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7 Argentinian Film Critics Association Awards,,  

"Nine Queens" (Nueve Reinas) is een Argentijnse 

misdaadfilm die op originele en flitsende manier de 

onderwereld van Argentinie toont. De film was een 

absolute topper in eigen land en de internationaal meest 

succesvolle Argentijnse film ooit. Voor wie niet goed 

weet wat een “wisseltruc “ is, die kijkt best uit zijn 

doppen bij de openingsscène van de film. Daarin 

probeert Juan in een supermarkt ervoor te zorgen dat er 

een kastekort is op het einde van de dag, met succes. 

Omdat er Hierna een nieuwe kassierster het werk van 

haar collega overneemt, besluit hij het nog eens te 

proberen. Deze keer lukt het niet Want de jongedame die 

even daarvoor werd gerold, komt onverwacht terug in de 

winkel en doorziet de minder goede bedoeli- Ngen van 

de klant. Het scheelt echter weinig of de politie wordt 

erbijgehaald, maar Marcos die het allemaal vanop 

afstand Heeft gadegeslagen, kan dit voorkomen door 

hem voor te doen als iemand van de politie. Het wordt 

voor de twee dan snel duidelijk dat ze een aardig team 

zouden vormen en Juan gaat ermee akkoord om 24 uur 

Lang Marcos’ partner te zijn … De film is verleidelijk 

gestructureerd met fantastische acteursprestaties, het 

script is ijzersterk en het volmaakt en intelli- Gent 

opgebouwd scenario geeft pas zijn geheim prijs naar het 

einde toe. In 2001 sleepte Nueves Reinas zeven 

Argentinean Film Critic’s Association Awards in de 

wacht waaronder die voor beste Film, scenaria en regie. 

Als er zoiets zou bestaan als een Filmclub-62 prijs voor 

de beste nieuwkomer, dan zouden we die beslist aan 

Nine Queens Geven. Geen speciale effecten, geen 

halsbrekende stunts, geen spectaculaire achtervolgings-

scènes of schietpartijen en toch een steen- goede 

misdaadfils.  
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Sitelink: http://us.imdb.com/Title?0247586 
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