
Elhurcolva 

 

Már számtalanszor előkerült a kedvenc film kérdése. Erről a témáról mindig szívesen 

írok/mesélek. Mondhatnám úgy is, szerelem volt első látásra. Hadd meséljem el történetünket 

az első találkozástól egészen máig.  

Kapcsolatunk körülbelül két éve, egy hosszú nyári napon kezdődött. Unottan 

böngésztem a filmek között. Átkattintottam egyik kedvenc színészem weboldalára és 

megpillantottam. Már akkor tudtam, hogy ez nem egy átlagos film. A címe és a DVD 

borítójának képe egyaránt felkeltette érdeklődésemet. Elhurcolva. „Igazán izgalmasnak tűnik” 

- gondoltam. Elkezdtem olvasni a leírását, de már felénél abba is hagytam, hogy minél 

hamarabb le tudjam tölteni. Végtelennek tűnő negyven perc alatt ez sikerült is. Izgatottan 

tettem be a megírt lemezt a lejátszóba.  

Maga a történet egy fiúról (Nathenről) szól, aki furcsán érzi magát a bőrében. Bármit 

csinál, nem érzi, hogy környezetébe tartozna. Egy beadandó megírása miatt ráakad egy 

múltját megkérdőjelező képre. Innentől gyökeresen megváltozik az élete. A két embert, 

akikről egész eddig hitte, hogy igazi szülei, megölik. Nathennek menekülnie kell. Szerencsére 

nincs egyedül. A szomszédja, Caren végig mellette marad. De még mindig nem tudja, ki is ő 

valójában, és üldözői mit akarnak tőle. 

Egyre több kérdés merült fel bennem is. Egy átlagos egyetemistát miért üldöznek titkos 

ügynökök? Ki lehet a jó, és ki a rossz? Hál’ Istennek nem kellett sokáig rágódnom. A történet 

kirakósának darabjai egyre csak bővültek, kezdett összeállni a kép. De még így is rengeteg 

félnivalóm maradt.  A főhős éles eszének és ügyességének köszönhetően egyre lehetetlenebb 

helyzetekből menekült meg. Úgy döntött, kezébe veszi az irányítást, és pontot tesz a 

bonyodalom végére.  A döntő párbaj utolsó pillanataiban kezdtem elveszíteni minden 

reményt, ám a felmentő sereg megérkezett, és a gonosz elnyerte méltó büntetését. 

Mikor véget ért a film, nem éreztem mást, csak elégedettséget. Minden úgy történt, ahogy 

azt szerettem volna. Másnap újra megnéztem a filmet, és az azt követő napon is. Egyre jobban 

beleéltem magam. Minél többször láttam, annál jobban csodáltam. Imádtam benne a sok 

izgalmat és az ezek között mégis kibontakozó szerelmet. Minden alkalom után más és más 

dolgokat tartottam fontosnak. Elgondolkodtam a szeretet erejéről, az igaz barátságról, a sors 

kiszámíthatatlanságáról. 



Ez az egy DVD-m van, ami egy-két hónapnál tovább még sosem porosodott a polcon. 

Gyakran meg szoktam nézni, ha jó kedvem van, ha rossz, ha valakire mérges vagyok, vagy 

csak egyszerűen unatkozom. Ez a számomra kedves film akkor sem haragszik rám, ha csak 

havonta kerül elő. Szerintem akkor sem haragudna meg, ha csak évente nézném meg, de erre 

valószínűleg nem fog sor kerülni.  

Szeretettel ajánlom „őt” mindenkinek, aki egy kalandos, érdekes, ráadásul értékekkel 

teli filmet szeretne látni.  
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