Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
Családi és ifjúsági filmek
101 kiskutya (1996)
DVD 4144
Rend.: Stephen Herek
Szereplők: Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Richardson. Időtartam: 99 perc
Vajon van-e felnőtt vagy gyerek, aki ne ismerné Szörnyella DeFrász, a félelmetes állatbőrbarát
nevét? Hát olyan akad-e, aki ne tudná, hogy élt egyszer két kedves dalmata, Perdy és Pongó,
akiknek rengeteg bájos utódja született? Szörnyella mindent elkövet, mindenre képes, hogy
megszerezze Perdy és Pongó utódainak szőrméjét, de a kutyusok - néhány más háziállattal
szövetkezve - nem hagyják magukat.

102 kiskutya (2000)
DVD 4145
Rend.: Kevin Lima
Szereplők: Glenn Close, Alice Evans, Gerard Depardieu. Időtartam: 96 perc
Szörnyella De Frász nem adja meg magát! A hosszú börtönévek ugyan látszólag lelkes
kutyabaráttá és minden szörmenemű ellenségévé tették, de lelke mélyén ott lapul a régi vágy: egy
hatalmas, pöttyösszörméjű bunda! Ekkor színre lép a szűcsök szűcse, a bundák királya: Monseiur
Le Nyúz, aki arról híres, hogy mindig kihozza a pöttyökből a maximumot. A bundák jelenlegi
tulajdonosai (és segítőtársuk, egy kissé tudatzavaros papagáj, aki szintén kutyának hiszi magát)
szembeszállnak az álnok cselszövővel, és sok izgalom, bujkálás, menekülés meg üldözés után
természetesen alaposan helyben hagyják Szőr-nyű ellenfelüket.

Ahol a vadak várnak (2009)
DVD 2654
Rend.: Spike Jonze
Szereplők: Max Records, Catherine Keener, Mark Ruffalo. Időtartam: 97 perc
A történet egy kilencéves kisfiú, Max kalandjait követi, akit – miután szembeszegül édesanyja
szavával - büntetésből szobafogságra ítélnek. Egy kisfiú képzeletét azonban nem lehet falak közé
zárni, így Max kalandjai hamarosan egy hatalmas tó által határolt sűrű erdőben folytatódnak. A
Vad Dolgok földjén vagyunk, ahol a csínytevés kötelező. Az ott élő hatalmas szőrmókok
királyuknak választják, ám uralkodónak lenni nem is olyan könnyű!

Alice Csodaországban (2010)
DVD 2858
Rend.: Tim Burton
Szereplők: Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter. Időtartam:
104 perc
Futás a fehér nyúl nyomába! Alice már 19 éves, és újra felkeresi azt a szeszélyes, kiismerhetetlen
világot, melyet kislánykorában megismert. Ez a Csodaország felülmúl minden álmot. Különleges
lakói mindenkinél érdekesebbek és színesebbek: színre lép a Bolond Kalapos, a Fehér Királynő, a
Vörös Királynő, a fehér nyúl és a többiek.

Alice Tükörországban (2016)
DVD 4978
Rend.: James Bobin
Szereplők: Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska. Időtartam: 108
perc
A Disney mágikus utazásra invitál egy varázstükrön keresztül. Csatlakozz hát te is Alice-hoz, aki
visszatér Csodaország lélegzetelállító világába, hogy megmentse a Bolond Kalapost.Barátja
kedvéért Alice veszélyes utazásra indul vissza az időben, ahol szembesül azokkal az
eseményekkel, melyek örökre megváltoztatták barátai – és ellenségei – életét.

Állati show (2017)
DVD 5636
Rend.: Demetrius Navarro
Szereplők: Mae Whitman, Mira Sorvino, Ralph Macchio. Időtartam: 94 perc
Egy kutya és egy póni párosa a cirkusz legnagyobb műsorszáma, teltházas előadásaik gyerekek
és szülők százait kápráztatják el hétről hétre. Nem meglepő, hogy sokan szeretnék megkaparintani
ezeket a tehetséges állatokat, még akkor is, ha emiatt szembe kell menniük a törvénnyel. Egy
galád csapat megpróbálja elrabolni a duó egyik tagját, Didit, a csodakutyát, akinek azonban sikerül
megszöknie. Egy farmra menekül, ahol minden trükkre szüksége lesz ahhoz, hogy a többi állat
segítségével megmentse a békés kis helyet a betolakodóktól.

Az álmodó (2005)
DVD 3539
Rend.: John Gatins
Szereplők: Kurt Russell, Dakota Fanning, Elizabeth Shue. Időtartam: 101 perc
Ben Crane-nél nincs gyorsabb lovas a pályán, ám karrierje egy csapásra véget ér, mikor díjnyertes
lova, Sonya eltöri a lábát. Tulajdonosa számára értéktelenné válik mind ló, mind pedig lovasa, így
aztán felmondási levele mellé Ben megkapja Sonyát is végkielégítés gyanánt. Sorsuk
kilátástalannak tűnik, ám ekkor Ben lánya odaáll édesapja elé, és szinte a lehetetlent kéri tőle:
gyógyítsák meg Sonyát, hogy újra versenyezhessen.

Alvin és a mókusok (2007)
DVD 969, DVD 4821
Rend.: T. Hill
Szereplők: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson. Időtartam: 87 perc
Dave Seville zenész, de képtelen egy jó számot írni, magányos férfi, ám szerlme folyton nemet
mond neki. Bekéredzkedik hozzá három hajléktalan mókus, akik történetesen fantasztikusan
énekelnek és táncolnak. A szégyellős Theodore, a zseniális Simon és az ügybuzgó Alvin először a
feje tetejére állítják Dave életét, aztán a segítségével világsztárok lesznek. Azonban izgalmas
sztáréletre vágynak, és egy kapzsi nagymenőhöz pártolnak. Dave sejti, hogy a producer rosszat
akar, elhatározza, hogy bármi áron megmenti kis barátait.

Alvin és a mókusok 2. (2009)
DVD 4822
Rend.: Betty Thomas
Szereplők: Zachary Levi, David Cross, Jason Lee. Időtartam: 85 perc
Dave Alvin egy vad szólójának köszönhetően koncertbalesetet szenved, és talpig gipszben várja a
gyógyulást. A mókusok kénytelenek hanyagolni a sztárságot, iskolába járnak, és igyekeznek
hétköznapi életet élni. Ám felbukkan néhány dögös és tehetséges mókuslány, gonosz
exmenedzserük pedig velük próbál visszavágni – ebből először harc, később szövetség lesz… és
készülődik a hatalmas botrány!

Alvin és a mókusok 3. (2011)
DVD 3552, DVD 4823
Rend.: Mike Mitchell
Szereplők: Jason Lee, David Cross, Jenny Slate. Időtartam: 83 perc
Alvin és pajtásai eddigi legnagyszerűbb kalandjukkal térnek vissza. Körülöttük sosincs nyugalom,
folyamatosan árad a humor és a jó zene. Egy luxus óceánjárón vakációznak, és Alvin, Simon,
Theodore meg a mókuslányok már ott is hozzák a formájukat. De nem elég nekik, hogy a jól bevált
mókus mókákkal zúznak a fedélzeten: egy papírsárkányba kapaszkodva elhagyják a hajót, egy
lakatlan szigetre keverednek, és meg kell küzdeniük a túlélésért. Főleg, amikor kiderül, hogy rajtuk
kívül valaki más is él a dzsungelben.

Alvin és a mókusok [4.] : a mókás menet (2015)
Rend.: Walt Becker
Időtartam: 88 perc

DVD 4824, DVD 4825

A mókusok szeretnek nyugodtan élni, ami számukra egyet jelent a sok énekléssel, a még több
nassolással és a még annál is több ramazurival, ám úgy tűnik, vége szakad a jó világnak.
Nevelőapjuk, Dave meg akarja kérni barátnője kezét, és hogy ne álljanak az új családja útjába,
meg szeretne szabadulni a mókusoktól. Vagy hát… lehet, hogy mindez nem is igaz. A
fékezhetetlen Alvin, Simon és Theodore néhány őrült félreértésnek köszönhetően mégis azt hiszi,
hogy ez a helyzet és bármire hajlandó, hogy megakadályozza a kézfogót. Megszöknek otthonról,
és beindul a szőrgolyó futam, hogy előbb érjenek oda a választott nőhöz, mint Dave… és
megakadályozzák a katasztrófát. Ami így aztán ki is tör.

Annie (2014)
DVD 5626
Rend.: Will Gluck
Szereplők: Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis, Rose Byrne. Időtartam: 113 perc
Annie, a fiatal és vidám árva, aki elég talpraesett ahhoz, hogy egyedül is elboldoguljon New York
utcáin. De úgy néz ki, hogy a kislány élete új irányt vesz, amikor a New York-i polgármesterjelölt,
Will Stacks kampánya részeként magához veszi. Stacks azt hiszi, hogy Ő Annie védőangyala, de
könnyen előfordulhat, hogy ez fordítva van.

Az Arany Iránytű (2007)
DVD 1250
Rend.: Chris Weitz
Szereplők: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards, Daniel Craig. Időtartam: 109
perc
Egy csodákkal teli párhuzamos világban, ahol boszorkányok suhannak az égen, és jegesmedvék
uralják a jégbe fagyott Északot, egy különleges lány kezében van az univerzum sorsa. Egyedül
csak Lyra Belacqua, az Arany Iránytű őrzője képes elolvasni a mágikus tárgy üzeneteit és ezzel
megakadályozni, hogy világát – és minden más univerzumot – elnyelje a gonosz sötétség.

Az aranylabda (1994)
DVD 2659
Rend.: Cheik Doukouré
Szereplők: Aboubacar Sidiki Sumah, Agncs Soral, Aboubacar Kolta. Időtartam:
90 perc
Bandian már kisfiú korában pontosan tudta, hogy neki a futball a mindene. Sajnos a nyugat-afrikai
falucskában, ahol született, még egy normális focilabda sincs. A fiú már-már búnak ereszti a fejét,
amikor meglepetés éri: a helyi mentőállomáson dolgozó francia doktornő hoz neki egyet
Európából. És innentől már senki nem állhat a világhír és ő közé. Kalandos fordulatok után
rámosolyog a szerencse: megakad az immár kész futballistává érett fiún egy európai
tehetségkutató szeme. Bandian élete legfontosabb döntése előtt áll: maradjon-e otthon, mint a
hazai szurkolók szeme fénye, vagy induljon-e el Európa, a világhír és a mesés vagyon felé?

Asterix és Obelix (1999)
DVD 195
Rend.: Claude Zidi
Szereplők: Christian Clavier, Roberto Benigni, Gérard Depardieu. Időtartam:
106 perc
Asterix kalandjai a Krisztus előtti évtizedekben játszódnak, a római hódítások idején, amikor szinte
már egész Európát leigázták a legionáriusok. Egyetlen kicsiny gall falucska azonban
bevehetetlennek bizonyul. A falu lakóit ugyanis egy druida varázsfőzete juttatja emberfeletti
erőhöz. A rómaiak rájönnek, hogy miben rejlik a kis falucska lakóinak ereje, és Cézár parancsára
elrabolják a druidát. Azt hiszik, szép szóval, vagy erőszakkal sikerül majd kicsikarniuk a varázsital
receptjét. De Asterix és Obelix már útra kelt, hogy szétcsapjon a rómaiak között.

Babe 2. Kismalac a nagyvárosban (1998)
DVD 1271
Rend.: George Miller
Szereplők: Magda Szubanski, James Cromwell, Mickey Rooney. Időtartam: 92
perc
A pirospozsgás vidám kismalac fürdik a dicsőségben, miután kutyákat is megszégyenítve
megnyerte a helyi juhászversenyt. Arthur gazda visszautasít minden ajánlatot Babe megvételére.
Sajnos azonban súlyosan megsérül munka közben. Felesége, Esme nem bírja továbbvinni a
farmot. A bankok könyörtelenül be akarják hajtani adósságaikat. Esme kénytelen a nagyvárosba
utazni, hogy rendezze a farm sorsát. A három muskétás, Babe, Ferdy és Mrs. Hoggett is vele
tartanak, ahol az elképesztő akadályok ellenére ellenségeiket barátaikká változtatják, és elég
pénzt szereznek, hogy megmentsék a farmot.

Baby Rex - Rex, a kölyökfelügyelő (1997)
DVD 1691
Rend.: Oliver Hirschbiegel
Szereplők: Friedrich von Thun, Christine Neubauer, Raphael Ghobadloo.
Időtartam: 90 perc
Antoniusék kutyájának kölykei születnek. Az egyikük olyan eleven és értelmes, hogy
viselkedésével kiérdemli a Rex nevet. Az Antonius házaspár végül úgy dönt, Rex Bennynél, egy
ismerős kisfiúnál lesz a legjobb helyen. Benny és Rex hamar összebarátkozik. A kisfiú és a kutya
rengeteget bolondoznak egymással, de ha baj van, igazi társként segítik egymást. Nem véletlen,
hogy éppen ez a tehetséges páros derít fel egy súlyos környezetszennyezési bűnesetet, mely a
környék ivóvízkészletét veszélyezteti.

Barátom, Bonca (1976)
DVD 2948
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Berkes Gábor, Kovács Krisztián, Bujtor István. Időtartam: 61 perc
Bence a nyári szünetben, képzeletbeli vadállatokkal népesíti be a parkot. A Nagy Vadász
hamarosan társat is talál miszter Doolittle személyében – aki nem más, mint egy másik élénk
fantáziájú kisfiú. Pár esős nap után Bence elhatározza, hogy felkutatja barátját, akit Boncá-nak
nevezett el, mivel nem tudja az igazi nevét. A nyomozás közben hősünk sok-sok Boncával
megismerkedik. Vannak köztük gyerekek, öregek és középkorúak; kedvesek, barátságosak, de
szomorú Boncák is. Egy biztos: Bence a szünetben egy percig sem unatkozik, és a végén még
miszter Doolittle is előkerül!

Barátom, Róbert Gida (2018)
DVD 5674
Rend.: Marc Forster
Szereplők: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Jim Cummings. Időtartam: 100
perc (Disney DVD)
Élénk fantáziájú kisfiú volt Róbert Gida, mára megkeseredett férfi lett belőle. A sok munka miatt a
feleségétől és a kislányától is elhidegült. Váratlanul feltűnik az életében Micimackó, ám csak
nyűgnek érzi a „csacsi öreg medvét”. Régi játékai segítségével újra felfedezi magában a gyereket.

A barátságos óriás (2016)
DVD 5116
Rend.: Steven Spielberg
Szereplők: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton. Időtartam: 112 perc
Egy csodákkal és mágiával teli szokatlan barátságról mesél ez a varázslatos történet, amelyben
egy fiatal lány indul óriási kalandra, amikor véletlenül összeakad egy titokzatos lénnyel, akit csak
úgy hívnak: a barátságos óriás. Habo egészen más, mint Óriásország többi lakója. Bár szeret
egyedül lenni, egyik nap az árva Szofit magával viszi a hazájába. A kislány lassan megbarátkozik
vele. A többi óriás azonban veszélyt jelent a kislányra és az egész világra.

Belle és Sébastien (2013)
DVD 4252
Rend.: Nicolas Vanier
Szereplők: Félix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux Chatelier. Időtartam: 95
perc
Miután tulajdonosai kicsapták otthonról és a sintérek befogták, Belle-nek sikerül megszöknie a
kutyatelepről. A helybeliek csak az Alpok rémeként emlegetik, és igyekeznek befogni a fenevadat,
nem ismervén a barátságos pireneusi hegyi kutya igazi tulajdonságait. Sébastien árva kisfiú, akit
ugyan szerető család fogadott örökbe és nevel fel, a gyerek mégis magányos. Kettejük megható
barátságáról
szól
a
Belle
és
Sébastien.

Ben 10 - harcban az idővel (2008)
DVD 3082
Rend.: Alex Winter
Szereplők: Graham Phillips, Christien Anholt, Haley Ramm. Időtartam: 64 perc
A nyár elmúlt, de az izgalmak csak most kezdődnek! Ben, Gwen és Max felhagynak az
űrlényvadászélettel, és visszatérnek az iskola és a hétköznapok szürke világába. Csakhogy
megjelenik Eon, Ben halálos ellensége egy másik galaxisból, hogy megszerezze az Omnitrixet, és
elpusztítsa a Földet. Az unalomnak máris vége!

Bors néni (1981)
DVD 36
Rend.: Novák János, Bohák György
Szereplők: Dajka Margit, Kútvölgyi Erzsébet, Verebes István. Időtartam: 67
perc
A Magyar Televízió klasszikusai közé tartozik ez a Nemes Nagy Ágnes műveiből készült, remek
mesejáték, melynek címszerepét nem kisebb színésznő játssza, mint Dajka Margit. A zenés
játékban nemcsak a kiváló színészek, de a gyerekek is részt vesznek. Bors nénivel és barátaival
sok csodálatos dolog történik, a Nap és a Hold látogatása, a szétszóródott borsszemek
összefúvása, utazás Talla-Gallába, de betekinthetünk Bors néni gyerekkorába is. A játék, az ének
és a sok móka mellett megünneplik Bors néni 80. születésnapját is.

Bűbáj (2007)
DVD 1183
Rend.: Kevin Lima Szereplők: Amy Adams, Patrick Dempsey, Susan
Sarandon. Időtartam: 103 perc
A bájos Giselle élete igazi tündérmese és várja őt álmai hercege. Persze, hiszen egy rajzfilm
főhősnője. Kétdimenziós világából azonban elűzi őt a gonosz királynő és a hercegkisasszony
átpottyan New York kőkemény valóságába. Egy válóperes ügyvéd siet az eltévedt és tanácstalan
Giselle segítségére. Még nem sejti, hogy a folyton dalra fakadó, ártatlan leányka nagyon el fogja
bűvölni és egyúttal nagy bajba is keveri. A dolgok akkor kezdenek igazán összekavarodni, mikor
megjelenik a herceg, ráadásul a gonosz királynő is New York-ba érkezik, hogy a hercegnő életére
törjön.

Casper. A mozifilm (1995)
DVD 263
Rend.: Brad Silberling
Szereplők: Bill Pullman, Christina Ricci, Cathy Moriarty. Időtartam: 96 perc
A „szellemspecialista” Dr. James Harvey lányával, Kattel beköltözik egy ódon kastélyba, melynek
zsugori tulajdonosa azért bérelte fel, hogy űzze el az ingatlant megszálló kísérteteket. Ha a terv
működik a tulajdonos és ügyefogyott társa ráteheti kezét a kastélyban rejtőző mesés kincsre.
Időközben a barátságos, de magányos szellemfiú, Casper összebarátkozik Kattel, ám három
bajkeverő bácsikájának – a Szellemes Triónak - esze ágában sincs megtűrni a hús-vér
betolakodókat.

Charlie és a csokigyár (2005)
DVD 4084
Rend.: Tim Burton
Szereplők: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly. Időtartam: 81 perc
Hogy milyen csodákat tartogat Willy Wonka csokigyára? Fedezd fel a mentoloscukorfű-mezőt...
Szállj rózsaszín cukorcsónakba, és evezz végig a csokifolyón... Kísérletezz az örökcukorkákkal a
feltalálóteremben... Találkozz a dió szortírozó ügyes mókusaival, és utazz a televízióterembe
üveglifttel. Fantasztikus szórakozás, egy kevés rejtély... itt olyan csuda jó kalandok várnak rád,
mint amilyen minden egyes harapás Wonka Tejszínpompás Mártott Mokkájából.

Cirmos karácsony (2014)
DVD 4589
Rend.: Glenn R. Miller
Szereplők: Nicola Lambo, Evan Boymel, John P. Fowler. Időtartam: 83 perc
Bár a Télapó igyekszik minden gyereknek a számukra legkedvesebb ajándékot adni, a kiscicákkal
hadilábon áll, ugyanis allergiás a macskaszőrre. Mikor a cicusok akaratuk ellenére megbetegítik
szegény nagyszakállút, rájuk marad a nemes feladat: ki kell szállítaniuk minden ajándékot az
éjszaka
folyamán.

Csak az a foci! (2003)
DVD 456
Rend.: Joachim Masannek
Szereplők: Jimi Ochsenknecht, Wilson Ochsenknecht, Constantin Gastmann.
Időtartam: 86 perc
A sulinak vége, és van egy csapat gyerek. Kiskamaszok. Ebből csak egy következik: gyerünk ki,
focizni! A kölykök meg vannak győződve, hogy ők a helyi menők, és ez tényleg így van, amíg
egyrészt el nem ered az eső, másrészt meg ugye ott vannak az ősök. És amikor meg végre kisüt,
megjelennek a nagyobb fiúk, akik nemcsak öregebbek, nagyobbak, és erősebbek, de ráadásul
gonoszak is! A mi kis hőseink persze rettenthetetlenek, kihívják a nagyfiúkat, hogy a meccs
eldöntse, kié is a focipálya. Willyt, aki annak idején profi futballista volt, bár ez nem látszik rajta,
megfűzik, hogy legyen az edzőjük, és lássunk csodát.

