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A KIHALTNAK TARTOTT TASMÁN TIGRIS UTOLSÓ PÉLDÁNYÁT KELL LEVADÁSZNIA A ZSOLDOS FŐSZEREPLŐNEK

Egy magányos hős harca a vadonban

Állatnyomok. Martin David (Willem Dafoe) vadonba tett felfedezőútjai egy idő után eredményre vezetnek

Peter vállalja Emma gyámságát addig, amíg a kislány édesanyja felépül

Szófi a segít Iván fejedelemnek, hogy megszilárdítsa országát

A vadon és a civilizáció határvi-
dékét, a hátborzongató tasmáni-
ai erdőségeket használja háttérül 
A vadász című fi lm. Daniel Nett-
heim rendezését augusztus 2-án 
sugározza a Duna Televízió.

A tasmán tigris a huszadik 
században kihalt fajok közé 
tartozik, újra és újra hallani 

azonban híreket, hogy a tasmáni-
ai vadonban itt-ott láttak egy-egy 
példányt. A zsoldos Martin David 
(Willem Dafoe) azt a megbízást kap-
ja 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 kö-
zelebbről meg nem jelölt fejlesztése-
ikhez. Martin biológusnak mondva 

magát érkezik meg a szigetállam 
vadonjának peremére, ahol egy 
családnál vesz ki szállást. Miköz-
ben a zöldpárti tiltakozók miatt 
ingerlékeny favágók az első pilla-
nattól ellenségesen fogadják jelen-
létét, az apa rejtélyes eltűnése óta 
zsibbadt fásultságban élő anya és 
két kisgyermeke az otthon érzelmi 
hátterét jelentik számára. A vadon-
ba tett felfedezőútjai egy idő után 
eredményre vezetnek, nyomokat 
talál, amelyek elvezethetik a rejté-
lyes vadállathoz, ám megbízóinak 
türelme addigra lejárt, és másik 
zsoldost küldtek ki ugyanerre a 
feladatra; a játszma innentől pedig 
már nemcsak a tasmán tigris szá-
mára élet-halál kérdése.

A 2011-ben készült ausztrál fi lm 
a vadon és a civilizáció határvi-
dékét, a hátborzongató tasmániai 
erdőségeket használja hátterül 
egy olyan történethez, amelyben 
egy magányos hős erőfeszítései 
és egy arctalan, szinte korlátlan 
pénzzel és hatalommal rendelke-
ző szervezet pusztító ereje állnak 
szemben egymással. Willem Da-
foe mellett a fi lm további főbb sze-
repeit Frances O’Connor és Sam 
Neill alakítják, a rendező Daniel 
Nettheim volt. A fi lmet tizenegy 
kategóriában jelölték az Ausztrál 
Filmakadémia díjára. A vadász 
című alkotást augusztus 2-án este 
tekinthetik meg a Duna Televízió 
nézői.

 » A második 
zsoldos felbukka-
nása után a játsz-
ma már nemcsak 
a tasmán tigris 
számára élet-ha-
lál kérdése.

Petr Miller jogász, a bevándorlási 
hivatalban dolgozik Londonban 

nyolc éve. Feladata kivizsgálni az úgy-
nevezett álházasságokat, tehát annak 
tisztázása, hogy a küszöbönálló há-
zasságok összhangban állnak-e a brit 
joggal. A cseheknek segít a bevándor-
lási ügyintézésben. Egy napon várat-
lan hírt kap hazájából, Csehországból. 
Egy prágai kórházból felhívják, és köz-
lik vele, hogy van egy lánya, Emma, 
s akit sürgősen magához kell vennie, 
mert édesanyja, Hana Pospíšilova sú-
lyos balesetet szenvedett, az intenzív 
osztályon van, állapota válságos. Petr 
először fel sem fogja mi történt, s egy-
általán mi köze ehhez az egészhez. De 
amikor a doktornő közli vele, ha nem 
jön a kislányért, akkor kénytelenek in-
tézetbe adni, Petr azonnal felül a lon-

don–prágai repülőjáratra, s első útja 
a kórházba vezet. Próbálja felfogni és 
megérteni ezt az egész abszurd hely-
zetet, hogy van egy kislánya, akiről 
mit sem tudott ez ideig. Petr jó ideje 
Londonban él, s esze ágában sincs ha-
zaköltözni. De amikor feketén-fehéren 
kiderül, hogy a kislány nem kerülheti 
el az állami gondozásba helyezést, 
dönt. Prágában marad, és vállalja 
Emma gyámságát addig, amíg a kis-
lány édesanyja felépül. Azonban az 
élet nem ilyen egyszerű, és a valóság 
mindent felülír. Megható, ugyanak-
kor csehesen bájos történet egy kicsi 
lányról és egy apáról, aki egyik napról 
a másikra igazi apává válik. A Mesék 
Emmának című családi fi lmet augusz-
tus 2-án tekinthetik meg az érdeklő-
dők a Petőfi  Tv-ben.

