Nyomd, bébi, nyomd (16) - heti filmbemutató
Írta: Intercom
2017. június 26. hétfő, 21:01

Ezen a héten egy igazán különleges filmet köszönthetünk a mozikban. Megérkezett az egyedi
stílusú rendező, Edgar Wright (Haláli hullák hajnala, Vaskabátok, Világvége) új alkotása, a
NYOMD, BÉBI, NYOMD! A filmet világszerte imádták a kritikusok egyedi hangulata, vágása,
akciójelenetei és zenéi miatt. Az év legcoolabb filmjében ráadásul olyan szuper színészekkel
találkozhatunk, mint Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Lily James és Jon Hamm.

Bébinek (Ansel Elgort) van egy-két titka. Hallgatag, odavan a jó zenéért, és fiúi szeretettel
gondoskodik egy süketnéma bácsiról. De ha Doki (Kevin Spacey) hívja, akkor beül egy autóba,
maxra tolja a zenét, és bankot rabol – pontosabban más bankrablók menekülését intézi,
füstölgő gumival, csikorgó fékkel és halálos nyugalommal: senki nem vezet olyan őrült
tempóban és olyan eszeveszett lazán, mint ő. Ha autóba ül, utolérhetetlen és megfoghatatlan.
Doki ezért imádja: bár minden bevetésre új bandát szervez, Bébihez ragaszkodik – akár akarja
a srác, akár nem.

De nem minden banda egyformán megbízható. Dili (Jamie Foxx) túl őrült, Haver (Jon Hamm)
túl vérszomjas, a csaja, Drága (Eiza González) pedig túl kacér. Ahol ők rabolnak, ott vér is
folyik, és nincs merre menekülni. Pedig Bébi éppen menekülni készül. Mindent maga mögött
akar hagyni, mert megismerkedett egy ártatlan pincérlánnyal (Lily James). Azt hiszi, elég lesz,
ha nagyon gyors…

Főszereplők: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm, Lily James, Sky Ferreira,
Flea.
Fényképezte: Bill Pope. Látvány: Marcus Rowland. Írta és rendezte: Edg
ar Wright

Mozibemutató: 2017. június 29.
Eredeti cím: Baby Driver
Színes, szinkronizált amerikai film
Gyártó: Working Title Films, TriStar, Sony Pictures
Játékidő: 113 perc
Korhatár: 16
Facebook:
https://www.facebook.com/MozICom
Előzetes:
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http://bit.ly/NyomdBebiNyomd_trl_16

A film korhatára: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
A film szinkronos 2D és OV változatokban lesz látható a mozikban.
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