
 

 
 

Đỉnh núi 
2011 / 125’ / Phim màu, phim nhựa 35mm/ Chính kịch – Thám hiểm  
 
 
Đạo diễn: Katayama Osamu 
Nguyên tác: Ishizuka Shinichi 
Kịch bản: Yoshida Tomoko 
 
 

Sản xuất: Endo Manabu, Maeda Koji 
Quay phim: Fujiishi Osamu 
Âm nhạc: Sato Naoki 
 

[Diễn viên] 
Oguri Shun vai Shimazaki Sampo 
Nagasawa Masami vai Shiina Kumi 
Sasaki Kuranosuke vai Noda Masato 
 

 
                                                                                  
[Sơ lược nội dung]  

Shimazaki Sampo là một tình nguyện viên cứu hộ vùng núi. Anh đã đặt chân đến rất nhiều 

ngọn núi trên thế giới và biết rất rõ vẻ đẹp cũng như những khó khăn của núi non. Anh muốn 

chia sẻ những hiểu biết của mình cho mọi người và không bao giờ phàn nàn khi được triệu tập 

dù phần lớn lỗi là do sự bất cẩn của khách leo núi. 

Còn Shiina Kumi là thành viên mới của Đội cứu hộ cứu nạn vùng núi thuộc Sở cảnh sát các 

tỉnh phía Bắc. Dưới sự hướng dẫn của đội trưởng đội cứu hộ Noda và Sampo, Kumi đã trải qua 

những khóa tập luyện vô cùng nghiêm ngặt. Cô đã học được những nguy hiểm trong công việc 

mới của mình, học được cách đối mặt với sự thất bại và hơn hết là sức mạnh của thiên nhiên. 

Kumi trở nên mệt mỏi và mất đi hết sự tự tin 

Khi Kumi bắt đầu lấy lại dần sự bình tĩnh thì một cơn bão bất ngờ kéo đến ngọn núi. Những 

cuộc gọi cứu hộ liên tiếp được phát ra. Kumi bước vào một nhiệm vụ giải cứu mời và những gì 

đang chờ đợi cô là một mối đe dọa không tưởng từ mẹ thiên nhiên… 

  

[Các liên hoan phim đã tham gia] 

2011: Liên hoan phim quốc tế Puchon lần thứ 15  

2012: Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 15  


