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PATIRTIS: 
ožio smegenys tu! 

 

Pakilę sraigtiniais laiptais į viršų, pusorkių gauja, eilinį sykį atsirėmė į 
akmenines, užrakintas duris. Ne daug galvoję, iškart prie darbo pristatė 
Bardaką, kad tas eilinį sykį pasispjaudytų. Bardakas, kaip visada 
burbėdamas ir dievagodamasis, kad vieną negražų rytą spjaus ant visų, 
spjovė palei durų apačią... 

...- Nu jo, - net švilptelėjo Murma, kai laiptų viršutinės pakopos, 
slenkstis po durim ir dar gabalas akmeniniu grindų, pavirto smėliu ir 
sukdamasis tarsi snaigės nusileido į apačią, į pirmą aukštą. 

- Aš stiprus, aš vikrus, aš drąsus, - išpūtė krūtinę Bardakas. – matėt 
kaip galiu? 

- Ožio smegenys tu, - pareiškė Tryška, - ar negeriau būtų buvę spjauti 
ant vyrių? Ir ramiai įeiti pro išimtas duris? Dabar landžiok kaip kurmis 
idiotas pro durų apačią. Dar žiūrėk nusivartysi žemyn, tada žinosi koks tu 
stiprus, vikrus ir drąsus. Pirmas ir lįsk dabar. 

- Ot ir lįsiu, - susigėdęs dėl tokio savo žioplumo, narsinosi Bardakas, - 
Murma, lendam kartu. 

Pralindę pro duris, kurios liko kaboti virš „prarajos“ ant vyrių ir 
spynos liežuvio, Bardakas su Murma išvydo didelę salę, pilna 
gaudžiančių, vibruojančių ir kitokius keistus garsus skleidžiančių 
mechanizmų. 

- Nu einam, apsižvalgysime, - murmtelėjo Murma ir nupėdino smalsiai 
nužiūrinėdamas įvairius, jam nesuprantamus agregatus. 

- O, žiūrėk koks juokingas, - išsišiepė Bardakas nužiūrinėdamas 
metalinį padarą, kuris užtvėrė jiems praėjimą. – Būtų panašus į krabą, 
kurį man Triokša kažkada rodė, jei ne dydis ir ne tas straublys. 

- Aha, o štai ir kitas. Tik man jie neatrodo tokie juokingi, - Murma 
neramiai dairėsi, vertindamas atstumą iki skylės po durim ir dar vieno 
atcimpinančio metalinio krabo su straubliu. 

- Ko gero tu teisus, - Bardako pasitikėjimas savo jėgom truputi 
prislopo, - grįžtam atgal. 

Apsisukę didvyriai grįžo pas likusius super-herojus ir papasakojo ką 
matė ir girdėjo. 

- Ožkajaučiai, - nusišaipė Tryška, - metalo gabalo pasibaidėt. Būčiau aš 
ten buvęs, tuoj į straublį ietį sugrūsčiau. 

- Tai jau, - išsišiepė Žurikas, - didysis grūdėjas. Žiūrėk tik, kad jie tau 
savo straublio nesugrūstų. Lipam apačion, ten dar vienos duris buvo. 
Patikrinsim kas ten yra. 

- Aš lendu, aš, - spirgėjo iš nekantrumo Murma. Ir aišku iš to 
nekantrumo beskubėdamas nusivartė žemyn, visai kaip prieš tai smėlis, 
tik ne taip gražiai sūkuriuodamas... 
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X HEROJŲ TURNYRAS 
 

 

Po 11 metų jau atžaistas 10-as (vienais 
metais nebuvo) turnyras. Rašau apie jį jau 

po gerų 4 mėnesių, tad įspūdžiai priblėsę, galima ramiai viską aptarti. Spontaniška 
idėja, kažkaip suburti krūvon „Karių ir Magų“ žaidėjus, kilo matant, kad vis mažiau 
žaidžiama. Ir tai vyko jau prieš 10 metų. Grupės iro viena po kitos, norintys pažaisti 
neberasdavo žaidimo meistro. Pradėję žaisti dar studijų laikais, kai sesija trukdavo ne 
mažiau 8 valandų, 2003 m. visi jau buvo atitolę nuo tų „aukso amžiaus“ laikų. Darbas, 
šeima, vaikai, kiti pomėgiai. Taip turnyras po truputį tapo vienintele vieta, kur buvę, 
esami ar net niekada iki tol nežaidę, susirenka pažaisti stalo vaidmenų žaidimo „Kariai ir Magai“. 10-as turnyras 
buvo kaip tik tas, kai jau nebebuvo nei vienos aktyviai žaidžiančios grupės. Paskutinė prie žaidimo stalo buvo 
susirinkusi šių metų pavasarį, o rudenį (jau po turnyro) taip ir nebesusirinko. Toks savotiškas jubiliejus gavosi. Gal 
būt jau metas baigti ir patį turnyrą? Nieko juk nėra amžino. 
 
Renginio jubiliejus, todėl tai puiki proga apžvelgti ko, kiek ir kaip buvo. Pateikti visokius skaičius, statiskos 
mažumėlę. Kai kuri skamba nuobodokai, pvz., kad gausiausiai jame dalyvavo elfai (į rezervatą juos (čia kaip 
dvorfas dabar sakau)), kita kiek įdomiau, pvz., vienas veikėjas buvo vienas dažniausiai dalyvaujančių ir mažiausiai 
laiminčių (kuris, atraskite žemiau). 
 
Pradėsim nuo to, kokių ir kiek: 
 

 viso dalyvavo 46 skirtingi herojai už kuriuos žaidė 44 
skirtingi žmonės (kai kas žaidė daugiau nei vienu 
herojumi, o už kai kuriuos herojus žaidė du skirtingi 
asmenys) ir vieno dalyvio jau nebėra tarp mūsų; 

 didžiausias turnyras buvo III (2005), jame dalyvavo 
22 herojai, mažiausias VII (2010), kuriame dalyvavo 
13 herojų, vidutiniškai dalyvaudavo 17; 

 viso dalyvavo 29 kovotojai ir 17 kerėtojų, labiausiai 
„kovinis“ buvo V (2008) turnyras, kai jame dalyvavo 
net 13 kovotojų ir tik 5 kerėtojai, tačiau kitame, VI (2009), viskas buvo atvirkščiai – 11 kerėtojų iš 14 
dalyvių; 

 turnyruose kovėsi 14-os rasių atstovai ir 2 rasiniai mišrūnai: 
o 12 elfų, 
o 7 žmonės, 
o po 3 gnomus, minotaurus, orkus, urvažmogius, vabalokius, 
o po 2 dvorfus, goblinus ir ogremagus, 
o po 1 gnolį, koboldą, miškavaikį, ogrą, pusindėvę ir pusorkį; 

 nedalyvavo tik driežažmogių atstovas; 
 dalyvavo 10-ties skirtingų profesijų atstovai, 4 kerėtojų ir 6 kovotojų: 

o 15 karių, 
o 8 magai, 
o po 4 mentalistus, pėdsekius, šaulius, ir vagis, 
o 3 vitalistai, 
o 2 nekromantai, 
o po 1 skautą ir asasiną; 

 nebuvo atvykę nei vienas bardas, šamanas, 
demonistas ir žvėrininkas; 

 herojų lygiai svyravo nuo 1 iki 11, du buvo be lygio 
(IV taisyklių karta), dauguma 4-5 lygio, tokių buvo 22; 

 su lyčių lygybe buvo ne kaip: 35 herojai vyrai ir tik 11 
moterų; 

 
Dabar pats laikas pateikti skaičius apie visokius pasiekimus: 
 

Autorius: Ta-Ntalas 
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 čempionais tapo 11 herojų (iš 46 kovojusių): 
o PORKAS čempionu tapo 3 kartus, 
o YLA ir RODMANAS čempionu tapo 2 kartus ir 1 

kartą liko vicečempionu, 
o JUMIRA, LIU URBIS ir AGUONA čempionais 

tapo 1 kartą ir 1 kartą liko vicečempionais, 
o MINAS, ROKANONA, ŠAKNIS, KALIAUSĖ, 

MISTRALIS čempionais tapo 1 kartą, 
o ŽILIUS vicečempionu tapo 2 kartus, 
o BALABŪZAS, NONAME, ALTARAS, TREISAS, 

TUMBAČKA, PADRĖ, TORINAS ir INDRILĖ buvo 
likę vicečempionais 1 kartą; 

 tarp čempionų ir vicečempionų daugiausia buvo ELFŲ (35%), kiek mažiau ŽMONIŲ (15%) ir MINOTAURŲ 
(10%), skaičiais – 7, 3 ir 2 atitinkamai; 

 7 kariai buvo čempionais ar vicečempionais, tokiais buvo ir 4 magai, bei po 2 pėdsekius, šaulius ir vagis; 
 
Ir štai mano manymu įdomiausia statistika: 
 

 ŠAKNIS dalyvavo visuose 10-yje turnyrų (!), nuo jos nelabai atsiliko BIRŽĖ (9) ir RODMANAS (8), 7-iuose 
dalyvavo ROKANONA, o 6-iuose net keturi herojai – DEMORHAS, ERIDĖ, PADRĖ ir ŽILIUS – valio 
aktyviesiems; 

 aršiausias kovotojas buvo RODMANAS, kuris sudalyvavo 30-yje kovų, ŽILIUS dalyvavo 27 kovose, ŠAKNIS – 
26-iose, BIRŽĖ – 24-iose, o TINGOLAS – 23-jose – iš dalies, kuo dažniau dalyvauji, tuo daugiau ir kauniesi...; 

 tačiau skaičiuojant keliose kovose buvo pasiekta pergalė, atsiranda ir kiti vardai – RODMANAS nugalėjo 17-
oje kovų, ŽILIUS – 16-oje, YLA ir PORKAS – 14-oje, JUMIRA – 13-oje, AGUONA ir BIRŽĖ – 11-oje; 

 o čia, jau ne skaičius, o rodiklis – EFEKTYVIAUSIAS KOVOJAS - kiek kovų 
laimėta iš visų dalyvautų kovų procentais: 

o PORKAS (elfas magas, 6L) – 88%, 
o MINAS (karys minotauras, 7L) - 78%, 
o YLA (magė gnomė, 5L) - 74%, 
o TUMBAČKA (magas ogremagas, 5L) - 70%, 
o JUMIRA (elfė šaulė, 6L) – 62%; 

 ir dar vienas rodiklis – NEEFEKTYVIAUSIAS KOVOJAS - kiek kovų 
pralaimėta iš visų dalyvautų kovų  procentais: 

o TROJICA, DURACELAS, REMBONDA ir TOTAUPAS - 83%, 
o MAKARONAS - 75%, 
o NONAME - 71%, 
o TINGOLAS - 70%, 
o CHABOOM, INDRILĖ, TRIN-TUKAS ir VANAGAS - 67%. 

 
Čia statisktiką ir reikia užbaigti, nes mano veikėjai, visi trys mano veikėjai, t.y. 
Trojica, Totaupas ir Trin-Tukas, puikuojasi neefektyviausių penketuke. Kažkaip 
nesisekė, geriau jau būčiau tik meistravęs... 
 
