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نام فیلم: انتقامجویان
بازیگران: رابرت داونی جونیوز، کریس ایوانس، مارک رافلو

کارگردان: جان ودون
محصول سال 2012 کمپانی پارامونت و مارول

فروش جهانی: 830 میلیون دالر
زمان 143 دقیقه
ژانر فیلم:اکشن

کاراکتری  رهبری  به  اهریمنی  گروه  یک  توسط  زمین  که  زمانی  فیلم:  داستان 
بنام لوک با بازی تام هیلدسون تهدید می شود،  نیک فری با بازی ساموئل ال 
ابر قهرمانان کمیک  از  جکسون، مدیر یک گروه حافظ صلح گروه گسترده ای 
هالک  جونیر،  داونی  رابرت  بازی  با   )Iron man(آهنی مرد  شامل  استریپ 
 captain( با بازی مارک رافلو ، کاپتان آمریکن ،)the hulk( شکست ناپذیر
American( با بازی استیو راجرز و تعدادی دیگر را دور هم جمع می کند تا از 

زمین در مقابل این نیروی شیطانی محافظت کنند.
نظر کاربران سایت IMDB: اکثر قریب به اتفاق کاربران سایت از فیلم 
اند. عظمت صحنه های نبرد و  و داستان خوب آن استقبال کرده کرده 
رویارویی کارکترهای خیر و شر به اعتقاد آنان بسیار چشم نواز و محصور 

کننده است.
جمع کردن هنرپیشه ها و کارکترهایی که هر کدام بهخ تنهایی میتوانند 
فروش خوب هر فیلمی را تا حد زیادی تضمین کنند ، در یک فیلم از دیگر 

جنبه های جذابیت فیلم محسوب می شود.
فیلم های قبلی و  موفق بازیگران فیلم:

رابرت داونی جونیر: شرلوک هملز قسمت اول و دوم، مرد آهنی قسمت 
اول و دوم

کریس ایوانس: 4 شگفت انگیز
مارک رافلو: جزیره شاتر، درخشش ابدی یک ذهن پاک
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نام فیلم: بهترین هتل عجیب همیشه بهار
بازیگران: جودی دنچ، تام ولیکینسون، بیل نیتی

کارگردان: جان مدن
محصول سال 2011

زمان 124 دقیقه
ژانر فیلم: کمدی

داستان فیلم: یک گروه بازنشسته انگلیسی  تصمیم می گیرند تا برای طی 
کردن تعطیالت راهی هند شوند .برای این سفر هتلی به نام گل همیشه 
بهار را انتخاب می کنند، اما هتل محل اقامتشان  از نظر درجه و لوکس 
بودن آن چیزی که میبایستی باشد نیست با  آن چیزی که پیش از این در 
کاتالوگ هتل به تصویر کشیده شده بسیار متفاوت است. اما رفته رفته به 

جنبه های دیگر این سفر پر ماجرا آشنا می شوند.
وجود  عدم  به  کارکترها  از  بعضی  اگرچه   :IMDB سایت  کاربران  نظر 
شخصیت پردازی صحیح ایراد می گیرند اما با این وجود این فیلم توانسته 
نظر بسیاری را برآورده کند. طبیعت زیبا و چشم نواز کشور هند، بازی های 
خوب بازیگران سن و سال دار و کارکشته توانسته این فیلم را تا حد زیادی 

به یک فیلم کمدی مفرح تبدیل کند.
فیلم های قبلی و  موفق بازیگران فیلم:

جودی دنچ: جیمز باند) کازینو رویال(، جین ایر ، غرور و تعصب
تام ولیکینسون : ماموریت غیر ممکن، نویسنده جایگزین، جن گیری امیلی 

رز، مایکل کلیتون
بیل نیتی: والکیری، هات فاز
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