Családom és egyéb állatfajták (2005)
DVD 972
Rend.: Sheree Folkson
Szereplők: Eugene Simon, Imelda Stauton, Tamzin Merchant. Időtartam: 88
perc
Az esős Angliában élő Durell család minden vágya egy kis napsütés, így Korfu szigetét választják
új lakhelyüknek. A különc és excentrikus család élén a konyhaművész Mrs. Durell áll, akinek
szeszélyeit nem mindig könnyű elviselni. Ám gyermekei sem tekinthetők átlagosnak: a legidősebb
fiú, Larry avantgarde írónak készül, a második fiú, Leslie fegyvermániás, az egyetlen lány, Margo
pedig szédületes sebességgel cserélgeti a hódolóit. A kalandok középpontjában mégis a 12 éves
Gerald áll, akinek figyelmét a tanulás az élővilág csodái kötik le. Szünet nélkül tanulmányozza a
legfurcsább élőlényeket…köztük a saját családját.

Csenő manók (1997)
DVD 1402
Rend.: Peter Hewitt
Szereplők: John Goodman, Jim Broadbent, Mark Williams. Időtartam: 84 perc
Bájosak, aprók és elbújva éldegélnek. A Borrower család tagjai négy hüvelyk magasak és egy
nagy ház padlódeszkái alatt élnek. Borrowerék életének szerves része az, hogy dolgaikat az
"emberi" család tagjaitól, Joe és Victoria Lendertől, valamint fiuktól, Pete-től veszik kölcsön. Egy
napon Arrietty Pete karjaiba sétál, akitől megtudja, hogy a ház tulajdonosa meghalt és senki sem
találja a végrendeletet. A gonosz helyi ügyvéd, Ocious Potter hamar rá is teszi a kezét a házra, ám
a költözködés napján Arrietty megpillantja amint az ügyvéd a rejtekhelyről előveszi a
végrendeletet. Nincs más esély a két család megmentésére, a végrendeletet bármi áron meg kell
szerezni.

Csillaghercegnő (2012)
DVD 4029
Rend.: Nils Gaup
Szereplők: Vilde Zeiner, Agnes Kittelsen, Anders Baasmo. Időtartam: 80 perc
Sonja, az árva kislány, sanyarú körülmények között él. Mostohaszülei és mostohatestvérei folyton
kihasználják és még a házuk küszöbét sem lépheti át. A kislány egy jobb élet reményében már
régóta tervezi a szökést, amely a véletlenek szerencsés összejátszása révén sikerül is neki.
Üldözői elől menekülve a királyi palotában találja magát, ahol fültanúja lesz a király elkeseredett
fohászának, akinek birodalmát szörnyű veszély fenyegeti. Királysága felett a gonosz veszi át a
hatalmat, ha karácsonyig nem találja meg, s nem gyújtja újra lángra a Karácsony csillagot, amely
újra beragyoghatja a palotát és a királyságot. Sonja felajánlja, hogy vállalva a rá leselkedő
veszélyek sorát, segít a királyon és megkeresi az elveszett Karácsony csillagot.

Csodakavics (2009)
DVD 2614
Rend.: Robert Rodriguez
Szereplők: Jon Cryer, William H. Macy, Leslie Mann. Időtartam: 86 perc
Míg a felnőttek a Fekete Doboz Rt. üzemében egy mindenre jó szuperkütyü tökéletesítésén
dolgoznak, a szomszéd kissrác, Toby Thompson ennél is sokkal jobbra bukkan: a minden
kívánságot teljesítő csodakavicsra. De vigyázz, Toby, mit kívánsz! Kiderül micsoda káosz
kerekedik, amikor a követ gyerekek és felnőttek egyaránt megkaparintják, és kézről kézre
vándorol. Akarsz egy sereg apró űrlény cimborát? Vagy inkább bogárrá változtatnád bosszantó
bátyádat? Jól jönne egy akkora halom pénz, mint egy hegy? Netán szeretnél a világ legnagyobb
hatalmú embere lenni?

Csutak a mikrofon előtt (1977)
DVD 2950
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Perlusz Péter, Balogh F. Gábor, Radnai György. Időtartam: 107
perc
Amikor Csutak egy szép napon fürdőnadrágját vállára csapva elindul a strandra, még nem sejti,
hogy micsoda különös felkérést fog kapni. A medence partján ugyanis felfigyel rá Zoli bácsi egy
rádiós rendező. Egy hangjáték szerepére kéri fel a fiút, amit az örömmel el is vállal. A rádiós
világba csöppenve Csutakot azonban meglepetések érik: összetűzésbe kerül a hangjáték
főszereplőjével, Kalocsaival. A befutott „sztárszínész” ugyanis rettegésben tartja a többi szereplőt,
sőt, elveszi a tiszteletdíjukat. Csutak elhatározza: ő ugyan nem lesz hajlandó alávetni magát a
nagyobb fiú zsarnokoskodásának!

Delfines kaland (2011)
DVD 3528
Rend.: Charles Martin Smith
Szereplők: Harry Connick jr., Ashley Judd, Kris Kristofferson. Időtartam: 108
perc
Ebben az emberek és állatok közötti kötelékről szóló szívmelengető történetben egy Sawyer nevű
kisfiú egy sérült delfinre bukkan, akit egy állatkórház medencéjébe szállítanak, ahol a Winter nevet
kapja. Sajnos Winter sérülései olyan súlyosak, hogy amputálni kell a farokúszóját, mely nélkül
kevés esélye van a túlélésre. Azonban Sawyer odaadásának, egy tengerbiológus szakértelmének
és egy végtagprotézis-készítő zsenialitásának köszönhetően, aki műuszonyt készít a delfinnek,
Winter új esélyt kaphat az életre.

Delfines kaland 2 (2014)
DVD 4322
Rend.: Charles Martin Smith
Szereplők: Harry Connick, Ashley Judd, Kris Kristofferson. Időtartam: 103 perc
Tovább folytatódik Winter lenyűgöző története. Néhány évvel azután, hogy műuszonyt kapott, a
delfin elveszíti nevelőanyját, és olyan mély gyászba merül, hogy senkivel sem hajlandó
kommunikálni, még legjobb barátjával, Sawyerrel sem. Sőt fennáll annak veszélye, hogy otthonát
is el kell hagynia, ugyanis a törvény kimondja, hogy a delfinek csak párban élhetnek. Miután dr.
Clay Haskettnek és elszánt csapatának hosszas keresés után sem sikerül társat találni Winternek,
úgy tűnik, elveszítik őt, ám nem várt eseményeket követően felcsillan a remény.

Demóna (2014)
DVD 4253
Rend.: Robert Stromberg
Szereplők: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning. Időtartam: 93 perc
A gyönyörű és tiszta-szívű nő, Demóna, idilli életet él a békeszerető erdei királyságban, amíg egy
nap hódító sereg betörése veszélyezteti népének békéjét. A birodalom leghevesebb
védelmezőjévé válik, de végül egy kegyetlen árulás következtében tiszta szíve kővé dermed.
Bosszútól vezérelve hősies csatát vív a hódító királlyal, és végül átkot szór annak újszülött
leányára, Aurórára. De amint a hercegnő felnő, megkedveli a kislányt. Miközben a két királyság
közötti feszültség egyre nő, Demóna rájön, hogy talán a lány a kulcs a két birodalom közötti
békéhez.

Dennis, a komisz karácsonya (2007)
DVD 759
Rend.: Ron Oliver
Szereplők: Robert Wagner, Louise Fletcher, Maxwell Perry Cotton. Időtartam:
83 perc
A hatéves Dennis égetnivaló kölyök, állandóan borsot tör a szomszéd öregúr, Mr. Wilson orra alá.
Közeledik a karácsony, amely jó alkalom arra, hogy merő jó szándékból megint kibabráljon vele. A
kölyök már pontosan tudja, mit szeretne karácsonyra, de vajon mivel vidíthatná fel a morcos
szomszédjukat? Csak a csoda segíthet a kis rosszcsontnak, ám mint tudjuk, a karácsony abban
sem szűkölködik. Így az sem okoz gondot, ha egy angyalra is szükség van a rég elfeledett ünnepi
hangulat felélesztéséhez.

Diótörő (2010)
DVD 4039
Zene: Pjotr Iljics Csajkovszkij
Rend.: Andrej Koncsalovszkij
Szereplők: Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro. Időtartam: 110 perc
A világhírű orosz zeneszerző, Csajkovszkij azonos című balettjén alapuló Diótörő 1920
karácsonyán, Bécsben játszódik. A kis Mary egy különleges diótörő játékfigurát kap ajándékba
keresztapjától. A kislány boldogan fekszik le aludni, de álmában megelevenedik a Diótörő és más
játékai is és kezdetét veszi egy varázslatos utazás a fantázia világába. A fabáburól kiderül, hogy
elvarázsolt herceg, s a kis Mary vele összefogva veszi fel a küzdelmet a gonosz Patkánykirállyal
és alattvalóival. Amikor a Diótörőt túszul ejtik a gonosz patkányok, Mary kis játékaival mentőakciót
indít kiszabadításáért.

A diótörő és a négy birodalom (2018)
DVD 5722
Rend.: Lasse Hallström, Joe Johnston
Szereplők: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Matthew MacFadye. Időtartam: 95
perc
Clarának csupán egy kulcsra van szüksége. Egy kulcsra, aminek nincs párja, mert ez nyitja a
dobozt, ami felbecsülhetetlen ajándékot rejt néhai édesanyjától. A keresztapja éves ünnepi bálján
a kislány egy aranyfonálhoz jut, ami elvezeti őt az áhított kulcshoz – aminek rögvest nyoma is vész
egy különös, rejtelmes párhuzamos világban. Odaát Clara találkozik egy Philip nevű katonával,
egy sereg egérrel és három birodalom kormányzóival. Clarának és Philipnek az ominózus
negyedik birodalom területére kell merészkedniük, amit egy zsarnok irányít, hogy visszaszerezzék
a
kulcsot
és
visszaállítsák
a
harmóniát
e
bizonytalan
világban.

Dumbó (2019)
DVD 5818, DVD 5819
Rend.: Tim Burton
Szereplők: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito. Időtartam: 107 perc
Mindenki csak nevet a Medici cirkusz kiselefántján a hatalmas fülei miatt, amíg ki nem derül, hogy
Dumbó tud repülni. A csodaszámba menő produkciónak híre megy. A nagyratörő Vandevere úgy
dönt, hogy megszerzi a különleges ormányost. Dumbó és a légtornász Colette új show-ja hatalmas
sikert arat.

A dzsungel könyve (2016)
DVD 4832, DVD 4833
Rend.: Jon Favreau
Szereplők: Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley. Időtartam: 102 perc
Maugli, a farkasok által felnevelt emberkölyök magával ragadó utazásra indul az önfelfedezés
útján, mikor kénytelen elhagyni otthonát, ahol felnőtt. A kisfiút a dzsungel vérengző tigrise, Sir Kán
az esküdt ellenségének tartja. Kénytelen menekülni a fenyegető veszély elől, ezért elhagyja
otthonát. Kalandos útján két társa, Balu, a kedves lusta medve és bagira, a bölcs feketepárduc
kíséri végig.

A dzsungel könyve (1942)
DVD 884
Rend.: Korda Zoltán
Szereplők: Sabu, Joseph Calleia, Frank Puglia. Időtartam: 102 perc
A történet főhőse, Maugli, a kisfiú, aki csecsemőkorában elveszett a dzsungelben, és a farkasok
nevelték fel. Ők ismertetik meg a vadon törvényeivel, melyet ha megtanul és elfogad, minden állat
a barátjává fogadja. Bagira, a fekete párduc és Balu, a medve lesznek a kölyökké cseperedett
Maugli legjobb barátai. Ők figyelmeztetik, hogy legnagyobb ellensége, Sír Kán, a tigris az életére
pályázik. Később azonban kiderül, hogy nem a csíkos ragadozó a legveszedelmesebb ellenfél,
hanem az emberek.

Ebadta tolvajok (2008)
DVD 3094
Rend.: Mark Stouffer
Szereplők: French Stewart, Luke Benward, Brittany Curan. Időtartam: 107 perc
Van-e biztos hely 5 millió dollárnyi gyémántnak, ha Los Angeles összes rendőre a drágakövek
után fut? A notórius gyémánttolvaj két tökkelütött társa úgy véli, a legkiválóbb hely a külvárosban,
egy gyönyörű golden retriver nyakában található. Ám azzal nem számolnak, hogy a retrivernek
barátja is van: egy okos srác, aki hamar felfedezi titkukat. A vagány ifjú maga akarja lefülelni a
bűnözőket: az erdőbe, egy házikóhoz csalja őket, hogy gondosan megépített csapdáival egy életre
elvegye kedvüket a gonoszkodástól.

Égbőlpottyant Mikulás (2011)
DVD 4501
Rend.: Oliver. Dieckmann
Szereplők: Alexander Scheer, Noah Kraus, Mercedes Jadea Diaz. Időtartam:
107 perc
Egy bajor kisvárosban egymás szomszédságában él Ben és Charlotte. Mindketten nehéz időket
élnek át, Ben édesapja elvesztette munkáját, a kislány pedig azért szomorú, mert éppen egy éve,
hogy édesapja elhagyta őt és édesanyját. Közeleg a Karácsony és Niklas Julebukknak, az utolsó
igazi Mikulásnak szokásos teendői mellett mással is meg kell küzdenie: Waldemar Wichteltod a
hatalmas Diótörők segítségével átvette a hatalmat Karácsonyföldén, és az ajándékozás örömét
üzletté akarja változtatni. Waldemar arra kényszeríti a szülőket, hogy fizessenek az ajándékokért,
miközben megtiltja az angyaloknak, hogy begyűjtsék a gyerekek Mikulásnak írott leveleit és a
koboldoknak, hogy elkészítsék a varázslatos játékokat. Azonban Julebukk, a két, mindig civakodó
kobolddal, és a két hűséges angyallal, együtt megszökik, hogy megmentse a Karácsony szellemét.

Égigérő fű (1979)
DVD 317, DVD 4065
Rend.: Palásthy György
Szereplők: Rajz János, Máriáss József, Fónay Márta. Időtartam: 81 perc
Misu, egy nyughatatlan pesti bérházban tölti a nyarat. Csuda dolgok történnek a régi házban.
Poldi bácsi, a parkőr már nagyon várja, hogy eljöjjön a hétvége, amikor is nyugdíjba vonul, de a
szép, zöld gyep azért nagyon fog neki hiányozni. Misu megszervezi, hogy a nagy napra
meglepetésként gyeptéglával borítsák a bérház udvarát, ám ehhez előbb le kell szerelnie az
örökké pesszimista Kamillát. Szövetséget köt a ház lakóival, főként Piroskával, aki Kamillánál
nyaral, de segít neki a szenesember, meg a szemetesek is. Végül is sok titokra derül fény, és ez a
nyár, melyet Misu Dezső bácsinál tölt, maga a napfény, a derü. A ház lakói együtt ünneplik a
könnyekig meghatott Poldi bácsi napját.

Egy indián Párizsban (1995)
DVD 336
Rend.: Hervé Palud
Szereplők: Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Ludwig Briand. Időtartam: 97 perc
Stephen, a zaklatott életű párizsi tőzsdeügynök meg van győződve róla, hogy az életben már
nemigen érhetik meglepetések. Váratlanul kiderül, hogy van egy fia aki a venezuelai esőerdőben
egy indián törzzsel él. Stephen valahogy túléli a túra óriáskígyós, mérges pókos kalandjait és
Párizsba hozza Mii Sikut. Párizsban az igazi kérdés: hogyan lehet szójababot eladni a tőzsdén
állandóan zuhanó árak mellett és megmenekülni az orosz maffia markából úgy, hogy közben egy
kiskorú indiánt pesztrálunk. Mimi, ha éppem kedve szottyan, az Eiffel-torony oldalán mászik felfelé,
majd az akváriumból kihalászott méregdrága díszhalakat sütögeti parázs felett a lakásuk teraszán

Egy kutya négy élete (2017)
DVD 5205
Rend.: Lasse Hallström
Szereplők: Britt Robertson, Dennis Quaid, John Ortiz. Időtartam: 96 perc
Bailey egy pajkos kiskutyaként jön a világra, története pedig egy szerető kisfiú karjaiban kezdődik.
A tapasztalatlan gazdi és a játékra mindig kész eb hamarosan elválaszthatatlan barátokká válnak,
akik feltétel nélkül elfogadják egymást. Megannyi izgalmas kalandot élnek át együtt, miközben
Bailey arra a nagy kérdésre keresi a választ: mi lehet a létezése célja, mi keresni valója van az
emberek között. Ahogy múlnak az évek a már aggastyán korba lépő Bailey tudja, hamarosan el
kell búcsúznia a számára legfontosabb személytől. Ám ekkor megtörténik a csoda, és egy újabb
kölyökkutya testében születik ujjá. Vándorlásai során számos gazdit tanít meg nevetni és szeretni,
mialatt próbálja megérteni, milyen küldetéssel született a világra.

Egy ropi naplója (2010)
DVD 4907
Rend.: Thor. Freudenthal
Szereplők: Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris. Időtartam: 93
perc
Greg Heffley nagy dolgok előtt áll, ám előtte túl kell élnie minden gyerek életének legrémesebb,
legmegrázóbb élményét – az áltanos iskola felső tagozatát. Greg szerint ez minden idők
leghülyébb találmánya, ahol összeeresztik a még fejlődésben lévőket a naponta kétszer
borotválkozó gorillákkal, tele van fiatalkorú bűnözőkkel és bogaras idiótákkal.

Egy ropi naplója [2.] Testvérháború (2011)
DVD 3385, DVD 4909
Rend.: David Bowers
Szereplők: Zachary Gordon, Devon Bostick, Rachel Harris. Időtartam: 95 perc
Greg Heffley, a srác, aki bebizonyította, hogy egy ropi is lehet menő, visszatér és újból
elképesztően vicces. Megszabadult néhány őt sújtó szörnyű átoktól, és nyugodtan kezd neki a
hetedik osztálynak. Magabiztossága a régi, a barátai is mind megvannak, de a feszültség
fokozódik: szemet vet az új csajra, a tüneményes Holly Hillsre. Otthon viszont nem állnak túl jól a
dolgok, különösen Rodrick, Greg bátyja miatt. Hősünknek rá kell jönnie, hogy van, ami még az
általános iskolánál is rémségesebb – az ember saját családja!

Egy ropi naplója [3.] Kutya egy idő (2012)
DVD 3599, DVD 4908
Rend.: David Bowers
Szereplők: Zachary Gordon, Robert Capron, Devon Bostick. Időtartam: 90 perc
Greg Heffley-t az apja megfenyegeti, hogy katonaiskolába adja, ha nem hagy fel a balhékkal, és
Greg vadiúj ötletekkel rukkol elő, hogy megint csak kutyaszorítóba kerüljön! Kezdésnek rögtön
hatalmas bajba keveredik, amikor megjátssza, hogy egy puccos klubban dolgozik, ahol Rowleyék
is tagok. Nem sül el sokkal jobban az apjával kezdett természetjárás sem, és ott van még
Heffleyék új kutyája is, aki még több bajba sodorja Greget.

Egy ropi naplója : a nagy kiruccanás (2017)
DVD 5304, DVD 5305
Rend.: David Bowers
Szereplők: Jason Drucker, Alicia Silverstone, Tom Everett Scott. Időtartam: 88
perc
Heffley-ék meghódítják az utakat! De persze csak olyan Heffley-módra! A nyári szünetben a 90.
születésnapját ünneplő Mamót készülnek meglátogatni – az odavezető út azonban közel sem lesz
olyan sima, mint tervezték, ugyanis az örök csínytevő Gregnek más tervei vannak, ezért
megbuherálja az autó GPS-ét. A kitérőnek köszönhetőn olyan őrült kalandokba keverednek,
amikre egyáltalán nem voltak felkészülve... és amiket soha nem felejtenek el.

Egy varázslatos karácsony (2007)
DVD 2334
Rend.: Bill Clark
Szereplők: Tom Berenger, Joely Richardson, Luke Ward-Wilkinson. Időtartam:
88 perc
Közelít karácsony ünnepe, ám korántsem felhőtlen mindenki öröme. A kis Thomas például
alaposan megszenvedte ezt az évet. Szeretett édesapja meghalt egy távoli háborúban, otthonukat
elvesztették, ráadásul útban nagynénjük háza felé elvesztette az apjától örökölt, kis kézzel
faragott, betlehemes készletét is. Édesanyja ráveszi a helyi embergyűlölő, szófukar ezermestert,
hogy faragja ki újra a figurákat, de úgy, hogy Thomas is jelen lehessen és segíthessen. Vajon mi
lesz a gyümölcse a búval bélelt kisfiú és a megkeseredett kézműves közös munkálkodásának?

Éjszaka a múzeumban - a fáraó titka (2014)
DVD 4370
Rend.: Shawn Levy
Szereplők: Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson. Időtartam: 94 perc
Larry Daley múzeumőr és barátai eddigi legnagyobb kalandjukra indulnak. A fáraó
varázstáblájának csökken a bűvereje, ezért a társaság Londonba siet: ha azt akarják, hogy a
kiállított tárgyak ezután is életre keljenek, le kell leplezniük egy szörnyű titkot!

Éjszaka a múzeumban 2. (2009)
DVD 2212
Rend.: Shawn Levy
Szereplők: Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson. Időtartam: 100 perc
Larry Daley éjjeliőr volt a Természetrajzi Múzeumban, ahol éjszakánként életre keltek a kiállított
tárgyak. Most már Larry éjszakai riogatói – akik végül a barátai lettek – nyugalomba vonulnak: a
Smithsonian Intézet pinceraktárába szállítják őket. A nyugalom persze csak átmeneti; az egyiptomi
fáraó a fejébe veszi, hogy az uralma alá hajtja a világot, és terve végrehajtásához a többi kiállítási
tárgy segítségét kéri. Kitör a káosz, és a kiállítási tárgyak egyre őrültebb meglepetéseket okoznak.