Nei didelių, nei mažų apibendrinimų neverta daryti, nes turnyrai visų pirma buvo tiesiog smagus laiko praleidimas 
ir „Kariai ir Magai“ tėra viena iš daugybės galimų priemonių padedančių tą laiką praleisti  įdomiai ir linksmai. 
 
Pabaigai, lentelė, kurioje visi dalyvavę herojai išrikiuoti pagal taškus, surinktus dalyvaujant turnyruose. Įskaičiuoti 
visi turnyrai, net ir tie, kur nebuvo herojų tarpusavio kovų, o vyko drakono ir tarasko medžioklės. Beje, kaip tik 
prisiminiau, kad visai nepaminėjau, kas vyko 10-ame turnyre. Ogi, 14 šauniuolių, kurie atsiliepė į karaliaus 
kvietimą gelbėti jo šalį, gerokai prilupo baisių baisiausią ir galų galingiausią pabaisą – Taraską. Visas aplamdytas 
jis prasmego gilyn po žeme ir niekas nežino kada jis vėliai pasirodys, jei išvis bepasirodys. O linksmiausia turnyro 
dalis buvo ne pats tarasko mušimas, o pasiruošimas tam. Ruoštis teko ne tik paties herojams, bet ir tiems, kurie už 
juos žaidė – ir pavaidinti, ir taiklumą išbandyti, ir savo meninius sugebėjimus kitiems pademonstruoti. 
 
O, štai ir lentelė. 
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Vieta Vardas Taškai 
Viso kovų Pergalių 

dalis 
Buvusi 
vieta 

Pokytis 
po X HT 

  Pergalės Lygiosios 
Pralai-

mėjimai 

1 RODMANAS 37 30 17 2 11 57% 2 +1 
2 PORKAS 37 16 14 0 2 88% 1 -1 
3 YLA 28,5 19 14 1 4 74% 3 - 
4 JUMIRA 27,5 21 13 2 6 62% 4 - 
5 ŽILIUS 26 27 16 0 11 59% 5 - 
6 ŠAKNIS 25,5 26 9 5 12 35% 6 - 
7 BIRŽĖ 21 24 11 2 11 46% 8 +1 

8 PADRĖ 21 20 10 2 8 50% 7 -1 
9 AGUONA 17 22 11 0 11 50% 9 - 

10 ROKANONA 15,5 14 8 3 3 57% 11 +1 
11 DEMORHAS 14,5 18 10 3 5 56% 10 -1 
12 LIU URBIS 14,5 18 7 3 8 39% 12 - 
13 TINGOLAS 14,5 23 6 1 16 26% 18 +5 
14 MINAS 13 9 7 0 2 78% 13 -1 
15 ALTARAS 12,5 12 4 2 6 33% 14 -1 
16 ERIDĖ 12 14 8 0 6 57% 15 -1 
17 MISTRALIS 12 8 1 2 5 13% 35 +18 
18 MAŽULĖ 11,5 12 7 2 3 58% 16 -2 
19 TUMBAČKA 11,5 10 7 2 1 70% 17 -2 

20 DŽEROMAS 11 10 4 1 5 40% 19 -1 
21 NONAME 9,5 14 3 1 10 21% 20 -1 
22 KALIAUSĖ 8,5 9 4 0 5 44% 22 - 
23 ZBRO'GAS 8 16 6 2 8 38% 21 -2 
24 INDRILĖ 7,5 3 1 0 2 33% 38 +14 
25 TAMYRAS 7 8 4 0 4 50% 23 -2 
26 TREISAS 6 14 3 2 9 21% 24 -2 
27 OPALAS 5 8 4 0 4 50% 25 -2 
28 BALABŪZAS 5 10 2 2 6 20% 26 -2 
29 CHABOOM 5 3 1 0 2 33% 27 -2 
30 VANAGAS 4,5 3 1 0 2 33% 28 -2 
31 ATBULAS 4 4 2 0 2 50% 29 -2 

32 TORINAS 3,5 4 2 0 2 - 33 -1 
33 E 3 7 3 0 4 43% 30 -3 
34 TANGELIS 2,5 3 2 0 1 - 34 - 
35 RIMOPO TAMOPAS 2,5 0 0 0 0 - 31 -4 
36 MAKARONAS 2 8 2 0 6 25% 32 -4 
37 TOTAUPAS 2 6 1 0 5 17% 36 -1 
38 AGHRUM 2 5 1 2 2 20% 37 -1 

39-40 DURACELAS 1 6 1 0 5 17% 39-40 - 
39-40 REMBONDA 1 6 1 0 5 17% 39-40 - 

41 TRIN-TUKAS 1 3 1 0 2 33% 41 - 
42 TROJICA 1 12 0 2 10 0% 42 - 

43-44 DEGĖSIS 1 2 0 2 0 0% 43-44 - 

43-44 SĄŽINĖ 1 2 0 2 0 0% 43-44 - 
45 MYŽNIUS 0 1 0 0 1 - 45 - 
46 FUKA 0 0 0 0 0 - 46 - 

 
Pokyčių po 10-o turnyro yra – Porkas užleido pirmą vietą Rodmanui, nes pastarasis daugiau kovų dalyvavęs ir 
daugiau pergalių turi. MISTRALIS, tapęs 10-o turnyro nugalėtoju pakilo net per 18-a pozicijų. INDRILĖ likusi 
vicečempione taip pat nemažai pakilo – per 14 pozicijų. Šį kartą sekėsi ir Tingolui, jis savo reitingą pasigerino 5 
pozicijom. Sakau šį kartą, nes Tingolas mėgsta padejuoti, kad jam nesiseka... Žilius šį kartą nedalyvavo, tad prarado 
galimybę tapti vicečempionu trečią kartą... 
 
Tai tiek, iki kitų žaidimų, jei tokių dar bus. 
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KELTŲ DIEVIŠKOS TAUTOS 
 

Ansktesniame „Monų“ numeryje rašėme apie britiškųjų keltų burtus 
ir užkeikimus. Dauguma jų susijusi su kreipimusi į dievus. Šiame 

numeryje apžvelgsime keltų (pagrinde - airių) dievų kilmę ir kai kuriuos su tuo susijusius 
mitologinius įvykius. Didžioji dalis keltų dievybių buvo Tuatha Dé Danann nariais. 
 
Tuatha Dé Danann (Danu tauta) atvyko į Airiją turėdami su savimi savo Likimo akmenį, vadinamą Lia Fail, kurį jie 
padėjo ant Tara pilikalnio ir nuo to laiko teisėti Airijos karaliai būdavo pasirenkami šio akmens. Dar jie atsinešė: 
Lugh‘o ietį, kuri atnešdavo pergales tiems, kas ją turėdavo; Nuada kardą, nuo kurio niekas negalėjo pabėgti ir 
Daghda katilą, nuo kurio niekas nenueidavo nebūdamas patenkintas. 
Pasakojama kad jie skraidančiais laivais atvyko į Airiją, tačiau negalėjo nusileisti nes Fomorai buvo sukūrę didžiulį 
energijos lauką, kad niekas negalėtų prasiskverbti. Taigi, jie devynis kartus apsuko aplink Airiją, kol surado 
pažeidimą energijos lauke ir pagaliau nusileido Leitrim‘e, esančiame Sliabh an Iarainn (Geležiniuose Kalnuose). 
Danu tauta susikovė su FirBolg‘ais (maišų žmonės, arba pilvotieji) ir juos nugalėjo pirmame Magh Tuiredh 
(Mpytura) mūšyje ir keliavo toliau į Airijos vakarus, kur jie galėjo apsistoti. Po to, kai nugalėjo Fir Bolg‘us, juos 
iškvietė į mūšį Fomorai ir jiems teko kautis mūšyje, šįkart Roscommon‘e, kuris vėliau tapo žinomas kaip antras 
Magh Tuiredh mūšis. Jie nugalėjo didįjį Fomorų karį Balor‘ą ir taip tapo neginčijamais šalies valdytojais. 
Danu žmonės klestėjo dviejų savo didvyrių dėka – Nuada Sidabrinė Ranka ir Lugh‘as Ilgoji Ranka. Kadangi Danu 
tauta buvo magiškos prigimties, jie nusprendė eiti į požemius į kitą erdvės ir laiko dimensiją, į kurią Airijoje yra 
daug įėjimų. Vienas iš labiausiai žinomų yra Brugh na Buinne (Newgrange). 
Manoma, kad tiktai geležiniai ginklai gali juos žeisti. Vėlesniems keltų žmonėms jie tapo dievybėmis ir buvo 
garbinami. Jie tapo žinomi kaip Sidhe (piliakalnių) tauta ir yra daugybė stebuklingų piliakalnių šiandieninėje 
Airijoje. 
 
Sidhe, dar vadinami Dieviškaisiais, arba Gerąja tauta, gyvenantys po piliakalniais, o taip pat - mitinėje "Tír na nÓg" 
saloje į vakarus nuo Airijos. Vietovardžiai Airijoje su pradžia Lis, Rath, Shee siejami su šia tauta, pav. Lismore, 
Lisdoonvarna, Sheemore, Rathfarnham ir kt. 
 
Sidhe daug amžių kontaktavo su mirtingaisiais, suteikdami jiems apsaugą, gydymą ir, netgi, mokydami kai kurių 
įgūdžių, kaip pav. kalvystė.  
 
Galų žodis si arba siog apibūdina kito pasaulio būtybes, dabar vadinamas fėjomis (fayries). Airijos fėjos Seidhe 
kitaip, nei fėjos (laumės) kitose Europos šalyse – aukštos ir gražios visomis prasmėmis. Taip pat jie apsirengę labai 
prašmatniai, o jų menės 
labai turtingai išpuoštos, 
pilnos prabangaus maisto 
ir gėrimų. Iš esmės Seidhe 
yra gerenoriški, tačiau 
užpyko ant mirtingųjų dėl 
kvailų jų veiksmų. 
Dauguma medžių ir kalvų 
buvo Seidhe globojami ir 
jei mirtingasis sunaikina ką 
nors, prakeiksmas krenta 
ant jo ir jo šeimos. Kai 
kuriose kaimo vietovėse 
žmonės nestato savo namų 
skersai „fėjų tako“, 
nenorėdami pajusti po to 
sekančių gyvenimiškų 
trikdžių. Dažniausiai tai 
pasireiškia keistais garsais, 
tarsi tūkstančiai bičių zyztų 
arba atsirasdavo viesulai. 
  

Autorius: Demonas 

Jojantys Sidhe, XIX a. škotų dailininko piešinys. 
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2012 M. FANTASTINIŲ FILMŲ APŽVALGA 
 
 

2012 metais pasaulis nesibaigė, kaip pranašavo majų kalendorius ir 
vienas filmas statytas 2010 m., kuris taip ir vadinosi „2012“. Praėję 

metai fantastinio kino industrijoje pasižymėjo keliais milžiniško biudžeto filmais, kurie kino salėse surinko ne 
mažiau įspūdingas sumas. Taip pat 2012 m. pasižymi gerų mokslininės fantastikos filmų gausa ir abejotinos vertės 
maginės fantastikos filmais (su viena išimtimi, aišku). Tradiciškai žemiau pamatysite kokie fantastiniai filmai 
sutraukė didžiausius būrius žiūrovų į kino sales. Net trys filmai uždirbo virš 1 mlr. JAV dolerių, o tokių filmų šiuo 
momentu yra 16. „Keršytojai“ pasakojantys apie kelis vienon gaujon susirinkusius superherojus ir jų kovą su 
didžiuliais piktadariais pakilo net į trečią vietą tarp visų laikų daugiausiai uždirbusių filmų (pirmi du „Įsikūnijimas“ 
(2009 m.) ir „Titanikas“ (1997 m.)). 
 
