Ρομποτική και Κινηματογράφος
1. MechaGodzilla(1974)
Ο Godzilla έρχεται στη διάσωση όταν ένας
αγώνας εξωγήινων ανακατασκευάζει τον
MechaGodzilla για να καταστρέψει τις πόλεις
της Γης. Ένας προδοτικός επιστήμονας τους
δίνει ένα δεύτερο όπλο: τον Titanosaurus.

2. Westworld (1973)
Μια δυσλειτουργία ρομπότ δημιουργεί τον όλεθρο
και τον τρόμο για τους ανυποψίαστους
παραθεριστές
σε
ένα
φουτουριστικό,-για
ενήλικους- το λούνα παρκ.

3. Star Trek: Generations(1994)
Ο πλοίαρχος Picard, με τη βοήθεια του δήθεν
νεκρού λοχαγού Kirk, πρέπει να σταματήσει
έναν τρελό πρόθυμο να δολοφονήσει, σε
πλανητική κλίμακα, προκειμένου να εισέλθει
σε μια μήτρα χώρο.

4. Short Circuit (1986)
Ο αριθμός 5
μιας ομάδας
πειραματικών
ρομπότ
σε
ένα
εργαστήριο
θανατώνεται
με
ηλεκτροπληξία, ξαφνικά γίνεται
έξυπνο, και δραπετεύει.

5. The Day the Earth Stood Still (1951)

Ένας εξωγήινος προσγειώνεται και λέει
στους ανθρώπους της Γης ότι πρέπει να
ζήσουν ειρηνικά ή αλλιώς θα
καταστραφούν γιατί
αποτελούν
κίνδυνο για τους άλλους πλανήτες.

6. Forbidden Planet (1956)
Ένα
πλήρωμα
από
ένα
διαστημόπλοιο πηγαίνει για να
διερευνήσει τη σιωπή της αποικίας
ενός πλανήτη, μόνο για να βρει δύο
επιζώντες και ένα θανάσιμο μυστικό
που έχει ένας από τους δύο.

7. The Iron Giant (1999)

Ένα αγόρι γίνεται φίλος με ένα αθώο εξωγήινο
γιγάντιο ρομπότ που ένας παρανοϊκος πράκτορας
της κυβέρνησης θέλει να καταστρέψει.

8. The Terminator (1984), T2 (1991)
Το ανδροειδές που κάποτε προσπάθησε να σκοτώσει
Sarah Connor πρέπει να προστατεύει τώρα τον έφηβο
γιο της, Τζον Κόνορ, από μια ακόμη πιο ισχυρή και
προηγμένη Terminator

9. Metropolis (1927)
Σε μια φουτουριστική πόλη χωρισμένη ανάμεσα
στην εργατική τάξη και τους σχεδιαστές της πόλης,
ο γιος του εγκεφάλου της πόλης ερωτεύεται έναν
προφήτη της εργατικής τάξης που προβλέπει την
έλευση του σωτήρα που θα μεσολαβήσει για τις
διαφορές τους.

10.Star Wars (1977)
Ο Luke Skywalker φεύγει από τον πλανήτη του,
μαζί με άλλους επαναστάτες, και προσπαθεί να
σώσει πριγκίπισσα Leia από τους κακούς
συμπλέκτες του Darth Vader.
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