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Női felemelkedés a nyomorból
Romain Lucas nevelőotthonok-
ban nőtt fel, családja a lakótelep, 
ahol él. Nagyon korán megtanul-
ta, hogy az ösztöneire hallgasson, 
a logikája irányítsa tetteit, dön-
téseit. Megszokta a sértéseket, a 
megfélemlítést. Mára egy párizsi 
kórház szülészetének ragyogó se-
bésze, aki nemcsak az anyákon, 
sokszor a szinte menthetetlen új-
szülötteken is segít. Az első rész-
ben egy autóbalesetet szenvedett 
állapotos lányt szállítanak be, 
akinek a férje meghal a tragikus 
esetben. Lucas jobbkeze, Roxan-
ne menti meg a kis Simon életét. 
A Maréchal házaspár babáját 
pedig Lucas doktor segíti világra, 
Montfort doktor császármetszését 
felülbírálva. De a bonyodalmak 
ezután kezdődnek az újszülött 
életében. Szereplők: Anthony 
Delon (Dr. Romain Lucas), Mi-
chael Massee (Dr. Jean-François 
Montfor), Clémence Thioly (Ro-
xanne Toulouse), Marius Colucci 
(Gregor Prespoleskian, Prespo), 
Jina Djemba (Camille Dujardin), 
Fanny Cottencon (Mathilde 
Krantz professzornő).
A Nők vészhelyzetben című 
francia tévéfi lmsorozatot március 
23-tól sugározza a Duna Televízió. 

Tíz év anyai szeretet nélkül
Beth háromgyermekes anya és 
sikeres fotós. Osztálytalálkozójára 
magával viszi gyermekeit is. A 
nagy tömegben középső gyerme-
ke, a hároméves Ben eltűnik. A 
hasztalan keresés órái megtörik 
Bethet és az egész családot. Évek 
hosszú sorára van szükség, mire 
férjével teljesen megbékélnek, és 
végre két megmaradt gyermekükre 
tudnak koncentrálni. Csaknem tíz 
évvel később valaki kopog az aj-
tón. Lehetséges, hogy ő lenne az? 
Egy kitartó nyomozónő segítségé-
vel sikerül felderíteni a megkerült 
fi ú múltját, aki nevelőapja szere-
tetétől övezve, teljesen normáli-
san nőtt fel. Vajon szabad-e újra 
megváltoztatnunk az életét annak, 
aki egyszer eltűnt, majd évekkel 
később megkerült? Beth anyai 
érzései felett józan esze kerekedne 
felül, ám újra ellentétbe kerül 
férjével. A Tíz elveszett év című 
fi lmet március 28-án nézhetik meg 
az érdeklődők a Petőfi  Tv-ben.

Boldogságkeresés fi atalkorban
A 27 éves Frances gyakornok 
egy tánctársulatnál. A New 
York-i fi atalok problémákkal teli 
hétköznapjait éli nap mint nap, 
fontos kérdésekkel szembesülve: 
az álmait kövesse, vagy inkább 
keményen dolgozzon a jövőjéért? 
Költözzön albérletbe, vagy a ba-
rátainál lébecoljon tovább? És mi 
a helyzet a legjobb barátnőjével, 
illetve a nagy szerelemmel? Fran-
ces mindenekelőtt a boldogságot 
keresi, amiért képes meglehe-
tősen váratlan és mindenekelőtt 
felelőtlen döntéseket hozni – 
például azt, hogy átruccanjon 
Párizsba. A Frances Ha című 
amerikai vígjátékot április 5-én 
tekinthetik meg a Petőfi  Tv nézői.

AZ OLASZ SZÍNJÁTSZÁS ELISMERT MŰVÉSZEI KAPTAK SZEREPET A TÖRTÉNELMI FILMBEN

Szent Ágoston örök érvényű tanításai

A kétrészes történelmi alkotás Aurelius Augustinus (Alessandro Preziosi alakításában) megtérésének és szentté válásának történetét meséli el

Tom (Robert Cavanah) a fi lmben visszatér a majmok földjére, hogy megvédje azt a fosztogatóktól

A kiváló fi lozófus és gondolko-
dó, Aurelius Augustinus meg-
térésének és szentté válásának 
történetét meséli el a Szent 
Ágoston című fi lm. A kétrészes 
történelmi alkotást március 
20-án, illetve 27-én sugározza 
a Duna Televízió.