Žemiau išvardinti 10 daugiausiai uždirbę, šalia nurodytas žanras, kuriam filmas atstovauja: 
 

1. KERŠYTOJAI, superherojai       – 3.917.824.284 Lt 
2. TAMSOS RITERIO SUGRĮŽIMAS, superherojai   – 2.810.323.925 Lt 
3. HOBITAS: NELAUKTA KELIONĖ, maginė fantastika   – 2.635.564.746 Lt 
4. BRĖKŠTANTI AUKŠRA. 2 DALIS, vampyrai ir vilkolakiai  – 2.150.129.654 Lt 
5. NUOSTABUSIS ŽMOGUS VORAS, superherojai   – 1.949.369.207 Lt 
6. BADO ŽAIDYNĖS, mokslinė fantastika, utopija   – 1.791.368.591 Lt 
7. VYRAI JUODAIS DRABUŽIAIS 3, mokslinė fantastika, komedija – 1.617.165.390 Lt 
8. TEDIS, fantastinė komedija      – 1.423.687.988 Lt 
9. PROMETĖJAS, mokslinė fantastika     – 1.045.293.106 Lt 
10. SNIEGUOLĖ IR MEDŽIOTOJAS, maginė fantastika   – 1.027.770.316 Lt 

 

 
 
Tarp populiariausių dominuoja amerikietiškų superherojų nuotykiai, kurių į kino sales veržiasi žiūrėti ne tik JAV 
gyventojai. 3 dešimtuko filmai yra komiksų ekranizacijos, 3 filmai yra ankstesnių tęsiniai (Tamsos riterio 
sugrįžimas, Brėkštanti aušta ir Vyrai juodais drabužiais), 1 yra kitų filmų priešistorė (Prometėjas yra 5 filmų apie 
Svetimą priešistorė), 2 filmai pradeda seriją (Hobitas ir Bado žaidynės) ir tik 2 filmai nei kažką pratęsia, nei 
pradeda (Tedis, Snieguolė ir medžiotojas). Kitaip tariant, jei darai filmą, neapsimoka daryt vieno filmo, pirmas 
sėkmingas filmas dažniausiai garantuoja pajamas ir antrajam. Už dešimtuko ribų liko nemažai didelio biudžeto 
filmų, tokių kaip „Laivų mūšis“ ar „Titanų įniršis“. Kai kurie mano manymu nusipelnė tikrai geresnių rezultatų, nei 
niekalai apie superherojus – „Džonas Karteris“, „Viską prisiminti“, „Laiko kilpa“ ar „Debesų žemėlapis“. Lietuviškų 
kino teatrų pasiekimų įvertinti negaliu, nes jau antri metai iš eilės kaip jų niekas viešai neskelbia. 
 
O žemiau mano manymu geriausi 2012 m. filmai. Palyginimui pridėsiu kiek jie uždirbo kino teatruose ir kokiam 
fantastikos požanrui priskiriami: 
 

1. HOBITAS: NELAUKTA KELIONĖ, maginė fantastika   – 2.635.564.746 Lt Lt 
2. LAUKINIŲ PIETŲ ŽVĖRYS, fantastinė drama    – 33.160.200 Lt 
3. PROMETĖJAS, mokslinė fantastika     – 1.045.293.106 Lt 
4. VISKĄ PRISIMINTI, mokslinė fantastika    – 514.327.666 Lt 
5. ROBOTAS IR FRANKAS, mokslinė fantastika    – 8.616.836 Lt 
6. DREDAS, postapokaliptika      – 92.326.140 Lt 
7. RAUDONOS ŠVIESOS, fantastika, mistika    – 35.117.867 Lt 
8. HALO 4: Į AUŠRĄ, ateivių invazija     – rodytas internete nemokamai 
9. FANTAZARIUMAS, fantastika      – nėra duomenų 
10. UODEGA, siaubo fantastika      – nėra duomenų 

Autorius: Ta-Ntalas 
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Dar reiktų paminėti tokius vertus pasižiūrėti filmus kaip „Debesų žemėlapis“ (Cloud Atlas), apie žmonių likimus 
skirtingais laikas ir reinkarnaciją, prancūzišką fantastinį veiksmo filmą „M1: kalėjimo griūtis“ (Lookout), „Baimės 
įlanka“ (The Bay), apie tai kas gali nutikti neatsakingai teršiant aplinką kurioje pats gyveni  ir dar keli, kurių 
aprašymai žemiau. Kiekvieną filmą įvertinau nuo -1 iki 5, kur -1 reiškia tuščiai sugaištą laiką, o 5 – verta pažiūrėti 
ne vieną kartą. Vertinimas, aišku, labai subjektyvus, pagal mano skonį. Visi filmai suskirstyti pagal fantastikos 
požangius. 
 
FANTASTIKA 
 

VYRAS GELEŽINIAIS KUMŠČIAIS (The Man with the Iron Fists) MIRTINOS LENKTYNĖS: PRAGARAS (Death Race: Inferno) 
JAV, Honkongas, rež. RZA 
Vaidina: RZA, Rick Yune, Russell Crowe, Lucy Liu, 
Dave Bautista, Byron Mann, Cung Le, Daniel Wu  
Garsus JAV reperis ėmėsi režisūros – sulipdė kažką 
panašaus į „Sėlinantį tigrą, tūnantį drakoną“ ir 
„Nužudyk Bilą“ ir gavo nesąmoningą filmuką, kur 
viskas nerealu. Nerealus kaimas Kinijoje, tarpusavyje 
kovojantys keli klanai, skraidantys ir paikai 
besirengiantys kariai, kalvis juodaodis, slaptasis 
agentas anglas (senovės Kinijoje) ir dar visos kovos su 
akių šokinėjimais iš akiduobių. Nei gero siužeto, nei 
veiksmo, visiškas niekalas, o ir muziką pats RZA 

atliko. Man niekada nepatiko repas. 
Įvertinimas: 1/5. 

JAV, rež. Roel Reine 
Vaidina: Luke Goss, Danny Trejo, Dougrey Scott, 
Tanit Phoenix, Fred Koehler, Ving Rhames 
Jau trečias filmas apie kažkokios ateities pasaulį, kur 
kaliniai vėl neteko visų žmogaus teisių ir siunčiami 
mirti lenktynėse, kurios filmuojamos ir 
transliuojamos kraujo ištroškusiems žiūrovams. 
Nieko naujo nei siužete, nei filme. Akivaizdžiai skirtas 
video/dvd nuomoms ir vyriškai auditorijai, nes visos 
moterys nusikaltėlės labai krūtingos ir mažai 
prisidengusios. 
Įvertinimas: 1/5. 

 

MASKVA 2017 (Branded, Москва 2017) RAUDONOS ŠVIESOS (Red Lights) 
JAV, Rusija, rež. Jamie Bradshaw, Aleksander 
Duleryan 
Vaidina: Ed Stoppard, Leelee Sobieski, Jeffrey 
Tambor, Max von Sydow 
Filmas apie tai, kaip reklama keičia mūsų pasaulį 
ar bent jau požiūrį į įvairius kasdienio vartojimo 
daiktus, kurie keičia mus, o kartu keičiasi ir 
pasaulis. Iki pusės filmas apie reklamos genijų, o 
vėliau pasuka į absurdiškosios fantastikos pusę. 
Pamokanti istorija beveik, nes baigiasi viskas tuo, 
kad reklama Maskvoje (ten vyksta filmo veiksmas) 
uždraudžiama. Aišku, dėl to, kad reklamos genijus 

kryptingai visiems įteiginėjo, kad ji blogis. Keistas filmas, buvo visai įdomu 
pasižiūrėti. 
Įvertinimas: 3/5. 

Ispanija, JAV, rež. Rodrigo Cortes 
Vaidina: Cillian Murphy, Sigourney Weaver, 
Robert De Niro, Toby Jones 
Filmas apie mokslininkus tiriančius paranormalius 
reiškinius. Labai sumaniai jie demaskuoja 
visokiausio plauko šarlatanus teigiančius, kad turi 
antgamtinių galių. Aišku, mokslininkai turi savo 
istorijas, kurios juos atvedė į tokį darbą. Pabaiga 
netikėta, tad nesinori jos atskleisti. Neblogai 
pastatytas filmas, tikrai įdomu stebėti kaip aiškinami 
paranormalūs reiškiniai. De Niro puikiai vaidina 
vieną tokį aiškiaregį. 

Įvertinimas: 4/5. 

 

FANTAZARIUMAS (Imaginaerum) TAMSOS BAIKERIS: KERŠTO DEMONAS 
(Ghost Rider: Spirit of Vengeance) 

Suomija, Kanada, rež. Stobe Harju 
Vaidina: Marianne Farley, Quinn Lord, Francis X. 
McCarthy, Ilkka Villi 
Suomių grupė „Nightwish“ nutarė neapsiriboti 
albumu ir vaizdo klipu. Sukūrė dar ir meninį filmą 
tokiu pat pavadinimu kaip studijinis albumas. Filmas 
toks beveik miuziklas. Beveik, nes pagrindiniai 
herojai nedainuoja, bet filme veikėjus nuolat lydi 
muzika, kurią atlieka, žinoma, kad „Nigtwish“. Filmo 
herojus – senas kompozitorius, bebaigęs išprotėti ir 
viską pamiršti.  Priešmirtinėje agonijoje leidžiasi į 
savo prisiminimų ir fantazijų pasaulį, kurio dėka 

grįžta atimtis. Tačiau prieš išeidamas anapilin spėja tik pradžiuginti dukrą, 
kuri nebetikėjo, kad tėvas ją kada nors mylėjo.  
Įvertinimas: 4/5.  

JAV, JAE, rež. Mark Neveldine, Brian Taylor 
Vaidina: Nicolas Cage, Violante Placido, Ciaran 
Hinds, Idris Elba, Johnny Whitworth, Christopher 
Lambert 
Antras filmas apie kaskadininką sudariusį sutartį su 
šėtonu. Pastarasis įsodino į kaskadininką kažkokį 
keršto demoną, kuris labai stipriai baudžia visokius 
blogiukus. Bet filmas apie tai, kaip šėtonas nutarė 
pasikeisti kūną į geresnį ir kaip tamsos baikeris ir 
buvęs kaskadininkas viename tam sutrukdo. 
Nesąmonė ne filmas, pezalynės apie demonus ir 
šėtoną, nulis logikos ir gilesnės minties. 

Įvertinimas: 0/5. 
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MUSĖ (Eaga) RUGPJŪČIO 8 (Август. Восьмого) 
Indija, rež. S.S.Rajamouli, J.V.V.Sathyanarayana 
Vaidina: Sudeep, Nani, Samantha Ruth Prabhu, 
Santhaman 
Indiška nesąmonė su indiška muzika, šiek tiek šokių ir 
kvaištelėjusiu siužetu. Įsimylėjusį vyruką nužudo 
piktas konkurentas, nusižiūrėjęs tą pačią merginą. 
Nelaimėlio siela persikūnija į mūsę... Ir ima regzti 
keršto planus. Piktadarį priveda kone prie beprotybės 
(kas nežino, kokios įkyrios gali būti musės). O musės 
išrinktoji susitaiko su tokiu mylimojo pasikeitimu ir 
nenutraukia santykių. Platoniškų, ačiū dievui, toliau 
filmo kūrėjai nesiplėtojo... O efektai, kai viskas rodoma 

lyg iš musės akiračio, neblogi, operatoriaus darbas puikus. 
Įvertinimas: 1/5. 