Elátkozott Ella (2004)
DVD 4636
Rend.: Tommy O'Haver
Szereplők: Anne Hathaway, Hugh Dancy, Cary Elwes. Időtartam: 96 perc
Születése napján a Tündérkeresztanyja alaposan kitol Ellával. Csupa szívjóságból elvarázsolja, s
míg él engedelmeskednie kell minden parancsnak. 18 évvel később, miután mostohatestvérei
annyiszor kihasználták és bajba sodorták, ráadásul lejáratták a jóképű herceg előtt, úgy dönt,
felkeresi Lucindát, hogy visszaadja neki kéretlen ajándékát. Az egyszerű kirándulás hamarosan
kalandos utazássá válik, tele ogrékkal, szőke óriásokkal, és a gonosz királlyal, Edgarral.

Elliott, a sárkány (2016)
DVD 5120
Rend.: David Lowery
Szereplők: Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley. Időtartam: 99
perc
Gyermekkorában Grace sok mesét hallott apjától az erdőben élő sárkányról. Felnőve vadőrként
dolgozik és nem hisz a mesében. Mikor egy nap egy titokzatos kisfiú jelenik meg az erdőben, és
azt állítja, hogy egy hatalmasra nőtt zöld sárkány társaságában él, Grace-nek és az ifjú Natalie-nak
kell kiderítenie, hogy a fiú honnan jött, hová tartozik, és mi igaz abból, amit a varázslatos
sárkányról
mesélt.

Emil és a detektívek (2001)
DVD 2266
Rend.: Franziska Buch
Szereplők: Tobias Retzlaff, Anja Sommavilla, Jürgen Vogel. Időtartam: 107
perc
A 12 éves Emil Tischbein egy keletnémet városkában él apjával. A tanár papa hosszú ideje
munkanélküli, ám végül porszívóügynökként el tud helyezkedni. Az idősebb Tischbein
autóbalesetet szenved. Amíg apja kórházban fekszik, Emil két hetet tölt Berlinben kedvenc tanára
húgánál. A hölgy protestáns lelkész, és fiával, Gustavval egy bérházban lakik. A Berlin felé tartó
vonaton Emil megismerkedik Max Grundeisz-szel, aki felajánlja segítségét. Miközben a fiút
elnyomja az álom, a férfi ellopja tőle az 1500 márkáját. Emil fél Berlinen keresztül üldözi a tolvajt.
Végül a Kalapocska nevű lány által vezetett utcagyerekbanda segít neki.

Én kicsi szörnyem. A mélység legendája (2007)
DVD 1267
Rend.: Jay Russell
Szereplők: Emily Watson, Alex Etel, ben Chaplin. Időtartam: 107 perc
A második világháború idején a kis Angus egy hatalmas méretű, titokzatos tojásra bukkan Loch
Ness partjainál. Még senki sem sejti, mi szunnyad benne. Hamarosan kiderül, hogy a tojás lakója
maga a legendás szörny - igaz, egyelőre még nem több, mint csintalan apróság. Csakhogy Angus
kicsi szörnye napról napra nagyobb lesz, és egyre nehezebb elrejteni a világ szeme elől.

Esti mesék (2008)
DVD 1892
Rend.: Adam Shankman
Szereplők: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce. Időtartam: 95 perc
Skeeter Bronsont megkéri testvére, hogy vigyázzon a gyerekeire. A nagybátyó szabadjára engedi
a fantáziáját, és olyan esti meséket kanyarít, amelyeknek valahogyan mindig ő lesz a főhőse. A két
kis krampusz viszont mindig hozzáteszi a maga apró változtatásait. És akkor megtörténik a
varázslat! Amit a srácok mesélnek, másnapra mind Skeeter valóságává válik. Először úgy tűnik,
vagyonokat lehet így szerezni, de aztán kiderül, hogy a boldog vég nem ilyen egyszerű: a férfinak
valódi kalandokra kell indulnia, ha mesebeli életre vágyik.

Fantasztikus labirintus (1986)
DVD 2655
Rend.: Jim Henson
Szereplők: David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud. Időtartam: 97 perc
A tizenéves Sarah fantáziája jóval élénkebb az átlagnál. Mikor a gondjaira bízott kisöccse, Toby
többször is megzavarja kedvenc meséskötete olvasásában, a lány mérgében azt kívánja, bárcsak
ragadnák el a koboldok. Legnagyobb rémületére megjelenik a koboldok királya, Jareth és magával
viszi kisfiút. Sarah-nak meg kell találnia Jareth kastélyát, mielőtt a kisöccséből is kobold lesz,
azonban odáig az út egy titkokkal és szörnyekkel teli labirintuson keresztül vezet.

A fantasztikus nagynéni (1986)
DVD 823
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Ruttkai Éva, Zenthe Ferenc, Újlaky Dénes. Időtartam: 100 perc
Máli néni negyven év után visszatér Magyarországra, a mesés Argentínából. Családját,
Némethiéket hatalmas meglepetésként éri a távoli rokon viszontlátása. A család két legkisebb
tagja, a tizenéves Huba és Csaba azonban hamar megkedveli az eddig soha sem látott nagynénit,
így nem is meglepő, hogy amikor Máli egy különös ötlet által vezérelve Tivadar nevű
autómobiljával nekivág az országnak, a két fiú vele tart. A fantasztikus nagynéni fejébe veszi, hogy
megkeresi ifjúkori szerelmét, Gergőt, hogy végre megtalálja a valódi boldogságot. Ám a nyomok
egyszerre három Gergőhöz is vezetnek, így a keresés nem is olyan egyszerű.

Fehér agyar (1972)
DVD 2672
Rend.: Lucio Fulci
Szereplők: Franco Nero, Virna Lisi, Fernando Rey. Időtartam: 99 perc
Fehér Agyart, a vadonban született, félig farkas, félig németjuhász kutya keveréket fogságba ejti
egy vadászat során Charlie, az indián vadász. Fia, Mitsah és az állat nagyon megkedvelik
egymást, a kisfiú igazi barátra talál a vadonban nevelkedett négylábúban. Charlie azonban nem
nézi jó szemmel fia ragaszkodását Fehér Agyarhoz, mert úgy gondolja, hogy az állat
kiszámíthatatlan. Az egyik alkalommal azonban az megmenti Mitsah életét, így a dolgok
megváltoznak. Az állat az emberekhez kerül, innentől aztán kalandok sora vár hőseinkre.

Fekete szépség (1994)
Rend.: Caroline Thompson
Szereplők: Sean Bean, David Thewlis. Időtartam: 111 perc

DVD 4165

Fekete Szépség egy gyönyörű ló, aki olyan okos, hogy akár ember lehetne. Mégis hihetetlen
kalamajkákba keveredik. Túlságosan is bízik a kétlábúakban, azt hiszi, mindenki olyan, mint első,
szerető gazdái. Azért ne essünk kétségbe: hősünk végül igazi barátra és otthonra lel.

Flipper (1996)
DVD 1723
Rend.: Alan Shapiro
Szereplők: Paul Hogan, Elijah Wood, Chelsea Field. Időtartam: 90 perc
Csak egy újabb unalmas nyárnak indult a lázadó tini, Sandy számára, de a végén élete
legizgalmasabb vakációja lett belőle. Amikor Sandyt Florida Keysre küldik nyaralni nagybátyjához,
Porterhez, nem is sejti, hogy egy árva delfin lesz a legjobb barátja. Sandy és Flipper tengernyi
kalamajkába és izgalmas kalandba keverednek, megküzdenek a félelmetes gonoszokkal és új
barátokat is szereznek. Sandy különleges kapcsolata Flipperrel segít közelebb kerülnie jóakaró
nagybátyjához is és egy teljesen új életszemlélettel lesz gazdagabb.

Flubber, a szórakozott professzor (1997)
DVD 150
Rend.: Les Mayfield
Szereplők: Robin Williams, Marcia Gay Harden, Clancy Brown. Időtartam: 90
perc
Phillip Brainard, a világ legszórakozottabb professzora. Menyasszonya, Sara, az anyagi gondokkal
küszködő főiskola igazgatója azonban nem találja olyan mulatságosnak, amikor Phil harmadik
alkalommal is elfelejt elmenni a saját esküvőjükre. A feledékenységéről közismert Phillip azonban
feltalál egy rugalmas ragacsot. A rugacs névre keresztelt zöld színű trutymóra, amely újra
forradalmasíthatja az ipart, sokan fenik a fogukat. Vajon elég zseniális ez a rugacs, hogy
visszahódítsa Sarát, megmentse a fősikolát, majd kicsusszanjon a gonosz fogfenők kezéből?

Fogtündér (2009)
DVD 2899
Rend.: Michael Lembeck
Szereplők: Dwayne Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews. Időtartam: 97 perc
Derek Thompson az élmezőny egyik legkeményebb hokijátékosa, és nem hisz a mesékben –
utóbbinak köszönhetően a főtündér egy hét kényszermunkára ítéli, amit fogtündérként kell
letöltenie. Derek bodros angyalszárnyakat ölt, de önmaga marad: a saját módszerei szerint
próbálja megoldani a feladatot.

Fogtündér kisegér (2006)
DVD 2337
Rend.: Juan Pablo Buscarini
Szereplők: Anna Maria Orozco, Fabian Mazzei, Delfina Varni. Időtartam: 91
perc
Lucia elveszti egy fogát, de nem kesereg, mert édesanyja elmondja neki, hogy a Fogtündér
Kisegér hamarosan eljön, s elviszi azt, és még pénzt is hagy helyette a párna alatt. Perez, a
kisegér a kikötőben él egy kishajóban barátaival, akik a tejfogakból csillogó gyöngyöket csiszolnak.
A gyöngyöket pedig mindig a városi ékszerészhez viszik, aki aranyat ad érte. De nem megy ez
mindig olyan egyszerűen: egy alkalommal gazemberek Perezt elrabolják, hogy megszerezzék a
sokat érő fogakat. Amikor Lucia, és unokatestvére, Ramiro megtudja, hogy az egér bajban van,
rögtön megmentésére indulnak, nem törődve szüleik ellenkezésével.

G-Force. Rágcsávók (2009)
Rend.: Hoyt H. Yeatman
Szereplők: Bill Nighy, Will Arnett, Kelli Garner. Időtartam: 84 perc

DVD 2388

Ha a világ veszélyben van, a szakértők a legjobbakhoz fordulnak segítségért: a G-Force, vagyis a
Rágcsávók csupa ultramodern kütyüvel felszerelt, harcara kész mesterkémből áll – akik
történetesen mind tengerimalacok. Amikor szükség van rájuk, még az sem állítja meg őket, hogy
az FBI megszünteti különleges – fűrészporral jól bélelt – ügyosztályukat. Ők akkor is bevetik
magukat, és bebizonyítják, hogy a méret nem lényeg, az igazi titkosügynök pedig minden
terráriumban feltalálja magát!

Garfield (2004)
DVD 151/1-2
Rend.: Peter Hewitt
Szereplők: Breckin Meyer, Stephen Tobolowsky, Bill Murray. Időtartam: 77
perc
Garfield jelleme tökéletes: lusta, cinikus, elkényeztetett és nagyszájú. A nap legnagyobb részében
csak az alvás vagy az evés foglalkoztatja. Ám a szerelem még a legbiztosabbnak látszó életeket is
képes felforgatni. Gazdája, Jon ugyanis szemet vet macskája állatgyógyászára, Lizre, így aztán
képtelen nemet mondani neki, amikor az megkéri, fogadjon be egy kiskutyát, Odie-t. Garfield
persze féltékeny, és fáradtságot nem kímélve igyekszik megkeseríteni az életét. Csakhogy egy
televíziós műsor sztárja elrabolja Odie-t, és ő egy új érzéssel kénytelen megismerkedni: a
lelkiismeret furdalással.

Gazdátlanul Mexikóban (2008)
DVD 1933
Rend.: Raja Gosnell
Szereplők: Piper Perabo, Jamie Lee Curtis, Manolo Cardona. Időtartam: 87
perc
Chloe az elkényeztetett, felékszerezett Beverly Hills-i csivava, mexikói üdülése közben eltéved!
Amikor az ölebnek nyoma vész, Papi – egy másik csivava –, aki odavan Chloe-ért, azonnal
akcióba lendül, és imádottja megmentésére siet. Csak hogy van, aki helyette is megtalálja és
pátyolgatni kezdi az elveszett blökit.

A gondozoo (2011)
DVD 3407
Rend.: Frank Coraci
Szereplők: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb. Időtartam: 97 perc
Az állatkert összes lakója imádja Griffint, a jóságos gondozót. És ő cserébe jobban élvezi az
állatok társaságát, mintha randizna. De érzi, hogy ez nem helyes; így hát, amikor nekiveselkedik,
hogy végre meghódítsa élete nagy szerelmét, szerez egy olyan menő állást, amivel
elkápráztathatja a lányt. Az állatok megrémülnek: nem akarják elveszíteni kétlábú barátjukat. Úgy
határoznak, inkább segítenek neki. Megtörik a hallgatás törvényét, és felfedik a féltve őrzött titkot:
tudnak beszélni! A pocakos, kétballábas, nagyszívű ember mostantól a medvétől, a farkastól, a
gorillától és egy makitól tanulja a csábítás trükkjeit.

Gyerekjáték (2007)
DVD 1362
Rend.: Aandy Fickman
Szereplők: Dwayne "The Rock" Johnson, Madison Pettis, Kyra Sedgwick.
Időtartam: 106 perc
Joe Kingman az amerikai focisztárok hétköznapi életét éli – élvezi, hogy körülrajongják, hogy le
sem tudja kaparni magáról a jobbnál jobb nőket, és hogy őt tartják a mezőny legkeményebb
játékosának. Egója már nagyobb, mint egy stadion, és magabiztosan készül csapatával a
8.bajnokságára. Derült égből felbukkan 8 éves lánya, Peyton akiről eddig fogalma sem volt. Most
azonban úgy tűnik, hogy amíg a lány édesanyja távol van, neki kell vigyáznia rá. A sportoló hamar
rádöbben: bármennyire is kemény munka volt elérni, hogy milliók kedvence és példaképe legyen,
ennél jóval nehezebb feladat meghódítani egyetlen kislány szívét.

Gyerekrablás a Palánk utcában (1985)
DVD 1482
Rend.: Mihályfy Sándor
Szereplők: Bánsági Ildikó, Székhelyi József, Koltai Róbert. Időtartam: 89 perc
Előfordulhat néha, hogy a nagy és okos felnőttek butaságokat készülnek elkövetni, csak ezt ők
maguk nem látják. Ilyenkor egy kisgyerek leleményére és segítségére van szükség a helyzet
megoldásához. Kondor Lajcsi mindent elkövet, hogy édesanyja ne menjen hozzá Állókígyóhoz, kis
családját pedig újra és boldognak lássa. Célja elérésében pajtásai és Hecseki alhadnagy sokat
segítenek.

Hacsi. A leghűségesebb barát (2008)
DVD 2779, DVD 4171
Rend.: Lasse Hallström
Szereplők: Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer. Időtartam: 88 perc
Amikor Parker professzor egy napon a munkából hazafelé egy gazdátlan kutyakölyköt talál a
pályaudvaron, még nem sejti, hogy egy rendkívüli barátság veszi kezdetét. Bár felesége csak
vonakodva fogadja be a kis japán akita kutyát, Parker szívét rögtön meghódítja Hacsi. A vidám
kutyus hamarosan minden reggel elkíséri a professzort a pályaudvarra, majd minden este elé
megy. Egy nap azonban Hacsi hiába várja gazdája visszatértét.

Hadak útján (2011)
DVD 3556
Rend.: Steven Spielberg
Szereplők: Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan. Időtartam: 140 perc
A film egy fiú, Albert és Joey névre hallgató lovának története. Nehéz idők járnak, nemsokára kitör
az I. világháború. Albert édesapja eladja Joey-t a brit lovasságnak, akik rögtön be is vetik őt a
frontvonalakon túl - így megkezdődik Joey kalandos utazása, háttérben az első világháborúval. A
temérdek akadály ellenére Joey mindig bátran szembenéz a veszéllyel, megérinti az embereket,
és megváltoztatja mindenkinek az életét, akivel útközben találkozik. Albert azonban képtelen
elfelejteni hű hátasát és egyben legjobb barátját, így hátrahagyva otthonát, a francia harcmezőket
veszi célba, hogy megtalálja, és hazavigye az ő csatalovát.

Hahó, a tenger! (1971)
DVD 484
Rend.: Palásthy György
Szereplők: Kovács Krisztián, Balázsovits Lajos, Muszte Anna. Időtartam: 90
perc (Magyar filmek gyűjteménye 12.)
A szülők nagy gondban vannak. Hamarosan kisbabájuk születik, és fogalmuk sincs, hogy közöljék
a hírt az első osztályos Öcsivel. Addig halogatják a dolgot, míg végül a kisfiú barátnőjétől, Évitől
értesül a nagy újságról. Öcsi fel van háborodva, hogy mindent ő tud meg utoljára. Ráadásul
fogalma sincs, miért örülnek szülei annyira egy idegennek, akiről azt sem tudni, fiú-e vagy lány.
Mire azonban a családi Trabanttal hazaszállítják a kórházból a kis jövevényt, Öcsi is
megbarátkozik a helyzettel. Még az Öcsi nevet is átadja a család legifjabb tagjának, és úgy dönt, ő
ezután valódi keresztnevét fogja használni.

Hahó, Öcsi! (1971)
DVD 483
Rend.: Palásthy György
Szereplők: Kovács Krisztián, Koncz Gábor, Kiss Manyi. Időtartam: 90 perc
(Magyar filmek gyűjteménye 11.)
A Balog család mindig rohan, az öt éves Öcsire soha nincs senkinek ideje. Ráadásul rossz
viselkedése miatt a fürdőszobába is bezárják egy nyári reggelen. A fürdőkád vizén azonban kis
vitorláson Kököjszi és Bobojsza siet a kisfiú megmentésére. A jóságos törpék segítenek Öcsinek
megtalálni az Időt, hogy szülei végre tudjanak vele foglalkozni. A kisfiú útja az óragyárba, majd a
bergengóc király udvarába vezet. Ott megtudja, hogy az Időt a hétfejű sárkány rabolta el. Öcsi
legyőzi a rettenetes sárkányt. Így elnyeri a királylány kezét, a fele királyságot, de legfőképpen az
Időt. Így visszatértekor már kedves, türelmes szülők várják, s boldogan indul az óvodába.

Hamupipőke (2015)
DVD 4447
Rend.: Kenneth. Branagh
Szereplők: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden. Időtartam: 101 perc
Annak ellenére, hogy mostohaanyja folyton a nyakára jár, a tűzről pattant Ella nem hajlandó
megtörni, ehelyett édesanyja utolsó szavait tartja szem előtt: „légy bátor, és légy kedves!” Aztán
egy nap találkozik egy hasonlóan gondolkodó, elbűvölő fiatalemberrel az erdőben, és elhatározza,
hogy saját kezébe veszi sorsát, hátha újra láthatja őt. És nem kell más, csak egy fejedelmi bál, egy
Tündér Keresztanya és egy elvarázsolt üvegcipellő, hogy a varázslat valóra váljon!

Heidi (1993)
DVD 2056
Rend.: Michael Ray Rhodes
Szereplők: Jason Robards, Jane Seymour, Noley Thornton. Időtartam: 191
perc
Heidi, a kis árvalány, aki kedvességével mindenkinek az életét bearanyozza, akivel csak
összehozza a sors. Miután elbűvölte zárkózott természetű nagyapját és örökre beleszeretett a
gyönyörű hegybe, ahol a nagypapa lakott, Heidit kiszakítják ebből a varázslatos környezetbő.
Frankfurtba küldik, ahol barátságot köt Klárával, egy tolószékhez kötött kislánnyal. A nagyváros
azonban elszívja Heidi energiáját és elsorvasztja lelkes életörömét. Szívét kettészakítja az új
barátnője iránti hűség és az Alpokban eltöltött szép élet emléke, és Heidi fájdalmas döntésre
kényszerül. Ő ez alkalommal is a szívére hallgat, és csodálatos dolgot tapasztalhat meg.

Helen a róka bébi (2006)
DVD 485
Rend.: Keita Kono
Szereplők: Takao Osawa, Yasuko Matsuyuki, Arashi Fukasawa. Időtartam:
104 perc
Az álmodozó Taichi története, aki nemrég költözött el a nagyvárosból Hokkaidoba, egy kis faluba
édesanyja barátjához. Egy nap az iskola után Taichi hazafelé tartva egy kis rókát talál az út
mellett. Mivel a Róka teljesen egyedül van, úgy dönt, hazaviszi a kis szerzeményt. Ko megállapítja,
hogy a Róka néma, vak és süket. Taichi elhatározza, hogy meggyógyítja a kis állatot és Helennek
nevezi el,
az első jelekkel beszélni tudó néma nőről. Helen lassan válaszol az odaadó
gondoskodásra, és törékeny teste ellenére elkezdődik küzdelme az életéért. A fiú, az állatorvos és
családja együtt figyelik, hogyan harcol a kis Helen. Buzdítják, óvják és szeretgetik az új
családtagot.

