İstediğin her an film
ve dizi keyfi...

“Durdur-Başlat”, “Geri Alma” ve “İleri Sarma”
gibi komutlarla yönetebileceğiniz SinemaHemen’de
her yaşa hitap eden birbirinden güzel film
ve diziler sizi bekliyor.

Detaylı bilgi için;
www.sinematv.com.tr/SinemaHemen
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1 Ocak Cuma | 20:00 | Sinema Yerli

7. Koğuştaki Mucize
Mehmet Ada Öztekin
Dram
2019
Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal
1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız
sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak
babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her
ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına
çarptırılan Memo’nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo
ve kızı Ova’nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize
gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

1 Ocak Cuma | 23:45 | SinemaTV

The House
Ölüm Evi
Reinert Kiil
Korku
2016
Frederik von Lüttichau, Mats Reinhardt,
Sondre Krogtoft Larsen
2. Dünya Savaşı sırasında Norveçli bir asker, Alman askerleri tarafından
esir alınır. Soğuk bir kış gecesidir ve askerler sığınacak bir yer
aramaktadırlar. Sonunda terk edilmiş gibi görünen bir ev bulurlar. Ancak
ev, sandıkları kadar rahat olmayacaktır.

2 Ocak Cumartesi | 23:30 | Sinema 1001

Good Time
Soygun
Ben Safdie, Joshua Safdie
Gerilim, Suç, Dram
2017
Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh
Film, biri akli dengesi yerinde olmayan iki kardeşin giriştiği bir banka
soygununu ele alıyor. Soygunda işler yolunda gitmeyince iki kardeşten
Constantine “Connie” Nikas, akli dengesi yerinde olmayan ve soygun sonrası
yakalanıp hapse atılan kardeşi Nick’i hapishaneden kurtarmak için yeraltı
dünyasına giriş yapar. Adrenalin dolu bir gece boyunca Connie hem kardeşini
ve kendisini kurtarmak hem de hayatını dengede tutmak için kendisini şiddet
ve karmaşanın hüküm sürdüğü zamana karşı bir yarışın içinde bulur.

3 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Yerli

Hababam Sınıfı Yeniden
Doğa Can Anafarta
Komedi
2019
Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu
Özel Çamlıca Lisesi, yeniden karma eğitime geçince, kızlar ve erkekler
arasından tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile
okulun gediklileri başlarda birbirlerine meydan okurken, bir süre sonra
müttefik olarak birlikte birçok maceraya atılır.
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1 Ocak Cuma | 22:30 | Sinema Yerli
Ali Atay
Komedi
2019
Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt
Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran Cinayet Büro ekibi, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin
gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kat
edememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel
Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu’yu Emin’in ekibine dahil
eder. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini
çözebilmek için her yönteme başvurur.
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3 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

G.I. Joe: The Rise of Cobra
G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi
Stephen Sommers
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Macera
2009
Dennis Quaid, Channing Tatum, Marlon Wayans
Captain Duke Hauser ve Ripcord adındaki iki asker, James McMullen tarafından
yönetilen bir silah şirketinin savaş başlıklarını yerleştirmek üzere Kazakistan’da
görevdedirler. Bir grup hırsız tarafından saldırıya uğrarlar ve G.I. Joe olarak bilinen
özel bir ekip tarafından kurtarılırlar. G.I. Joe, Cobra olarak bilinen bu hırsızların
peşindedir. McCullen, gizli olarak Cobra için çalışmakta ve sattığı savaş başlıklarını
çalmayı hedeflemektedir. ﬁimdi Duke ve Ripcord, Cobra bu savaş başlıklarını
kullanmadan önce onları ele geçirmek için iyi bir plan yapmalıdır.

5 Ocak Salı | 21:30 | SinemaTV

A Star Is Born
Bir Yıldız Doğuyor
Bradley Cooper
Romantik, Dram, Müzik
2018
Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
Bir zamanların ünlü country şarkıcısı Jackson Maine, artık
kariyerinde düşüşe geçtiği bir dönemi yaşarken Ally adında
yetenekli ancak tanınmamış genç bir müzisyenle tanışır. Ally ile
kısa sürede yakınlaşan Jackson, aynı zamanda genç yıldız adayının
tanınmasına yardımcı olacaktır.

