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POMPEII 
“Bir şehir yok olurken bir kahraman doğuyor!” 

 

Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik 

Pompeii şehrini tehdit altına alır. Köle olarak çalışan ve arenada dövüştürülen Milo tüm şehri 

harabeye dönüştüren büyük patlama anına tanık olur. Milo, bu dehşet anına ve sonrasında 

yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark 

eder. Öte yandan âşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki 

şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer 

aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için 

savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'de kalıp hem gerçek aşkını hem de en yakın 

arkadaşını kurtarmaya karar verir.  

 

Resident Evil ve Death Race gibi filmlerin yönetmeni Paul W.S. Anderson'ın yönetmenliğini 

yaptığı filmin başrollerini Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Kiefer Sutherland ve Emily 

Browning paylaşıyor. 

 

 

 



 

Yönetmen Anderson “Çocukluğumdan beri Roma İmparatorluğu’yla çok ilgiliyim. Döneme ait 

en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de Pompeii oldu. Bir ülkenin içinde yaşayan insanlarla 

birlikte küle dönmesi fikri beni çok etkiledi.” diyor ve ekliyor “Hikayemiz çok güçlü ve içindeki 

karakterler çok inandırıcı. Oyuncuları belirlerken de karakterlerin inandırıcı olması için çok 

çalıştık. Milo karakteri çok güçlü, acımasız, gözü kara bir adam olmakla birlikte çok romantik 

ve gerçek bir aşk adamı. Milo karakteri filmi sırtında taşıyan en önemli karakterlerden biri, bu 

sebeple Kit Harrington ismi bize kendimizi iyi hissettirdi. İzleyicinin Game of Thrones 

serisindeki Jon Snow karakterinden de göz aşinalığı olması avantajımızı ikiye katladı. Kit, film 

için çok uzun zaman ağır bir antremanla çalıştı ve bunu çok büyük bir profesyonellikle yaptı, 

bunları görünce doğru kararı verdiğimi bir kez daha anladım.”  

 

Kit Harrington “Rol teklif edildiğinde bu projede olmanın benim için çok önemli olacağını 

anlamıştım. Aksiyona bayılırım. Sonra Paul’le tanıştım muhteşem bir adam ve kendini işine 

adamış durumda. Senelerdir yönetmenlik yapan fakat asla eski yöntemlere bağımlı olmayan 

yenilikçi bir yönetmen. Pompeii filminde yer almak hayatımda verdiğim en doğru karardı.” 

diyor.  

Yönetmen Anderson Cassia rolüne hayat veren Emily Browning için “Bu filmin en hassas 

dengesi Cassia ve Milo arasındaki aşktı. Emily o kadar başarılı bir oyuncu ki, Kit’le aralarında 

gerçekten büyük bir aşk varmış gibi hissettiriyor. Emily harika bir oyuncu!” diyor.  

 



 

Yönetmen Anderson “Pompeii hayatım boyunca yaptığım en iyi filmlerden biri oldu. Aynı 
zamanda da en zoruydu diyebilirim. Dumanın, tozun, çukurların içinde bir setteydik. Biz 
setteyken kıyamet kopsa orada olan hiç kimse durumu yadırgamazdı, çünkü setimiz Pompeii 
halkının gerçeğini yaşadığı yerin neredeyse aynısı olmuştu. İzleyicilerimiz de filmi izlerken 
filmin içine girecek ve görüntülerden çok etkileneceklerdir.” diyor.  
 
Kit Harington “Milo, tanıdığım en güçlü adam. Kölelikten gelen fakat asla ezilmeyi kabul 
etmeyen bir karakteri var. Gördükleri karşısında kaçıp gitmek yerine, kalıp savaşıyor, gerçek 
aşkı ve dostu için bu kadar büyük bir fedakârlık yapması ve bu karakterin gerçek olması beni 
çok heyecanlandırdı. Senaryomuz, görüntülerimiz, izleyicide yaratacağımız hisle çok iddialı bir 
iş yaptık diyebilirim.” diyor.  
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