Rusija, rež. Джаник Файзиев 
Vaidina: Светлана Иванова, Максим Матвеев, 
Егор Бероев, Артём Фадеев 
Jauna moteris lekia pasiimti sūnaus, kurį nesenai 
išsiuntė į Šiaurės Osetiją pas tėvą. 2008 m., 
prasideda Rusijos ir Gruzisjos karas. Mamytei tenka 
tiesiog švilpiant kulkoms virš galvos brautis pas 
sūnų, kuris likęs vienas senelių namuose. Puikus 
pastatymas, kovinės scenos tikroviškos, aktoriai 
puikūs. Fantastika čia – vaiko, laukiančio mamos 
vaizuoduotė. Jis viską mato kaip milžiniškų robotų 
kovą. Ir tie robotai pavaizduoti puikiai. Viskas kaip 

ir puiku, bet... atrodo, kad Rusijos prezidento ir jo kabineto pasitarimo scenų 
scenarijų rašė pats Kremlius. Gruzinai filme niekšai, žudantys taikius 
gyventojus, o rusai, tik ginasi ir juos gelbėja. Akivaizdi daugiabiudžetinė 
propaganda. 
Įvertinimas: 2/5. 

 

KARTU IKI PASAULIO PABAIGOS 
(Seeking a Friend for the End of the World) 

LAUKINIŲ PIETŲ ŽVĖRYS 
(The Beasts of Southern Wild) 

JAV, Singapūras, Malaizija, Indonezija, rež. Lorene 
Scafaria 
Vaidina: Steve Carell, Keira Knightley, Martin 
Sheen 
Misija, turėjusi susprogdinti artėjančią kometą ir 
išgelbėti Žemę, žlugo. Liko trys savaitės iki pasaulio 
pabaigos, kai kometa viską sunaikins. Vyras su 
žmona išgirsta šią žinią per radiją mašinoje. Žmona 
pabėga rėkdama. Vyras bando gyventi kaip anksčiau, 
kol negauna laiško iš mokyklos laikų meilės. Jos 
ieškoti išsiruošia su jauna kaimyne. Intriguojanti 
pradžia ir išsikvėpimas per vidurį. Filmas nagrinėja 

žmonių santykius, kai tiksliai žinai kiek liko gyventi. Bet nagrinėja 
nuobodžiai. Iki šio žanro šedevro „Beldžiant į dangaus duris“ (1997) labai 
toli. 
Įvertinimas: 2/5. 

JAV, rež. Benh Zeitlin 
Vaidina: Pamela Harper, Quvenzhane Wallis, 
Dwight Henry, Levy Easterly 
Kažkur Amerikoje pajūryje yra lūšnynų kaimelis prie 
pat potvynio zonos. Ten gyvena tėvas su dukra. Abu 
gyvena savo namukuose suręstuose iš visokių 
atliekų. Kartą tėvas dingsta, mergaitė sudegina savo 
namuką ir persikrausto į tėčio, kur laukia jo grįžtant. 
Ateina didžiulis potvynis, visi kaimelio namukai 
užlieti. Tėtis grįžta, bet liga greitai jį pakerta. 
Mergytė lieka viena, bet ji moka pasirūpinti savimi, o 
ir yra kas padeda. Visa fantastika čia ta, kad mergaitė 

mato legendinius žvėris, klurie atšilo iš amžino įšalo  ir keliauja kažkur, kur 
anksčiau buvo jų gimtinė. Nepriklausomo Amerikos kino kūrynys, toks 
liūdnas ir ramus. Vertas pamatyti. 
Įvertinimas: 4/5. 

 

FANTASTIKA / VAMPYRAI IR VILKOLAKIAI 
 

NAKTIES ŠEŠĖLIAI (Dark Shadows) KITAS PASAULIS 4. PABUDIMAS (Underworld: Awaking) 
JAV, rež. Tim Burton 
Vaidina: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena 
Bonham Carter, Eva Green, Christopher Lee 
Kaip ir buvo galima tikėtis iš Timo Burtono, filmas 
nėra eilinis klonas apie vampyrus. Čia susipina 
komedija ir parodija be primityvaus kitų filmų 
mėgdžiojimo ir „nukrito - visi juokiasi“ lygio humoro. 
Siužetas gana paprastas, bet turi netikėtų vingių, tik 
pabaiga su aliuzija į tęsinį, manau, buvo nereikalinga. 
Nors Burtonas tęsinių nestato, tad gal tokia mintis 
tiesiog buvo ir pražuvo. Vieno ko trūko filmui, tai 
kažkokio šarmo, kabliuko, kuris išskirtų iš kitų 

režisieriaus filmų su Depu pagrindiniame vaidmenyje. Lyg ir viskas gerai – 
įdomu, vizualu, kartais juokinga, bet iki tobulumo kažko trūksta. Gal Džonis 
Depas jau išsikvėpė bevaidindamas visokius keistus ir kiek trenktus 
personažus? Atrodo stipriai besikartojantis. 
Įvertinimas: 3/5. 

JAV, rež. Mans Marlin, Bjorn Stein 
Vaidina: Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael 
Ealy, Theo James, India Eisley, Kris Holden-Ried, 
Charles Dance 
Pagaliau žmonės susizgribo ir išnaikino vilkolakius, 
o vampyrų likučiai išsislapstė kas kur. Selena 
pabunda labaratorijoje ir ima aiškintis, kur dingo jos 
meilė vampyrvilkolakis, bet išsiaiškina, kad turi 
vampyrvilkolakę dukrą, kurios reikia 
užsimaskavusiems vilkolakiams, kad pasigamintų 
vakciną saugančią nuo sidabro ir dar labai juos 
sustiprinančią. Logikos su kiekviena serija (čia jau 

ketvirtas filmas) mažėja, veiksmo daugėja, o žiūrėti nebelabai įdomu. 
Normalios pabaigos nebuvo, aiški aliuzija, kad čia tik pradžia. Pinigų filmas 
kino teatruose surinko kiek daugiau nei dvigubai savo kaštams (70 ir 160 
mln. dolerių), tad kito pasaulio gerbėjai tikriausiai galės sužinoti kas bus 
toliau. 
Įvertinimas: 1/5. 

 

BRĖKŠTANTI AUŠTA. 2 DALIS 
(The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2) 

ABRAOMAS LINKOLNAS: VAMPYRŲ MEDŽIOTOJAS 
(Abraham Lincoln: Vampire Hunter) 

JAV, rež. Bill Condon 
Vaidina: Kristen Stewart, Robert Pattison, Taylor 
Lautner, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley 
Greene, Jackson Rathbone 
Dar viena milžiniškus pinigus kūrėjams nešanti saga 
baigėsi. Finalas labai geras ir laimingas, o prieš tai 
pralietas vampyrų ir vilkolakių kraujas liko tik 
galimoje ateityje, kuri taip ir neįvyko. Saldi 
nesąmonė, išmesk iš filmo vampyrus ir vilkolakius ir 
niekas nežiūrės, nes istorija banali ir neįdomi. Kur 
eina šiuolaikinis pramoginis kinas? Čia kurie 
kvailėja? Žiūrovai ar kūrėjai? 

Įvertinimas: 1/5. 

JAV, rež. Timur Bekmambetov 
Vaidina: Benjamin Walker, Dominic Cooper, 
Anthony Mackie, Mary Elizabeth Winstead, Rufus 
Sewell 
Jau pats pavadinimas kelia įtarimų, kad filmas bus 
kažkoks nesusipratimas. Deja, pirmas įspūdis 
teisingas. Alternatyvios istorijos ir vampyrizmo 
žanrų mišinys – pasirodo 16-as JAV prezidentas 
aktyviai kovojo su vampyrais, kurie kontroliavo 
pietines valstijas. Ir šiaurės pergalė per JAV pilietinį 
karą buvo ne pergalė prieš vergovinius pietus, o 
žmonių pergalė prieš vampyrus. Filmo pabaigoje, 

aiškiai, be jokių užuolankų parodoma, kad tęsinio laukti galima. Tik, kad 
neverta... 
Įvertinimas: 1/5. 
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DRAKULA (Dracula) VILKOLAKIS: ŽVĖRIS TARP MŪSŲ 
(Werewolf: The Beast Among Us) 

Italija, Prancūzija, Ispanija, rež. Dario Argento 
Vaidina: Asia Argento, Rutger Hauer, Thomas 
Kretschman, Marta Gastini, Miriam Giovanelli 
Garsus italų siaubo filmų režisierius Argento susuko 
savo Bramo Stokerio „Drakulos“ ekranizaciją. 
Išsiskiria tik tuo, kad matosi, jog biudžetas skirtas 
filmui buvo ne pats didžiausias ir tuo, kad jame yra 
nemažai nuogo moters kūno demonstravimo. Nieko 
naujo, neįdomus filmas. 
Įvertinimas: 1/5. 

JAV, rež. Louis Morneau 
Vaidina: Guy Wilson, Ed Quinn, Stephen Rea, 
Rachel DiPillo 
Eilinis filmas apie vilokolakius. Siužetas nėra visai 
primityvus – nuspėti kuris iš veikėjų yra vilkolakis, 
nėra lengva. Ir nufilmuota gerai, aplinka puiki 
(filmuota Rumunijoje). Bet visiškai nieko naujo. Ne 
veltui filmas išleistas iš kart DVD, Video ir kitais 
formatais, aplenkiant kino teatrus. 
Įvertinimas: 2/5. 

 

FANTASTIKA / SUPERHEROJAI 
 

KERŠYTOJAI (The Avengers) NUOSTABUSIS ŽMOGUS VORAS (The Amazing Spider-Man) 
JAV, rež. Joss Whedon 
Vaidina: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 
Ruffalo, Chirs Hemsworth, Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner 
Kalnas išleistų pinigų, dar didesnis uždirbtų ir 
primityvus siužetas, blankūs charakteriai, 
elementarios logikos nepaisymas veiksmuose ir jų 
priežastyse. Ir dar vienas įrodymas, kad kuo toliau, 
tuo mažiau žmonės mąsto. Einant į tokį paiką filmą, 
protą reikia palikti namie. Blogesnį filmą nei šis apie 
superherojus mačiau pernai ir jo pagrindinis 
personažas šmėžuoja ir šiame filme. Tai Kapitonas 

Amerika. 
Įvertinimas: 1/5. 

JAV, rež. Marc Webb 
Vaidina: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys 
Ifans, Denis Leary 
Praėjo tik keli metai nuo filmo apie žmogvorį trečios 
dalies ir štai – serija sukama iš naujo. Nauji aktoriai, 
naujas režisierius. Ar naujas scenarijus nežinau, nes 
anų nežiūrėjau. O šis gryna nesąmonė, kaip ir visi 
filmai apie amerikietiškus superherojus. Banalu, 
kvaila, nelogiška, neįdomu. Kodėl jis uždirbo virš 700 
mln. dolerių?... 
Įvertinimas: 0/5. 

