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Αγαπητά μας μέλη,

Συνεχίζοντας τις κατ’ οίκον προβολές της λέσχης
προτείνουμε το Δράμα μυστηρίου, παραγωγής Γαλλίας 2014.

μας,

L’ Homme Qu’on Aimait Trop
(Ο Άντρας Που Αγαπήθηκε Πολύ)
Διάρκεια: 116’

θα βρείτε στη διεύθυνση:

L’ Homme Qu’on Aimait Trop (Ο Άντρας Που Αγαπήθηκε Πολύ)

Σκηνοθεσία: Αντρέ Τεσινέ
Σενάριο: Σεντρίκ Ανζέρ, Αντρέ Τεσινέ, Ζαν Σαρλ Λε Ρου
Διεύθυνση φωτογραφίας: Ζουλιέν Χιρς
Μοντάζ: Ερβέ ντε Λουζ
Μουσική: Μπεντζαμίν Μπιολέ
Παίζουν: Κατρίν Ντενέβ, Γκιγιόμ Κανέ, Αντέλ Ενέλ, Μάουρο
Κόντε, Πασκάλ Μερσιέ, Ζαν Κόρσο, Ούγκο Σάμπλικ, Ζαν-Πιέρ Γκετί

Σύνοψη:
Η αληθινή ιστορία πίσω από την εξαφάνιση της Ανιές Λε Ρου, που
συγκλονίζει εδώ και 30 χρόνια τη Γαλλία.

1976. Όταν ο γάμος της καταρρέει, η Ανιές Λε Ρου επιστρέφει
στη νότια Γαλλία για να ζήσει με τη μητέρα της Ρενέ,
ιδιοκτήτρια του καζίνο Παλέ ντε λα Μεντιτερανέ, στη Νίκαια.
Εκεί, ερωτεύεται τον Μορίς Ανιελέ, δικηγόρο και σύμβουλο
επιχειρήσεων της μητέρας της. Παρόλο που ο Μορίς είναι
παντρεμένος και συνεχίζει να έχει σχέσεις με άλλες γυναίκες, η
Ανιές είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του και όταν αυτό το
καταλαβαίνει η μητέρα της θα προσπαθήσει να τον απομακρύνει
από το άμεσο περιβάλλον της. Αυτό θα εξαγριώσει τον Μορίς και
θα κάνει την Ανιές να πουλήσει το δικό της μερίδιο μετοχών του
καζίνο για να αλλάξει σελίδα στη ζωή της. Παράλληλα, ένα
στημένο παιχνίδι απειλεί την οικονομική σταθερότητα του
καζίνο. Πίσω από τους εκφοβισμούς, κρύβεται η σκιά της Μαφίας
και του Φρατόνι, του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της Ρενέ,
ιδιοκτήτη καζίνο, που θέλει να πάρει και το Παλέ ντε λα
Μεντιτερανέ. Ο Μορίς θα συστήσει τον Φρατόνι στην Ανιές, ο
οποίος και θα της προσφέρει τρία εκκατομύρια φράγκα για να
ψηφίσει εναντίον της μητέρας της στο συμβούλιο των μετόχων. Η
Ανιές αποδέχεται την προσφορά και η Ρενέ χάνει τον έλεγχο του
καζίνο. Η Ανιές δεν αντέχει το ότι πρόδωσε τη μητέρα της και ο
Μορίς θα αρχίσει να κρατάει αποστάσεις απ’ αυτήν. Τον Νοέμβριο
του 1977, έπειτα από μία αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας, η
Ανιές εξαφανίζεται. Το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ. Τριάντα
χρόνια μετά και ύστερα από αλλεπάλληλες δίκες, ο Μορίς Ανιελέ
παραμένει ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση δολοφονίας. Πεπεισμένη
για την ενοχή του, η Ρενέ θα πολεμήσει μέχρις εσχάτων για να
τον δει στη φυλακή.
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