Régi filmek 1

MacGyver
Főszereplő: Richard Dean Anderson
A MacGyver egy amerikai TV-kalandfilm-sorozat, melyet az Amerikai
Egyesült Államokban és Kanadában készítettek

A sorozat hét évig futott az amerikai ABC csatorna műsorán, 1985.
szeptember 29-től 1992. május 21-ig. Ezen idő alatt 139 epizód készült el,
amelyekből három folytatásos (kétrészes). 1994-ben a repertoár még két
filmmel is gazdagodott, melyek címe: Lost Treasure of Atlantis, melyet
1994. május 14-én tűztek műsorra, valamint a Trail to Doomsday, melyet
1994. november 24-én sugároztak először.
A sorozat Angus MacGyver (a barátainak csak Macgyver, vagy egyszerűen „Mac”) kalandjairól szól, aki a „többet ésszel,
mint erővel” elv alapján oldja meg a problémákat, még a legreménytelenebbnek látszó helyzetekben is. MacGyver
legnagyobb erénye, hogy tudományos ismereteit a gyakorlatban is alkalmazva hétköznapi tárgyak és a mindig nála lévő
svájci bicskája, valamint ragasztószalagjának segítségével szinte bármit képes előállítani. A leglehetetlenebb problémák
esetén is működő ügyes megoldásai – melyek sokszor élet-halál helyzetekben kívánták meg tőle összetett eszközök
kiötlését és megvalósítását néhány perc alatt – voltak az epizódok fő látványosságai.

Régi filmek 2

MAGNUM
Főszereplő: Tom Selleck
A Magnum (eredetileg angolul Magnum P.I.[1]) amerikai krimi-sorozat, amely 162
egyenként 45 perces epizódból áll. 1980 és 1988 között készült (8 évad),
Thomas Magnum magánnyomozóként dolgozik a napfényes Hawaii szigetén.
Az ügyek megoldásában – sokszor akaratukon kívül – TC, Rick és Higgins segít neki.
A CBS csatorna 1979 őszén nagy gonddal küszködött. A Hawaii Five-O című, régóta
futó bűnügyi sorozat már nem tudta hozni az elvárt nézettséget. A CBS azonban nem
vethetett véget a sorozatnak méltó utód nélkül.
Ekkor jött a televíziózás világában már veteránnak számító Glen Larson író és
producer, aki bemutatta a Magnum című sorozat forgatókönyvét. A főszerepre a CBS
szemelte ki Tom Selleck-et. Selleck első felvétele 1967-ből került elő, amikor is egy
randi-show felvételén, még híres bajusza nélkül hódította a női szíveket. Ennek a
szereplésnek köszönhette, hogy a filmkészítők felfigyeltek rá, és bár kezdetben csak
tévéreklámokban mutathatta meg magát, természetesen ennél jóval többre vágyott. A másodvonalas filmekben való
szereplések azonban időről időre kudarcot jelentettek a számára, és '79 végére nem csak karrierje, de magánélete is
mélypontra jutott. Ekkor állított be hozzá ügynöke a Magnum ötletével. A készítők meg voltak győződve arról, hogy
Tom Selleck tökéletes Magnum lesz. Magnum szerepében Tom Selleck egy igazi szórakoztató sorozatot hozott létre,
teljesen ismeretlen színészekkel az oldalán.
A sorozat 8 évadot élt meg, amikor Selleck úgy döntött, hogy nem vállalja a sorozat folytatását, hanem inkább filmes
karrierjére koncentrál. Azt azonban a mai napig tudja, hogy minden megjelenése az egykori privát nyomozót,
Magnumot juttatja mindenki eszébe.

Régi filmek 3

Simlis és a Szende
A simlis és a szende (Moonlighting), egy 1985-ös amerikai krimisorozat.
Főszereplők: Bruce Willis Cybill Shepherd

A férfi főszereplő - Bruce Willis remek humorával és szimpatikus lazaságával egy
csapásra meghódította a női nézőket, a női bombázó Cybill Shepherd, az egykori
modell, a Taxisofőr egyik főszereplője pedig a férfiak tekintetét szegezte a
képernyőre. A remek humor, a két főszereplő kitűnő alakítása és a szellemes ötletek
üdítő szórakozást nyújtanak. A népszerű, sikeres sorozat 1985 óta szinte minden
jelentős tévésorozat díjat besöpört, mint pl. Emmy-díjat, valamint a Golden Globedíjat.

Régi filmek 4

A szupercsapat
A szupercsapat (The A-Team), egy amerikai akciófilmsorozat, melyet 1982 és 1986 között forgattak.
Eredetileg az NBC sugározta 1983-tól 1987-ig.
Főszereplők: George Peppard, Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Mr. T
Négy amerikai katonát letartóztatnak egy általuk el
nem követett bűncselekmény miatt. Egy akció során
sikerül megszökniük. Azóta is szökésben vannak és
segítenek az arra érdemeseknek és azoknak, akik
rászorulnak saját készítésű fegyverekkel és járművekkel. Vezetőjük John "Hannibal" Smith ezredes, a csapat pilótája a
kissé bolond H. M. ("Howling Mad" magyarul ordító bolond) Murdock kapitány. Műszaki szakértőjük a nehézfiú B. A.
Baracus őrmester (a magyar változatban: R. F., "Rosszfiú"). A csapat negyedik tagja Templeton Peck hadnagy alias,
"Szépfiú". A négy volt zsoldos, katona üldözője Lynch ezredes.
Fájl neve: regifilmek-neved.odt
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