 

VAIZDO DIENORAŠTIS. ĮRAŠAI TURI GALIĄ (Chronicle) TAMSOS RITERIO SUGRĮŽIMAS (The Dark Knights Rises) 
JAV, rež. Josh Trank 
Vaidina: Dane DeHaan, Alex Russell, Michael 
B.Jordan, Ashley Hinshaw 
Viskas pateikiama kaip autentika, nes filmas 
surinktas iš pačių veikėjų filmuotos medžiagos bei 
kiek mažiau iš apsauginių kamerų ar atsitiktinių 
filmuotojų. Trys vaikinai netyčia įgauna supergalių, 
kurių pagalba pradžioje labai smagiai leidžia laiką. 
Tik vienas vaikinas turi piktą jį mušantį tėvą, sunkiai 
sergančią motiną ir jaučiasi nepilnavertis. Aišku, kad 
tai priveda prie negerų dalykų... Šiaip sau filmukas - 
nei didelio moralo, nei kažko naujo ar įdomaus. O 

lietuvių distributoriai filmo pavadinimą sukūrė patys, kurio pusė atitinka 
filmą, o kita kažkoks paikas šūkis. 
Įvertinimas: 2/5. 

JAV, JK, rež. Christopher Nolan 
Vaidina: Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy, 
Joseph Gordon-Levitt, Anne Hathaway, Marion 
Cotillard, Morgan Freeman 
Trečias filmas iš naujausio pastatymo apie žmogų 
šikšnosparnį. Pirmų nemačiau, tačiau tai nepagadino 
reikalo. Filmas pateisino gandus apie jį – kiek kitoks 
nei daugelis filmų pagal komiksus. Niūresnis, 
tikroviškesnis. Nors naivaus ir kvailoko herojiškumo 
būdingo jaunimui apsčiai, nepaisant to, kad žmogus – 
šikšnosparnis tikrai ne ką tik tėvų namus palikęs 
jaunuolis. Kiek keistai filmo pabaigoje atrodo 

pagrindinio blogiečio virtimas mažai ką lemiančiu statytiniu. Nors filme 
pagrindinis veikėjas neapdovanotas antgamtinėmis galiomis, jis vis tiek 
priskiriamas prie superherojų ir pats filmas prie fantastikos, o ne veiksmo 
žanro, nes jame daugybė fantastiškų technologijų – tame tarpe ir nešiojama 
atominė bomba. 
Įvertinimas: 3/5. 

 

TAI ČI 0 (Thai Chi Zero) TAI ČI HEROJUS (Tai Chi Hero) 
Kinija, rež. Stephen Fung 
Vaidina: Yuan Xiaochao, Angela Yeung Wing, Tony 
Leung Ka Fai 
Laikai, kai vakarai su savo technologijomis veržėsi į 
Kiniją, o ši bandė atlaikyti spaudimą ir 
modernizuotis, XIX a. Jaunas vaikinas su apsigimimu, 
kurio dėka turi šiokių tokių galių (kuklių, lyginant su 
amerikietiškais superherojais), atvyksta į kaimelį, 
kuriame viena šeima garsėja specifiniu kung-fu 
stiliumi. Bėda tik, kad nieko iš pašaliečių jie to 
stiliaus nemoko. Bet vaikinukas atkaklus, o ir vakarų 
civilizacija į ramų kaimą braunasi. Puiki istorija, 

įdomus filmavimas, permaišytas su komiksų apipavidalimu, graži kovų 
choreografija. Gal kiek per šabloniškas, mėgsta skraidyti kiniečiai.  
Įvertinimas: 3/5. 
 

Kinija, rež. Stephen Fung 
Vaidina: Yuan Xiaochao, Angela Yeung Wing, Tony 
Leung Ka Fai 
Į vieną filmą visa istorija netilpo. Pirmas baigėsi su 
aiškia aliuzija, kad čia nepabaiga. Antras ima jautį už 
ragų ir nemažina veiksmo tempo. Šį kartą viskas 
baigiasi laimigai – vaikinukas suvaldo savo galią, 
tampa kung-fu meistru ir veda kaimo vyriausiojo 
grąžuolę dukrą. Reikia žiūrėti abu filmus iš karto, nes 
kitaip nebus pilno įspūdžio. 
Įvertinimas: 3/5. 
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FANTASTIKA / PABAISŲ FANTASTIKA 
 

PIRANIJA 3DD (Piranha 3DD) UODEGA (Thale) 
JAV, rež. John Gulager 
Vaidina: Danielle Panabaker, Matt Bush, Katrina 
Bowden, Jean-Luc Bilodeau, Chris Zylka 
Siaubo filmų paradoja suaugusiems – daug kraujo, 
daug pusnuogių merginų, daug spiegimo ir pseudo 
mokslo. Filmas stipriai tyčiojasi iš štampų, net patį 
gelbėtoją (Davidas Hasselhoffas vaidina save) 
patraukia per dantį. Pirmas filmas apie piranijas 
buvo gana pelningas, o antrasis ir mažesnio biudžeto 
ir ne toks populiarus. Šiaip, kvailoka nesąmonė, iki 
geros parodijos toli. 
Įvertinimas: 1/5. 

Norvegija, rež. Aleksande L. Nordaas 
Vaidina: Silje Reinamo, Erlend Nervold, Jon Sivge 
Skard, Morten Andersen, Sunniva Lien 
2010 m. norvegai filme „Trolių medžiotojas“ 
atsleidė, kad troliai yra valstybinė paslaptis. 2012 m. 
supažindina su huldra – keistu miško padaru 
atėjusiu iš skandinaviškų mitų. Du vaikinai, valantys 
nusikaltimo ar nelaimės vietą (atlieka patį 
nešvariausią darbą...), namo, stovinčio vidur miško, 
rūsyje aptinka merginą, kuri nemoka kalbėti ir jai 
nupjauta uodega! Bet ji ne viena tokia, kažkas jos jau 
ieško. 

Vos 10 tūkst. dolerių kainavęs filmas yra puikus pavyzdys, kad europietiškas 
kinas savo originalumu ir paprastu, bet geru pastatymu, sugeba pranokti 
milžiniško biudžeto holivudinius niekalus masėms.  
Įvertinimas: 4/5.  

 

MOKSLINĖ FANTASTIKA 
 

KELIONĖ Į PASLAPTINGĄJĄ SALĄ 
(Journey 2: The Mysterious Island) 

BADO ŽAIDYNĖS (The Hunger Games) 

JAV, rež. Brad Peyton 
Vaidina: Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, 
Vanessa Hudgens, Luis Guzman 
Pirma kelionė vyko į Žemės centrą, tęsinyje 
keliaujama į salą, kurią savo knygose aprašė Žiulis 
Vernas, Luisas Styvensonas ir Džonatanas Sviftas. 
Niekas iki filmų herojų nesusiprotėjo salų žemėlapių 
iš trijų knygų sudėti į vieną vietą ir kampe pamatyti 
užrašytas jos koordinates, kurias suvedus į išmanųjį 
telefoną lengvai nustatoma sala, kurios labai ilgai 
ieško pagrindinio herojaus Šono senelis. Ir visai 
nesvarbu, kad knygų originaluose žemėlapių nebuvo, 

kad tuo metu kai knygos buvo parašytos greičiausiai buvo naudotos 
skirtingos koordinačių sistemos. Svarbiausia šiame filme visa ką 
nustelbiantys nuotykiai – gausūs, įspūdingi, pavojingi, nepakartojami. Ir 
kartu nelabai realūs. Vienišo vaikino be tėvo ir patėvio santykius paryškina 
lėkštoki juokeliai ir kvaila Džonsono pravarde „Uola“ veido išraiška, kai jis 
bando demonstruoti emocijas, o ne raumenis. Paslaptingoji sala, kurion 
galiausia atsibeldžia nuotykių ieškotojai labai graži, spalvinga ir pasirodo 
besanti dingusi Atlantida. O tektoninių plokščių judėjimas po ja kas kažkiek 
laiko ją iškelia paviršiun, o paskui vėl paskandina. Kažkodėl Atlantida yra 
netoli Papua (jų yra kelios, tad neaišku prie kurios) ir joje vieni gyvūnai virtę 
milžinais (driežai, kamanės, žalvarniai, skruzdėlės), o kiti – liliputais 
(drambliai). Kažkokia keista aliuzija į Svifto „Guliverio keliones“. Aliuziją į 
Styvensono „Lobių salą“ įkūnija ugnikalnis besispjaudantis ne karšta lava, o 
aukso dulkėmis. Visas filmas tai didžiulė biologinių, geologinių ir loginių 
nesąmonių mišrainė. Svarbiausiai šauniai bėgti nuo priešų ir išsisukti iš 
visokių žabangų. Gilesnės minties filme nerasta. Užtat labai daug pinigų 
išleista specialiems efektams. 
Įvertinimas: 1/5. 

JAV, rež. Gary Ross 
Vaidina: Jennifer Lawrence, Josh Hutcheson, 
Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Stancey Tucci 
Viskas prasideda įžanga, kur supažindinama su 
pasauliu (ale ateities Žemė), pagrindiniais veikėjais ir 
paaiškinama, kodėl vyksta tos alkanosios žaidynės. 
Logikos švelniai tariant toje įžangoje mažoka, tad 
gerai, kad ji gana trumpa. Tada greitai pereinama 
prie pagrindinių veikėjų pasiruošimo žaidynėms, kur 
iš 24 žaidėjų, gyvas galės likti tik vienas. Žiaurus toks 
žaidimas, bet jau 74-as. Kadangi filmai apie eilinius 
įvykius statomi dažniausiai apie paprastų žmogelių 

šeimynines dramas, tai čia tikėjausi kiek kitokio reginio. Nesitikėjau, tik, kad 
filmas baigsis, tuom, kad žaidynės tiesiog baigsis. Su nedideliais nukrypimais 
nuo normos, bet ne principiniais. Kažkaip pritrūko užmojo, ryškesnio finalo, 
kažkokio dramatiškesnio įvykio liečiančio ne tik du jaunuolius sugebėjusius 
nenumirti kruvinose jaunimo varžybose. Čia, manau, koją pakišo iš ankstinis 
istorijos išskaidymas – yra trys knygos apie šias žaidynes, o filmas tik 
pirmosios ekranizacija. Komercinio kino kūrėjai (knygų rašytojai taip pat) 
matyt šiais laikais mažiau trijų filmų/knygų neberašo... nepelninga 
investicija. Pats pastatymas neblogas, gražiai žiūrisi, nors filmas ir ne apie 
gražius dalykus kalba. Visuomenė utopinė, kaip madinga kine ir literatūroje 
dar nuo antro pasaulinio karo, ji militaristinė, totalitarinė, net pusiau 
vergovinė. Tik norom nenorom imu lyginti šį filmą su vienu labai panašiu, 
matytu gerokai anksčiau. „Karališkasis mūšis“ (2000 m.) statytas Japonijoje ir 
niekad nerodytas JAV yra beveik apie tą patį, tik gerokai žiauresnis, 
kraupesnis ir tikroviškesnis. Nėra jokių holivudiškam filmui būdingų štampų, 
paversknojimų ir romantikos ten, kur ji mažai tikėtina. Ir japoniško filmo 
paliekamas įspūdis kur kas didesnis, lyginant su amerikietišku, pastarasis tik 
lengvas užkandis prie kukurūzų spragėsių. 
Įvertinimas: 2/5. 