5 Ocak Salı | 23:45 | Sinema 1001

I, Tonya
Ben, Tonya
Craig Gillespie
Dram
2017
Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney
Harding, Amerika’da o zamana kadar hiçbir patencinin denemeye dahi cesaret
edemediği üçlü Axel hareketini oldukça kolay bir şekilde yapmaya başlar ve sonrasında
dünya olimpiyatlarda ABD’yi temsil etme seviyesine kadar yükselir. Bu yükselişini
Olimpiyat dördüncüsü olarak taçlandıran Harding, tırnaklarıyla kazıyarak oluşturduğu
kariyer hayatını o zamanki kocasının organize ettiği ve kendinin de dahil olduğu iddia
edilen, dünya çapında büyük tartışmalara yol açan bir olayla sonlandırır. En büyük rakibi
Nancy Kerrigan’ın dizinin sakatlanmasına sebep olan ve piste çıkmasına engel olan genç
kadın, kariyerine 23 yaşındayken veda etmiştir.

8 Ocak Cuma | 00:00 | SinemaTV

Paranormal Island
Adanın Gizemi
Marty Murray
Dram, Korku
2014
Briana Evigan, Lance Henriksen, Randy Wayne
Üç üniversite öğrencisi, hayatlarının tatil fırsatını yakalamıştır. Bir
gölün ortasındaki barda çalışarak hem para kazanacak hem de tatil
yapacaklardır. Ancak yaklaşık yüz yıldır ayakta olan bu barın sahibi bir
kaç yıl önce intihar edince, çevre halkı bu barın perili olduğuna inanmaya
başlamıştır. Bir gece mesai sonrası gençler, son tekneyi kaçırırlar ve geceyi
adada geçirmek zorunda kalırlar. Karanlık çöktükçe, hayatlarını tehdit
eden acımasız bir varlık ile karşı karşıya kalırlar.
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9 Ocak Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Annem
Mustafa Kotan
Dram
2019
Özge Gürel, Sumru Yavrucuk, Sercan Badur
Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç
bir kızdır. Nazlı’nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan,
imkansızlıkları mümkün kılmaya çalışan fedakâr bir kadındır. Üniversiteyi
kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden
ayrılan Nazlı, geçen yılların ardından annesinin yanına geri dönmeye
karar verir.

10 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Yerli

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
Kudret Sabancı
Tarih, Savaş
2018
Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner
Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu
eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar
eğitmeye adayan, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi
Hürkuş’un hayatı hikayesinin anlatıldığı film, uçak tasarlama hayallerinin
peşinden Vecihi’nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin’in günümüzde
geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.

10 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

G.I. Joe: Retaliation
G.I. Joe: Misilleme
Jon M. Chu
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Macera
2013
Dwayne Johnson, Channing Tatum, Adrianne Palicki
Uluslararası bölgedeki başarılı görevlerinden yeni dönen ekip, bir sonraki
görevlerinde Kobra’nın ABD hükümetine başarılı bir şekilde sızmış
olduğunu çok geç farkeder. Zartan, kendini başkan olarak gösterirken,
Kobra da diğer dünya liderleriyle birlikte masum ülkelere nükleer füze
atmanın planlarını yapmaktadır. Şimdi, hayatta kalmayı başaran ekip
üyeleri, kötü adamların dünyayı yok etme planlarına karşı mücadele
etmek zorundadır.

12 Ocak Salı | 21:30 | Sinema Komedi

Rolling to You
Aşk İçin
Franck Dubosc
Romantik, Komedi
2018
Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
Başarılı bir iş adamı olan Jocelyn, aynı zamanda oldukça çapkın ve yalancı
bir kişiliğe sahiptir. Engelli gibi davranarak genç ve güzel bir kadını baştan
çıkarmaya çalışır ancak kadının kız kardeşinin de tekerlekli sandalyeli
olduğundan haberi yoktur.
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12 Ocak Salı | 21:30 | SinemaTV

The Clan
Çete
Pablo Trapero
Dram
2015
Guillermo Francella, Gastón Cocchiarale, Peter Lanzani
Pucciolar, birbirine bağlı ve örnek bir yaşam sürdüren üç çocuklu bir
ailedir. Ticaret ile uğraşan çalışkan ve dürüst bir baba, kendini çocuklarına
adayan bir anne ve başarılı iki erkek ve bir kız çocuğu… Ancak kimsenin
bilmediği bir sırları vardır; aile, zengin insanları kaçırarak evlerinde
alıkoyan, işkence yapan ve servetlerini ele geçirdikten sonra onları öldüren
bir suç çetesidir.

