
HARAG (16E) 

 
 1945 áprilisában, pár héttel a II. világháború befejezése előtt a szövetségesek egyre jobban 
visszaszorítják az ellenséges csapatokat az európai hadszíntéren. Itt, a náci Németország kellős 
közepén állomásozik Don Collier őrnagy (Brad Pitt), becenevén Wardaddy és csapata. A Német 
Birodalom a végét járja. A katonák a végkimerültség határán állnak, az utolsó leheletükkel küzdenek 
az életben maradásért, és a németek által elfoglalt területek visszahódításáért. Ebben a kimerítő, ám 
reményteli időszakban csatlakozik a fiatal újonc, David (Logan Lerman) Wardaddy négy fős 
legénységéhez, akik Sherman típusú tankjukkal vonulnak a túlerőben levő ellenséges csapatok ellen. 
 A kétségbeesett ifjú katona számára teljesen ismeretlen terep mind a harctér, mind pedig a 
Harag elnevezésű, hatalmas tank fedélzete. A harckocsi edzett, tapasztalt parancsnoka, Wardaddy 
szárnyai alá veszi a fiút, hogy megtanítsa neki mindazt, amivel túlélheti a háború borzalmait, és 
beilleszkedhet a jól összeszokott csapatba (Shia LaBeouf, Michael Pena, Jon Bernthal).  
 Az ötfős legénység tisztában van vele, hogy nem sok esélye maradt a több száz fős német 
sereggel szemben. De bízva tankjuk védelmező erejében, harci tapasztalatukban és egymásba vetett 
hitükben, ádáz támadásba lendülnek.  
 
David Ayer, Az utca királyai és Az utolsó műszak rendezője szívvel-lélekkel dolgozott legújabb háborús 

filmjén: az előkészületek alatt rengeteg veteránnal és hadi tanácsadóval beszélt, meglátogatta az 
eredeti helyszíneket, számtalan dokumentumfilmet nézett végig, hogy olyan hitelesen és valósághűen 
mutathassa meg a II. világháborút lezáró csatákat, ahogy eddig még sosem láthattuk mozivásznon. 

Színészei, Brad Pitt, Logan Lerman, Michael Pena, Shia LaBeouf, Jon Brenthal egy hetes kemény 
kiképzésen vettek részt a forgatások kezdete előtt, sárban csúsztak-másztak, és megtanulták, hogyan 

kell egy igazi Sherman tankot kezelni. Ízig-vérig realisztikus alkotást készített David Ayer, amely a 
látványos akciók mellett olyan moziélményt nyújt a nézőknek, amit eddig még sosem éltek át. 
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