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SİNOPSİS 

 

 Bir adam , asi kızı, eski karısı, karısının sevgilisi ve kendi nişanlısı araba 

yolculuğuna çıkmak zorunda kalırlar. Kolombiya’nın Medellin kentinde 

girdikleri ıssız bir yolda sel sularından ciddi bir kaza geçirirler. Kuytu bir yerde 

sıkışıp kaldıklarını anladıklarında, tek yaşam belirtisi gösteren yöne doğru 

ilerlerler. Buldukları yer, yaşlı bir adam tarafından işletilen eski bir moteldir. 

Yaşlı adam farketmeden evi gezdikleri sırada, bodrum katında kilitlerin arkasına 

atılmış küçük bir kızla karşılaşırlar ve onu oradan çıkarırlar. Çok büyük bir hata 

yaptıklarını çok kısa sürede anlayacaklardır. 

 

 

 

 

 



 

YÖNETMEN NOTLARI 

 

Senaryoyu 2012 yılında ilk okuduğumda, oldukça ilgimi çekmişti. Bana 

gore iyi bir korku filmi, iyi karakterler olmadan izleyicide istenilen etkiyi 

bırakamaz. Gerçekten karakterler arasında ciddi bir çelişki olmalı. Bu senaryoda 

benim gördüğüm buydu, gerçek bir aile trajedisi doğaüstü olayların içinde 

buluyor kendini. Bu çerçevede filmi geliştirebilmek içinde hikayenin hep 

metaforlarla ilerlemesi gerekiyor. Gallows Hill tam olarak bunu veriyor 

seyirciye. 

 

 Hikaye, Medellin’de araba yolculuğu yapan  bir ailenin etrafında 

gelişmeye başlıyor ve trafik kazası geçirmeleriyle gerilim başlıyor. Ekipte 

yaralanan olduğu için çevrede yardım aramaya koyulduklarında, kendilerini 

yaşlı bir adamın bakmakta olduğu eski bir motelde bulurlar. Çok geçmeden, 

yaşlı adamın herkes gibi gizli bir hayatı olduğunu öğreneceklerdir. Hatta bu o 

kadar büyük bir sırdır ki herkesin hayatını tehlikeye atacaktır. 

 

 Film çekiminde beni en çok etkileyen şey senaryo haliyle filmin son 

halinin büyük bir farklılık göstermesidir.  Gallows Hill’de de durum çok büyük 

bir farklılık göstermedi. Çok iyi bir ekiple ve castle çalıştığım için çok 

şanslıydım ve yönetmenlik işini benim için çok basit bir hale getirdiler. Onlara 

ne kadar teşekkür edtsem azdır. 

 

 Gallows Hill, aşk, ihanet, dedikodu, gizli yaşamlar üzerine harika bir 

hikaye. Bu duyguların hepsi bodrumda kilitli kalmış ufak bir kızın kötü ruhunun 

dokunuşuyla daha da korkunç hale geliyor. 

 

 



 

PETER FACINELLI 

 Oyuncunun Gallows Hill’dan once olan film kariyerinde oldukça dikkat 

çeken yapımlar bulunmakta. Bunlardan biri Twilight Saga. Diğer filmler ise yine 

sinemada ilgiyle seyredilen filmler;  Riding In Cars With Boys, Scorpian King, 

The Big Kahuna bunlardan sadece bir kaçı. 

Oyuncunun kariyeri televizyonda da hızlı bir şekilde ilerliyor. 5. Sezonuna 

başlayan dizi Nurse Jackie’de Dr. Cooper karakteriyle seyirciyle buluşan 

yetenekli actor, Edie Falco karşısında oldukça iyi bir performans sergiliyor. 

Facinelli bu dizi dışında da oldukça aktif bir şekilde ilerliyor. Damages ve Six 

Feet Under oyuncunun yer aldığı diğer önemli diziler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPHIA MYLES 

Dönem dizilerine bir sure ara vermek isteyen Sophie Myles’I seyirci 

Underworld’de oynadığı vampire karakteriyle daha iyi tanıdı. Kariyerine 

sonrasında Thunderbirds filminde Lady Penelope rolüyle devam etti ve bütün 



dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2004 yılında ise dönem dizilerini özlemiş 

olacak ki tekrar televizyonda bu tarz tercihlerle seyirci karşısına çıktı. Tristan 

and Isolde filminde James Franco’yla kamera karşısına geçti.Tutkulu aşık Isolde 

karakterine  hayat verdi ve hayranlarından büyük övgüler topladı. 2006 yılında 

ise Doctor Who tekrar televizyonda yer aldı.  Oyuncunun bir sonraki tercihinin 

Transformers 4: Age of Extinction olacağı çıkan dedikodular arasında. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