Az apává válás története

T izenötödik század második fele. A 
Moszkvai Nagyfejedelemség ural-

kodója, III. Iván elfogadja a római 
nagykövetek ajánlatát, hogy elvegyen 
egy hercegnőt, Zoét, az ősi bizánci 
Palaiologos-család sarját. Elküldi hű-
séges jobbkezét, Hromijt és a kincs-
tárnok Ivan Frjazint Rómába, hogy 
hozzák el a lányt Moszkvába, akit 
Szófi aként újjákeresztelnek. Ennek el-
lenére a fejedelem és az ortodox met-
ropolita nem akar a pápai elvárásnak 
megfelelni, aki a katolikus egyház 
befolyásának kibővítésére törekszik 
Oroszországban. A fejedelemanyács-
ka és az alattvalók nehezen fogadják 
el az új asszonyt. A pápa küldötteket 
bíz meg azzal, hogy rávegyék Szófi át, 
hirdesse Róma akaratát. Szófi a legyő-
zi a személye elleni heves ellenállást, 
az árulásokat, és segít Iván fejedelem-
nek, hogy megszilárdítsa széttagolt 
országát, kiűzze a mongol hódítókat, 
és hogy újra megépüljön a Kremlben a 
földrengés idején elpusztult Nagybol-
dogasszony-székesegyház. A Szófi a 
fejedelemasszony című, nyolcrészes 
történelmi fi kciós tévéfi  lmsorozatot 
július 28-tól nézhetik az érdeklődők a 
Duna Televízióban.

Szereplők: Marija Andrejeva (Zoé, 
Szófi a nagyhercegnő), Jevgenyij Ciga-
nov (III. Iván nagyherceg), Nagyezsda 
Markina (Marija Jaroszlavna Nagy-

hercegné), Pjotr Petrovics Zajcsenko 
(Metropolita), Borisz Nyebzorov (Gri-
gorij Mamonov), Giuliano di Capua 
(Ivan Frjazin).

Szófi a fejedelemasszony tündöklése

Cellatörténet a kelet-
európai tragédiáról

Cseres Tibor művéből készített 
felejthetetlen fi lmalkotást Kovács 

András fi lmrendező 1966-ban. A Hi-
deg napok Bácskában játszódik 1942. 
január 21. és 23. között. A magyar hon-
védség főtisztjei a szerb partizánok 
felkelésétől tartva, razziát rendeltek 
el a vidéken, melynek során szerb és 
zsidó polgárokat lőttek bele a Dunába. 
A fi lmben négy különböző rangú és 
származású ember, négy katona kerül 
egy cellába az események kivizsgálása 
során, egy ludovikás katonatiszt, egy 
polgári származású főhajónagy, egy 
zászlós, aki paraszti sorból jött, és egy 
tizedes. A cellába zárva, két kihall-
gatás között emlékeznek az évekkel 
azelőtt történtekre, mindenki a maga 
történetével, a saját szemszögéből. 
Egy esemény, sok történet, kelet-euró-
pai tragédia. Előtűnik az örök kérdés: 
mennyiben tehető felelőssé a katona, 
aki parancsot hajt végre? Félelem, 
karrierféltés, megfelelni akarás áll az 
embertelen tettek mögött. Az egyszerű 
eszközökkel építkező fi lm elementáris 
erejűvé válik Szécsényi Ferenc kame-
rája előtt. Kiváló színészek sora játsz-
sza a szerepeket, Latinovits Zoltán, 
Darvas Iván, Szilágyi Tibor, Szirtes 
Ádám, aki ezért az alakításáért a Ma-
gyar Játékfi lmszemle legjobb férfi ala-
kítás díját nyerte. A női szerepeket 
többek között Bara Margit, Vass Éva, 
Psota Irén és Horváth Teri alakítják. A 
fi lm a Magyar Filmszemle fődíja mel-
lett Karlovy Varyban a fesztivál fődíját 
és a Fipresci-díjat is megnyerte. Nem 
meglepő, hogy a Magyar Művészeti 
Akadémia 53 legjobb magyar fi lmje 
közé is bekerült. A Hideg napok című 
alkotást július 30-án tekinthetik meg a 
Duna Televízió nézői.