15 Ocak Cuma | 23:15 | SinemaTV

Southbound
Güneye Doğru
Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Roxanne Benjamin
Korku
2015
Chad Villella, Matt Bettinelli-Olpin, Kristina Pesic
Korku ve dehşet içeren, birbiriyle iç içe geçmiş beş hikayede, çölün
ortasındaki uzun bir gecede bir grup yorgun gezgin en korkunç kabusları
ve en karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Geçmişlerinden kaçan
iki adam, bir sonraki konserlerine gitmek için yolda olan bir grup, eve
dönmeye çalışan bir adam, uzun zamandır kayıp kız kardeşini arayan
bir erkek kardeş ve tatilde olan bir aile... Her birinin korkunç hikayesi, bir
diğeriyle bağlantılıdır.

16 Ocak Cumartesi | 20:15 | Sinema 1001

Loving Vincent
Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Dram, Animasyon
2017
Douglas Booth, Jerome Flynn, Robert Gulaczyk
2018’de En İyi Animasyon dalında Oscar adayı olan film, ülkemizde ilk kez
Antalya Film Festivali’nde gösterilmişti. Film, ünlü ressam Vincent Van
Gogh’un oldukça ilgi çekici hayat hikayesini ressamın tablolarını bir araya
getirerek anlatıyor. Filmde yer alan 65.000 karenin her biri Polonya ve
Yunanistan’da yer alan stüdyoları ziyaret eden 125 profesyonel yağlı boya
ressamı tarafından çizildi.

17 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Spider-Man: Into the Spider-Verse
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde
Peter Ramsey, Rodney Rothman, Bob Persichetti
Aksiyon, Macera, Animasyon
2018
Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld
Miles Morales, The Ultimate Spider-Man olarak tanınmaktadır. Polis memuru bir baba
ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta
zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan
bir süper kahramana dönüşür. Fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır. Açılan
bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer “alternatif”
Spider-Man’ler Miles’ın evrenine düşer. Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir,
Spider-Ham gibi diğer evrenlerin Spider-Man’leri Miles’ın gelişip gerçek bir süper kahraman
olmasına yardım eder. Fakat bu Spider-Man’lerin kendi evrenlerine mümkün olduğunca
çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.
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16 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Battle for Sevastopol
Sivastopol Savaşı
Sergei Mokritsky
Dram
2015
Yuliya Peresild, Evgeniy Tsyganov, Oleg Vasilkov
2. Dünya Savaşı’nda ismini tarihe yazdıran Lyudmila Pavlichenko’nun
gerçek yaşam öyküsü… 1941 yılında orduya giderek savaşmak
zorunda olduğunu öğrenen öğrenci Lyudmila, kısa süre sonra
keskin nişancılık konusunda doğal bir yeteneği olduğunu kanıtlar.
Lyudmila’nın yeteneği, Almanlar için büyük bir tehdit haline gelince,
her ne pahasına olursa olsun, kızı öldürmeye karar verirler. Her şeye
rağmen hayatta kalan Lyudmila, Beyaz Saray’a kadar gidecektir.
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17 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Collateral
Tetikçinin Gecesi
Michael Mann
Gerilim, Suç, Dram
2004
Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith
Max, sıradan bir hayatı olan, bir taksicidir. Bir limuzin şirketi açmak istese
de şimdilik bu uzak bir hayalden ibarettir. Bir gece Vincent adında bir
adamı taksisine alır. Vincent, gece boyunca beş ayrı yere gidecek ve
karşılığında Max’e yüklü bir para ödeyecektir. Ancak gittikleri ilk yerde
taksinin üzerine, önünde durduğu binanın üst katından bir ceset düşer.
Max, çok yanlış bir işe bulaştığını anlar fakat artık çok geçtir.

19 Ocak Salı | 21:30 | SinemaTV

Our Loved Ones
Sevdiklerimiz
Anne Émond
Dram
2015
Maxim Gaudette, Karelle Tremblay, Valerie Cadieux
Guy’ın ölüm haberi Leblanc ailesini şok eder. Uzun yıllar asıl ölüm nedeni,
oğlu David de dahil olmak üzere birçok aile üyesinden saklanır. Herkes
Guy’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini düşünmektedir. Ancak
gerçek sonunda ortaya çıkar. Çocuklarını büyük bir sevgiyle yetiştiren Guy,
aslında kronik depresyondan dolayı intihar etmiştir.