A hercegnő és a póni (2010)
DVD 3295
Rend.: Rachel Lee Goldenberg
Szereplők: Fiona Perry, Bill Oberst, Jr., Bobbi Joe Lathan. Időtartam: 85 perc
A burokban élő, féltve őrzött hercegnőt megpróbálják elrabolni. Szülei elrejtik a világ másik végére
– Amerikában élő rokonaihoz kerül. Eleinte nem találja helyét, ám a közeli cirkuszban hálátlan
körülmények között tartott pónival összebarátkozik. Vele való kapcsolatából merít erőt, hogy az új
körülmények és megpróbáltatások között is boldoguljon.

Holdfény Királyság (2012)
DVD 3619
Rend.: Wes Anderson
Szereplők: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray. Időtartam: 94 perc
Egy New England-i szigeten Sam, a társai által kirekesztett tinédzser fiú meglép a
cserkésztáborból, hogy együtt lehessen Suzyval, a rideg otthonából elszökött, meg nem értett
lánnyal. Kalandvágytól hajtva a páros beveti magát a vadonba, s miközben a sziget seriffje, a
cserkészek kétségbeesett vezetője és két bosszús szülő szegődik a nyomukba – nem beszélve a
gyámhatóság kérlelhetetlen ügynökéről –, Sam és Suzy életük, lelkük és szívük legnagyobb
kalandját éli meg Wes Anderson egyéni látványvilágú és humorú, szeretni valóan naiv, mégis
bámulatosan
bölcs
szerelmes
filmjében.

Holdhercegnő (2008)
DVD 2709
Rend.: Csupó Gábor
Szereplők: Ioan Gruffudd, Tim Curry, Dakota Blue Richards. Időtartam: 103
perc
A történet főhőse a tizenhárom éves Maria, aki édesapja halála után nevelőnőjével, Miss
Heliotrope-pal él. A kislány kénytelen hátrahagyni addigi fényűző életét, hiszen örökségül csupán
adósságot, és egy réges-régi könyvet kapott édesapjától. Az örökségül kapott ódon könyv nem
mindennapi, hiszen egy titokzatos, ősrégi történetet mesél el, amelyből két család viszálykodása
elevenedik meg: a Merryweather és a De Noir családok között folyik a harc a Hold
varázsgyöngyeiért. A kislány, ahogy egyre jobban belemélyed a történetbe úgy döbben rá, hogy
Holdfölde veszélyben van.

Holnapolisz (2015)
DVD 4522, DVD 4855
Rend.: Brad Bird
Szereplők: George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson. Időtartam: 120 perc
A világból kiábrándult egykori gyerekzseni Frank és a fiatal és intelligens Casey veszedelmes
kalandra indulnak, hogy felderítsék a titokzatos, időben és térben ismeretlen helyen található
Holnapoliszt. Ami pedig ott vár rájuk, az örökre megváltoztatja őket és a világot is. A film
lebilincselő utazásra hívja a nézőket, akik olyan dimenziókban utazhatnak, amelyről eddig cask
álmodhattak

Hopp (2010)
DVD 3336
Rend.: Tim Hill
Szereplők: James Marsden, Kaley Cuoco, Tiffany Espensen. Időtartam: 91
perc
A kötelesség azt diktálja, hogy vegye át a családi bizniszt, pedig őt semmi más nem érdekli, csak a
rock’n’roll! Feladata elől menekülve a pelyhedző fülű Húsvéti Nyuszi Hollywoodba utazik, hogy
álmait valóra váltva sztárdobossá legyen, itt azonban összehozza a sors az állástalan Freddel, aki
szintén légből kapott álmokat hajszol. Miközben Fred a világ legrosszabb vendége mellett
kénytelen-kelletlen ellátja a házigazda szerepét, a Húsvét komoly veszélybe kerül, és kettejükre
olyan kalandok várnak, melyek végén talán végre a fejük lágya is benő.

Hotzenplotz, a rabló (2006)
DVD 816
Rend.: Gernot Roll
Szereplők: Armin Rohde, Martin Stührk, Manuel Steitz. Időtartam: 90 perc
"Mindent ellopok, ami megtetszik, ezért ismer mindenki" - így dicsekszik Hotzenplotz, aki a környék
leghírhedtebb rablója. Ha egy alkalommal nem Nagyi értékes éneklő kávédarálóját lopja el, akkor
Kasperl és barátja, Seppel nem indul el keresésére, és nem cserélik ki sapkájukat, hogy
felismerhetetlenek legyenek... És akkor Dimpfelmoser, a csendőr, Frau Schlotterbeck, a jósnő és
Wasti, a krokokutya sem találkoztak volna soha egymással. Ráadásul a gyönyörű Amaryllis tündér
csúf békaként senyvedhetett volna a gonosz varázsló pincéjében az idők végezetéig. A végén
mindenki elnyeri méltó jutalmát: ki egy miniatűr kastélyt, ki egy homokkal hajtott hintót, és Nagyi is
visszakapja kávédarálóját.

Hull a pelyhes 2. (2014)
DVD 4282
Rend.: Alex Zamm
Szereplők: Larry the Cable Guy, Brian Stepanek, Anthony Carelli. Időtartam:
90 perc
A mókakedvelő, laza Larry a lehető legtökéletesebb karácsonyi ajándékot szánja nyolcéves
kislányának, Noelnek. Ám az évad legmenőbb játéka, Harrison, a medve, már sehol sem kapható.
A lány új mostohaapja azt szeretné, ha ez így is maradna, mert akkor ő teljesítheti Noel karácsonyi
kívánságát. Larry nekivág, hogy bármi áron beszerezzen egy játékmacit. Hamarosan nagy csata
kezdődik…

Hupikék törpikék (2011)
DVD 3459
Rend.: Raja Gosnell
Szereplők: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Hank Azaria. Időtartam: 98 perc
A gonosz Hókuszpók ráront a törpök otthonára, Aprajafalvára és üldözőbe veszi lakóit. Ők egy
véletlennek, egy varázslatnak és Ügyifogyi kékballábának köszönhetően csodálatos világukból
egyenesen a miénkbe csöppennek, méghozzá a New York-i Central Park kellős közepébe. Három
almányi magas, kis kék barátaink a Nagy Almában sincsenek biztonságban, meg kell találniuk a
hazavezető utat, mielőtt Hókuszpók kezei közé kerülnek.

Hupikék törpikék 2. (2013)
DVD 3889
Rend.: Raja Gosnell
Szereplők: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Brendan Gleeson. Időtartam: 101
perc
Hókuszpók, ha lehet, elszántabban igyekszik elrontani a törpök örömét, mint valaha. Ezúttal
gonosz kis lényeket varázsol magának, akik első ránézésre akár törpikéknek is tűnhetnek. A
komiszkák nem tétlenkednek sokáig: elrabolják Törpillát, és Aprajavalfáról Párizsba hurcolják
gazdájukhoz. Hókuszpók az ő segítségével akar hozzájutni a törpesszenciához, hogy aztán a világ
urává váljon. Csakhogy a bátor törpök mentőexpedíciót szerveznek: Törpapa és kis csapata
Winslow-ék támogatásával megostromolja a fény városát… hatalmas kalamajkát okoznak, de talán
végül elérik a céljukat.

Az igazi kaland (2011)
DVD 3601
Rend.: Cameron Crowe
Szereplők: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church.
Időtartam: 119 perc
Benjamin egyedül neveli a gyerekeit, és újra szeretné kezdeni az életét. Beköltözik a város szélén
álló, egy csomó egzotikus állatnak otthont adó, reménytelenül lepusztult állatkertbe. Szökevény
kígyók, egy depressziós medve és egy súlyosan beteg tigris meg még jó néhány meglepetés várja:
csupa ismeretlen megoldhatatlannak tűnő helyzet. De az állatkert személyzete – és főnökük –
hamarosan megkedveli őt, és új barátai közt talán nemcsak az állatkert, hanem a saját bajára is ott
a megoldás.

Ismeretlen ismerős (1988)
DVD 1173
Rend.: Rózsa János
Szereplők: Halász Judit, Szabó Dani, Eperjes Károly. Időtartam: 101 perc
Egy csodálatos HELIKOFFER-en érkező földönkívüli kisfiú pottyan a magányosan élő színésznő
életébe A színésznőnek küzdenie kell Dani nehezen megszerezhető bizalmáért, de kapcsolatuk
lassan igazi barátsággá mélyül. A kisfiú viselkedése és gondolkodása gyökeresen megváltoztatja a
színésznő életét. A kisfiú biztatására gyermekeknek szóló dalokat kezd énekelni, végül a
boldogságot is megtalálja. A HELIKOFFER hamarosan újra felszáll, hogy különös utasát újabb
kalandok felé repítse.

A jegesmedve király (1991)
DVD 822
Rend.: Ola Solum
Szereplők: Jack Fjeldstad, Maria Bonnevie, Tobias Hoesl. Időtartam: 88 perc
Egy nap a fiatal és jóképű Valemon királyt felkeresi a gonosz boszorkány, aki felajánlja
házasodjanak össze. Amikor a férfi visszautasítja, a nő jegesmedvévé változtatja és az északi
sarkra száműzi. Ezen a hideg és néptelen földön a király megismerkedik egy gyönyörű
hercegnővel, aki a vad külső ellenére is meglátja benne a jót, s megszereti. Együtt visszatérnek
Napföldre, ahol a hercegnő felveszi a harcot a gonosz Heksával. Vajon képes-e a boszorkány
szétválasztani a szerelmeseket, vagy megtörik a varázs?

Jumanji (1995)
DVD 5368, DVD 5369
Rend.: Joe Johnston
Szereplők: Robin Williams, Kirsten Dunst, David Alan Grier. Időtartam: 100
perc
Mikor az ifjú Alan Parrish kezébe egy titokzatos társasjáték akad, a fiú nem is sejti, mekkora erővel
rendelkező kincsre bukkant, míg a játék a legjobb barátja, Sarah szeme láttára el nem repíti őt
JUMANJI vad dzsungelébe! 26 évvel később Alan újra találkozik Sarah-val, és két fiatallal, Judyval
és Peterrel kiegészülve megpróbálnak túljárni a nagyhatalmú játék fondorlatain, és befejezni azt a
játszmát, amit bő negyed évszázaddal ezelőtt kezdtek el.

Jumanji : vár a dzsungel (2017)
DVD 5452
Rend.: Jake Kasdan
Szereplők: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Időtartam: 114 perc
Régi játékkonzolra bukkan az iskolai szertárban négy középiskolás diák. A Jumanji program szó
szerint beszippantja őket. A kocka Spencerből izomagyú kalandor lesz, az élsportoló Fridge-ből
mélynövésű zoológus válik, a nagymenő, bombázó csaj, Bethany egy középkorú, pocakos
professzor testében tér magához, a könyvmoly Martha pedig vagány harcosnővé alakul. A csapat
hamar rájön, hogy ezen a pályán bizony óriási a tét: csak akkor juthatnak vissza a valódi világba,
ha legyőzik a játékot, ez pedig életük legnagyobb kalandja lesz, amibe, ha belebuknak, örökre
Jumanjiban
ragadnak.

Kalandor - az aranyládika átka (2013)
DVD 4199
Rend.: Jonathan Newman
Szereplők: Michael Sheen, Lena Headey, Keeley Hawes. Időtartam: 99 perc
Ősi rejtélyek. Nagyhatalmú gonoszok. És egy félelmet nem ismerő hős kalandozásai egy
gőzhajtású csodákkal és ártó varázslatokkal teli fantáziavilágban. A Kalandor: Az aranyládika titka
főhőse a 17 éves Mariah Mundi, kinek élete gyökeresen megváltozik, mikor szüleinek nyoma vész,
öccsét pedig elrabolják. A nyomokat követve a lány egy titkos birodalomra bukkan gyerekrabló
szörnyetegekkel, gyilkos titkokkal és egy rég elveszett kegytárggyal, amely határtalan gazdagságot
biztosít birtokosának. Mivel nem csupán szülei, de az egész világ sorsa is rajta áll, Mariah mindent
kockára tesz azért, hogy feltárja az aranyládika titkát.

A karácsony mentőakció (2017)
DVD 5909
Rebd.: Alain Chabat
Szereplők: Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai. Időtartam: 97 perc
Közeleg a karácsony, ideje hát, hogy a Mikulás és segítői munkába álljanak. A nagyszakállú és
manói gőzerővel dolgoznak azon, hogy minden ajándék időben ott legyen a fa alatt, ám a nagy
munkában váratlan dolog történik, az összes kis manó, kiknek feladata az ajándékok
összekészítése, lebetegszik. A mielőbbi gyógyulásukhoz közel 92 000 darab C-vitaminra van
szükség, így a Mikulás kénytelen felkerekedni és szánjával a város felé venni az irányt, hogy
mihamarabb beszerezze a vitaminokat. Miután kényszerleszállást kell végrehajtania Párizs
forgalmas belvárosában, egy család siet a segítségére, hogy együtt sikerre vigyék a nagyszakállú
küldetését és megmentsék a szeretet ünnepét.

A karácsony története (2007)
DVD 2346
Rend.: Juha Wuolijoki
Szereplők: Hannu-Pekka Bjökman, Kari Vaananen,Laura Birn. Időtartam: 74
perc
Sok száz évvel ezelőtt, Lappföldön, a 7 éves Nikolas szülei és testvére egy tragikus balesetben
meghalnak. Az árván maradt fiú így senkire nem számíthatna, de a falubeliek megsajnálják, és
elhatározzák, hogy szűkős lehetőségeik ellenére felnevelik őt. Minden család befogadja egy évre.
Nikolas, amellett hogy jól viselkedik és szorgalmasan tanul, hálából apró ajándékokat készít a
többi gyereknek, amit karácsony este rak le a házaik elé. Amikor a fiú a mogorva asztaloshoz
kerül, mégis úgy tűnik, hogy ismét rosszra fordul a sorsa. Hamarosan azonban kiderül, hogy a zord
külső mögött érző szív rejtőzik, és Isakki úgy dönt, segít Nikolasnak a hagyományos
ajándékosztásban.

Karácsonyi kutyabalhé (2010)
DVD 3079
Rend.: Robert Vince
Szereplők: Madison Pettis, Bonnie Somerville, Wendi McLendon-Covey.
Időtartam: 92 perc
Most megtudhatod, hogyan kezdődött a Mikulás és hű négylábú segítőjének legendás barátsága!
A Mikulás úgy érzi, hogy a világ összes gyerekéből kiveszett az ünnep szelleme, így felkerekedik,
és elutazik New Yorkba. Igen ám, de egy baleset következtében az öreg hószakállú elveszíti az
emlékezetét, és így már csak hű kutyája, egy kedves kis árva és új barátja, Will segíthet ismét
megtanítani a világot, arra hogy miről szól igazából az ünnep!

Kardfog kapitány és Lama Rama kincse (2014)
DVD 4482
Rend.: John Andreas Andersen, Lisa Marie Gamlem
Szereplők: Kyrre Haugen Sydness, Odd-Magnus Williamson, Pia Tjelta.
Időtartam: 93 perc
Mákszem, a bátor kisfiú elindul Kardfog kapitány oldalán, hogy felkutassa Lama Rama elveszett
kincsét, és ráleljen édesapjára. Útjukat a rejtélyes szigetre számos kaland övezi, melyek során
Mákszem megtanulja, milyen fontos a barátság, az elfogadás, és a szeretet.

A kék madár (1976)
DVD 4555
Rend.: George Cukor
Szereplők: Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Ava Gardner. Időtartam: 94 perc
(Családi filmtár)
A történet főhőse egy favágó két gyermeke, akik nagy szegénységben élnek. Karácsony
éjszakáján megjelenik álmukban egy tündér, aki arra biztatja őket, hogy keressék meg a
Boldogság Kék Madarát. A kisfiú és a kislány útra kel, és számtalan kalandjuk során még
barátokra is lelnek. Hosszú utazásuk során találkoznak rég nem látott nagyszüleikkel is, és
megtapasztalják az igazi boldogságot.

Kém a szomszédban (2009)
DVD 3024
Rend.: Brian Levant
Szereplők: Jackie Chan, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus. Időtartam: 91 perc
Mikor Bob Ho-t, a visszavonult szuperkémet csinos szomszédja arra kéri, hogy felügyelje a
gyerekeit, a rakoncátlan kölykök véletlenül felfedik Ho inkognitóját azzal, hogy titkos adatokat
töltenek le a komputerére. Bobnak nincs más választása, mint akcióba lendülni, és oldalán a
srácokkal olyan kirobbanó kalandra indul, amely feje tetejére állítja az egész kertvárost.
Fejvadászokat iktat ki, fondorlatos gonosztevőkkel bánik el és életveszélyes csapdákat kerülget,
miközben próbálja elérni azt, hogy a gyerekeknek egy hajuk szála se görbüljön.

Keménykalap és krumpliorr 1. (1978)
DVD 2991
Rend.: Bácskai Lauró István
Szereplők: Kovács Krisztián, Berkes Gábor, Alfonzó. Időtartam: 100 perc
Kisrece és a barátai cirkuszi előadást szerveznek egy beteg osztálytársnőjük felvidítására.
Cirkuszos plakátot még könnyen szereznek, de rögtön utána nem várt nehézségek merülnek fel.
Amikor az állatkertbe mennek, hogy magnóra rögzítsenek egy kis valódi oroszlánbőgést, rablás
történik: valaki ellopta az állatkert kismajmait! Természetes, hogy a gyerekek egyből nyomozni
kezdenek. Csakhogy akad egy bosszantó konkurensük, aki a magas jutalomra pályázik: egy
elátkozott fagylaltárus, roppant ízléstelen makkos cipőben.

Keménykalap és krumpliorr 2. (1978)
DVD 2992
Rend.: Bácskai Lauró István
Szereplők: Kovács Krisztián, Berkes Gábor, Alfonzó. Időtartam: 100 perc
A cirkuszi előadásra készülő gyerekek nyakig belekeveredtek egy majomrablási ügybe. Ráadásul
az első bűncselekményt később emberrablás is tetézi. Szerencsére Kisrecéék elég leleményesek,
hogy ebből a csávából is kimásszanak. Ennyi kaland után már tényleg csak a műsor begyakorlása
volna hátra, ám a szereplők sorra lemondják a fellépést. Tiszta szerencse, hogy a fagylaltos,
Bagaméri egyformán zseniális súlyemelő, lóidomár, fakír és bűvész! Hála neki, fergetegesen
sikerül az előadás. És persze elfogy az összes fagyi is.

Kémkölykök (2001)
DVD 5905
Rend.: Robert Rodriguez
Szereplők: Antonio Banderas, Carla Gugino, Alan Cumming. Időtartam: 88
perc
Gregorio és Ingrid Cortez nemzetközi szuperkémek, akik eddig családjuk miatt visszavonultak a
szolgálattól. Most újra felbukkantak, ám az ellenség azonnal lecsapott rájuk. A Központ hét további
kémjének ugyanígy veszett nyoma. Fegan Floop techno-bűvész és médiasztár gyanúsítható
elrablásukkal. Floop valószínűleg forradalmian új elmutánsítási eljárásokkal kísérletezik. Cortezék és
talán az egész világ sorsa két ember bátorságán és leleményességén múlik: ők pedig nem mások, mint
Gregorio és Ingrid gyermekei, Carmen és Öcsi, akik eddig csupán általános iskolai és videójátékos
kiképzéssel rendelkeztek. Eszközeik hátirakéták, egy ultrakönnyű repülőgép, egy törpe tengeralattjáró,
elektrosokk-rágógumi, legfőként pedig gyermeki ötletességük és családjuk szeretete. Ők az utolsó
reménységünk...

Kémkölykök 2. Az elveszett álmok szigete (2002)
DVD 1277
Rend.: Robert Rodriguez
Szereplők: Antonio Banderas, Carla Gugino, Steve Buscemi. Időtartam: 96
perc
A Cortez szuperkémcsalád újra akcióba lép. Carmen és Juni már kettes szintű OSS ügynökök,
önálló bevetésre indulnak - vagy legalább is azt hiszik. De ezúttal szükség lesz az egész családra sőt, még sok minden másra is - hogy megmentsék a világot egy titokzatos vulkánszigettől, melyet
egy őrült tudós népesített be leleményes szörny-arzenáljával. A szigeten mindegyik szerkentyűjük
csődöt mond, így csak az eszükre kell hagyatkozhatnak... no meg persze egymásra!

Keresztes hadjárat farmerban (2006)
DVD 2861
Rend.: Ben Sombogaart
Szereplők: Stephanie Leonidas, Joe Flynn, Emily Watson. Időtartam: 98 perc
A film egy tizenéves szemével, az ő élményein keresztül láttatja a középkor számunkra már idegen
világát. Az izgalmakban bővelkedő lendületes, és lebilincselő filmben kiderül, hogy hogyan találja
föl magát Dolf egy szál farmerban a középkorban. Ez a modern kamasz ugyanis hirtelen
belecsöppen az 1212. évi gyermek - kereszteshadjárat kellős közepébe amelyben a vallás éppúgy
alkalmat nyújt az aljasságra, szélhámosságra, mint nemes és önzetlen tettekre is.

A két Lotti (1994)
DVD 4247
Rend.: Joseph Vilsmaier
Szereplők: Fritzi Eichhorn, Floriane Eichhorn, Heiner Lauterbach. Időtartam: 94
perc (Családi filmtár)
Egy nyári táborban két kislány azzal szembesül, hogy úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás.
Kiderítik, hogy még csecsemő korukban választották külön őket szüleik. Egyikük édesapjuknál,
míg a másik édesanyjuknál maradt, ám ők sosem meséltek nekik arról, hogy létezik egy
ikertestvérük. Charlie és Louise elhatározza, hogy többé semmi sem választhatja el őket, és
ravasz tervet eszelnek ki: a másik szerepébe bújva próbálják meg a családot ismét egyesíteni.