 

DŽONAS KARTERIS (John Carter) MS1: KALĖJIMO GRIŪTIS (Lockout) 
JAV, rež. Andrew Stanton 
Vaidina: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha 
Morton, Willem Dafoe, Thomas Haden Church 
Tikras nuotykių filmas, ne toks, kur didelė jėga, 
supergalia ar koks itin „kietas“ ginklas sprendžia 
visas problemas. Čia jas bando spręsti drąsa, 
nuoširdumas ir lengvabūdiškumas. Supergalios 
mažumėlę yra, nes žmogus patekęs į Marsą iš Žemės 
yra jame stipresnis dėl raudonojoje planetoje kiek 
mažesnės traukos. Lyg ir logiška, bet jei filmo 
pradžioje Džonas šokteli tik kelis metrus, tai įpusėjus 
filmui, jau šuoliuoja šimtus metrų į viršų. Logikos 

Marso traukoje, ekosistemoje, vietinių technologijose mažoka, bet ji niekada 
ir nebuvo stiprioji Tarzano nuotykių autoriaus (Barouzo), pagal kurio knygą 
statytas filmas, pusė. Svarbiausia čia kvapą gniaužiantis nuotykis su užmoju. 
Ir jam specialiųjų efektų nepagailėta. Veiksmas keičia veiksmą, atsikvėpimui 
paliekamos tik nedidelės pertraukėlės. Prisiskaitęs atsiliepimų ir 
pavirksnojimų apie pinigų rinkimo fiasko tikėjausi kažkokio šlamštelio, o 
aptikau visai smagų nuotykių filmą. Tik tie doleriukų nesurinkimo faktai 
greičiausiai reiškia, kad tęsinio nebus. 
Įvertinimas: 3/5. 

Prancūzija, rež. James Mather,  Stephen St.Leger 
Vaidina: Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent 
Regan, Joseph Gilgun, Lennie James 
Neteisingai apkaltintas specialusis kovinis agentas 
Snou gauna šansą išsipirkti – išlaisvinti prezidento 
dukterį, kuri pakliuvo įkaite specialiosios 
paskirties kalėjime MS1. Kalėjimas tikrai specialus, 
nes skrenda pastovia orbita aplink Žemę, o kaliniai 
ten yra „sąstingio“ būsenos. Deja, viskas nueina 
šuniui ant uodegos, prezidento dukrelei 
aiškinantis ar viskas tame kalėjime gerai 
(gyvenimo sąlygos ir panašiai). Šaunusis agentas 

kalba tik juokaudamas, dažniausiai, pašiepiant kitus (už tai ne kartą filme 
smagiai gauna marmūzėn), radikaliai imasi gelbėjimo misijos, po ko visa 
stotis išlekia į orą, tiksliau kosmosą, bet jau nebepastovia orbita ir 
susmulkintam pavidale. Naujas prancūziškas fantastinis (veiksmas vyksta 
2079 m.) filmas prie kurio prisidėjo Lukas Besonas (prodiuseris ir 
scenarijaus autorius). Kaip veiksmo filmas tikrai neblogas, siužetas gan 
sunkiai nuspėjamas, veiksmo scenos geros, tik šarmo pagrindiniam veikėjui į 
kairę dešinę žarstančiam juokelius gerokai trūksta. Iki „Penkto elemento“ 
toloka (neina Besono darbų nelyginti su šiuo šedevru). Įvertinimas: 3/5. 
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LAIKO KILPA (Looper) VYRAI JUODAIS DRABUŽIAIS 3 (Man in Black III) 
JAV, Kinija, rež. Rian Johnson 
Vaidina: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily 
Blunt, Paul Dano, Noah Segan 
Paviršutiniškas filmas apie laiko kelionių paradoksą 
ir jo pasekmes žmonėms, bandantiems pakeisti 
ateitį. Daug veiksmo, didelių jausmų ir skylės 
logikoje bei siužete. Gaila, tikėjausi iš šio filmo kur 
kas daugiau. Brusas Vilis stengiasi atrodyti kietai, bet 
amžius daro savo. 
Įvertinimas: 2/5. 

JAV, rež. Barry Sonnenfeld 
Vaidina: Tommy Lee Jones, Will Smith, Rip Torn, 
Lara Flynn Boyle, Johnny Knoxville 
Nuotykinė absurdeska apie du šaunuolius – jauną ir 
seną – kovojančius su labai piktu bogloditu Žvėrim 
Borisu. Logikos filme tiek mažai, kad net stebėtis ar 
piktintis neina. Bet visai linksmas žiūralas su 
daugybe keistų ateivių ir nesvarbu, kad mažai kuom 
skiriasi nuo pirmų dviejų filmų. 
Įvertinimas: 3/5. 

 

PROMETĖJAS (Prometheus) ROBOTAS IR FRANKAS (Robot & Frank) 
JAV, rež. Ridley Scott 
Vaidina: Noomi Rapace, Michael Fassbender, 
Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce 
Labai vizualus, niūrus ir baisokas filmas. Kaip tik 
toks, koks ir turėtų būti apie legendinio „Svetimo“ 
(1979) priešistorę. Gana neskubus veiksmas, puikus 
muzikos takelis, nepaprastai gražiai nufilmuotas 
kraštovaizdinis, Gigerio kurta ateivių laivo aplinka 
kuria nepaprastą atmosferą. Išmaniųjų technologijų 
gerbėjai irgi turėtų būti patenkinti žiūrėdami kaip 
ateityje trimatis vaizdas su visam pakeis bet kokius 
ekranus. Kas liečia siužetą – pirmoje pusėje jis 

atrodo gana nenatūralus. Grupė tyrėjų, nusibeldę į kitą galaktikos pusę 
ieškoti paslaptingų ateivių, davusių pradžią žmonių giminei, elgiasi labai 
lengvabūdiškai, neprofesionaliai ir chaotiškai. Kiek vėliau daug maž 
atsiskleidžia tokio elgesio priežastys, bet kažkokios stipresnės siužeto linijos 
trūko. Nors filmas – priešistorė, kurioje turėtų paaiškėti tai, kas liko neaišku 
„Svetimame“, užduoda kur kas daugiau klausimų nei pateikia atsakymų. 
Režisierius jau yra užsiminęs apie tęsinį... 
Įvertinimas: 4/5. 

JAV, rež. Jake Schreier 
Vaidina: Frank Langella, James Marsden, Liv 
Tyler, Susan Sarandon, Peter Sarsgaard, 
Jeremy Strong 
Nuotaikingas ir paprastas filmas apie pasenusį 
brangakmenių vagį, kuris netiki savo vaikų 
šnekomis, kad jam reikia pagalbos kasdienėje 
buityje. Sūnus savo tėvui įtaiso namų robotą, kuris 
gražiai šneka, moko kaip sveikai gyventi, tvarko 
namus ir rūpinasi, kad senukas kažkuo užsiimtų. 
Bet tas senukas greitai suvokia tam tikrus roboto 
privalumus ir imasi mokyti jį savo buvusio amato. 

Atskleisti viso siužeto negaliu, nes sugadinčiau žiūrėjimo malonumą. Geras 
pastatymas, smagi idėja ir jos išpildymas, puikūs aktoriai.  
Įvertinimas: 4/5. 

 
UNIVERSALUS KARYS: ATPILDO DIENA 
(Universal Soldier: Day of Reckoning) 

DEBESŲ ŽEMĖLAPIS (Cloud Atlas) 

JAV, rež. John Hyams 
Vaidina: Scott Adkins, Mariah Bonner, Dolph 
Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Andrei 
Arlovski 
Apie universalius kareivius filmų buvo nemažai, šis 
jau šeštas. Tačiau vienas buvo labai komerciškai 
nesėkmingas (antras), todėl kituose filmuose jo 
siužetas buvo ignoruotas. Du statyti kaip mini 
serialas, siekiant pradėti ir televizinį serialą, kuris 
ekranų taip ir neišvydo. Šeštajame filme ignoruojama 
kas vyko net trijuose ankstesniuose filmuose ir 
remiamasi tik pirmu ir penktu. Užtat grįžo du 

pagrindiniai aktoriai – Žanas Klodas Van Damas ir Dalfas Lungrenas. Tik 
pagrindinį vaidmenį jie užleido gerokai jaunesniam universaliam kareiviui, 
kuris galiausiai du senukus finale ir nužudo. Pabaiga apeliuoja į dar vieną 
tęsinį, kuriame tų senukų turbūt jau nebus. Filme man patiko tik vienas 
dalykas – universalių karių kovos – tikrai gerai pastatytos, daužosi kaip 
reikiant ir su užmoju. 
Įvertinimas: 2/5. 

Vokietija, JAV, Honkongas, Singapūras 
Rež. Tom Tykwer, Andy Wachowski, Lana 
Wachowski 
Vaidina: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, 
Hugo Weaving, Jim Sturgess, Doona Bee, Ben 
Whishaw, Susan Sarandon, Hugh Grant 
Filmas iš kurio daug tikėjausi, o gavau visai mažai. 
Grandiozinė epopėja kalbanti apie likimą, meilę ir 
tai, kaip veiksmai viename gyvenime, atsiliepia tau 
kituose. Šešios skirtingos istorijos šešiais skirtingais 
laikas ir šleikščiai saldi pabaiga, kuri stipriai 
pagadina visą filmą. Daug moralo, bet jis išsakytas 

gana banaliai, trūksta paprastumo, subtilumo. Kai kur viską užgožia tiesiog 
keisti vaizdai ar kostiumai. O gaila, idėja žiūrint anonsus atrodė labai puiki. 
Bet, bet... Mano galva būtų užtekę ir kokių trijų istorijų, o dabar labai painus 
filmas gavosi ir ne toks geras, kad lėkčiau papildomai aiškintis kas ten kaip 
buvo iš tiesų. 
Įvertinimas: 3/5. 

 

AUKŠTYN KOJOM (Upside Down) GELEŽINIS DANGUS (Iron Sky) 
Kanada, Prancūzija, rež. Juan Solanas 
Vaidina: Kirsten Dust, Jim Sturgess, Timothy 
Spall, James Kidnie 
Klasikinė meilės istorija tarp jaunuolių, kuriems 
trukdo jų socialinė padėtis. Tik šiame filme jiems 
trukdo dar ir tai, kad gyvena skirtingose planetose, 
kurios yra visai viena šalia kitos, kokio kilometro ar 
kelių atstumu. Tokiu keistu planetų išsidėstymu ir 
paremta visa filmo problematika trukdanti dviems 
jaunuoliams laimingai gyventi. Pats siužetas 
paprastas, pasaulis įdomus, bet silpnai atskleistas, 
nes vietom labai trūksta logikos, kodėl vienu atveju 

gravitacija veikia, kitu jau nebe. Mokslinės fantastikos pusė šiame filme 
vaidina nelabai logiškai pagrįstą pagardą. 
Įvertinimas: 2/5. 