20 Ocak Çarşamba | 21:30 | Sinema Komedi

Oh Lucy!
Atsuko Hirayanagi
Komedi, Dram
2018
Shinobu Terajima, Josh Hartnett, Kaho Minami
Tokyo’da yaşayan, beyaz yakalı, yalnız bir kadın olan Setsuko, alter
egosunu keşfedeceği, Tokyo’da sıra dışı bir Ingilizce kursuna yazılır.
İngilizce öğretmeni John, dersler sırasında Setsuko’ya sarı bir peruk
taktırır ve ismini ‘Lucy’ koyar. Hızla öğretmenine tutulmaya başlayan
Setsuko, John’un ortadan kaybolması üzerine onu aramak için Los
Angeles’a gider.

22 Ocak Cuma | 00:00 | SinemaTV

Paranormal Activity
Oren Peli
Korku
2007
Katie Featherston, Micah Sloat, Mark Fredrichs
Genç bir çift, yeni taşındıkları evde bir takım tuhaf olaylar yaşar. Doğaüstü
bir varlıktan şüphe duyan çift, evin her yerine kamera yerleştirir. Başlarda
ayak sesleri gibi basit seslerin duyulmasıyla başlayan olaylar silsilesi,
zamanla şiddetini artırarak genç çifti korku dolu anlara sürükleyecektir.
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23 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Ode to My Father
Sözün Değeri
Yoon Je-kyoon
Dram
2014
Hwang Jung-min, Yunjin Kim, Dal-su Oh
Kore Savaşı, 1950… Savaştan kaçan çocuk yaştaki Duk-soo, ablasını
kaybedince, onu arayan babasını da arkada bırakarak yoluna devam
eder. Sonunda bir kente yerleşir ve ailesinin geri kalanının geçimini
sağlamak üzere türlü işlerde çalışmaya başlar. Yıllar ilerledikçe
Almanya’da bulunan ve ciddi ölüm riski taşıyan kömür madenlerinde
çalışmaya karar verir. Film boyunca Duk-soo’nun 60 yıllık hayatı
süresince neler yaşadığı izleyiciye aktarılıyor.
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23 Ocak Cumartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Tag
Yakalandın!
Jeff Tomsic
Komedi, Dram
2018
Jeremy Renner, Ed Helms, Jake Johnson
5 yakın arkadaşın 30 yıldır sürdürdükleri bir oyun, artık şaşmaz bir gelenek
haline gelmiştir. Her yılın Mayıs ayında ‘elim sende’ oynayan bu 5 koca
adamın oyun zamanı, bu kez aralarındaki en iddialı oyuncu olan Jerry’nin
düğün zamanına denk gelmiştir. Grubun asla yenilmeyen oyuncusu bu
koşullarda kolay bir hedef olarak görülse de o kendini her şeye karşı
hazırlamıştır.

24 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Aile

The Lego Movie
Phil Lord, Christopher Miller
Macera, Aksiyon, Animasyon
2014
Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks
Legolar evreninde geçen filmde, sıradan bir adam olan Emmet,
beklemediği bir anda dünyayı kurtaran bir kahraman olma şansını
yakalar. Legoların yaşadıkları dünya, zorba ve kötücül bir lego tarafından
tehdit edilmektedir. Bu yıkımı durduracak kişi ise yanlışlıkla olağanüstü
MasterBuilder ile karıştırılan Emmet’tir.

24 Ocak Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

Ocean’s Eight
Gary Ross
Aksiyon, Komedi, Gerilim
2018
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway
Danny Ocean’ın kız kardeşi olan Debbie Ocean, beş yıllık bir hapis
sürecinin ardından serbest kalmıştır. Debbie hemen yeni bir soygun
planına girişir. Yıldızlar geçidinin yaşandığı Met Gala’yı hedef alan Debbie,
soygun için Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger ve
Tammy’den oluşan mükemmel bir kadro toplar ve sekiz kişilik bu usta
hırsız grubuyla kusursuz soygun için kolları sıvar. En önemli hedefleri ise
Daphne Kluger’ın boynundaki değerli gerdanlıktır.

24 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Escape
Kaçış
Roar Uthaug
Aksiyon
2012
Isabel Christine Andreasen, Ingrid Bolsø Berdal, Milla Olin
14. yüzyıl Avrupası... Kara Veba’nın üzerinden 10 yıl geçmiştir. Fakir bir aile
yaşamak için elverişli bir yer aramaktadır. Yolculukları sırasında eli kanlı bir
çetenin saldırısına uğrarlar. Çete, 19 yaşındaki Signe’yi esir alıp kamplarına
götürür. Signe’nin kaçmaktan başka çaresi yoktur ama kimseye fark
ettirmeden bunu gerçekleştirmesi neredeyse imkansızdır.

