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Izgalmas expedíciók
felfedezetlen területeken
A híres természetbúvár és díjnyer-
tes televíziós műsorvezető Steve 
Backshall arra vállalkozott, hogy 
sorozatában olyan helyeket keres 
fel, amelyek még a huszonegyedik 
században is felfedezetlen terület-
nek számítanak. Tíz egyedülálló 
utazás földön és vízen, a világ 
szélsőségesen különböző tájain az 
északi sarkvidéktől a trópusokig – 
megmászatlan hegycsúcs, végig-
hajózatlan folyók és ember által 
nem járt barlangok sorakoznak az 
úti tervben. Menet közben Steve és 
társai eddig ismeretlen fajokkal és 
bennszülött emberekkel találkoz-
nak, egyes kivételes helyszíneken 
pedig az őskori ember nyomaira 
lesznek fi gyelmesek. Kajakkal 
vágnak neki Grönland egyik legna-
gyobb fj ordjának, hogy megmutas-
sák, hogyan törik meg a jégpáncél 
évről évre a tölcsértorkolat egyre 
belsőbb szakaszáig. A Yucatán-fél-
sziget mészkőbarlangjainak feltárá-
sa a terület édesvízkészletének 
állapotáról nyújt egyre pontosabb 
képet. Borneó dzsungelében az 
őskori ember rajzaival teli bar-
langok felfedezésével igyekeznek 
elérni egy-egy újabb erdőterület 
védetté nyilvánítását. Filmjükkel 
így nemcsak izgalmas és látványos 
kalandra hívják a nézőt, de fel is 
hívják a fi gyelmet rohamos sebes-
séggel átalakuló világunkban a 
megmentésre szoruló értékekre is. 
Az Expedíciók Steve Backshall-lel 
című angol útifi lm-sorozatot 
március 25-től csütörtök esténként 
sugározza az M5-ös csatorna.

Nehézségekkel kikövezett út
a boldogság felé
Jane Austen, akinek 200 éve írt 
műveiből ma is népszerű, az egész 
világon ismert fi lmek születnek, új 
színt hozott az angol irodalomba. 
Főhősei a boldogulást, a boldog-
ságot kereső erős nők, akik az élet 
nehéz pillanataiban is megállják a 
helyüket. Az egyik legnépszerűbb 
művét, a Büszkeség és balítéletet 
többször is megfi lmesítették az 
elmúlt évtizedekben. Készült belőle 
gyönyörű kiállítású BBC-sorozat és 
mozifi lm is. Az utóbbiak közül az 
egyiket Joe Wright rendező készítet-
te olyan világsztárokkal a fősze-
repben, mint Donald Sutherland, 
Judi Dench, Keira Knightley. A 
fi lm a magyar mozikban is sikeres 
volt. Angliában járunk a 18. század 
végén, ahol a nem túl gazdag Mr. 
Bennet él vidéki birtokán, folyton 
fecsegő feleségével és öt lányával. 
Mrs. Bennet életének fő célja, 
lányait jól férjhez adni. Elsősorban 
Jane-t, szép, legidősebb lányát, 
akinek modora, csakúgy mint 
húgáé, Elisabethé kifogástalan. 
Ezzel akarja megteremteni fi ata-
labb lányainak a lehetőséget a jó 
partikhoz. Jelentkeznek is sorban 
a kérők Mr. Collins, Mr. Bingley 
és Mr. Darcy személyében. Ám a 
boldog végkifejletig sok félreértést 
kell tisztázni és sok nehézséget 
leküzdeni. A Büszkeség és balítélet 
című fi lmet április 3-án tekinthetik 
meg a Duna Televízió nézői.

HATALMAS KÖZÖNSÉGSIKERT ARATOTT JAN SVĚRÁK CSEH RENDEZŐ CSEREÜVEGEK CÍMŰ FILMJE

Légballonnal vissza a földre

A történet az idős tanár és felesége kapcsolatát is bemutatja

A jogtalanul bebörtönzött Dantès szabadulása után Monte Cristo grófja álcájában teremt igazságot

Egyszerre humoros és meg-
indító Jan Svěrák fi lmje, 
amelyben a főszereplő Zdenek 
Svěrák egy 65 éves irodalom-
tanárt alakít. A Csereüvegek 
című cseh alkotást március 
28-án este tekinthetik meg a 
Petőfi  Tv nézői.

