
Νάπολα
Στη Γερμανία του  ´42 ο νεαρός Φρίντριχ γίνεται δεκτός στη σχολή Νάπολα 
της φασιστικής ελίτ ως εξαιρετικά ταλαντούχος πυγμάχος. Αρχικά 
γοητεύεται από τις προοπτικές που του προσφέρει το φασιστικό καθεστώς, 
όταν όμως γνωρίζει τον ευαίσθητο Άλμπρεχτ αμφισβητεί την παντοδυναμία 
του Φύρερ. 
Μαζί ποτέ
Ο Τσάιτ, ένας σαραντάχρονος απεγνωσμένος αλκοολικός, τουρκικής 
καταγωγής, καταλήγει σε ψυχιατρείο μετά από αυτοκαταστροφική πτώση 
με αυτοκίνητο σε έναν τοίχο. Εκεί γνωρίζει την Σιμπέλ. Αυτή του προτείνει 
ψεύτικο γάμο για να μπορέσει να «ζήσει τη ζωή της». Ο Τσάιτ, αρχικά 
διστάζει αλλά τελικά δέχεται. Μετά τον γάμο η Σιμπέλ απολαμβάνει την 
νεοκατακτηθείσα της ελευθερία στην νυχτερινή ζωή του Αμβούργου. 
Σταδιακά αναπτύσσονται αισθήματα μεταξύ τους με τραγικές συνέπειες.
Αντίο, Λένιν!
Λίγο πριν την πτώση του τείχους η παλαιών αρχών και θερμή υποστηρίκτρια 
του ανατολικογερμανικού καθεστώτος κ. Κέρνερ πέφτει σε κώμα. 8 μήνες 
αργότερα ξυπνά και η οικογένειά της προσπαθεί να την προστατεύσει 
από το σοκ που θα μπορούσε να της προκαλέσει το νέο της αλλαγής του 
καθεστώτος.
Οι ζωές των άλλων
Στο καθεστώς της πρώην Ανατολικής Γερμανίας ό,τι γίνεται στο σπίτι του 
ύποπτου για τα φρονήματά του, θεατρικού συγγραφέα Γκέοργκ Ντρέϊμαν, 
ηχογραφείται. Μία υπόθεση ρουτίνας για τον εξαιρετικά ευσυνείδητο 
υπάλληλο της Στάζι που έχει αναλάβει την παρακολούθηση, θα γίνει 
αφορμή να αλλάξει η ζωή του.
Το κύμα
Ένας καθηγητής πολιτικής ιστορίας με αναρχικό παρελθόν και 
πρωτοποριακές ιδέες στήνει ένα παιχνίδι ρόλων με τους μαθητές του. 
Μέσα από ένα διδακτικό πείραμα θέλει να τους δείξει στην πράξη την 
κρυφή γοητεία του ολοκληρωτισμού, τα πράγματα όμως αρχίζουν να 
ξεφεύγουν από τον έλεγχο…
Τρέξε Λόλα, τρέξε
Ο Μάνι δουλεύει περιστασιακά μεταφέροντας χρήματα για λογαριασμό 
ενός εμπόρου αυτοκινήτων. Όταν μια μέρα αφήνει μία τσάντα με 100.000 
μάρκα στο μετρό τηλεφωνεί στη φίλη του Λόλα κι εκείνη ξεκινά αγώνα 
δρόμου για να τον βοηθήσει.
Το θαύμα της Βέρνης
Ενώ η οικογένεια Λουμπάνσκι περιμένει τη επιστροφή του πατέρα από την 
εξορία, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας προετοιμάζεται για το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ελβετίας (1954). Το ίδιο και ο μικρός Μάρτιν 
Λουμπάνσκι. Ο πατέρας του όμως έχει άλλα σχέδια. 
Σοφί Σολ - Οι τελευταίες ημέρες
Η αληθινή ιστορία μιας φοιτήτριας, της Σόφι Σολ, δημοκρατικών 
πεποιθήσεων, που εκτελέστηκε από τους ναζί στη Γερμανία στο Μόναχο το 
1943, επειδή διένειμε αντιχιτλερικές προκυρήξεις. Στο Μόναχο το 1943, μια 
ομάδα φοιτητών δημιουργούν την αντιστασιακή οργάνωση «Λευκό Ρόδο».
Η τάξη που πετάει
Ο Γιόναθαν έχει αποβληθεί από οκτώ ορφανοτροφεία. Όταν φτάνει στο 
οικοτροφείο του Αγίου Θωμά της Λειψίας δεν πιστεύει πως θα μείνει εκεί 
για πολύ καιρό. Ωστόσο, ο ∆ίκαιος, ο διευθυντής της χορωδίας, τον παίρνει 
υπό τον προστασία του. Έτσι, γεννιέται μια φιλία ανάμεσα στον Γιόναθαν 
και τα υπόλοιπα παιδιά που μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο.


