
  

JUST WRIGHT !!! (Φάουλ στον έρωτα - 
2010)  

Η ταινία αυτή βασίζεται στην ιστορία ενός μπασκετμπολίστα, του Σκοτ 
ΜακΝάιτ, ο οποίος αγαπά το άθλημά του και τα δίνει όλα σε κάθε 

παιχνίδι αλλά ποτέ δεν πάνε όλα καλά. Ένας τραυματισμός θα του 
απειλήσει την καριέρα, με κίνδυνο να μην μπορέσει να ξαναπαίξει. 

Όμως, μια φυσιοθεραπεύτρια, η Λέσλι Ράιτ, αναλαμβάνει το 
μπασκετμπολίστα και καταφέρνει μετά από πολλές προσπάθειες  να 

τον θεραπεύσει και να ξαναπαίξει .



  

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 



  

No Breathing (2013)



  

Ο πρωταγωνιστής ήταν κάποτε ένας πολλά υποσχόμενος κολυμβητής 
αλλά μετά το θάνατο των γονιών του τα παράτησε.  Ο φίλος του πατέρα 

του αποφασίζει να τον πάει σε ένα άλλο σχολείο, ώστε σιγά-σιγά να  
ξαναρχίσει την κολύμβηση. Εκεί συναντάει τον άλλο πρωταγωνιστή, ο 

οποίος ήταν πρωταθλητής αλλά μετά από ένα μπλέξιμο τον απέκλεισαν 
και αναγκάζεται να ξεκινήσει από την αρχή. Τα δύο αγόρια έχουν πολύ 

διαφορετικό χαρακτήρα αλλά στην συνέχεια ωριμάζουν για να 
κερδίσουν τον αγώνα και αυτό τους κάνει να έρθουν πιο κοντά με 

αποτέλεσμα να γίνουν δύο πολύ αγαπημένοι φίλοι . 



  

Χαρακτηρισμός  

          Οι δύο πρωταγωνιστές έχουν πολλές διαφορές ως προς το χαρακτήρα
    .       αλλά κοινά όνειρα και φιλοδοξίες Ο αθλητισμός τους φέρνει κοντά και

    . καταφέρνουν να πολεμήσουν τις αντιξοότητες



  

Σκηνές από την ταινία



  

Chalet girl (Το κορίτσι του σαλέ - 
2011)



  

Περίληψη ταινίας:

Η 19χρονη  Κιμ, η οποία είναι πρώην πρωταθλήτρια στο 
skateboard και βρίσκει μια νέα δουλειά ως βοηθός σε σαλέ σε ένα 
πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία. Αρχίζει να μαθαίνει 

snowboard και ανακαλύπτει ότι το ταλέντο της στο skateboard 
υπάρχει και στο χιόνι! Μετά από διάφορα γεγονότα, κερδίζει τον 

ετήσιο αγώνα και το χρηματικό βραβείο. Φυσικά, όλα αυτά 
συνοδεύονται από μια αισθηματική ιστορία με αίσιο τέλος!



  

Οι πρωταγωνιστές

 



  

Κριτική ταινίας

    Η ταινία αυτή απευθύνεται σε 
συγκεκριμένο ηλικιακά κοινό και 

καταλήγει στο αναμενόμενο 
χάπι εντ. Η φτωχή κοπέλα 

αποκτά δόξα και πραγματοποιεί 
το όνειρο της. Είναι μια αρκετά 
καλή ταινία, η οποία έχει σκοπό 
να εμψυχώνει τους αθλητές και 

να τους δίνει δύναμη για να 
συνεχίσουν τον αγώνα τους.



  

ΟΜΑΔΑ

● Ζάχου Δέσποινα
● Κάντζη Σπυριδούλα
● Κάντζη Στέλλα
● Μπαλανίκα Λίνα
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