Suomija, Vokietija, Australija, rež. Timo Vuorensola 
Vaidina: Julia Dietze, Christopher Kirby, Udo Kier 
Suomiai kartu su vokiečiais ir australiečiais šaiposi 
iš nacių ir Jungtinių Valstijų. Naciai po antro 
pasaulinio pralaimėjimo slėpėsi Mėnulyje ir 
pasenusias technologijas bandė patobulinti iki tokio 
lygio, kad galėtų užpulti Žemę. Jungtinės Valstijos 
kaip visada serga prezidento rinkimų karštine ir 
visais įmanomais būdais siekia viešpatauti tiek 
pasaulyje ir dar jį išgelbėti nuo tų pačių nacių. Bet iš 
tikro laimi paprasta porelė – nacė propogandistė ir 
juodaodis modelis-astronautas. Parodija pilna 

kompiuterinės grafikos ir nelabai juokingų epizodų. Užsižaidė su ta 
kompiuterine grafiką ir nacių technikos detalėmis. Nejuokinga.  
Įvertinimas: 1/5. 
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VISKĄ PRISIMINTI (Total Recal) BAIMĖS ĮLANKA (The Bay) 
JAV, Kanada, rež. Len Wiseman 
Vaidina: Colin Farrel, Kate Beckinsale, Jessica Biel, 
Bryan Cranston, Bill Nighy 
Vienas iš tų filmų šiais metais, kurių premjeros 
laukiau. Naujas pastatymas (pirmas 1990 m. su 
A.Švarcenergeriu ir Š.Stoun) pagal genialiojo F.Dicko 
apsakymą. Neišvengiamai imi lyginti, nes pirmasis 
filmas buvo neblogas ir paliko žymų pėdsaką kino 
fantastikoje. Šių metų filmas tikras savo laikmečio 
produktas – dekoracijas pakeičia kompiuteriu 
kuriama aplinka ir ji kur kas įvairesnė, keistesnė, 
įdomesnė ir patrauklesnė. Siužetas liko beveik toks 

pat, tikrai neblogas, neverta pasakoti, nes nemačiusiems sugadinčiau 
malonumą žiūrint, o matę pirmą filmą ir taip žino. Nuo pirmtako naujasis 
filmas skiriasi tam tikromis detalėmis – nebėra Marso, veiksmas vyksta tik 
nuniokotoje Žemėje, nėra mutantų (beveik nebėra), na o visa kita 
smulkmenos. Filmas tikrai orientuotas į senojo gerbėjus, nes jame yra dvi 
aiškios užuominos į pirmtaką: trikrūtė mutantė (vienintelė mutantė visam 
filme) ir saugumo perėjimo punkto scena, kur veikia viena labai panaši 
veikėja iš ankstesniojo filmo. Antroji scena daug tikroviškesnė, tuo tarpu 
trikrūtė laisvo elgesio gražuolė atrodo kaip kažkoks nesusipratimas, nes 
jokių kitų mutantų ar paaiškinimų apie juos nėra. Tiesiog duoklė legendinei 
scenai iš 1990 metų filmo. Bendrai imant – puikus veiksmo fantastikos 
pavyzdys. 
Įvertinimas: 4/5. 

JAV, rež. Barry Levinson 
Vaidina: Kether Donohue, Kristen Connolly, 
Anthony Reynolds, Michael Beasley, Jane McNeill 
Kurortinis miestelis kažkur JAV. Vanduo nuolat 
teršiamas, vieni iš teršalų – paukščių išmatos iš 
didelės jų fermos pakrantėje. Vietinis deputatas 
tikina, kad vanduo švarus kaip niekad. Vandenyje 
mutuoja Cymothoa exigua (kuris ėda žuvų liežuvius, 
toks įdomus realus vėžiagyvis) – jo lervos patenka su 
vandeniu (geriant, maudantis) į organizmą (žuvų ir 
žmonių), labai greitai auga (per kelias valandas) ir 
suaugęs padaras ima ėsti (taip, ėsti) žmogų iš vidaus. 

Niekas mieste pradžioje nesupranta kas vyksta, kas per keista liga, po to visi 
ima mirti, kai suaugėliai vėžiagyviai juos ima graužti iš vidaus. O valdininkai 
iš gelbėjimo specialiųjų tarnybų neskuba ar nesugeba imtis reikiamų 
priemonių. 
Filmas apie ekologinę katastrofą sukurtas savotišku stiliumi – išgyvenusi 
reporterė mačiusi ir filmavusi viską prieš kamerą pasakoja kas vyko ir kartu 
rodo surinktą įvairią filmavimo medžiagą – privačius žmonių įrašus, 
apsaugos kamerų vaizdus, telefonais filmuotą medžiagą, radijo laidų 
filmavimus ir panašiai. Viskas lyg būtų ne vaidybinis, o dokumentinis, 
unikalios medžiagos filmas. Dėl to kiek nuobodokas kaip vaidybinis, tačiau 
visai neblogai pamokantis, kaip viskas gali nutikti, jei spausim į bet kokias 
gamtosaugos normas. Ką JAV gana sėkmingai daro... Gal filmas kurtas norint 
„paprotinti“ visuomenę? 
Įvertinimas: 3/5. 

 

MOKSLINĖ FANTASTIKA / ATEIVIŲ INVAZIJA 
 

JŪRŲ MŪŠIS (Battleship) HALO 4: Į AUŠRĄ (Halo 4: Forward Unto Dawn) 
JAV, rež. Peter Berg 
Vaidina: Taylor Kitsch, Alexander Skarsgard, 
Rihanna, Brooklyn Dexter, Liam Neeson 
Dar vienas filmas apie ateivių invaziją. Šio žanro 
didelio ir mažo biudžeto filmų gausa mane skatina 
manyti, kad NASA ar kita kokia kosmoso tyrimų 
organizacija kažką žino apie kitas protingas būtybes 
mūsų visatoje ir ruošia mus galimam kontaktui. 
Tokiuose filmuose ateiviai dažniausiai labai galingi, 
technika jų gerokai pranašesnė, žmonėms jiems kaip 
tarakonai mums, ne daugiau. Nepaisant akivaizdaus 
pranašumo tie žiaurūs ir bjaurūs ateiviai nuoširdžiai 

gauna į kaulus filmo finale. O „Jūrų mūšis“ anonsavęsis kaip garsaus stalo 
žaidimo ekranizacija, man tokia nepasirodė. Buvo viena vieta, kur kova su 
ateiviais priminė žaidimą, bet ne daugiau. Scenarijus kaip ir dera 
šabloniškiems didelio biudžeto filmams - lengvai nuspėjamas. Specialieji 
efektai aukšto lygio, bet niekuo nenustebina. Fantastiškiausia man šiame 
filme pasirodė ne ateiviai ir jų technika, o tai, kad JAV Antro pasaulinio karo 
laikų laive muziejuje laiko kalną kovinės amunicijos, kuro ir senukus 
veteranus po ranka, kad galėtų tą istorinį eksponatą išvesti į pergalingą žygį. 
Įvertinimas: 1/5. 

JAV, rež. Stewart Hendler 
Vaidina: Tom Green, Anna Popplewell, Enisha 
Brewster, Ayelet Zuzer, Masam Holden, Mike 
Dopud, Iain Belcher 
Ateities pasaulis, kur vyriausybinės pajėgos nuolat 
kaunasi su maištininkais. Veiksmas vyksta karo 
akademijoje, kur jaunuoliai ruošiami būsimai kovai. 
Po vangokos pirmos dalies prasideda rimtas 
veiksmas. Planetą, kur įsikūrusi akademija užpuola 
ateiviai ir ima viską aplink skersti. Tris išgyvenusius 
(ir pagrindinį veikėją tarp jų) gelbėja specialūs kariai, 
kažkokie kyborgai pusžmogiai. 

Filmas – tai internetinis serialas (5 serijos rodytos tik internetu) vėliau  
sujungtas į filmą ir išleistass DVD ir Blue Ray formatais. O Halo 4 – garsaus 
video šaudyklės žaidimo ketvirta dalis. Filmas kaip ir skirtas tai daliai 
pristatyti ir galbūt (po komercinės sėkmės) tapti įžanga į pilno metražo filmą. 
Nepaisant tokių aiškių pinigų viliojimo užmančių, filmas puikus, įtraukiantis.  
Įvertinimas: 4/5. 

 

DŽONAS MIRS PABAIGOJE (John Dies at the End) PATRULIŲ ZONA (The Watch) 
JAV, rež. Don Coscarelli 
Vaidina: Chase Williamson, Rob Mayes, Paul 
Giamatti, Clancy Brown 
Kitoks filmas apie ateivius. Mažiau šablonų, patys 
ateiviai ne tokie „įprasti“, painus siužetas ir žanro 
parodija. Ir ne iš tų, kuriems nufilmuoti skiriami 
šimtai milijonų. Bėda tik, kad viskas taip supainiota, 
kad nelabai aišku kas kodėl. Tai ir pagadina gerą 
įspūdį. Bet verta pažiūrėti. 
Įvertinimas: 3/5. 

JAV, rež. Akiva Schaffer 
Vaidina: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill, 
Richard Ayoade 
Ateivių filmų parodija stipriai pasišaipant iš „tipiškų“ 
ir nelabai tipiškų amerikiečių. Juokiasi iš štampų 
naudodami amerikietiškų parodijų štampus. Esminis 
momentas – ateiviams reikia šauti į pimpalus, nes jų 
smegenys, visai kaip pas vyrus... Ką čia bepridursi. 
Įvertinimas: 1/5. 
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MOKSLINĖ FANTASTIKA / POSTAPOKALIPTIKA 
 

ABSOLIUTUS BLOGIS: ATPILDAS (Resident Evil: Retribution) DREDAS (Dredd) 
Vokietija, Kanada, rež. Paul W.S. Anderson 
Vaidina: Milla Jovovich, Sienna Guillroy, Michelle 
Rodriguez, Bingbin Li, Boris Kodjoe 
Jau penktas filmas apie neįveikiamosios Alisos kovas 
su zombių armijomis. 4-ame filme viskas pakrypo 
tradicinės postapokaliptikos pusėn, o šiame vėl 
posūkis – į klasikinę šaudyklę uždarose erdvėse. 
Kaip ten bebūtų šaudyklė gal net ir nebloga. Matyt 
dėl to, kad tokia šio filmo esmė ir prasmė. 
Įvertinimas: 2/5. 

JAV, JK, Indija, rež. Pete Travis 
Vaidina: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, 
Wood Harris, Warrick Grier 
Pasaulis po gero šimtmečio tapo labai žiaurus, 
žmonės gyvena mega - miestuose, milžiniškuose 
daugiaaukščiuose kylančiuose į kilometrinį aukštį. 
Gaujų karus, nusikalstamumą, narkotikų plitimą ir 
kitas ateities blogybes bando nugalėti kovotojai 
vadinami teisėjais, kurių įgaliojimai labai platūs. 
Kitaip tariant, nušauti gali be teismo, nes jie patys 
yra teisingumas. 
1995 m. komiksų herojų Dredą vaidino Silvesteris 

Stalonė ir šios pieštinės istorijos gerbėjų buvo supeiktas už tai, kad nusiėmė 
šalmą. Bet kvaila būtų tikėtis, kad kovinių filmų žvaigždė visą laiką slėpsis po 
šalmu. Karlas Urbanas ne tokia didelė žvaigždė, koks buvo Stalonė prieš 17 
metų, todėl šalmo nenusiima. Ir nereikia, filmas išėjo tikrai neblogas. Tolimos 
ateities mega daugiaaukštis pavaizduotas puikiai, didesnių loginių 
nesąmonių, kaip ir filosofinių pasapaliojimų (tokių buvo ankstesniame filme) 
irgi nėra. Geras fantastinio veiksmo filmo pavyzdys.  
Įvertinimas: 4/5. 