Ki a télapó? (2000)
DVD 2263
Rend.: William Dear
Szereplők: Leslie Nielsen, Steven Eckholdt, Robyn Lively. Időtartam: 88 perc
Ha a karácsony a csodák ideje, idén a Télapónak is szüksége van néhány különleges csodára.
Peter Albright sem hitte volna, hogy a Télapó belepottyan egyenesen az ő életébe, pontosabban a
kocsija elé. Az eséstől amnéziássá váló Mikulás nem tudja teljesíteni karácsonyi kötelességeit, így
segíteni kell neki. Egyedül Peter barátnőjének, Claire-nek a 7 éves fia fog gyanút. A hit ereje és
néhány varázslat helyezi vissza az igazi Mikulást szánkójára, és Petert szeretteihez az év egyik
legbensőségesebb ünnepén.

Kilenc élet (2016)
DVD 5121
Rend.: Barry. Sonnenfeld
Szereplők: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Malina Weissman. Időtartam: 83
perc
Tom Brand egy vakmerő milliárdos. Cége, a FireBrand fennállásának legnagyobb dobására
készül: az északi félteke legmagasabb felhőkarcolójának építését fejezik be. Tom munkamániája
miatt eltávolodik gyönyörű feleségétől, Larától és lányától, Rebeccától. Közeleg Rebecca 11.
születésnapja, és ahogyan minden évben, most is csak egy dolgot szeretne: egy macskát. Tom ki
nem állhatja a macskákat, de nincs se ideje, se ajándéka és a véletlen egy furcsa kisállatkereskedésbe sodorja, ahol az üzlet különc tulajdonosa Felix Perkins egy fenséges macskát,
Szőrmók urat adja el neki. Az úton hazafelé Tomot egy szörnyű baleset éri, majd a macska
testében éled újjá...

Kincskereső kölykök (2012)
DVD 3550
Rend.: Robert Vince
Szereplők: Richard Riehle, Mason Cook, Edward Hermann. Időtartam: 89 perc
A kutyusok visszatérnek egy vadonatúj filmben, amelyben - miután a fél világon átkeltek - az ősi
Egyiptom romjai közt várják őket a hihetetlen kalandok. Útjuk során néhány különleges új barátra
is szert tesznek. Együtt vergődnek át veszélyes csapdákon, oldanak meg különböző rejtvényeket
és kutatnak fel egy titokzatos sírt, hogy megtalálják a legnagyobb kincset, amelyet állati szem
valaha is látott.

Kire ütött ez a gyerek? (2007)
DVD 1820
Rend.: Alföldi Róbert
Szereplők: Balázs Zoltán, Braghini Rozina, Radványi Antal. Időtartam: 52 perc
Egy normálisan növekedő, fejlődő fiú kamaszkorba lép. Ezt onnan veszi észre, hogy rögtön
krízishelyzetbe kerül: eddig bármit csinált, az általános tetszést váltott ki környezetéből, most
ugyanennek a közegnek semmi sem tetszik. A mű szerint ez a dolgok rendje, ezt a konfliktust túl
kell élni. Szerencse, hogy az alagút végéről már eljut a hőshöz és hozzánk néhány reménysugár.
Mindez a legsematikusabb tanmese. Csak éppen a fonákjáról ábrázol mindent az író. Azért
nevetünk olyan abbahagyhatatlanul.

Kis gézengúzok nagy napja (2014)
DVD 4031
Rend.: Alex Zamm
Szereplők: Valerie Azlynn, Lex Medlin, Greg Germann. Időtartam: 94 perc
Csatlakozz te is Spanky-hez, Alfalfához, Darlához, Buckwheathez és Petey-hez, a kutyához ebben
a legújabb hátulgombolós hercehurcában! A gézengúzok mindent megtesznek azért, hogy
összegyűjtsék azt a pénzt, ami a nagyi péksége megmentéséhez szükséges. Csupán az a bibi,
hogy bármit tesznek, annak rossz vége lesz. Fabatkát sem érő kutyafodrászattól kezdve borzasztó
taxis szolgálatokon át minden gallyra megy. Az az utolsó reményük, ha megnyerik a helyi
tehetségkutató fődíját – no de hallotta már bárki is, hogy énekel Alfalfa?!

A kis hercegnő (1986)
DVD 3832/1-2
Rend.: Carol Wiseman
Szereplők: Amelia Shankley, Maureen Lipman, Miriam Margolyes. Időtartam:
158 perc (Családi filmtár)
A padlásszoba kis hercegnője címen is ismert történet Saráról szól, aki katonatiszt édesapja
háborúba vonulása után egy előkelő leányintézetbe kerül. Miután a férfi váratlanul meghal,
gyermeke az addigi fényűző jómódból cselédsorba jut, ahol viszontagságok hosszú sorát éli át. A
megpróbáltatásokkal teli időszak során komoly leckét kap az élet legfontosabb dolgaiból, és
megtanulja, miként érezzen együtt a szenvedőkkel. A történet váratlan események sorával és egy
nagy fordulattal zárul.

A kis lord (1996)
DVD 3460
Rend. Gianfranco Albano
Szereplők: Mario Adorf, Marianne Sagebrecht, Antonella Ponziani. Időtartam:
90 perc (Családi filmtár)
A tízéves Christian édesanyjával él egy kis szigeten. Apját, aki életét vesztette, amikor egy halászt
mentett ki a vízből, nem ismerte. Barátaik és társaik sérült gyerekek, akiket orvos édesanyja
gondoz. Németországban élő, gazdag nagyapja maga mellett akarja tudni unokáját, akár olyan
áron is, hogy elszakítja az édesanyjától. Ádáz küzdelem kezdődik az anya és az örökké mogorva,
szeretetét kimutatni képtelen öregúr között.

A kis Muck története (1953)
DVD 981
Rend.: W. Standte
Szereplők: Thomas Schmidt, Johannes Maus, Friedrich Richter. Időtartam: 96
perc
Egy keleti kisváros utcáján a gyerekek vad hajszával üldöznek, csúfolnak egy púpos öregembert.
Muck egy fazekasműhelybe menekül előlük. Mikor a gyerekek utolérik, az öreg becsukja az ajtót,
felül a díszes cserépedényekkel megrakott polcra, és elmeséli kalandos élete szomorú történetét.
A Kis Muck szegény, árva gyermek volt, aki egy öregasszonytól csodálatos erővel bíró papucsot
és
botot
szerzett,
és
ezek
birtokában
különleges
kalandokba
keveredett.

A kis Nicolas nyaral (2014)
DVD 4331
Rend.: Laurent Tirard
Szereplők: Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant. Időtartam: 94
perc
Itt az iskolaév vége és elérkezett a hőn áhított nyári vakáció ideje. Nicolas szüleivel és nagyijával a
tenger felé veszi az irányt, és egy kis tengerparti szállodába költöznek a nyár idejére. A kisfiú nem
vesztegeti idejét, sec-perc alatt új barátokra tesz szert. Természetesen akad egy lány is, Isabelle,
aki képes olyan boci szemekkel követni őt, hogy a felnőttek már egy jövőbeni esküvő képét
vizionálják. Nicolas egy picit meg is ijed a kötelezettségek gondolatától, szerencséjére ott vannak
neki újdonsült barátai, hogy kihúzzák a pácból, s persze még nagyobb galibába keverjék.

A kisfiú meg az oroszlánok (1979)
DVD 1486
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Feleki Kamill, Dajka Margit, Mészáros Márton. Időtartam: 61 perc
Gyakran teremtünk magunknak olyan álomvilágot, amelynek természetesen mi állunk a
középpontjában és amelyet képzeletbeli barátokkal népesítünk be - hogy ne legyünk olyan
magányosak. Bruckner Szigfrid bár világhírű oroszlán, mégis segítségre van szüksége: élete
párjának, Szilviának hirtelen nyoma veszett, ráadásul többet nem is léphet színpadra. Egy okos és
bátor kisfiú segít öreg barátján, hogy visszanyerje szerelmét és valóra válthassa álmát.

Kismaszat és a gézengúzok (1984)
DVD 3210
Rend.: Markos Miklós
Szereplők: Bodrogi Gyula, Ságodi Bence, Jávor Zsófia. Időtartam: 72 perc
Egy svéd turista házaspár veszekszik egy budapesti közért előtt. Végül külön-külön folytatják a
városnézést és mindketten azt hiszik, babakocsiban ülő kisgyerekük a másikuknál maradt. A kicsi
eközben a bolt előtt várja a szüleit… Aggodalomra azonban semmi ok: Tercsi éppen arra jár,
védelmébe veszi a beszélni még nem is tudó csöppséget és segítségül hívja pár barátját. A
Gézengúzok egész Budapestet mozgósítják, hogy előkerítsék Kismaszat hozzátartozóit. Ebben
nagy segítséget jelent számukra a taxis, Döme. És amikor Kismaszat apukája és anyukája délután
hazatér a városnézésből, igencsak nagy meglepetésben van részük.

Koldus és királyfi (1977)
DVD 3857
Rend.: Richard Fleischer
Szereplők: Mark Lester, Oliver Reed, Charlton Heston. Időtartam: 116 perc
(Családi filmtár)
Tom Canty London szegénynegyedében él anyjával és keménykezű, zsarnok apjával, aki
rendszeresen lopásra kényszeríti őt. Egy nap, amikor a fiú ellop egy tárcát, üldözői elől menekülve
bepottyan a királyi udvarba, és végül az uralkodó fia, Edward herceg szobájában találja magát. Itt
döbbenten szembesülnek mindketten azzal, hogy úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. Az
épp jelmezbálba készülő hercegnek az az ötlete támad, hogy cseréljenek ruhát. Ám minden
félresikerül: Edward a palotán kívül találja magát, ahol senki nem hiszi el neki, ki ő, míg Tomnak
rövidesen a nyakába szakad az uralkodás minden terhe, sőt a szerelem is.

Kurta farkú szerencse (1995)
DVD 4729
Rend.: Mark Lewis
Szereplők: Doug Stone, Tom Lester, Kristy Young. Időtartam: 90 perc
Azt tartják, hogy a jó emberek megértik az állatok beszédét. Gordy csak egy átlagos kismalac volt
egy tipikus amerikai farmon. Ám egy napon szüleit teherautóra rakják, hogy vágóhídra vigyék. A
kismalac ezért útra kel egy olyan világban, ahol senki sem érti. Kivéve új barátai, a gyerekek! Az ő
segítségükkel a kismalac igazi amerikai hőssé válik, aki meg sem állhat a csúcsig!

Kutyák és macskák. Kiássuk a csatacsontot! (2001)
DVD 4080
Rend.: Lawrence Guterman
Szereplők: Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins, Alexander Pollock. Időtartam: 84
perc
A dorombolás kora lejárt. Ha az elbizakodott emberiség eddig azt hitte, kertjeiben és házaiban
béke honol, ki kell ábrándítanunk. Az orrunk előtt titkos háború zajlik. A felek foggal-körömmel
küzdenek: mert ezt a háborút kutyák és macskák vívják. És épp a macskák állnak jobban. Új
vezérük, a karizmatikus és kérlelhetetlen sziámi cica vért, verítéket és velőscsontot nem kímélve
tör végső célja, a Föld teljes elmacskásítása, a kutyák rövid pórázra fogása felé. A kutyák
ügynökei az utolsó pillanatban szerencsére kiszagolják a bajt, és egy ebkommandó egy esetlen
kölyökkutyus segítségével mindent elkövet, hogy megállítsa a diktátort.

Kutyák és macskák. A rusnya macska bosszúja (2010)
Rend.: Brad Peyton
Időtartam: 79 perc

DVD 3105

A hatalomvágyó Kitty Galore exszuperügynök egy ördögi szerkezettel nemcsak örök ellenségeit, a
kutyákat akarja megsemmisíteni, de egykori macska bajtársaival is el akar bánni, hogy aztán
világuralomra törjön. Ezért a kutyáknak és macskáknak életükben először össze kell fogniuk,
nehogy egy rettenetes (macs)katasztrófa gazdáikkal együtt mindannyiukat elpusztítsa.

Kutyaparádé (2018)
DVD 5643
Rend.: Raja Gosnell
Szereplők: Will Arnett, Chris "Ludacris" Bridges, Natasha Lyonne. Időtartam:
87 perc
Mit tehet egy kemény zsaru, ha a társa hozzá képest nyafogó puhány? Elviseli, vagy néha
belemar. Legalábbis Max és Frank esetében ez a helyzet, előbbi ugyanis egy nyomozómunkára
termett, jó szimatú rottweiler, utóbbi pedig gyáva és folyton izguló kétlábú társa. Most azonban
össze kell fogniuk és valódi partnerekként együttműködniük, ugyanis kényes feladatot kapnak: be
kell épülniük a világ legnagyobb és legpuccosabb kutyaszépségversenyének döntőjébe, ahol
információik szerint egy veszélyeztetett állatokkal üzletelő csempészbandáról. A vad
bevetésekhez szokott Max kénytelen úgy tenni, mintha a bundájukra kényes, gondosan
manikűrözött ebek közé tartozna.

Kutyaszálló (2008)
DVD 1978
Rend.: Thor Freudenthal
Szereplők: Emma Roberts, Jake T. Austin, Kyla Pratt. Időtartam: 96 perc
Andi és öccse, Bruce nevelőszülők és árvaházak között ingáznak, de sehol sem találják a
helyüket. Legújabb otthonukban azért kell vigyázniuk, hogy ne keverjék óriási bajba magukat és a
házból kitiltott, frissen szerzett kutyájukat, Pénteket. Gyorsan ki kell találniuk valamit Péntek
megmentésére, és nem szabad, hogy a tervük csütörtököt mondjon. A megoldást egy elhagyott
hotelben látják, amit barátaik segítségével szépen lassan a város kóbor kutyáinak titkos
menhelyévé alakítanak. Ha nem volnának tele ötlettel és nem hinnék, hogy nekik mindig, minden
sikerülhet, a szálló hamar bezárna. Így viszont: életük legnagyobb kalandja lesz.

Lassie (2005)
DVD 3177
Rend.: Charles Sturridge
Szereplők: Peter O'Toole, Samantha Morton, John Lynch. Időtartam: 96 perc
A Lassie örökérvényű mese egy yorkshire-i bányászfaluban élő kisfiúról és hűséges kutyájáról.
Mivel nehéz idők járnak a Carraclough családra, kénytelenek eladni szeretett skótjuhász
kutyájukat, Lassie-t Rudling hercegének. Lassie-t gazdáitól ötszáz mérföldre, a Skócia északi
partjainál álló hercegi kastélyba szállítják, ahonnan csodával határos módon megszökik. Így
kezdődik a Nagy-Britannia csodaszép tájait átszelő, hihetetlen utazás, amelynek során Lassie
számtalan veszéllyel néz szembe, hogy átkelhessen az országon, és időben hazatérjen
karácsonyra.

Legyél te is Bonca! (1984)
DVD 2954
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Bujtor István, Páger Antal, Ullmann Mónika. Időtartam: 70 perc
A Barátom, Bonca című film főhősei: a Nagy Vadász és miszter Doolittle, alias Bence és Andris
tavaly nyáron kalandos körülmények között ismerkedtek össze a parkban, miközben oroszlánokra
vadásztak és a Viktória-tó lecsapolását fontolgatták. Idén nyáron pedig csodálatos módon
rátalálnak egy újabb Boncára! Ráadásul ez az új Bonca egy lány… És mindennek tetejébe
halvány fogalma sincs a boncaságról… De amire újra eljön a tanévkezdés, e kedves történet
szereplői megint annyi izgalmas kalandot él át, amennyit egy átlagos gyerek egy egész év alatt
sem.

A leleményes Hugo (2011)
DVD 3566
Rend.: Martin Scorsese
Szereplők: Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield. Időtartam: 121
perc
Hugo Cabret egy árva kisfiú , aki egy párizsi pályaudvar falai mögött éli titkos életét az 1930-as
években. Egy nap mechanikus bábut talál a szemétben. Megpóbálja összerakni. A bábu
tulajdonosa George Mélies, aki az állomáson dolgozik és játékokat javít. Hugo rövidesen
megismerkedik George-dzsal, és azután izgalmas, mágikus kalandok résztvevőjévé válik. Egy
különc lány, Isabel segítségével keresi a választ a rejtélyre, mely összefügg apja elvesztésével, az
alatta lakó mogorva játékboltossal és egy szív alakú lakattal, amelynek, úgy tűnik, nincs meg a
kulcsa.

Libabőr (2015)
DVD 4712
Rend.: Rob Letterman
Szereplők: Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush. Időtartam: 99 perc
Zach édesanyjával egy kisvárosba költözik, ahol új szomszédjaik a félelmetes Libabőr-sorozat
írója, R. L. Stine és annak lánya, Hanna. A fiatalok hamar összebarátkoznak, és amikor a lány
veszélybe kerül, a fiú a megmentésére siet, de a szomszédban nem kis meglepetés várja: a
hátborzongató könyvek lapjai közé zárva szellemek és szörnyek élnek. Zach véletlenül szabadon
ereszti a gonosz lényeket, és ezzel veszélybe sodorja az egész várost. A gyerekeknek és az
írónak össze kell fognia, hogy megfékezzék a szökevényeket – mielőtt még nem túl késő.

Ló az erkélyen (2012)
DVD 4642
Rend.: Hüseyin Tabak
Szereplők: Enzo Gaier, Natasa Paunovic, Nora Tschirner. Időtartam: 90 perc
Mika más, mint a többiek. Rendkívül tehetséges, a legapróbb dolgokra is felfigyel, és mindig
igazat mond. Nehezen barátkozik másokkal, így gyakran magányosnak érzi magát. Ám egy
napon egy váratlan élmény örökre megváltoztatja az életét. Van egy pompás paripa, Bucephalus.
A szilaj és szelíd ló egykor a versenypályák csillaga volt, most mégis egy erkélyen lakik szokatlan
körülmények között. Csupa rejtély, hogy került oda, és milyen sors vár rá bajba jutott gazdája
mellett. A tízéves fiú és a szomszéd balkonon felfedezett négylábú találkozása fordulatos
események sorozatát indítja el, a meseszerű történetbe pedig újabb szereplők kapcsolódnak be.

Maci Laci (2010)
DVD 3330
Rend.: Eric Brevig
Szereplők: T. J. Miller, Anna faris, Tom Cavanagh. Időtartam: 77 perc
A Jellystone Nemzeti Parkban egyre kevesebb a látogató, ezért a pénzéhes polgármester úgy
dönt, hogy eladja a területet. Ha nem akar otthon nélkül maradni, Maci Lacinak be kell
bizonyítania, hogy „ravaszabb az átlagmedvénél”, és Bubuval együtt képes megmenteni a parkot a
végleges bezárástól. Persze ehhez régi ellenségével, Smith parkőrrel is szövetségre kell lépnie.

Makrancos csajok (2006)
DVD 2264
Rend.: Vivian Naefe
Szereplők: Michelle von Treuberg, Lucie Hollmann, Paula Riemann. Időtartam:
115 perc
Minden kislánynak van egy legjobb barátnője, Sprotte-nek rögtön három is akad! Ők négyen
alkotják a "Makrancos csajok" bandát. Melanie meg van őrülve Robbie Williams-ért, Trude imádja
az olasz ételeket, Frieda a segítőkészségben verhetetlen, Ott van Wilma is, akinek be kell
bizonyítania, hogy méltó arra, hogy a banda tagja legyen. A lányok legnagyobb riválisa egy
fiúbanda: a vezér Fred, mellette a telhetetlen Torte, a jóstehetség Steve és az agresszív Willi. A
két csapatnak össze kell fognia: Sprotte megtudja, hogy nagymamája arra készül, hogy levágja
csirkéit. Egész pontosan Daphne-t, Kokoschka-t és a többieket, akik a lányok kabalaállatai.

Marmaduke. A kutyakomédia (2010)
DVD 3136
Rend.: Tom Dey
Szereplők: Lee Pace, Judy Greer, William H. Macy. Időtartam: 84 perc
A család kicsi kutyája hatalmasra nőtt, mindenkinél erősebb és a legtöbbeknél makacsabb lett.
Marmaduke, a játékos kedvű dán dog nyomát romok és káosz jelzi, meg sok nevetés. Amikor
gazdái, Winslow-ék úgy döntenek, hogy Kaliforniába költöznek, Marmaduke elhatározza, hogy ő is
új életet kezd: az új szomszédságban eljátssza a született falkavezért, csak hogy elnyerhesse a
gyönyörű afgán agár, Jezebel szívét. De hősünk igazából nem harcra termett. Beletelik kis időbe,
és sok őrült, izgalmas kalandba, míg rájön, hogy akár cicaszívvel is nagykutya lehet bárki, a
lényeg, hogy vállalja önmagát.

Mancs (2014)
DVD 4396
Rend.: Pejó Róbert
Szereplők: Trill Zsolt, Keresztes Tamás, Szacsvay László. Időtartam: 89 perc
Mancs, az elárvult kiskutya nehezen talál családra. Hosszú és küzdelmes út vezet ahhoz, hogy
megszeressék, befogadják. Speciális képességeivel azonban új gazdája segítségére lesz, s
mentőkutyaként nemzetközi hírnevet szerez. A Mancs egy animációs betétekkel tüzdelt családi
fuilm a barátságról, a kiratásról, a köztünk élő hősökről.