N em könnyű egyik napról a 
másikra otthagyni egy mun-
kahelyet, főleg nem 50 év 

után. Minden „korban” lévő ember 
úgy érzi, hogy egy nap még vissza-
köszön majd az ifj úsága, ami persze 
csak merő ábránd, legalábbis fi zika-
ilag. Igaz, lélekben halálunkig meg-
őrizhetjük fi atalságunkat, kérdés, 
hogy az éppen aktuális fi atal gene-
ráció mennyire nyitott az idősebbre. 
Jan Svěrák fi lmje igazi cseh alkotás, 
egyszerre humoros és megindító. A 
történet „szépsége”, hogy a fősze-
repet a rendező édesapja, Zdenek 
Svěrák játssza.

A 65 éves irodalomtanár, Josef 
nehezen találja már a hangot a ti-
nédzserek új generációjával. Nincs 
bennük tisztelet és alázat, ezért in-
kább visszavonul a tanítástól, és új 
munka után néz. Túlságosan fi atal-

nak és erősnek érzi magát ahhoz, 
hogy otthon üljön és malmozzon. 
A felesége nehezen éli meg, hogy 
a férje jobban érzi magát házon 
kívül, úgy érzi, mintha menekülne 
előle. Josef először biciklis futár-
ként próbál elhelyezkedni, de nem 
tudja tartani a tempót, és egy kert-
ben köt ki törött lábbal. Miután fel-
épül, egy élelmiszerbolt üvegvisz-
szaváltó pultjánál vállal munkát, 
ahol egy világ nyílik meg előtte. A 
férfi  kivirágzik, élvezi a folyamatos 
beszélgetéseket a vásárlókkal és 
kollégáival, sőt ő lesz a bolt tiszte-
letbeli őrangyala és pszichológusa. 
A saját otthonában azonban épp 
az ellenkezőjét tapasztalja, nem 
beszélve a folyamatosan visszatérő 
szürreális és erotikus álmairól, vízi-
óiról, amelyek esténként támadják 
meg. Végül egy légballonutazás re-
píti vissza a földre az idős tanárem-
bert és feleségét, mert a hélium gáz 
sem tart örökké…

Jan Svěrák 1988-ban írta be a ne-
vét a fi lmtörténetbe, Olajfalók című 
műfajteremtő áldokumentumfi lmjé-
vel. Csereüvegek című fi lmje hatal-
mas közönségsikert aratott, és több 
díjat is hozott a rendezőnek. A Cse-
reüvegeket március 28-án este sugá-
rozza a Petőfi  Tv.

Dumas világhírű regényéből készí-
tett fi lmet a Walt Disney Stúdió. 

A látványos fi lm rendezője Kevin Rey-
nolds (Waterworld – Vízi világ, Robin 
Hood a tolvajok fejedelme, Fandango) 
Edmond Dantès szerepét pedig Jim 
Caviezel játssza (Csapatjáték, Szuper-

cella). Faria abbé szerepében Richard 
Harrist láthatjuk, a szépséges Mer-
cédèst pedig Dagmara Dominczyk 
(Gengszterkorzó, Briliáns elmék, A 
férjem védelmében) személyesíti meg.

Szép jövő áll Edmond Dantès (Jim 
Caviezel) tengerész előtt, aki őszinte 

és becsületes fi atalember. Úgy érzi, 
élete legszerencsésebb napja jött el, 
amikor hazatérve egy hajóútról ki-
nevezik a Fáraó kapitányának és a 
gyönyörű Mercédès (Dagmara Do-
minczyk) is igent mond neki. Ám egy 
váratlan árulás mindent tönkre tesz. 
Jó barátja, Fernand (Guy Pearce) és 
irigy tengerésztársa beárulják, és ha-
zaárulás vádjával letartóztatják. If 
várába kerül életfogytiglan börtön-
be. Menyasszonya, Mercédès férjhez 
megy Fernand Mondegóhoz, édesapja 
öngyilkos lesz. Edmond a magánzár-
kába töltött évek alatt majdnem eszét 
veszti, de egy napon felbukkan cellá-
jában egyik rabtársa, Faria abbé (Ri-
chard Harris), s az idős tudós nemcsak 
atyai barátja, hanem tanítója is lesz a 
hosszú évek alatt. Miután csodával ha-
táros módon a fi atalembernek sikerül 
megszöknie a börtönből, immár nem 
Edmond Dantès lép a világ elé, hanem 
egy rejtélyes és dúsgazdag különc, aki 
Monte Cristo grófj ának nevezi magát. 
Faria abbé tanácsát nem fogadja meg, 
és bosszút akar állni mindenkin, aki-
nek köze volt sorsa szerencsétlenné 
tételéhez. A Monte Cristo grófj a című 
angol–amerikai–ír alkotást március 
27-én este tekinthetik meg az érdeklő-
dők a Duna Televízióban.

Monte Cristo gróf kalandos bosszúállása

 » Az idős tudós 
nemcsak atyai 
barátja, hanem 
tanítója is lesz 
Dantèsnek.




