
  

Δικά μας σχόλια και ατάκες κατά την εργασία:

Σπύρος: «Δεν πρόκειται να ξαναδώ την ταινία…..ΠΟΤΕ!!!»

Άρης: «Δεν αντέχω άλλο, κάθε φορά βρίσκουμε 
και άλλα λάθη….δεν διορθώνω τίποτα πια…..κάντε το 
εσείς!!!» 

Σάββας: «Μην αγχώνεστε ρε παιδιά! Don’t panic, its all 
under control…. θα το τελειώσω το απόγευμα!!! » 

Υποτιτλισμός:

Καλόγηρος Αριστείδης
Ντόρας Σπύρος
Χατζημιχαηλίδης Σάββας

Η απομαγνητοφώνηση της ταινίας διήρκησε 5 μέρες
Η μετάφραση των διαλόγων διήρκησε 4 μέρες
Ο χρονισμός και η τεχνική επεξεργασία διήρκησαν περίπου
10 μέρες.*

 * Όχι σε καθημερινή βάση
Η διόρθωση των διαλόγων και ο εντοπισμός λαθών 
διήρκησαν περίπου 2 εβδομάδες.*   

* Όπου είδαμε την ταινία πάνω από 20 φορές!

ΧΟΡΗΓΌΣ:
Πανελλήνια 'Ενωση Καθητών 
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ΤΟ KINO KLUB ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

Ο Ρούντι Βούρλιτσερ (Jan Josef Liefers) πάσχει από καρκίνο των οστών
Στο νοσοκομείο συναντά τον Μάρτιν Μπρεστ (Til Schweiger), που έχει
όγκο στον εγκέφαλο και του μένουν μονό λίγες μέρες ζωής.
Αποφασίζουν λοιπόν, μαζί, να μην περάσουν στο νοσοκομείο τις
τελευταίες μέρες που τους απομένουν. Βάζουν ως στόχο, να φτάσουν 
στη θάλασσα, καθώς κανείς τους δεν την έχει δει από κοντά.
Επηρεασμένοι από αρκετή τεκίλα, κλέβουν μια Μερσεντές από το
νοσοκομείο. Αυτό που δεν γνωρίζουν, είναι πως στη Μερσεντές υπάρχει 
μια βαλίτσα με ένα εκατομμύριο και ανήκει στους δύο κακοποιούς 
Αμπντούλ  (Moritz Bleibtreu) και Χενκ (Thierry van Werveke).

Είναι η αρχή ενός ανελέητου κυνηγητού με τους κακοποιούς, που
θέλουν πίσω τα χρήματα και την αστυνομία που τους καταζητεί για μια
σειρά από ληστείες που πραγματοποιούν. Ύστερα από μια
δραματική περιπέτεια με πολλές ανατροπές, οι δυο ετοιμοθάνατοι 
πρωταγωνιστές καταφέρνουν να φτάσουν και να θαυμάσουν τη
θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα για πρώτη φορά από κοντά - καθώς
«στον παράδεισο, μόνο για αυτά μιλούν». 

Rudi Wurlitzer (Jan Josef Liefers) leidet an Knochenkrebs. Im Krankenhaus
trifft er auf Martin Brest (Til Schweiger), der einen Gehirntumor im
Endstadium hat und nur ein paar Tage Leben. Zusammen beschließen sie,
ihre letzten Tage nicht im Krankenhaus zu verbringen. Sie wollen ans Meer
fahren, da keiner von ihnen einmal da war. Beeinflusst durch Tequilla, stehlen
sie einen Mercedes aus dem Krankenhaus. Was sie aber nicht wissen, ist dass
sich im Auto ein Koffer mit einer Million befindet und den Gangstern Abdul
(Moritz Bleibtreu) und Henk (Thierry van Werveke) gehört.

Dies ist der Beginn einer unglaublichen Verfolgungsjagd durch die Gangster,
die ihr Geld zurückwollen, und der Polizei, die Martin und Rudi für eine Reihe
von Überfällen suchen. Nach einem dramatischen Abenteuer voller
Überraschungen schaffen es die beiden Todkranken, endlich das Meer zu
erreichen und auch den Sonnenuntergang zu bewundern - da man „im Himmel
nur über das Meer spricht“.  

 
• Mit 3 Millionen Kinobesuchern, erfolgreichster deutscher Film 1997
• Deutscher Filmpreis 1997 für Moritz Bleibtreu
• Ernst Lubitsch Preis 1998 für Moritz Bleibtreu
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87 min.  
(Deutschland – Niederlande – Belgien )

Regie / Σκηνοθεσία: Thomas Jahn (1996)
Drehbuch / Σενάριο: Thomas Jahn / Til Schweiger
Cast / Ηθοποιοί:
Til Schweiger – Martin Brest
Jan Josef Liefers – Rudi Wurlitzer
Moritz Bleibtreu – Abdul der Araber
Thierry van Werveke – Henk der Belgier
Huub Stapel – Frankie Beluga
Rutger Hauer – Curtiz
Hannes Jaenicke – Motorradpolizist
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