Marley meg én (2008)
DVD 1979
Rend.: David Frankel
Szereplők: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane. Időtartam: 111 perc
John és Jenny épp elkezdik közös életüket. És érkezik az első kis jövevény… egy labrador kölyök.
Marley imádnivaló és tökéletesen nevelhetetlen: a nyomában rendetlenség, káosz és botrány jár.
Meg vidámság. Gazdái élete nem könnyű, de változatos: szeretik egymást, veszekszenek,
gyerekeik születnek, új házba költöznek… de Marley állandó: a világ legrosszabb kutyája az igazi
biztos pont az életükben.

Marsupilami nyomában (2012)
DVD 3633
Rend.: Alain Chabat
Szereplők: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot. Időtartam: 100 perc
Amikor Dan Geraldo, a szenzációra éhes riporter Palombiába érkezik, még nem sejti, hogy
hihetetlen felfedezés részese lesz. Leleményes helyi kísérője, Pablito társaságában elképesztő
kalandok sorát éli át a dzsungelben. Szembeszáll egy ördögi botanikussal, vérszomjas
piranhákkal, egy sötét titkot őrző diktátorral, az ősi jóslat beteljesülését váró Paya törzzsel, hogy
végül közölje a világgal a korszakalkotó hírt: az eddig csak mítoszokból ismert, pajkos állat, a
Marsupilami tényleg létezik!

Mary Poppins (1964)
DVD 502/1-2, DVD 5721
Rend.: Robert Stevenson
Szereplők: Julie Andrews, Dick van Dyke, David Tomlinson. Időtartam: 133
perc (Walt Disney klasszikus)
A Banks-család feje, Mr. Banks élete a munka: nagyon fontos beosztásban dolgozik egy nagyon
komoly bankban. Gyermekeire szinte alig jut ideje, pedig a két rosszaság igazán mindent elkövet,
hogy apukájuk figyelmét magukra irányítsák. Csínytevéseik eredményeként egy nevelőnő sem
bírja tovább néhány napnál. A kölykök tudják, milyen nevelőnőre vágynak: olyanra, aki kedves,
vidám, és akinek szabadon szárnyal a fantáziája. Mary Poppins a keleti széllel érkezett hatalmas
ernyőjével, a magasból száll alá, és egy csapásra belopja magát a Banks gyerekek szívébe.

Mary Poppins visszatér (2018)
DVD 5745, DVD 5746
Rend.: Rob Marshall
Szereplők: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw. Időtartam: 125
perc
A felesége halála után magára marad három gyerekével Michael Banks. A huga segít neki a kicsik
nevelésésben. A család helyzetét nehezíti, hogy eladósodtak, és a bank el akarja venni az
otthonukat. A legjobbkor érkezik a keleti széllel Mary Poppins, a nevelőnő, aki segít a Banks
családnak felidézni, milyen örömökkel is jár ismét gyereknek lenni. Barátjával, Jackkel, a
lámpagyújtogatóval közösen boldogsággal és mókával töltik meg London utcáit, és bebizonyítják,
hogy egy kis fantáziával bármi lehetséges...még a lehetetlen is!

Matilda, a kiskorú boszorkány (1996)
DVD 5631
Rend.: Danny DeVito
Szereplők: Danny DeVito, Rhea Perlman, Mara Wilson. Időtartam: 94 perc
Matilda nem átlagos kislány, éppen emiatt számos nehézséggel kell megküzdenie, hisz vannak,
akik nem borzasztóan okosnak, hanem flúgosnak tartják. Anyja és szélhámos, használt autókkal
kereskedő apja sem veszik észre, milyen különleges lányuk van, ezért ahelyett, hogy érdeklődve
támogatnák, nevelőintézetbe küldik. Itt Matilda végre találkozik valakivel, aki megérti. Új tanárnője
felismeri a lány képességeit. De korántsem az összeset.

Mázli a csodakutya (2014)
DVD 4306
Rend.: Nick Moore
Szereplők: Jessica Hynes, John Sessions, David Walliams. Időtartam: 85 perc
Mázli megszökik gazdájától, és inkább szabadon, az utcán tengeti mindennapjait, egészen addig,
míg bele nem botlik egy kedves családba, akik örömmel befogadják a kóbor kutyust. Molly,
George, Tommy és Gail épp költöznek, egy csendes, nyugodt kis faluba teszik át székhelyüket.
Ahogy megérkeznek, az új családtag azonnal akcióba lép, hogy megakadályozza a házi úr, Mr.
Thorne
gonosz
tervét.

Mi a manó (2003)
DVD 4867
Rend.: Jon Favreau
Szereplők: Will Ferrell, James Caan, Zooey Deschanel. Időtartam: 87 perc
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy aprócska, árva kisfiú, aki karácsony éjjelén bemászott
a Télapó ajándékokkal teli puttonyába. A kis Buddy így került az Északi-sarkra, ahol boldogan élt
az őt felnevelő Manó Papával, míg egy nap rá nem jött, hogy nem pusztán a véletlen műve a
majdnem kétméteres magassága és játékkészítésben való kétbalkezessége, hiszen ő valójában
nem is manó. Ekkor elhatározta, hogy elutazik a New York nevű varázslatos helyre, hogy
felkutassa az igazi apukáját, aki Télapó virgácsos listájára került. A keresés közben Buddy
szomorúan tapasztalja, hogy az emberek megfeledkeztek a karácsony öröméről, és ez sok
nehézséget okoz a Télapónak.

Mikulás karácsonyra (2017)
DVD 5441
Rend.: Terje Rangnes
Szereplők: Trond Espen Seim, Anders Baasmo Christiansen, Johanna Morck.
Időtartam: 71 perc
Az Andersen család feje szeretne egy csodás karácsonyt varázsolni három gyermekének. Régi
szokásához híven idén is Mikulás ruhát ölt, hogy karácsonyi hangulatot teremtsen családja
körében, ám ezt felesége nem nézi jó szemmel. Egy apró baleset folytán a családfő
összetalálkozik az igazi Télapóval, akivel különös tervet eszelnek ki. Helyet cserélnek, így az
Andersen
gyerekek
találkozhatnak
az
igazi
Mikulással.

Mindenki szereti a bálnákat (2010)
DVD 3569
Rend.: Ken Kwapis
Szereplők: Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell. Időtartam: 103 perc
Az Alaszka északi csúcsán dolgozó helyi riporter, Adam Carlson alig várja, hogy lelépjen valami
nagyobb nézettségű hely felé. Ám amikor beüt élete sztorija, a világ jön el őhozzá. Egy
olajmágnás, államfők és szenzációéhes újságírók bukkannak fel a fagyos városkában. Rachel
Kramer szókimondó környezetvédő, Adam volt barátnője is. Az idő egyre fogy, és Rachelnek és
Adamnek össze kell hoznia egy különleges szövetséget az eszkimó őslakosok, az olajcégek és az
orosz és amerikai hadsereg között, hogy ellentéteiket félretéve segítsenek kiszabadítani a
bálnákat. Ahogy a világ figyelme a földgolyó jégsapkája felé irányul, a veszélyeztetett állatok
kimenekítése a nemzetek közös ügye lesz, és pillanatnyi enyhülést hoz a hidegháborúban.

Momo (1986)
DVD 5554
Rend.: Johannes Schaaf
Szereplők: Radost Bokel, Mario Adorf, Armin Mueller-Stahl. Időtartam: 100
perc (Családi filmtár)
A történet főhőse egy amfiteátrumban élő borzas hajú kislány, akiről a környéken lakók
gondoskodnak, Momo pedig cserében meghallgatja, ahogy álmaikról, örömükről és bánatukról
mesélnek neki. Idilli életét azonban titokzatos urak érkezése szakítja meg, akik arra akarnak
rávenni mindenkit, hogy megtakarított idejüket tegyék az Időtakarékpénztárba. Ezzel azonban
életük csak sivárrá változna, így Momo elhatározza, hogy véget vet az időtolvajok
garázdálkodásának, és visszaadja az embereknek azt, ami megilleti őket.

Mr. Magorium meseboltja (2007)
DVD 2287
Rend.: Zach Helm
Szereplők: Dustin Hoffman, Natalie Portman, Jason Bateman. Időtartam: 90
perc
Mr. Magorium Meseboltja a legkülönösebb és legcsodálatosabb játékbolt a világon. Ezen a
varázslatos helyen életre kelnek a játékok – hiszen maga a bolt is eleven lényként viselkedik!
Azért, hogy a vásárlók előtt is felfedje a csodát, az üzlet csak egy dolgot vár cserébe: hinniük kell
benne. Csakhogy a mágikus, ám öntörvényű áruda igencsak zokon veszi, mikor Mr. Magorium
bejelenti, hogy vezetését átadja Molly Mahoneynak, és az egykor színpompás és életteli játékok
egyszerre szürkévé és hétköznapivá válnak. Molly, csak a kilencéves Eric és a kétkedő könyvelő
segítségére számíthat – már ha ők is képesek lesznek felfedezni magukban a varázslat forrását!

Mr. Popper pingvinjei (2011)
DVD 3426
Rend.: Mark Waters
Szereplők: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury. Időtartam: 90 perc
Mr. Popper, a sikeres üzletember szinte mindig hibázik, amikor élete fontos döntéseit kell
meghoznia.... de szerencsére megörököl hat imádnivaló és rendkívüli személyiséggel bíró
pingvinfiókát. Lármás és féktelen lakótársai Mr. Popper menő belvárosi otthonát egykettőre idilli
jégveremmé változtatják és az egész életét is fenekestül felforgatják.

Mrs. Doubtfire (1993)
DVD 2999
Rend.: Chris Columbus
Szereplők: Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan. Időtartam: 120 perc
Daniel Hillardot egyszerre több csapás is sújtja. Addig rajzfilmfiguráknak kölcsönözte a hangját,
szinkronszínészként kereste a kenyerét és most váratlanul elveszti az állását. Ez még nem minden:
felesége, Miranda is megelégeli a viselkedését és elválik tőle. Daniel elveszti mind a két gyerekét,
bár hivatalosan hetente egyszer láthatja őket. Amikor megtudja, hogy Miranda megbízható
házvezetőnőt keres, álöltözetben, mint középkorú hölgy jelentkezik az állásra. Daniel kénytelenkelletlen, de elsajátít minden házvezetőnői fortélyt. Az igazi játszma azonban csak most kezdődik.

Muppets (2011)
DVD 3548
Rend.: James Bobin
Szereplők: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper. Időtartam: 99 perc
Los Angeles-i vakációjuk során, a világ legnagyobb Muppet-rajongója, a testvére és a barátjuk
leleplez egy ördögi tervet, melyet egy kapzsi olaj milliomos szövöget, hogy tönkretegye a Muppet
show-t. Nincs más hátra, a triónak rá kell vennie Brekit, Miss Röfit, Topi macit és barátaikat, hogy
újra vállaljanak közös fellépést, és mentsék meg a színházukat. A nagy csapat végül összeáll,
kigyulladnak a fények, jönnek a viccek és még jó zene is szól.

Na végre, itt a nyár! (2004)
DVD 3139
Rend.: Fonyó Gergely
Szereplők: Reviczky Gábor, Szarvas József, Szulák Andrea. Időtartam: 100
perc (Megafilmek)
A film főszereplői gyerekek, akiknek a nagyszülei pénzt kérnek kölcsön a falu gazdag
vállalkozójától, amit aztán nem tudnak visszafizetni. Úgy tűnik, elveszítik a családi birtokot, ám
hőseink rájönnek, hogy a vállalkozó a polgármesterrel összefogva a birtokon és a falu földjén
veszélyeshulladék-telepet akar létesíteni. A gyerekekre izgalmas, mulatságos és megható
kalandok sora vár. Meg kell menteniük szüleik házasságát és nyugdíjas nagyszüleik vidéki
kúriáját. Azt a mesevilágot, ahol gyerekkoruk legboldogabb pillanatait élték át.

Nanny McPhee és a nagy bumm (2010)
DVD 3037
Rend.: Susanna White
Szereplők: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans. Időtartam: 105
perc
A varázsdada ezúttal egy fiatal anyuka ajtajában jelenik meg. Isabel maga próbálja ellátni a
családi gazdaságot, mert a férje háborúban van. Amint Nanny McPhee megérkezik, hamarosan
rájön, hogy Isabel gyermekei a saját háborújukat vívják a két elkényeztetett városi unokatestvér
ellen, akik beköltöztek hozzájuk, és nem hajlandók elmenni. Nanny McPhee bevet minden
varázslatot, a repülő motorbiciklitől az életre kelt szoborig, a fára mászó kismalactól a kiselefántig,
hogy a rosszcsont lurkóknak megtanítsa az öt leckét.

Narnia krónikái. Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény (2005)
Rend.: Andrew Adamson
DVD 192
Szereplők: Georgie Henley, William Moseley, Skandar Keynes. Időtartam: 137
perc
A Pevensie testvérek: Lucy, Edmund, Susan és Peter a második világháború alatt a bombázások
elől Londonból vidékre menekülnek, ahol egy furcsa professzor kastélyában kapnak átmeneti
szállást. A kastély egy félreeső szobájában egy öreg szekrényre bukkannak, ami egyenesen egy
másik világba röpíti őket. A Narnia nevű csodaországot különféle beszélő lények: törpök, faunok,
kentaurok és óriások népesítik be, de a békés földet örök télre kárhoztatta a gonosz jégtündér,
Jadis átka. Narnia nemes lelkű és titokzatos uralkodója, a hatalmas oroszlán, Aslan oldalán a
gyerekek felveszik a harcot Jadis ellen, hogy kiszabadítsák Narniát a jég és fagy fogságából.

Narnia krónikái [2.] Caspian herceg (2008)
DVD 1770
Rend.: Andrew Adamson
Szereplők: Georgie Henley, William Moseley, Skandar Keynes. Időtartam: 144
perc
Egy év telt el Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény története óta, s Narnia Királyai és
Királynői meglepve tapasztalják, hogy ebben a csodás lényekkel teli világban 1300 év telt el
narniai idő szerint, mióta itt jártak. Távollétük alatt a birodalom aranykora véget ért, a világot most
a Telmarinok uralják, élükön a gonosz Miraz királlyal, aki nem ismer kegyelmet. A gonosz
uralkodót csak a jogos trónörökös, Caspian herceg, a lázadók vezére győzheti le, aki
visszaállíthatja a régi rendet. Narnia lakói és különös lényei a két bátor lovag, Caspian és Peter
vezetésével szállnak harcba, visszaállítsák a birodalom régi tündöklő fényét és dicsőségét.

Narnia krónikái [3.] A Hajnalvándor útja (2010)
DVD 3278
Rend.: Michael Apted
Szereplők: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes. Időtartam: 108 perc
Lucy és Edmund Pevensie valamint unokatestvérük, Eustance egy valósággá változó festményen
keresztül tér vissza kalandjaik színterére. Hamarosan a királyi flotta zászlóshajóján, a
Hajnalvándoron találják magukat Caspian király és Cincz vitéz társaságában. A bátor utazók újra
különleges feladatot kapnak: távoli, titokzatos szigeteken szállnak partra, misztikus lényekkel
csatáznak, és Aslan, a nagy oroszlán vezetésével megint kockára tesznek mindent, hogy
megmentsék Narniát a legyőzhetetlennek tűnő gonosztól.

Narnia krónikái 1. : az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény (1988)
Rend.: Marilyn Fox
DVD 5595/1
Szereplők: Richard Dempsey, Sophie Cook, Jonathan R. Scott
Időtartam: 172 perc
A második világháború idején a Pevensie- gyerekeket vidékre küldik a németek bombázta
Londonból. Peter, Susan, Edmund és Lucy a hóbortos Digory Kirke professzornál talál menedéket.
Egyik nap Lucy játék közben elbújik egy hatalmas szekrényben, s váratlanul Narnia havas tájain
találja magát. A csodálatos országot törpék, faunok, kentaurok és más különféle mesebeli lények
népesítik be. Békés földjük azonban az örök tél, a jég és a fagy fogságában vergődik a gonosz
fehér boszorkány elátkozta őket. A legenda szerint négy gyerek hozza majd el a szabadulást
számukra....

Narnia krónikái 2. : Caspian herceg (1989)
DVD 5595/2
Rend.: Alex. Kirby
Szereplők: Richard Dempsey, Sophie Cook, Jonathan R. Scott. Időtartam: 58
perc
Egy év telt el azóta, hogy Peter, Edmund, Susan s Lucy visszatértek Narnáiból. Éppen iskolba
mennek, kezdődik az új év, mikor egy hirtelen hívás ismét a varázslatos országba transzportálja
őket. Először alig ismerik fel szeretett országukat, ahol bizony közel ezer év telt már el az aranykor
óta, mikor ők voltak az uralkodók. Narniában az őslakosok, a különböző varázslatos lények
bujkálnak, az állatok nagy része elfelejtett beszélni, s termalinok, emberek uralkodnak a trónt
pedig a gonosz Miraz király bitorolja. Az ő unokaccse, a trón jogos örököse, Caspian herceg a
lázadók élére áll, hogy visszaállítsa az igazi rendet. Azonban már szorongatják a maroknyi
seregket, s bizony már csak a rlgi nagy királyokban s Aslanban, az oroszlánban bizakodnak.
Mindezt a négy testvér Trumpkintól, Caspian hűsges törpe híévtől tudja meg, amikor megmentik
az életét.

Narnia krónikái 3. : a Hajnalvándor útja (1989)
DVD 5595/3
Rend.: Alex Kirby
Szereplők: Richard Dempsey, Sophie Cook, Jonathan R. Scott. Időtartam: 116
perc
Lucy s Edmund a nyári szünetet kénytelenek távoli rokonaiknál tölteni, akiknek a fiát, Eustace-t nagyon
nem kedvelik. Az érzés persze kölcsönös, mert a fiú okoskodó, elkényeztetett és kiállhatatlan. A nyaralás
alatt feltűnik nekik Lucy szobájában lévő kép, amely mintha egy Narniai hajót ábrázolna. S csoda folytán
a három gyereket beszippantja a kép, s ott találják magukat a nyílt narniai tengeren, a hajó mellett, amely
a Hajnal vándor névre hallgat. A fedélzetre kerülve Lucy s Edmund régi ismerőseiket köszönthetik
Caspian király s a hős Cincz Vitéz személyében, akik azért indultak el, hogy felkutassák a hét lovagot,
akiket még az előző gonosz király száműzött. Narnia egykori uralkodói örömmel csatlakoznak az
expedícióhoz, Eustace azonban nagyon kiállhatatlan, mindenkivel meggyűlik a baja. Míg a Hajnal Vándor
Kelet felé, a világ széle s Aslan, az oroszlán országa fell halad, különböző veszélyes és izgalmas
kalandok várnak a hősökre, s bizony a jellemfejlődés se marad el. A jóságos oroszlán pedig mindig
megjelenik, ha valaki letérne a helyes útról, hogy figyelmeztesse s óvja a hősök lelki épségét.

Narnia krónikái 4. : az ezüst trón (1990)
DVD 5595/4
Rend.: Alex Kirby
Szereplők: David Thwaites, Camilla Power, Tat Whalley. Időtartam: 167 perc
Eustace Scrubb unokatestvéreivel Narniában járt, s a kalandoknak hála jobb ember lett belőle.
Visszatérve az iskolába Esutace belebotlik egy osztálytársába, Jill Pole-ba, aki a suli gonoszkodói elől
bujdosik. Hogy felvidítsa a lányt, Eustace Narniáról beszél neki, s Aslanról. Megpróbálnak az iskolát
körülvevő kőfalba ágyazott ajtón át elmenekülni az őket kereső nagyobb gyerekek elől, s az átjáró
csodaképp éppen Narniába nyílik. Sajnos Jill büszkesége miatt elszakadnak egymástól, ezért aztán a
lány egyedül fogadja el a küldetést Aslantól. Kiderül, hogy Caspian király fia, Rilian herceg eltűnt s senki
se találta meg, s az oroszlán azt hozta át a gyerekeket, hogy segítsenek felkutatni a trónörököst. Aslan
négy előjelt ad Jillnek, amely alapján majd tudni fogják mit cselekedjenek. A lány újra találkozik Eustaceszal Cair Paravel mellett, ahol megismerik a részleteit Rilian herceg eltűnésének, s eltervezik, hogy
fogják felkutatni a trónörököst. Harmadikként egy mocsári flanga, Borongány csatlakozik hozzájuk, s
együtt lépnek be az északi zord tájakra, ahol óriások s titokzatos lények élnek, ahonnan még nem tért
vissza senki.

Nicolas az iskolában (2009)
DVD 4397
Rend.: Laurent Tirard
Szereplők: Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain. Időtartam: 88
perc
Nicolas egy francia kisiskolás, kinek élete felhőtlen, a szülei imádják, az iskolában rengeteg
barátja van, minden úgy tökéletes, ahogy van. Egy szép napon azonban Nicolas megsejti, hogy
hamarosan kistesója születik. Attól tart, hogy élete ezután teljesen meg fog változni, ezért barátai
segítségét
kéri.

