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3 különböző műfajú film, amelyek ebben az 

évben a kedvenceim lettek 
Tudom lassan vége az évnek, de meg kell, hogy mondjam, kitettek magukért a filmrendezők. 

Izgalmasabbnál izgalmasabb filmeket láthattunk eddig is, és még mindig lesznek olyanok, 

melyeket izgatottan várok. Ma 3 különböző műfajú filmet hoztam el, hogy egy kicsit 

megismertesselek a kedvenceimmel. 

A kém, aki dobott engem 
 

A július 25-én, Susanna Fogel rendezésével, megjelent A 

Kém, aki dobott engem egy őrült, akciódús kalandfilm, mely 

a humorból sem szenved hiányt. Két legjobb barátnő Audrey 

és Morgan, egy kém expasi, és egy ügynök srác a főszereplők, 

legjobb párosítás nem de bár? 

Egy incidens után a két barátnő célponttá válnak Morgan ex-

pasija miatt, kiről utólag kiderül, hogy kém. Emiatt a két 

lánynak menekülnie kell, viszont cserébe jó kis kiruccanás vár 

rájuk, ahol megismerkednek a helyes ügynökünkkel.  

A film rengeteg helyen játszódik, amelyek színessé 

varázsolják a művet. A film egészén látszik a rengeteg munka 

és a belefektetett erő. Egy szenzációs élményt szerzel 

magadnak, ha ezt megnézed a moziban. 

 

Sodródás 
 

Baltasar Kormákur rendezésével június 1-én mutatták be a 

hazai mozikban ezt a filmet. Igaz történeten alapuló alkotás, 

a dráma és thriller műfajban játszódik, ahol egy szép, ám de 

magával ragadó történetet láthatunk. 

Tami, a vagány kalandvágyó lány Thaitire utazik, ahol 

megismerkedik az utazó Richarddal. A két fiatal egymásba 

szeret, és együtt kezdik meg életüket. Richard kap egy 

felkérést, mely szerint át kell utaznia a Csendes-óceánon a 

párjával. Itt kezdődik történetünk, ahol a túlélésért kell 

küzdeniük. Tragédia vagy boldogság lesz a vége…? Ezt 

neked látnod kell! 

Ez a film az, mély érzéseket mozgatott meg bennem, csodás élmény volt! Belegondolni abba, 

hogy ez valójában megtörtént először el sem fogod hinni, éppen ezért másodszorra is látni kell. 

Elgondolkodtatót film úgy gondolom.  
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Legendás állatok- Grindelwald bűntettei 
 

Az előző komolyabb film után merüljünk el a fantázia 

világában. A november 16-án megjelent filmet a napokban 

láttam a mozikban. Rendezője David Yates egy remek 

filmet hozott létre. A mostani film a 2016-ban megjelent 

Legendás állatok folytatása, de ha akkor az a film kimaradt 

az életedből, akkor is egy mesebeli  élményt szerzel 

magadnak ezzel a mostanival. 

Grindelwald kiszabadult a börtönből, és Göthe élete ismét 

felkavarodik. Göthe Salmader egy kétbalkezes fiú, aki 

szereti a legendás lényeket gyűjteni a világ minden tájairól, 

ám mindezt titokban kell tennie, mert nem engedélyezett 

számára Londonból a kiutazás. Ám most útja Párizsba 

vezeti, ezzel kockáztatva az Azkabanba jutását, egy 

felkérés vagy inkább egy lány miatt???  Útját rengeteg 

kaland kíséri végig, melyhez pár barátja is csatlakozik ( 

nem csak emberekről beszélek). 

Harry Potter hangulatú film, mely hasonló, de mégis egy kicsit más. Aki ismeri a Potter 

filmeket, annak most is visszaköszön, több jellegzetes épület, tárgy és személy. Nézzétek meg 

ti is, időnkét érdemes visszatérni a mese világba! 

 

Kovács Eszter Katinka 