E gy észak-afrikai római tar-
tományban, a Krisztus után 
354-ben született Aurelius Au-

gustinus élete és munkássága már 
számos irodalmi mű, fi lm alapját 
képezte. Ez nem is véletlen, hiszen 

a nevét az első római császár után 
kapó, a keresztény ókori világ egyik 
kimagasló egyháztanítójának sze-
mélye és örök érvényű tanításai a 
mai ember számára is utat mutat-
nak a mindennapok útvesztőiben.

Az olasz RAI Televízió – többek 
közt a Bajor Közszolgálati Televízió-
val karöltve – hozta tető alá az utób-
bi idők egyik legnagyobb fi lmes vál-
lalkozását, amely a kiváló fi lozófus 
és gondolkodó, Aurelius Augustinus 
megtérésének és szentté válásának 
történetét meséli el.  A pazar kiállí-
tású, nagyszabású történelmi tablót 
is megjelenítő kétrészes fi lmben hű 
képet kapunk arról a korról, amikor 

a történelembe Szent Ágostonként 
bevonuló Aurelius Augustinus éle-
te szétválaszthatatlanul egybefo-
nódott az európai történelem egyik 
legnagyobb változásával, a Római 
Birodalom bukásával.

A címszerepben az olasz színját-
szás egyik legnagyobbjaként szá-
montartott, az Aranyglóbusz-díjra 
is jelölt Franco Nero és az egyik 
legnépszerűbb új olasz sztár, Ales-
sandro Preziosi átütő játékát él-
vezhetik a nézők. A Szent Ágoston 
című történelmi fi lm első részét 
március 20-án, második részét pe-
dig 27-én este tekinthetik meg az 
érdeklődők a Duna Televízióban.

 » A filmben hű 
képet kapunk 
arról a korról, 
amikor a törté-
nelembe Szent 
Ágostonként 
bevonuló Aureli-
us Augustinus 
élete szétvá-
laszthatatlanul 
egybefonódott 
az európai tör-
ténelem egyik 
legnagyobb 
változásával, a 
Római Birodalom 
bukásával.

Hanou egy kismajom, akinek 
nincs apja. A vörösarcú majmok 

törzsébe tartozik, és a hegyekben él. 
Érzelmet csak Jeelától, a törzsfőnök 

lányától kapott, akivel éppen egy 
napon született. A főnök azonban 
zsarnoki természetű, erőszakos, és 
nem szereti, hogy Hanou a lánya 

körül legyeskedik, ezért elkerge-
ti a törzs ből. Hanounak egyedül 
kell szembenéznie az emberek vi-
lágával.

Tom skót fi atalember, aki a maj-
mok földjén töltötte ifj úsága egy 
részét régész apja mellett. Egy lon-
doni aukció alkalmával fi gyelmébe 
ötlik Hanuman, a majomisten szob-
ra, amelyre apja bukkant egy ásatá-
son. Tom elhatározza, hogy visszatér 
a majmok földjére, hogy megvédje 
azt a fosztogatóktól. Odaérkezésekor 
találkozik első szerelmével, Anjá-
val, akit feleségül akarnak adni egy 
gazdag indiaihoz. Tomot hamarosan 
rossz szemmel kezdik nézni a csem-
pészek. Fizikailag is bántalmazzák, 
Hanou menti meg az életét. A kisma-
jom és az ember barátok lesznek, a 
történet az ő kalandjaikról szól. 

Szereplők: Robert Cavanah (Tom), 
Tabu (Anja), Nathalie Auff ret (Alice), 
Khalid Thiabji (Deva), Javed Jaff rey 
(Ashok), Sydney Kean (Roberto).

A Hanuman című francia–indiai 
al kotást március 28-án közvetíti a 
Duna Televízió.

Egy kismajom és egy védelmező ember kalandjai