 

MAGINĖ FANTASTIKA 
 

HOBITAS: NELAUKTA KELIONĖ 
(The Hobbit: An Unexpected Journey) 

SKORPIONŲ KARALIUS 3: KOVA DĖL IŠLIKIMO 
(The Scorpion King 3: Battle for Redemption) 

JAV, Naujoji Zelandija, rež. Peter Jackson 
Vaidina: Martin Freeman, Richard Armitage, Ken 
Stott, Ian McKellen, Graham McTavish, William 
Kircher, Hugo Weaving, Cate Blanchett 
Laukiamiausias metų filmas, kurio belaukiant buvo 
apėmęs šioks toks nerimas, kad teks stipriai nusivilti. 
Vis tik tai tik pirmas iš numatomos trilogijos, o 
knygutė pagal kurią ji statoma – visai trumputė. 
Nenusivyliau, man filmas patiko. Patiko kai 
nykštukai uždainavo, patiko sugrįžimai į praeitį, kai 
drakonas užėmė Ereborą, patiko Radagastas ir kitos 
smulkmenos. Bet buvo ir tai, kas kliudė – labai 

ištemtos kovų scenos, jos atrodė labai nenatūralios – nykštukai kai kur 
vikrumu pranoko net Legolasą iš „Žiedų valdovo“ trilogijos, kas atrodė visai 
nerimtai. Blogiausias epizodas – nesibaigiantis lakstymas po orkų požemius 
ir kritinėjimas ant kažkokių visai palaikių medinių tiltų. O labiausiai sužavėjo 
epizodas su troliais, tikrai smagiai pasijuokiau. Lauksim tęsinių...  
Įvertinimas: 4/5. 

JAV, rež. Roel Reine 
Vaidina: Victor Webster, Bostin Chirstopher, Ron 
Perlman, Krystal Vee, Billy Zane 
Trečias filmas apie Skorpionų karalių ir trečias 
aktorius atliekantis jo vaidmenį. Filmas - pirmojo 
filmo tęsinys (antras buvo priešistorė), o visi trys 
yra paraleliniai filmai iš serijos apie Mumiją, kurių 
taip pat yra trys. Trečiojo filmo apie Skorpionų 
karalių biudžetas yra šešis kartus mažesnis nei 
pirmojo. Matyt dėl to jame visai nėra nei specialiųjų 
efektų, nei kompiuteriu kurtų pabaisų ar fantastiškų 
peizažų ir vietovių. Tačiau liko neblogi kostiumai, 

visai neblogai parinktos filmavimo vietos, o ir masuotės atrodo daug 
tikroviškesnės, nei pusiau pieštinės pirmąjame filme. Gaila tik, kad siužetas 
tragiškas. Veiksmai ir jų priežastys prasilenkia vieni su kitais, dialogai 
dirbtiniai, žmonių santykiai netikroviški. Matyt scenaristui kaip reikiant 
pataupė. 
Įvertinimas: 2/5. 

 

SNIEGUOLĖ IR MEDŽIOTOJAS (Snow White and the Huntsman) VEIDRODĖLI, VEIDRODĖLI (Mirror Mirror) 
JAV, rež. Rupert Sanders 
Vaidina: Kristen Stewart, Chris Hemsworth, 
Charlize Theron, Sam Claflin 
Pavyzdys, kaip pasaka tampa juodąja magine 
fantastika. Beveik, nes juodojoje gėris blogio paprastai 
nenugali. Gražūs kostiumai (nominacija „Oskarui“), 
dekoracijos, pilis ir specialieji efektai (nominacija 
„Oskarui“). Atmosfera taip pat verta pagyrimo. Viską 
gadina labai prasra aktorių vaidyba (išskyrus 
C.Theron, atliekančios blogiukės vaidmenį) ir baisiai 
nenatūralūs dialogai ir žmonių tarpusavio santykiai. 
Nykštukai atrodo ne prasčiau nei „Hobite“, bet čia jie 

daugiau juokdariai nei rimti personažai. Ne pati geriausia pasakos 
ekranizacija, vidutinybė. 
Įvertinimas: 2/5. 

JAV, rež. Tarsem Singh 
Vaidina: Julia Roberts, Lily Collins, Armie 
Hammer, Nathan Lane 
Dar vienas filmas apie snieguolę, 2012 metais. Ne 
toks niūrus, su tikrais nykštukais (liliputams niekas 
veidų nepakeitė kompiuteriu kaip „Snieguolė ir 
medžiotojas“), karalienė pikta, bet nestokojanti 
ironijos. Aplinka labai žiemiška, visur sniegas neretai 
atrodantis kaip netikras. Būtų tikrai linksmas filmas, 
jei ne bandymas patikti ir vaikams, ir suaugusiems. 
Elinis Holivudo bandymas ir eilinį kartą nevykęs. 
Snieguolės ir medžiotojo niūrumas bent jau buvo 

visiškas, be jokių nuklydimų. O čia, juokai suaugusiems, o istorija pauagliška.  
Įvertinimas: 2/5. 

 

TITANŲ ĮNIRŠIS (Wrath of the Titans) POŽEMIAI IR DRAKONAI 3: BLOGIO KNYGA 
(Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness) 

JAV, Ispanija, rež. Jonathan Liebesman 
Vaidina: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph 
Fiennes, Edgar Ramirez 
Akivaizdus pavyzdys, kaip sėkmingai daryti pinigus. 
Pirmas filmas buvo peikiamas už nelabai kokius 
specialius efektus, bet susišlavė apvalią sumelę kino 
teatruose, tad tęsinys savęs laukti nevertė. Keli garsūs 
aktoriai, gausūs kompiuteriniai efektai, paikas siužetas 
ir nulis logikos. Viskas tas pats kaip ir ankstesniame 
filme „Titanų susidūrimas“. O jau kaip senovės graikų 
mitologija iškraipyta, tai net baisu žiūrėt... 

Įvertinimas: 1/5. 

JK, rež. Gerry Lively 
Vaidina: Jack Derges, Eleanor Gecks, Barry Aird, 
Lex Daniel, Habib Nasib Nader 
Jau trečias filmas pagal žymų stalo RPG žaidimą. 
Deja, ne pats geriausias, išleistas tiesiai į DVD rinką, 
nepasižymi nei gera vaidyba, nei specialiais 
efektais. Ir labai jau krenta į akis, kad scenarijus 
rašytas kaip stalo vaidmenų žaidimui, kur logikos 
stoka ne visada krenta į akis. Bet filme tai atrodo 
nekaip. 
Įvertinimas: 1/5. 
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ALADINAS IR MIRTIES LEMPA (Aladdin and the Death Lamp) HOBITŲ AMŽIUS (Age of Hobbits, Clash of the Empires)  
JAV, Kanada, rež. Mario Azzopardi 
Vaidina: Darren Shahlavi, Noam Jenkins, 
Kandyse McClure, Eugene Clark 
Dar vienas „SyFy“ kanalo „šedevras“. Aladinas su 
kompanija yra profesionalūs lobių ieškotojai ir 
kartu palikuonys tų, kurie įkalino labai piktą džiną 
lempoje. Lempą įmėtė į kažkokį tvenkinuką. Po kiek 
laiko ją rado tas pats Aladinas, bet lempą iš jo 
pavogė. O džinas labai piktas, minta žmonių 
sielomis ir visai nenori pildyti lempos ir žiedo (prie 
ko čia tas žiedas neaišku) savininko norų. Viskas 
baigiasi gerai, demonas uždaromas atgal į lempą, o 

draugas išdavikas gauna ko nusipelno. 
Įvertinimas: 0/5. 

JAV, rež. Joseph J.Lawson 
Vaidina: Sun Korng, Bai Ling, Srong, Khom Lyly, 
Christopher Judge 
Kino studija „The Asylum“ nuolat kepa 
mockbuster‘ius – šis kopijuoja Peterio Džaksono 
„Hobitą“, tačiau pastarojo teisininkai pasiekė, kad 
„The Asylum“ pakeistų filmo pavadinimą (pirminis 
buvo „Age of Hobbits“) ir pavėlintų išleidimo 
(DVD, Video ir pan.) datą. O pats filmas tiesiog 
tragiškas – hobitus vaidina tikri liliputai, kurie 
atrodo tinkamai ir nereikia pinigų leisti efektams 
ar specialiam filmavimui, bet vaidinti jie visiškai 

nemoka. Režisieriaus darbo brokas bado akis, aktorių parinkėjų taip pat. 
Negalėjau žiūrėt, tad siužeto nepasakosiu. Ir ant filmo plakato pavaizduota 
tai, ko filme nėra... Vienas pliusas – pabaisos, tokios kaip drakonai, milžiniški 
driežai ir vorai – atrodo neblogai. 
Įvertinimas: -1/5. 

 

SIAUBO FANTASTIKA 
 

DEMONAS VIDUJE (The Possession) MOTERIS APSIRENGUSI JUODAI (The Woman in Black) 
JAV, rež. Ole Bornedal 
Vaidina: Natasha Calis, Jeffrey Dean Morgan, Kyra 
Sedgwick, Madison Davenport, Grant Show 
Gana subtiliai pastatytas filmas apie demoną įkalintą 
dėžutėje. Maža mergaitė dėžutę atidaro; demonas 
apsėda (šiame filme paprasčiausiai įlenda į vidų); 
tėvai pykstasi, nes nesupranta kas vyksta; tėtis randa 
žydų rabinus; vienas jų sutinka padėti; demonas 
sugrąžinamas į dėžutę. O finalas žada tęsinį. Toks 
visiškai šabloniškas filmukas apie apsėdimą. 
Nepataiso reikalo ir tai, kad rėmėsi tikra (ar 
išgalvota) nesena istorija apie dybuko dėžę 

perpardavinėtą „eBay“ aukcione ir nešusia visokias negandas pirkėjams. 
Įvertinimas: 1/5. 

JK, Kanada, Švedija, rež. James Watkins 
Vaidina: Daniel Radcliffe, Ciaran Hinds, Roger 
Allam, Liz White, Jessica Raine 
Haris Poteris, t..y. D.Radcliffe, nusiėmė akinius, 
padėjo burtų lazdelę ir išsiruošė aiškintis su 
nerimstančia dvasia, kuri terorizuoja mažą Anglijos 
kaimelį – grobia vaikus. Filmas iki beveik pat 
pabaigos atrodo, kaip tikras siaubo filmų apie 
vaiduoklius šabloniškas pavyzdys. Pats finalas kiek 
pataiso reikalą, nes netikėtas ir nenuspėtas. O 
Poteriui be burtų lazdelės sekasi sunkiai, bet 
atskleisti finalą, reikštų sugadinti žiūrėjimo 

malonumą. Labai gerai atkurta XX a. pradžios aplinka, seno namo interjeras 
labai įspūdingas. Kaip siaubo filmas, geras. 
Įvertinimas: 3/5. 
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