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SİNOPSİS 

Bu kalbinizi durduracak aksiyon filminde, Kevin Costner’ı uluslararası bir casus rolünde izliyoruz. 

Costner’ın canlandırdığı Ethan, ailesini işinin gerektirdiği tehlikelerden korumak isterken, onlarla arasına 

mesafe koymuştur, ama artık bu işleri bırakıp uzak kaldığı eşi ve kızıyla arasını düzeltmek istemektedir. 

Ancak önce son bir görevi tamamlaması gerekir, ancak bunu yaparken bir yandan karısı şehir 

dışındayken on yıldır ilk defa kızına bakmak, bir yandan da dünyanın en azılı teröristini yakalayıp avlamak 

zorundadır. Son 3 Gün’ün başrollerinde Kevin Costner’ın yanı sıra, Hailee Steinfeld, Johnny Depp’in yeni 

sevgilisi Amber Heard ve Connie Nielsen de rol alıyor. Filmin senaristi Luc Besson ve Adi Hasak, 

yönetmeni ise McG.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRODÜKSİYON NOTLARI 

Yönetmen McG’nin aksiyon ve gerilimi muhteşem bir biçimde harmanladığı Son 3 Gün filminde, Ethan 

Renner kurnaz, tehlikeli, yarı emekli bir ajandır. Hayatı boyunca kötü adamları ortadan kaldırmakla, kızı 

ve karısından daha fazla ilgilenmiştir. Amber Heard tarafından canlandırılan esrarengiz Vivi ona 

reddedemeyeceği bir teklif yapar, bunun üzerine Ethan hem kızıyla ilgilenmek, hem de dünyayı 

Avrupa’nın en tehlikeli teröristinden korumak zorunda kalır. Daha önceki filmleri Charlie’s Angels ve This 

Means War’da olduğu gibi yönetmen McG uluslararası casusların kişisel dünyasına dalıyor, bu defa 

Paris’te ailesiyle tekrar bir bağ kurmaya çalışan tecrübeli bir ajanın gözünden. Film kahraman ajanların 

aile ve iş hayatlarının ardındaki gerçeklere de ışık tutuyor. Ethan işiyle ilgili ne yapacağını çok iyi 

bilmesine rağmen söz konusu ergen kızı olunca ne yapacağını bilemiyor. Bir yandan büyük bir felaketi 

engellerken, diğer yandan kızının saç kriziyle uğraşması gerekiyor. Bu sahneler de filme mizah katıyor.  

Filmin bir başka enteresan tarafı Paris’te geçmesi, ne de olsa senaryosu efsanevi Fransız yönetmen / 

yapımcı Luc Besson’un elinden çıkmış. Filmin Paris’te çekilmesi filme bambaşka bir tat katmış. Pinema 

Filmcilik’in dağıtımıyla, 2 Mayıs 2014’te vizyonda. 



 

Kevin Costner 

Kevin Michael Costner, 18 Ocak 1955 tarihinde Kaliforniya’da doğdu.  Sharon 

Rae ve William Costner çiftinin oğlu olarak doğmuştur. 1978 yılında “California 

State University” işletme fakültesinde pazarlama ve finans üzerine lisans 

okudu. Oyunculuk yapmaya henüz küçük yaşlarda istekli olan Costner, 

kiliselerde şarkı söyleyerek, kamyon ve otobüs şoförlüğü yaparak ve bunun 

dışında bir çok iş de yaparak para kazanmaya çalıştı. 1981'de yönetmenleğini 

Jim Wilson'ın yaptığı "Stacy's Knights" filmi ile ilk kez sinemaya adım attı. 

Empire tarafından tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi 100 aktörü arasında 27. 

seçildi. "The Big Chill", "Testament", "Fandanga", “Amerikan Flyers", "The Untouchables", "No Way 

Out" gibi bir çok filmde yer aldı. “Dances With Wolves”, “Bodyguard” gibi filmler ise Kevin Costner'ın 

oyunculuk alanında önemli filmleri oldu. Hatta Amerikan yerlileriyle karşılaşan bir süvariyi 

canlandırdığı "Dances With Wolves" filmi 12 dalda Oscar'a aday oldu ve tam 7 dalda oscar aldı.  

 

Amber Laura Heard 

22 Nisan 1986 Teksas doğumlu, Amber Laura Heard sinema kariyerine ek olarak 

aynı zamanda mankenlik de yapmaktadır.  Film kariyerine 2004 yılında Never 

Back Down/Asla Pes Etme filmiyle adım attı. Zombieland,  The Joneses/Örnek 

Aile ve And Soon the Darkness , John Carpenter'ın yönetmenliğini yaptığı The 

Ward/Koğuş Nicolas Cage ile Drive Angry/İntikam Yolu,  Johnny Depp ile The 

Rum Diary /Tutku Günlükleri gibi filmlerde rol almıştır. Maxim dergisinin en seksi 

100 kadın yarışmasında 21.sırada yer alıyor.  
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