Nim szigete (2008)
DVD 1763
Rend.: Jennifer Flackett, Mark Levin
Szereplők: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler. Időtartam: 92 perc
Nim, a bátor kislány egy trópusi szigeten él édesapjával, és legjobb barátaival: Silkie-vel, a
fókával, Freddel, a kerge iguanával és Galileóval, a vakmerő pelikánnal. Nim vad és izgalmas
kalandjait az ókori legendák, valamint a világtól elvonultan élő írónő, Alexandra Rover könyvei
inspirálják. Amikor édesapja odavész a tengeren, és a paradicsomi szigetet is a pusztulás
fenyegeti, Nim kedvenc könyveinek hőséhez, Alex Roverhez fordul segítségért.

North - világgá mentem (1994)
DVD 789
Rend.: Rob Reiner
Szereplők: Elijah Wood, Bruce Willis, John Lowitz. Időtartam: 87 perc
A 11 éves North olyan gyerek, amilyenre a legtöbb szülő vágyik: okos, jól nevelt, jól tanul és még
kiváló sportoló is. North-nak csak egy baja van, hogy túl elfoglalt szülei sokkal többet törődnek
saját karrierjükkel, mint vele. Ezért miután hosszasan megvitatja a dolgot saját lelkiismeretével,
North úgy dönt, hogy elválik szüleitől. Ügyvédet fogad, bíróságra megy, ahol a megértő bíró
szabadnak nyilvánítja a kisfiút és két hónapot ad, hogy új, jobb szülőket találjon magának. A
keresés során North és őrangyala bejárja az egész világot, hogy végül ott bukkanjanak rá az
ideális szülőkre, ahol a legkevésbé számítottak rá.

Nyaraló Télapó (2018)
DVD 5671
Rend.: Tony Simpson
Szereplők: Kari Väänänen, Sia Trokenheim, Xavier Horan. Időtartam: 86 perc
Bár azt gondolhatnánk, a Télapó munkája könnyű, hiszen évente mindössze egy napot kell
dolgoznia, ez korántsem igaz. Ráadásul a karácsony sajnos manapság már nem arról szól, mint
régen, a szeretet ünnepe mára leginkább a pénzköltést jelenti. Nála is eljöhet az a pillanat, amikor
a robotolás helyett egy kis pihenésre vágyik. Úgy dönt, Új-Zéland felé veszi az irányt, ám az útja
során a szánja meghibásodik és belepottyan egy tóba. Szerencsére a nyolc éves Sam és nővére,
Molly a segítségére sietnek és igyekeznek meggyőzni arról, hogy térjen vissza az Északi-sarkra és
szállítsa ki időben az ajándékokat. Hiszen a világ összes gyereke az Ő érkezésére vár.

Nyúl Péter (2018)
DVD 5580
Rend.: Will Gluck
Szereplők: Domhnail Gleesom, Rose Byrne, Daisy Ridley. Időtartam: 91 perc
Nyúl Péter és vadállati barátai ádáz csatározást folytatnak Mr. McGregorral az idilli vidéken. A
nagyszájú, kicsi nyuszi vezetésével folytatott harc a karót nyelt londoni fickóból lett friss
veteményesgazda ellen nem csak a zöldségeskert finomságaiért, hanem a tüneményes, állatbarát
szomszéd, Bea kegyeiért is folyik. Beatrix Potter mesekönyvsorozatának bajkeverő és
kalandvágyó hőse, Nyúl Péter generációkat varázsolt el. A csintalan, de imádnivaló nyuszi ezzel a
bűbájos és modern hangvételű családi vígjátékkal most a nézők szívét is meghódítja.
(ausztrál-amerikai-angol )

Az óriásölő (2013)
DVD 3731
Rend.: Bryan Singer
Szereplők: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci. Időtartam: 109
perc
Jack az ifjú farmerfiú véletlenül megnyit egy átjárót, amely a mi világunk és a félelmetes óriások
között található, és ezzel egy ősi háború lángjai élednek újra. Hosszú évszázadok eltelte után az
óriások ismét megpróbálják megszerzi a földet, melyet egyszer már elvesztettek – Jack pedig
kénytelen lesz harcba szállni velük, hogy megóvja saját és szerettei életét. A királyság, az
emberek és egy bátor hercegnő szerelméért Jack fegyvert ragad a megállíthatatlan harcosok
ellen, akikről azt hitte, csak a legendákban léteznek – és eközben saját maga is legendává válik.

Oroszlánbecsület (2004)
Rend.: John Downer és Laura Mackie
Időtartam: 90 perc

DVD 327

Afrika. Végeláthatatlan fűtenger, antilop- és zebracsordák békésen legelnek. Az egyik fa alatt
lustán ásítozó oroszlánfalka várja a szürkület beköszöntét, hogy ismét felkészüljenek a
vadászatra. Vadászni kell, több apróság éhes gyomrát kell megtölteni napról napra. Tudja ezt jól
Macheeba, hiszen két kölyke Suki és Linus egyedül az ő gondoskodásának eredményeként válhat
felnőtt oroszlánná. A vadon azonban veszélyes. Nemcsak a mindennapi prédát kell elejteni, de a
területet is meg kell védeniük a rivális falkától. Suki azonban igazi lázadó. Sem a vadászathoz,
sem a falka törvényeihez nem fűlik a foga. Sok gondot okoz anyjának, mígnem kamaszként úgy
dönt, elhagyja saját falkáját és a rivális csapathoz csatlakozik.

Óz, a csodák csodája (1939)
DVD 276
Rend.: Victor Fleming, King Vidor
Szereplők: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger. Időtartam: 98 perc
Kansason félelmetes erejű tornádó söpör végig. A kis Dorothy nem tud elmenekülni, balesetet
szenved. Ájult állapotban kis kutyájával, Totóval csodálatos helyre, Óz birodalmába kerül. Útja
során barátokat szerez az Oroszlán, a Madárijesztő és a Bádogember személyében, ám egy
kegyetlen ellenséggel, a Boszorkánnyal is szembe kerül. Noha itt minden színes és szép, Dorothy
legfőbb vágya, hogy visszajusson az ő fekete-fehér, mégis úgy szeretett otthonába.

Óz, a hatalmas (2013)
DVD 3729
Rend.: Sam Raimi
Szereplők: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz. Időtartam: 125 perc
Amikor Oscar Diggs, egy piti cirkuszi bűvész a poros Kansas-ből Oz vibráló birodalmába kerül, úgy
hiszi, megütötte a főnyereményt, egészen addig, míg össze nem hozza a sors három
boszorkánnyal. Theodora, Evanora és Glinda erősen kétli, hogy ő valóban az a nagy mágus,
akinek kiadja magát, így Oscar hamarosan komoly zűrben találja magát. Oz világa komoly
veszélybe kerül, ha nem sikerül időben rájönnie melyik a jó és melyik a rossz oldal, így Oscar
illuzionista képességeit – és egy kis igazi mágiát – alkalmazva átalakítja magát a hatalmas s erős
Oz-zá – és közben jobb emberré is válik, mint korábban volt.

Paddington (2014)
DVD 4347
Rend.: Paul King
Szereplők: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters. Időtartam: 91 perc
Paddington, a mackó, egy sötét perui dzsungelben nőtt fel Lucy nénikéjével. Amikor egy
földrengés elpusztítja otthonukat, Lucy néni úgy dönt, hogy felcsempészi Paddingtont egy
bőröndben az Angliába tartó hajóra. A mackó egyedül érkezik meg a Paddington állomásra, ahol
azonnal szembesül vele, hogy az élet a nagyvárosban nem pont olyan, amilyennek megálmodta.
Szerencsére találkozik a kedves Brown családdal, akik befogadják az ijedt medvebocsot.

Paddington 2 (2017)
DVD 5428
Rend.: Paul King
Szereplők: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson. Időtartam: 99
perc
Mindenki kedvenc macija, a dédelgetni való Paddington boldogan éldegél a Brown családdal
Londonban, és amerre csak jár, marmeládot osztogat, így nem csoda, hogy roppant népszerű a
helyiek körében. A kismackóra nagy feladat vár: közeleg imádott nagynénje, Lucy századik
születésnapja, ezért méltó ajándékot kell kerítenie neki. Amikor Mr. Gruber régiségboltjában
észrevesz egy különleges könyvet, azonnal tudja, hogy az az igazi. És mivel a könyv nincs ingyen,
lelkes hősünk furábbnál furább munkákat vállal el, hogy megvehesse. Ám ekkor a nagybecsű
művet ellopják, és Paddingtonra, no meg Brownékra vár, hogy leleplezzék a gaz tolvajt, akiről
hamarosan kiderül, hogy az álcázás nagymestere.

A palacsintás király (1973)
DVD 2956, DVD 3520
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Greguss Zoltán, Balázsovits Lajos, Kaló Flórián. Időtartam: 103
perc (MTV mesetár)
Tóbiás királyt, Dínomdánom ország uralkodóját semmi más nem érdekli, csak a lakomázás. Mivel
77 palacsinta elfogyasztása meg se kottyan neki, el is nevezik palacsintás királynak. Derelye
főszakács azonban alaposan kihasználja ura falánkságát: igencsak megkéri munkája jutalmát, és
a királyi vagyon szép lassan a szakács zsebébe vándorol. Éliás királyfinak cseppet sem tetszik,
ami apja udvarában folyik. Álruhában az erdőt járja, s ekkor bukkan rá Kökényszemű Katicára.
Katica nem csak gyönyörű és kedves, de palacsintasütésben is utolérhetetlen.

Pán (2015)
DVD 4700
Rend.: Joe Wright
Szereplők: Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara. Időtartam: 107
perc
Péter, a 12 éves lázadó fiú egész eddigi életét egy barátságtalan londoni árvaházban töltötte. Egy
nap azonban a varázslatos Sohaországban találja magát, ahol hihetetlen kalandok várnak rá,
miközben édesanyja titkát próbálja megfejteni. Tigrisliliommal, a rettenthetetlen harcossal és új
barátjával, James Hookkal az oldalán Péternek le kell győznie a könyörtelen Feketeszakállt, hogy
megmentse Sohaországot, és megtudja, honnan származik.

A paripa (2010)
DVD 3160
Rend.: Randall Wallace
Szereplők: Diane Lane, John Malkovich, Dylan Walsh. Időtartam: 117 perc
Minden legenda egy elérhetetlen álomból születik. Egy háziasszony bajnokot szeretne faragni
különleges lovából, és mindent hajlandó kockára tenni érte. Bár senki sem bízik benne, ő kitart az
álma mellett, talál is hozzá néhány furcsa társat, és végül… talán célba ér.

Pata-csata (2005)
DVD 46
Rend.: Frederik Du Chau
Szereplők: Bruce Greenwood, Hayden Panettiere, M. Emmet Walsh.
Időtartam: 90 perc
A dühöngő viharban a vándorcirkusz véletlenül hátrahagy egy zebracsikót. Nolan Walsh
lótenyésztő talál rá a megrettent kis állatra, és hazaviszi lányának, Channingnek. A kis zebra,
Csíkos, hamar összeismerkedik a pajtaudvar szemtelen bandájával, akiket Kócos, a shetlandi póni
vezet, és Franci, a bölcs, öreg kecske próbál kordában tartani. A farm szomszédságában terül el a
Turfway versenypálya, ahol telivérek küzdenek azért, hogy részt vehessenek a legrangosabb
lóversenyen. Az első pillanattól fogva, hogy megpillantja a pályát, Csíkosnak csak egy célja van:
tudja, ha esélyt kapna, az összes lovat maga mögött hagyná.

Percy Jackson -szörnyek tengere (2013)
DVD 3906
Rend.: Thor Freudenthal
Szereplők: Logan Lerman, Nathan Fillion, Alexandra Daddario. Időtartam: 102
perc
Percy Jackson isteni kalandokat él át: hiszen a görög isten, Poszeidón fia, és egyébként is
vakmerő, vagány srác: ezúttal az egész világ jövője az ő kezében van! Percy és félisten haverjai
együtt vágnak neki a Szörnyek tengerének, ahol különös és félelmetes lények várnak rájuk – még
egy zombihadsereg is! Az idő egyre fogy, Percynek pedig bármi áron elő kell kerítenie a legendás
aranygyapjút: már csak az állíthatja meg a gonosz, földöntúli hatalmakat, melyeknek a mi
világunkra fáj a foga!

A pillangó (2002)
DVD 2387
Rend.: Philippe Muyl
Szereplők: Michel Serrault, Claire Bounaich, Nade Dieu. Időtartam: 80 perc
Elsa, a kilencesztendős kislány egyedül él elfoglalt anyukájával, aki a suli után rendre elfelejt érte
menni. Julien, a hasonlóan magányos öregember szárnyai alá veszi a szomszédjában lakó
cserfes kislányt, és egy olyan kirándulásra viszi az Alpokba, mely mindkettejük életét gyökerestől
megváltoztatja. Míg az Isabella nevű ritka pillangófaj nyomában járnak, életre szóló barátság
szövődik Elsa és Julien között.

Pinokkió (2002)
DVD 1524
Rend.: Roberto Benigni
Szereplők: Roberto Benigni, Carlo Giuffre, Nicoletta Braschi. Időtartam: 100
perc
Geppetto mester ügyes kezével egy kis fabábut készít a háza előtt talált tuskóból. Vidám fiúcska
kinézetűre sikeredik és Pinokkió névre kereszteli. Benne látja fiát, akit mindig is szeretett volna, de
nem kapta meg soha a sorstól. A mester legnagyobb meghökkenésére a kis bábu életre kel.
Eladja köpönyegét is, csak hogy a kíváncsi és rosszcsont kisfiú iskolába járhasson. Ám Pinokkió
naívságát kihasználja sok alattomos figura, akik miatt rossz útra téved. Hihetetlen kalandokba
keveredik, miközben atyja keresi mindenütt, és egy Jótündér vigyázza lépéseit.

Pizsamaparti (2016)
DVD 5145
Rend.: Catti Edfeldt, Lena Hanno Clyne
Szereplők: Astrid Lövgren, Lilly Brown, Sofia Ledarp. Időtartam: 78 perc
Új kislány érkezik Siv osztályába. Rögtön összebarátkozik Cerisával, aki meghívja, hogy aludjon
náluk. Siv élvezi a pizsamapartit, ám amikor éjszaka felébred, a barátnőjének hűlt helyét találja.
Egy varázslatos világ elevenedik meg előtte amikor felfedező útra indul a különös titkokat rejtő
házban, hogy két cserfes borz segítségével Cerisa nyomára akadjon.

Pokémon : Pikachu, a detektív (2019)
DVD 5815
Rend.: Rob Letterman
Szereplők: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton. Időtartam: 100
perc
Ryme Cityben az emberek mellett pokémonok is laknak. Eltűnik Harry Goodman, a zseniális
nyomozó. A fia, Tim mindenáron meg akarja keresni. Ebben segítségére van a kis sárga Pikachu,
aki azt állítja magáról, hogy legendás nyomozó, hogy nagy kalandor, hogy legyőzhetetlen hős. Tim
az eltűnt apját keresi. A Pikachu szeretné bebizonyítani a világnak, hogy ő kiváló detektív. Egy
teljesen valószínűtlen páros együtt vág neki a nyomozásnak, és bebizonyítják, hogy ember és
pokémon akár jó barátok is lehetnek. Nyomozásuk közben különös összeesküvésre bukkannak,
amely veszélyeztetheti az egész Pokémon univerzumot.

Pumukli. A cirkuszi porondon (2003)
DVD 2265
Rend.: Peter Weissflog
Szereplők: Hans Clarin, Christine Neubauer, Erni Singert. Időtartam: 88 perc
Számos rejtélyes dolog történik Ferdinand Eder házában. A tárgyak mozogni kezdenek, valaki
megeszik egy nagy darab süteményt, és így tovább. Pumukli balszerencséjére beleragad a
ragasztóba, és elveszíti a láthatatlanság képességét. Mr. Edernek nehezére esik, hogy elhiggye,
amit lát, és semmit sem akar kezdeni a kis kobolddal, de nagyon hamar rájön, hogy nem lesz
könnyű megszabadulni tőle. Amikor kiderül, hogy Pumukli láthatatlanná tud válni, két bűvész, Mr.
és Mrs. Magiaro nagyon érdeklődni kezd iránta. Egy ilyen ügyes segítővel igazi varázslatot
hajthatnának végre. Elrabolják Pumuklit és a cirkuszba viszik, de nem számolnak azzal, hogy egy
nehezen kezelhető, igazi kobolddal van dolguk.

Ramona és Beezus (2010)
DVD 3251
Rend.: Elizabeth Allen
Szereplők: Joey King, Selena Gomez, John Corbett. Időtartam: 99 perc
Ramona kicsi lány óriási képzelőerővel és kiváló bajkeverői szaktudással. Praktikái egész
családját állandó idegfeszültségben tartják; de legjobban a nővérét, Beezust viselik meg. Ő
ugyanis éppen első gimnáziumi évét próbálja túlélni. A gyermekkor olyan, hogy néha minden a
feje tetejére áll benne, de Ramona és Beezus megtanulja: bármi lehetséges, ha hisznek
magukban és egymásra támaszkodnak.

Reszkessetek kutyaütők! (2013)
DVD 4118
Rend.: Joseph J. Lawson
Szereplők: Davis Cleveland, Kim Little, Jeremy Masci. Időtartam: 84 perc
A család minden tagja a nagyihoz utazik karácsony alkalmával és hiába szeretnék, a gyakran
neveletlenül viselkedő kutyájukat kénytelenek az üresen maradó házban hagyni. Az először
unalmasnak tűnő napok a környéken garázdálkodó betörők váratlan felbukkanásával
mozgalmassá teszik az üresen maradt ház életét. A család kedvence újonnan szerzett pajtásaival
minden trükkjét beveti, hogy pokollá tegye a betolakodók próbálkozásait.

A repülő osztály (2003)
DVD 2266
Rend.: Tomy Wigand
Szereplők: Hauke Diekamp, Ulrich Noethen, Piet Klocke. Időtartam: 92 perc
Jonathan csak 12 éves, de már a hatodik iskolába jár. Az utolsó esélye a lipcsei St. Thomas
iskola, amely világhírű fiúkórusáról vált ismertté. Az igazgató, dr. Johann Bökh felveszi őt. Hamar
összebarátkozik a szobatársaival. A fiúk elviszik őt titkos találkozóhelyükre is, egy elhagyott vasúti
kocsiba. Másnap reggel a fiúkórus koncertfelvételre készül a Miklós-templomban, amelyet
azonban megzavarnak a "bejárók", akik mindig ellenségeskednek az internátusbeliekkel. A bejárók
elrabolják Kreuzkammot, és elégetik a kottákat. Nagy hógolyócsata következik. Ám az igazgató
büntetést ró ki rájuk: egy színdarabot kell előadniuk az iskola karácsonyi ünnepségén.

Richie Rich - rosszcsont beforr (1994)
DVD 1416
Rend.: Donald Petrie
Szereplők: Macaulay Culkin, Jonathan Hyde, John Larroquette. Időtartam: 91
perc
Richie-nek mindene megvan: különbejáratú baseballedző, privát McDonalds a nappaliban és olyan
szuper játékok, amelyekről más gyerek nem is álmodhat. Richie-nek csupán barátai nincsenek,
őket pedig pénzért nem lehet megvásárolni. Hogy társaságra leljen, a fiú hozzácsapódik a
környéken játszó srácokhoz, akik eleinte szúrós szemmel néznek a hívatlan jövevényre. Richie
azonban végül bebizonyítja, hogy nemcsak a mandzsettagombja, hanem a szíve is aranyból van.
Mikor kiderül, hogy a Rich família kapzsi tanácsadója félreállította Richie szüleit, a fiú összefog új
barátaival, hogy megmentsék a szülőket.

Rin Tin Tin (2007)
DVD 2267
Rend.: Danny Lerner
Szereplők: Ben Cross, Velizar Binev, Robert Blush. Időtartam: 87 perc
Rin Tin Tin, a világhírű németjuhászkutya pályafutása különlegesen indult: egy amerikai katona
talált rá, amikor az első világháborúban, egy francia város romjai között túlélőket kerestek. Mivel a
hadseregben a szabályok szerint hobbiból kutyát nem lehetett volna tartani, így kénytelen volt
foglalkozni vele és kiképezni mentőkutyának. A kiképzés olyan jól sikerült, hogy a háború végén
szinte a fél alakulat a kutyának köszönhette az életér. A háború után felfigyeltek a
szuperintelligens állatra a szórakoztatóiparban is – így lett Rin Tin Tin a hollywoodi álomgyár
mindmáig leghíresebb négylábú sztárja.

Robo-kuty (2015)
DVD 5211
Rend.: Jason M. Murphy
Szereplők: Patrick Muldoon, Olivia d'Abo, Michael Campion. Időtartam: 88 perc
Mikor Tyler kis kedvence váratlanul az örök vadászmezőkre lép, édesapja, aki feltaláló,
elhatározza, hogy készít fiának egy új legjobb barátot, egy robot kiskutyát. Robo-kuty a világ
egyetlen szuper elemével működik, amire bizony sokaknak fáj a foga. Köztük Tyler édesapjának
volt főnökének is, aki minden piszkos trükköt bevet, hogy megszerezze azt. A kisfiúnak és új
kedvencének
a
feladata,
hogy
megvédjék
a
várost
a
gazfickóktól!

