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SİNOPSİS
Jordan (Halle Berry), 911 acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan
genç bir kız, evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Jordan (Halle Berry) ve ekipler
evi tespit edip, kızı kurtarıncaya kadar, telefonda katili oyalamaya ve ikan etmeye çalışan Jordan başarısız olur.
Genç kız ölür; dahası birbirini takip eden olayların bir seri katil işi olduğu ortaya çıkar. Bu arada Jordan'ın
psikolojisi de altüst olur. Aradan zaman geçer ve 911'e "Kaçırıldım, lütfen beni kurtarın!" diyen başka bir yardım
çağrısı gelir. Çağrıyı devralan Jordan, kızı (Abigail Breslin) sağ salim kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya
kararlıdır..

PRODUKSİYON HAKKINDA
Filmin senaristi Richard D’Ovidio, karısının 911 acil aramaları ile ilgili NPR’dan (National Public Radio) dinlediği
haberden etkilenerek “Acil Arama” senaryosunu oluşturmaya karar vermiş. 911 acil aramaları ile ilgili bir sinema
filmi ya da bir TV programına rastlamadığını belirten senarist, halkın gerçek hayatta yaşanandan az şey bildiğini
düşünüyor. D’Ovidio, senaryoyu oluşturma sürecinde Los Angeles’ta bulunan acil arama merkezinde bir süre
operatörleri izlemiştir. Senaryonun gerçek hayattan izler taşıdığını belirten D’Ovidio, acil arama merkezinde
senaryosunda ki kızın başına gelenlerin aynısının yaşandığını da öğrenir.
Yapımcı Robert Stein, senaryoyu okuduktan sonra gerçek bir gerilim olduğunu ve ilk projeleri için aradıkları
senaryonun bu olduğunu düşünmüş. Stein’ın yardımcı yapımcısı Michael Helfant’da Stein ile aynı fikirde olup,
anlatılan hikaye de kendisi gibi izleyicinin de 911 operatörlerinin nasıl kahramanca çalıştıklarını görebileceklerini
düşünmüş.

OYUNCULAR VE EKİP

Yapımcılar

Bradley Gallo
Jeffrey Graup
Michael A. Helfant
Michael Luisi
Robert Stein

Yürütücü Yapımcı

Philip M. Cohen
William Gallo II
Guy J. Louthan
Dale Rosenbloom

Yapım Tasarımı

Franco-Giacomo Carbone

Senaryo

Richard D’Ovidio

Yönetmen

Brad Anderson

Kasting

Sheila Jaffe

Kostüm Tasarımı

Magali Guidasci

Müzik

Jon Aschalew
Clay Duncan
Chris Fogel
David A. Helfant

Oyuncular

Halle Berry
Abigail Breslin
Morris Chestnut
Michael Eklund
David Otunga
Michael Imperioli

(Jordan Turner)
(Casey Welson)
(Paul Phillips)
(Michael Foster)
(Jake Devans)
(Alan Denado)

OYUNCULAR HAKKINDA

Halle Berry
1980'lerin sonunda, modellik ve oyunculuk kariyeri için Chicago'ya giden Berry, “Chicago Force” adlı televizyon dizisinde
oynamaya başladı. Ünlü televizyon yapımcısı Aeron Speeling, o dönemde çekilmesi düşünülen “Charlie's Angels” dizisinin yeni
versiyonunda Afrika asıllı bir Amerikalının oynamasını istiyordu ve Berry’de dizinin seçmelerine katıldı ve fakat dizi
yayınlanamadı. Berry'nin ilk kez göze çarpmasını sağlayan rol ise “Jungle Fever” adli filmindeki, uyuşturucu bağımlısı Vivian
adındaki bir kadını canlandırdığı rolü oldu. 1996'da Sandra Beecher'in gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı, “Race the Sun” adlı
filmde baş rolü oynadı. 2000’li yıllarda “X-MEN” serilerinde oynayan oyuncu, 2001'in sonunda “Monster's Ball” adli filmdeki
rolü ile En İyi Kadin Oyuncu dalında Oskar Ödülü kazandı. Bu ödülü kazanan, ilk Afrika asıllı oyuncu olan Berry'nin ödül
töreninde giydiği kıyafet, son 75 yılın en popüler kıyafeti seçildi. Ardından “Die Another Day”, “Gothika”, “Catwoman” gibi iyi
yapımlarda rol almıştır.

Abigail Breslin
New York , Amerika'da 1996 yılında doğmuştur. “Little Miss Sunshine” filmi ile Akademi Ödülü adayı olmuştur.
Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiş en küçük dördüncü aktristtir. Breslin, en çok “Little Miss Sunshine” filmindeki
performansıyla bilinir. “Signs Bo Hess”, “The Ultimate Gift”, “The Princess Diaries: Royal Engagement” gibi
filmlerde rol almıştır.

Michael Eklund
Eklund, Kanada’da doğmuştur. “Balckwoods”, “House of the Dead”, “Intelligence”, “88 Minutes”, “Inconceviable”,
“Watchmen” gibi filmlerde rol almıştır. Ayrıca, “Fringe”, “Supernatural”, “The Bridge” gibi dizilerde de rol almıştır.

Yönetmen Brad Anderson
1964 yılında Amerika’da doğmuştur. İlk yönetmenliğini ve yapımcılığını 1995 yılında “Frankenstein’s Planet of
Monsters!” filmi ile yapmıştır. Ardından “The Darien Gap”, “Next Stop Wonderland”, “Happy Accidents”, “The
Machinist”, “Transsiberian” gibi filmler gelmiştir.

Bunları biliyor muydunuz?



Filmin yönetmeni Brad Anderson’dır.



Halle Berry’nin ailesi "Halle" ismini, Ohio'nun büyük alışveriş mağazası Halle's Department's Store'dan
esinlenerek verdi.



Oskar ödülü kazanan, ilk Afrika asıllı oyuncu olan Berry'nin ödül töreninde giydiği kıyafet, son 75 yılın en
popüler kıyafeti seçildi.

 Filmin yönetmenliğini ilk başta Joel Schumacher üstlenecekti ve aynı günlerde Halle Berry ile de başrol için
anlaşmaya varılmıştı. Sonrasında çekim takvimi uyuşmazlığı nedeniyle Brad Anderson yönetmen koltuğuna
oturdu, bu süreçte Halle Berry'nin de filmde olmayacağı konuşulmuştu. Çekim takvimleri tam olarak
oturtulunca Berry’de başrole geri döndü.


Filmin ilk kısımlarında, arayan bir adam aşırı doz aldıklarını söylüyor. Filmde yaşanan bu olay, gerçekten
2006 yılında bir karı kocanın başına gelmiştir.



Filmde Abigail Breslin, rolü gereği arabanın bagajında en uzun 15 dk. kitli kalmıştır.



Film, Amerika’da bu yıl Mart ayında vizyona girmiştir.
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