11

26 Ocak Salı | 21:30 | SinemaTV

The Crossing
Geçiş
John Woo
Dram
2014
Ziyi Zhang, Takeshi Kaneshiro, Hye-Kyo Song
2. Dünya Savaşı sırasında, General Lei Yifang, askerlerini Japon ordusuna
karşı cesurca savunur. Diğer yandan Tong Daqing, Japon ordusunun
Tayvanlı doktoru Yan Zekun’u yakalamıştır. Savaş bittiğinde ise Yifang,
Zhou Yunfen ile evlenir. Daqing, Yuzhen adında bir hemşire ile yakınlaşır
ve Zekun, uzun süredir sevgilisi olan Noriko’ya kavuşur. Ancak tam da her
şey yoluna girmişten iç savaş patlak verir ve hepsi tekrar askere çağırılırlar.
Bu kez, daha önce birlikte savaştıkları adamlara karşı silah tutacaklardır.

29 Ocak Cuma | 00:00 | SinemaTV

The Piper
Fareli Köyün Kavalcısı
Kim Kwang-tae
Korku
2015
Zach Aguilar, Woo-hee Chun, Rebecca Davis
Kore Savaşı sonrası Güney Kore... Bir baba ve oğlu, kendilerine yeni bir
yuva bulma umuduyla yollara düşmüştür. Dağların arasında saklı bir köye
varırlar. Burada yaşayan insanlar, kibar olmalarına karşın, bir şeylerden
korkmaktadırlar. Baba, oğluna, insanların batıl inançları olduğunu anlatır.
Fakat gece olduğunda, köy halkının korkmak için iyi ve ölümcül bir
sebepleri olduğunu fark edeceklerdir.

31 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Smallfoot
Küçük Ayak
Karey Kirkpatrick, Jason Reisig
Macera, Fantastik, Animasyon
2018
Channing Tatum, James Corden, Zendaya
Migo adındaki genç ve zeki bir yeti, “küçük ayak” olarak bilinen insanların varlığına
inanmaktadır. Migo, bu fikrinde diretse de kimseyi kendine inandıramaz. Yeti
topluluğu, küçük ayakların sadece bir efsane olduğunu düşünür. Ancak günün
birinde beklenmedik bir şey olur ve karşısına bir insan çıkıverir. Bir küçük ayak
bulduğu haberi sevimli yetimize ün kazandırmanın yanı sıra sevdiği kızın kalbini
kazanma şansını da sunar. Ancak bu yeni keşif, sakin yeti topluluğunu, karlı köylerinin
ötesindeki büyük dünyada neler olabileceğine dair bir kargaşaya sürükler...

31 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Collateral Damage
Ölümüne Takip
Andrew Davis
Aksiyon, Gerilim, Dram
2002
Arnold Schwarzenegger, John Leguizamo, Francesca Neri
Bir terör eylemi sonucu gerçekleşen büyük bir patlamada karısı ve çocuğunun ölümüne
tanık olan Los Angeleslı itfaiyeci Gordy Brewer, hayatta değer verdiği her şeyi kaybeder.
Olayın esas tanıklarından biri olan Gordy, kendisini bir terör örgütünün içinde bulur.
Patlama, Kolombiya’daki sivil savaşın lideri olan El Lobo isimli bir adam tarafından
üstlenilir. Yanlış zamanda yanlış yerde olan masum insanların can verdiği bu olayın bir
daha tekrarlanmadan önce çözülmesi gerekmektedir. Resmi otoriteler tarafından yapılan
soruşturma tatmin edici bir sonuca varamadığı için iş başa düşer ve Gordon gerçek
katilleri kendi elleriyle bulmaya karar verir.
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Snowpiercer
Kar Küreyici
Bong Joon-ho
Aksiyon, Dram
2013
Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton
Sene 2031… Dünya bir buzul çağı yaşarken, Snowpiercer adında,
dünyanın etrafında dolaşan bir trenin içindekiler dışında, insan ırkı
tamamen yok olmuştur. Tren, bir kast düzeni ile yönetilmektedir. En
alt seviyedekiler trenin arka kısmında sefalet içinde yaşarken, üst
tabakadakiler, ön taraflarda lüks bir hayat sürmektedir. Ayrıca ön
taraftakiler, arkadakilere eziyet etmektedir. Curtis adında bir adam,
arka taraftakileri örgütleyerek bir isyan çıkarır ve ön tarafa doğru
ilerlemeye başlar. Önüne çıkan herkesi yıkıp geçmeye niyetlidir.
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