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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΚΤΥΠΗΜΑ – THE BEST OFFER 
Αστυνομική ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε («Σινεμά ο Παράδεισος»), με πρωταγωνιστή τον 

βραβευμένο με Όσκαρ Αυτραλό ηθοποιό Τζέφρεϊ Ρας («Ο λόγος του βασιλιά»). Ένα 
ψυχολογικό θρίλερ με σφιχτοδεμένη πλοκή και μια απρόσμενη κατάληξη. Μια ταινία 
μυστηρίου που κρατά τεταμένη την προσοχή του κοινού μέχρι το τελευταίο λεπτό. 

 

 
 

Ο διάσημος εκτιμητής τέχνης Βέρτζιλ Όλντμαν δεν έχει κανέναν στη ζωή του πέρα 
από υπηρέτες και σερβιτόρους. Επιπλέον, δεν αποχωρίζεται ποτέ τα γάντια του, μη 

αντέχοντας να έρχεται σε επαφή με πράγματα που δεν είναι δικά του. Όταν μια 
γυναίκα που πάσχει από μια βαριά μορφή αγοραφοβίας τού ζητά επίμονα να 

εκτιμήσει την κινητή της περιουσία, κάτι θα αρχίσει να αλλάζει στην κανονισμένη με 
ακρίβεια δευτερολέπτου ζωή του. 

  
Ο αγαπημένος Giuseppe Tornatore επιστρέφει σε θριλερικά μονοπάτια, έχοντας 

διακριτικά τρυφερή διάθεση, δυνατό αγγλόφωνο καστ και, ήδη, μια εξαιρετική 
εισπρακτική πορεία στα ιταλικά ταμεία, που προμηνάει την μεγαλύτερη εμπορική 

επιτυχία του ως σήμερα. Και φυσικά, άλλο ένα υπέροχο μουσικό «ντύσιμο» από τον 
μόνιμο συνθέτη του, Ennio Morricone, στον οποίο αποδίδεται μεγάλο μέρος του 
επαίνου για την υποβλητικότατη, γοητευτικά μυστηριακή ατμόσφαιρα της ταινίας. 
Χάρη σε αυτήν, το «Τέλειο Χτύπημα» αναδεικνύεται σε ένα καθηλωτικό, όσο και 

σαγηνευτικό δραματικό θρίλερ. 
 

«Υπάρχει πάντα κάτι αυθεντικό κρυμμένο σε κάθε πλαστογραφία» είναι η βασική 
ιδέα πάνω στην οποία χτίζεται η ταινία και ο Ιταλός δημιουργός προκαλεί τον θεατή 

σε ένα παιχνίδι αλήθειας και ψέματος, όπου η διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους 
αποδεικνύεται συχνά δυσδιάκριτη. Μια πολύ καλοστημένη ταινία, η οποία πλάι στο 

μυστηριώδες, ατμοσφαιρικό και αγωνιώδες, αναδεικνύει σταδιακά και μια 
εντυπωσιακά τρυφερή ιστορία, την οποία, ως ένα βαθμό, αφηγείται από μόνη της η 

ερμηνεία του υπέροχου Geoffrey Rush! 
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