 
48. nem várt konfl iktusokat hoz 
számukra: Chelsea, elvált lányuk 
meglátogatja őket új élettársával, 
Bill-lel és annak kisfi ával, Billyvel. 
A lány arra kéri szüleit, vállalják el 
a kisfi út addig, míg ők Európába 
utaznak. Ethel és Norman szo-
rongva kezdik meg „nagyszülői” 
teendőiket, Norman és Billy között 
hatalmi harc kezdődik, ami foko-
zatosan mély barátságba megy át. 
Az utazásáról visszatérő Chelsea 
csodálkozva fi gyeli azt a kapcso-
latot, amelyre ő mindig is vágyott 
apjával. Hirtelen megérzi, talán ez 
volt az utolsó együtt töltött nyár az 
Aranytó partján. Az aranytó című 
fi lmet február 14-én sugározza a 
Duna Televízió.

A CSELEKMÉNY HELYSZÍNÉÜL ANGLIA EGYIK ÉSZAKI VÁROSÁNAK ELSŐ DIVATÁRUHÁZA SZOLGÁL

Női felemelkedés a Viktória-korban

A vidékről érkezett Denise az angliai divatáruház női osztályán kezdi felemelkedését az alkalmazottak szigorú rend szerint felépített ranglétráján

Vittoria Puccini címszereplő. Oriana Fallacinak alapos ismerete és kritikai meglátása volt az iszlámról

A Hölgyek öröme romantikus 
szerelmi történet, amelynek 
hősei egy beköszöntő új kor 
kihívásait követik, miközben 
szembe kell nézniük a múlt-
jukból utánuk nyúló titkokkal 
is. Az angol tévéfi lmsorozatot 
február 8-tól szombat estkén-
ként sugározza M5-ös csatorna, 
ismétlés éjjel.

A BBC 2012-ben készült nyolc-
részes tévéfi lmsorozata a Vik-
tória-kor forgatagába helyezi 

Émile Zola azonos című regényének 
cselekményét. Az addig példa nélküli 
fejlődésnek indult Anglia egyik észa-
ki városának első divatáruháza szol-

gál a cselekmény helyszínéül, amely-
nek középpontjában egy vidékről 
felkerült ifj ú hölgy áll, akit magával 
ragadnak a modern világ kápráza-
tos újdonságai. Az érzékeny, ugyan-
akkor céltudatos Denise az áruház 
női osztályán kezdi felemelkedését 
az alkalmazottak szigorú rend sze-
rint felépített ranglétráján, intrikák 
és konfl iktusok során át, kivívva a 
tulajdonos, a merész és zseniális üz-
letember, John Moray megkülönböz-
tetett fi gyelmét. Moray szeme azon-
nal megakad a bájos fi atal lányon, 
amint megpillantja az áruházában, 
ám a puszta vonzalmon túl őszinte 
nagyrabecsülést is érezni kezd irán-
ta, amint Denise egyre másra adja 
bizonyságát, hogy a csinos külső mö-
gött egy éles eszű és tehetséges üz let-

asszony rejtezik. Moray-t eközben 
nagyhatalmú befektetőjének elké-
nyeztetett és nem kevésbé céltuda-
tos lányához, Katherine Glenden-
ninghez fűzik érzékeny szálak.

A Hölgyek öröme romantikus 
szerelmi történet, amelynek hősei 
egy beköszöntő új kor kihívása-
it követik, miközben szembe kell 
nézniük a múltjukból utánuk nyúló 
titkokkal is. Az angol verzióban The 
Paradise címen futó sorozat fősze-
repeit Joanna Vanderham, Emun 
Elliott (Prometheus; Trónok harca) 
és Elaine Cassidy (A Harper-sziget; 
Felicia utazása) alakítják. Az an-
gol tévéfi lm sorozatot február 8-tól 
szombat esténként tekinthetik meg 
az érdeklődők az M5-ös csatornán, 
ismétlés éjjel.

 » Az angol 
verzióban The 
Paradise címen 
futó sorozat 
főszerepeit Joan-
na Vanderham, 
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Elaine Cassidy 
alakítják. 

O riana Fallaci olasz író botrányok-
kal kísért sikeres újságírói pályát 

futott be. Hírhedten rossz természete 
sokszor beárnyékolta azt a tehetsé-
get és elkötelezettséget, ami a 20. 
század második felének leghíresebb 
olasz újságírójává tette. A törékeny-
nek tűnő, ám hatalmas belső erőkkel 
bíró Oriana világszerte híres volt a 
háborús övezetekben és a forradalom 
területéről adott tudósításairól, inter-
júiról a világ vezetőivel 1960-tól egész 
a 80-as évek végéig. Alapos ismerete 
és kritikai meglátása volt többek kö-
zött az iszlámról, de számos katonai 
elnyomás alatt élő országról is. Fallaci 
hosszan tartó, gyógyíthatatlan beteg-
ségben szenvedett, és 2006-ban, 77 
éves korában egy fi renzei kórházban 
érte a halál. Megszállott igazságke-
reséséről a következőképpen beszélt: 
„Az újságírás különleges és szörnyű 
kiváltság. Minden szakmai tapasz-
talatomért a lelkem egy darabjával 
fi zetek. Mindegyik portré az enyém. 
Ezek különös keverékei eszméimnek, 
temperamentumomnak, türelmem-
nek, minden a kérdésekhez vezet. Az 

interjú az én szerelmi történetem.” 
Oriana Fallaci nemzetközi médiasztár 
volt, még mielőtt ez a fogalom meg-
született volna. 2019. június 29-én lett 
volna 90 éves. Az Oriana életrajzi fi lm 

címszereplője Vittoria Puccini (Elisa 
di Rivombrosa, A hűtlenség ára, Cso-
dálatos Bocaccio, A hely). A Marco 
Turco rendezte alkotást február 16-án 
este tekinthetik meg a Petőfi  Tv nézői.

A megszállott igazságkereső élettörténete

 » Oriana Fallaci 
2006-ban, 77 éves 
korában halt meg.