Rudi malac újra száguld (2007)
DVD 1313
Rend.: Peter Timm
Szereplők: Sebastian Koch, Sophie von Kessel, Mauricew Techert. Időtartam:
97 perc
A kilencéves Nickelt édesanyja halála után egyedül neveli édesapja, Thomas. Amikor a fiú egy
iskolai kirándulásról egy futóbajnok malac ükunokájával, Rudival tér haza, Thomas nem
túlságosan boldog. Rudi ugyanis hatalmas felfordulást okoz a lakásban. Ráadásul mindez akkor
történik, amikor Thomas meghívta magához barátnőjét és annak lányát, Felit. Nickelnek nem
tetszenek az új jövevények, és az sem, hogy a felnőttek egy családdá akarják kovácsolni a
társaságot. Megállapodást köt apjával: Ha a két vendég marad, akkor Rudi is maradhat. Amikor
már elviselhetetlennek érzik a helyzetet, Rudival együtt megszöknek otthonról.

Seholország (2009)
DVD 2470
Rend.: Karey Kirkpatrick
Szereplők: Eddie Murphy, Thomas Haden Churchyara, Shahidi. Időtartam: 103
perc
Mi lenne, ha a kislányod képzelőereje lenne sikereid titka? Egy nagymenő pénzember üzleti
birodalma közelgő összeomlásának láttán hétéves kislányához és az ő végtelen fantáziavilágában
élő hercegkisasszonyokhoz fordul segítségért. És ezzel kezdetét veszi a mulatságos és viharos
kalandok sora, melyek segítségével apa és lánya felfedezi, hogy néha semmi másra nincs
szükség csak egy kis képzelőerőre – és sok-sok szeretetre.

Shelby : a kutya, aki megmentette a karácsonyt (2014)
DVD 4553
Rend.: Brian K. Roberts
Szereplők: John Paul Ruttan, Chevy Chase, Tom Arnold. Időtartam: 90 perc
Ebben a szívmelengető családi történetben Shelby, a kiskutya megszökik az állatmenhelyről
karácsony éjjelén, hogy új gazdit keressen. Hamarosan találkozik is Jake-kel, akinek minden álma,
hogy bűvész lehessen. A kisfiú nem is sejti, hogy jobb segítőt keresve sem talált volna új
barátjánál.

Solymász Tamás (2000)
DVD 1263
Rend.: Václav Vorlícek
Szereplők: Brano Holicek, Klára Jandová, Juraj Kukura. Időtartam: 96 perc
A XV. században játszódó mese hőse a tizenkét éves Tamás, aki apjával és nagyapjával,
Metóddal az erdőben él, ahol Balador várúr lovait gondozzák. Tamás, aki csak az erdőbéli életet
ismeri, meghitt barátja a vadaknak és madaraknak. Sőt, azt rebesgetik, hogy érti az állatok
nyelvét. De ez csak híresztelés, hiszen Tamásnak nincs semmi természetfölötti képessége,
mindent az eszének és megfigyelőképességének köszönhet. Miután a farkasok megölik édesapját,
Tamás nagyapjával a várúr elé járul, és földet kér tőle. Tamás a várban mindenféle kalandba
keveredik, és megismerkedik a várúr gyönyörű leányával, Forminával is.

Spiderwick krónikák (2007)
DVD 1361
Rend.: Mark Waters
Szereplők: Sarah Bolger, Freddie Highmore, Mary-Luise Parker. Időtartam: 92
perc
A Grace család - Jared, és ikerbátyja, Simon, nővérük, Mallory és édesanyjuk - New Yorkból egy
elhagyatott, régi házba költöznek, mely déd-nagybátyjuké, Athur Spiderwické volt, és amely egy
erdőben áll. Hamarosan különös dolgok kezdenek történni körülöttük. Mivel a napi
rendszerességgel előforduló rejtélyes eltűnésekre és balesetekre a család nem talál
magyarázatot, Jaredet kezdik gyanúsítani. Ám amikor a gyerekek nyomozni kezdenek, fény derül
a fantasztikus igazságra a Spiderwick birtokkal és az itt lakó lényekkel kapcsolatban.

Stuart Little, kisegér (1999)
DVD 4934
Rend.: Rob Minkoff
Szereplők: Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. Időtartam: 81 perc
A Little család teljesen átlagos família. Az ifjú párnak van egy kis háza, egy kis fia és rengeteg
fölös energiája: hát elhatározzák, hogy örökbe fogadnak valakit. Csakhogy az árvaházból nem egy
kétlábú csöppséggel térnek haza, hanem egy négylábúval. Stuart Little, a kisegér hamar a család
részévé válik: befogadják a rokonok, egy kisebb baleset következtében, egy hajómodell fedélzetén
indul a jachtversenyen, és esténként neki is jár a jóéjt puszi. Csak a család macskája nem tud
belenyugodni az új kedvenc érkezésébe. Így hát felbérel néhány rosszarcú kóbor kandúrt, hogy
tegyék el láb alól a kicsi, nagyszájú és csupa szív egérfiút. Ekkor megkezdődnek a kalandok
szárazon, vízen és a Central Park mélyén.

Stuart Little, kisegér 2. (2001)
DVD 4935
Rend.: Rob Minkoff
Szereplők: Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. Időtartam: 74 perc
A Little házaspár fia George időközben felcseperedett és új barátokra tett szert az iskolába, így
Stuart szeretne új játszótársakat találni. Éppen jókor ismeri meg Margót, a kismadarat, akit hősies
elszántsággal ment ki a gonosz Sólyom karmai közül. Ám Sólyom visszatér, és most tényleg
elrabolja Margót. Stuart a családi fészek melegét hátrahagyva felkerekedik, hogy kiszabadítsa
újdönsült barátját. Hősünk nem egyedül vág neki a nagy útnak: vele tart Hómancs, a család
pókhasú macskája is. De valyon sikerül-e időben megmenteniük Margót?

Szabadítsátok ki Willy-t ! (1993) - feliratos
DVD 5
Rend.: Simon Wincer
Szereplők: Jason James Richter, Lori Petty, Jayne Atkinson. Időtartam: 107
perc
Willy, az óceántól és családjától elszakított háromtonnás kardszárnyú delfin elenyésző számú
hétvégi turistát kellene, hogy szórakoztasson a kisvárosi delfináriumban, amire azonban nem
hajlandó a fogságban. A kőszívű tulajdonos be akarja záratni a show-t. Ekkor találkozik Willy-vel
Jesse, a tizenkét éves utcagyerek. A kedves vízi emlős végtelen szomorúságát egyedül Jesse érzi
át. Gyorsan egymásra találnak, ám Willy még új barátja kedvéért sem hajlandó produkálni magát a
nagyközönség előtt. A főnök most már hajthatatlan, s Willy elpusztítása mellett dönt, amit Jesse
és az idomárok nem hagyhatnak. Elhatározzák, ha törik, ha szakad, kiszabadítják.

Szabadítsátok ki Willyt! A Kalóz-öböl akció (2009)
DVD 2628
Rend.: Will Geiger
Szereplők: Bindi Irwin, Beau Bridges, Mike Falkow. Időtartam: 97 perc
A kis Kirra ausztráliai otthonából Dél-Afrikába utazik, hogy a nagypapájánál töltse a nyarat.
Hamarosan felfedezi, hogy egy kardszárnyú delfinbébi a sekély vizű öböl foglya lett a nagypapa
szebb napokat látott tengerparti vidámparkjának közelében. Kirra az új barátjának a Willy nevet
adja, és kalandos mentőakcióba kezd: vissza akarja vezetni a kis orkát a társai közé, mielőtt a
nagypapa pénzéhes riválisa megszerezné Willyt, hogy turistacsalogató látványosságként
mutogassa saját csillogó-villogó élményparkjában.

Szabadnak születtek (1992)
DVD 1764
Rend.: Duncan McLachlan
Szereplők: Brooke Shields, Martin Sheen, John Varty. Időtartam: 94 perc
A fiatal Christine Afrikába érkezik egy játékfilmforgatás előkészítésére. Szép felvételeket,
romantikus képeket, jó sztorit akar. De egy gyönyörű leopárdanya és kölykei elbűvölik, ezért
rábeszéli a stúdió vezetőit a leopárdcsalád életének követésére. Forgatás közben találkozik John
Vartyval, a világhírű környezetvédővel. Ketten együtt rendkívüli küzdelmet folytatnak azért, hogy
az elpusztult nőstényleopárd két kölykét ne vihessék állatkertbe.

A szeleburdi család (1981)
DVD 1500
Rend.: Palásthy György
Szereplők: Ernyey Béla, Drahota Andrea, Ábel Anita. Időtartam: 73 perc
A háromgyerekes Faragó család önfeledten éli mozgalmas mindennapjait a VII. kerületi
bérházban. Ebben a családban mindig történik valami meglepő: hol a papagáj indul felfedezni a
világot, hol ping-pong mérkőzést tartanak a lakásban. Hiába a zsúfolt, kis lakás és az állandó
felfordulás, a család teljes szeretetben és egyetértésben valósítja meg az őrültnél őrültebb ötleteit.
Ugyanakkor újgazdag szomszédjaik, Belviziék lánya magányosan szemléli a gyereksereg vidám
szórakozását.

Szeleburdi vakáció (1987)
DVD 1501
Rend. Palásthy György
Szereplők: Benedek Miklós, Kiss Mari, Turay Ida. Időtartam: 69 perc
A Faragó család gyerekei munkát vállalnak, hogy a család együtt tölthesse a jól megérdemelt
nyaralást. Ezalatt megismerkednek Dédikével, akinek csodás ötlete támad: férje hajóskapitány
volt, régi hajója elhagyottan áll. Amennyiben a család felújítja Ramónát, akkor ingyen
használhatják. Ám a hajó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogy Dédike emlékeiben él... A
"Szeleburdi család" nyaralása éppolyan mulatságos, mint hétköznapjaik.

Szellemes kölykök (2011)
DVD 3401
Rend.: Robert Vince
Szereplők: Harland Williams, Sierra McCormick, Elisa Donovan. Időtartam: 84
perc
Néhány frissen szerzett barát - akik között egy barátságos szellem is van - teszi az izgalmas
kalandokat igazán kölykös mókává. A kölykök egy rossz szándékú kopó ellen veszik fel a harcot,
és új barátaik segítségével nemcsak Warwickot tanítják móresre, hanem mellesleg a világ
megmentésére is vállalkoznak.

A Szépség és a Szörnyeteg (2017)
DVD 5249
Rend.: Bill Condon
Szereplők: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans. Időtartam: 112 perc
Belle édesapja a szörnyeteg fogságába esik. A fiatal lány saját magát ajánlja fel váltságdíjul az
apa szabadulásáért. Belle kényszerű fogásgában összebarátkozik a palota furcsa személyzetével.
Lassan rájön, hogy a kastély ura nem is olyan félelmetes, mint amilyennek látszik.

Szikraváros (2008)
DVD 1891
Rend.: Gil Kenan
Szereplők: Saoirse Ronan, Mary Kay Place, Bill Murray. Időtartam: 91 perc
A föld mélyén rejtőző Szikraváros hosszú évszázadokon keresztül fényben tündöklő,
varázslatosan békés hely volt. De egy nap a város hatalmas áramfejlesztője meghibásodik, és
ahogy az utcai lámpák meghitt fényei pislákolni kezdenek, a városlakók életkedve is fokozatosan
elhalványul. Két bátor kamaszra vár hát a feladat, hogy az ősi Építők által hátrahagyott jeleket
követve megtalálják a felszínre vezető utat, mielőtt Szikravárosban örökre kihunynának a fények.

Szülői felügyelet nélkül (2012)
DVD 3707
Rend.: Andy Fickman
Szereplők: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei. Időtartam: 100 perc
Artie és Diane, a régimódi nagyszülők kénytelenek elvállalni lányuk elkényeztetett gyerekeinek a
felügyeletét. Az eredmény: totális botrány. Nagypapi képtelen követni a trendi kütyük közt élő,
gyorsbeszédű gyerkőcöket. Ő a saját módszereit használná, amibe nem fér bele a biokaja, viszont
kihagyhatatlan része a csokis keksz, pár régimódi játék meg a nyers szókimondás. Végül valahogy
mégis túljár a high-tech srácok eszén, és eléri a lehetetlent: összekovácsolja a családot!

T. S. Spivet különös utazása (2013)
DVD 4361
Rend.: Jean-Pierre Jeunet
Szereplők: Helena Bonham Carter, Judy Davis, Kyle Catlett. Időtartam: 105
perc
Az ifjú T.S. Spivet egy montanai tanyán él szüleivel, a tőle teljesen különböző vadóc
ikertestvérével és nővérével. T.S. rajong a térképészetért és a tudományos felfedezésekért. Az őt
körbevevő világot igyekszik a lehető legtudományosabban leírni, megérteni, és az így szerzett
tapasztalatokat saját találmányai elkészítéséhez felhasználni. Egy napon váratlan telefonhívást
kap a Smithsonian Múzeumból, azzal a hírrel, hogy a rangos Baird-díjat neki ítélték egy különleges
találmányáért, valamint a díj személyes átvétele mellett felkérik egy ünnepi beszéd megtartására
is. T.S. felkerekedik és anélkül indul útnak, hogy a környezetében bárkinek is elmondaná milyen
különös utazásra készül. Kalandos, veszélyektől sem mentes útján tehervonattal szeli át az
Egyesült Államokat, Washingtonba, ahol hatalmas meglepetést okoz.

Télapu (1994)
DVD 4190
Rend.: John Pasquin
Szereplők: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson. Időtartam: 94 perc
Nagyon úgy néz ki, hogy az igazi Télapó megöregedett, s miután leesett egy háztetőről, teljesen
alkalmatlanná vált a télapóskodásra. Scott, aki amúgy alaposan benne volt a balesetben, a
hidegben felveszi a Télapó kabátját, s ezzel mit sem sejtve aláírt egy szerződést, így mostantól
fogva ő a Mikulás. Képzeljünk csak el egy kimért üzletembert, akinek hatalmas pocakja és szép
fehér szakálla nő, utálja a szarvasokat, mégis kénytelen szánra szállni és szétosztani az
ajándékokat! Szóval ne lepődj meg, ha idén a szokásosnál kicsit furább Télapó mászik be hozzád.

Télapu 2. - veszélyben a karácsony (2002)
DVD 5570
Rend.: Michael Lembeck
Szereplők: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson. Időtartam: 101 perc
Valószínűleg mindenki emlékszik még arra a különös balesetre, melynek során Scott, a példátlan
családapa télapuvá változott, és akárhogy is tiltakozott a sorsa ellen, fehér vattaszakálla meg nagy
pocakja nőtt, majd kénytelen volt így házhoz szállítani a világ összes gyerekének ajándékát. Azóta
nyolc év telt el, és Télapu beletanult új szakmájába: sőt, a rénszarvasok és manók szerint hosszú
idők óta ő a legtehetségesebb mikulás. De azért neki is megvannak a maga problémái: Télapó
szerződése szerint, ha az idei Karácsony estéig nem nősül meg, elbocsátják! Egy póttélaput
hátrahagyva rohan, hogy megtalálja az igazit, de közben saját fia is segítségre szorul (idén a rossz
gyerekek listájára került!), és mindennek a tetejébe kiderül, hogy helyettese egészen másképp
képzeli az ajándékosztást, mint addig ő.

Télbratyó (2007)
DVD 1754
Rend.: David Dobkin
Szereplők: Vince Vaughn, Paul Giamatti, Miranda Richardson. Időtartam: 111
perc
Fred Claus egész életében testvére igencsak tekintélyes árnyékában élt, s emiatt nem rajong
különösebben a karácsonyért – Fred öccse ugyanis nem más, mint a Télapó. Fred ráadásul egy
igazi balek, se pénze, se állása. Ám ez hamarosan megváltozhat, a Télapó ugyanis meghívja az
Északi-sarkra, hogy dolgozzon neki. Igen ám, de a manókkal ellentétben Frednek nincs túl nagy
gyakorlata se az ajándékcsomagolásban, se a jó és rossz gyerekek szortírozásában. Ráadásul
egy rosszindulatú ellenőr is megjelenik, aki mindörökre be akarja tiltani a karácsonyt.

Timber, a kincskereső csodakutya (2015)
DVD 4786
Rend.: Ari Novak
Szereplők: Kix Brooks, J. D. Hoppe, Averie South. Időtartam: 85 perc
Timber egy energikus, imádnivaló Husky kutyus, aki egy szép napon a Jones család farmjára
kerül, ahol új gazdákra lel a tizenkét éves Mikey és nővére, Claire személyében. Épp időben
érkezik, ugyanis a gyerekeknek szükségük van minden segítségre, hogy megakadályozzák az
álnok Casper Stonewallt abban, hogy beépítse a gyönyörű farmot. Mikor Mikey rábukkan egy
titokzatos kincses térképre, már csak követniük kell a nyomokat, hogy megleljék az elveszettnek
hitt aranyat, megakadályozva így Stonewellt a vidék megvásárlásában.

Timothy Green különös élete (2012)
DVD 3628
Rend.: Peter Hedges
Szereplők: Jennifer Garner, Joel Edgerton, Dianne Wiest. Időtartam: 100 perc
Cindy és Jim Green boldog házasságban él, és nem elégednek meg azzal, hogy ketten vannak.
De sajnos, csak álmodhatnak a közös gyerekről… és az álmok néha valóra válnak. Egy viharos
éjjelen megjelenik az ajtajukban egy fura kisfiú: Timothy, és a különös jövevény mindent
elvarázsol, átalakít, a feje tetejére állít és összekavar. Greenék mégsem tudnának már nélküle
élni.

Tintaszív (2007)
DVD 2001
Rend.: Ian Softley
Szereplők: Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren. Időtartam: 102 perc
Ha Mo Folchart felolvas egy történetet, a szereplők életre kelnek... szó szerint! És ezzel Mo nem
kis galibát okoz. Különleges képességeit latba vetve vissza kell küldenie a betolakodókat saját
világukba – és meg kell mentenie a miénket. Csakhogy a varázslényekről olvasni jóval
egyszerűbb, mint szembenézni velük… Mo és lánya, Meggie valódi és könyvbéli barátaik
segítségével fejest ugranak az izgalmas küldetésbe, melynek során ördögi ellenségek,
fantasztikus fenevadak és hajmeresztő veszedelmek leselkednek rájuk.

A titkok kertje (1993)
DVD 2
Rend.: Agnieszka Holland
Szereplők: Kate Maberly, Heydon Prowse, Andrew Knott. Időtartam: 97 perc
Mary Lennox kislánykorát a varázslatos Indiában töltötte a múlt század elején. Szülei elveszítése
után nagybácsija, Lord Craven gyámsága alá kerül és visszatér Angliába. A szomorú idős úr nem
sok időt szentel Marynek. Hosszú utazásokra indul, hogy enyhítse elhunyt felesége hiányát. A
kastély és az óriási birtok eleinte nyomasztóan hat a lányra, aki lassan mégis feltalálja magát.
Társakat lel helybéli felfedező útjaihoz az egyik kis szolga és a lord fia személyében. Dickon
évekig ágyhoz kötötten élt apja túlzott elővigyázatosságai miatt, de Mary megjelenése szinte
csodát művel. A kis csapat együtt lel az eldugott kertre, amelyet eredeti pompájában akarnak
visszaállítani. Közben más titkokra is bukkannak.

A titkos kert (1975)
DVD 3836/1-2
Rend.: Dorothea Brooking
Szereplők: Sarah Hollis Andrews, Hope Johnstone, William Marsh. Időtartam:
196 perc (Családi filmtár)
Amikor az Indiában nevelkedő Mary Lennox szülei meghalnak, az árván maradó, elkényeztetett
kislány édesanyja testvérének angliai birtokára kerül, a férfi azonban nem törődik vele. Ahogy
Mary elkezdi felfedezni a helyet, megtudja, hogy bácsikája bezárta valamiért az egyik kertet, a
kulcsát pedig elrejtette. A kislány ekkor elhatározza, hogy megkeresi „a titkos kertet”, ám a
rejtélyek tovább szaporodnak, amikor különös, a kastély másik szárnyából érkező sírásra lesz
figyelmes, s úgy tűnik, senki sem szeretné, ha kiderítené, mi a hang magyarázata...

A tizedik királyság 1-2. (2000)
DVD 1303
Rend.: David Carson, Herbert Wise
Szereplők: Kimberley Williams, Ed O'Neill, Scott Cohen. Időtartam: 2x85 perc
Már kétszáz év is eltelt Hófehérke és Hamupipőke világhírű kalandjai óta. A kilenc királyságból álló
mesebirodalom arra készül, hogy Vendel herceget, Hófehérke unokáját ültesse a Negyedik
Királyság trónjára. Ám ekkor, a trollok királya segítségével, kiszabadul börtönéből a gonosz
egykori királynő és a királyfit kutyává varázsolja. Vendelnek egy varázstükör segítségével mégis
sikerül megszöknie: s egy eladdig számára ismeretlen földön, a mitikus Tizedik Királyságban
találja magát, valami New York City nevű helyen, ahol barátságot köt Virginiával és az apjával. A
hármasnak hol trollok, hol rendőrök loholnak a nyomában, egy emberbőrbe bújt farkasról már nem
is szólva.

A tizedik királyság 3. (2000)
DVD 1196
Rend.: David Carson, Herbert Wise
Szereplők: Kimberley Williams, Ed O'Neill, Scott Cohen. Időtartam: 85 perc
Virginia egy re inkább úgy érzi, hogy az egész csak egy rossz tréfa. Apja egy kutyával beszélget,
Farkas egyre furcsábban viselkedik és nyakukon egy csapat troll. De amikor a gonosz királynő
által vesztükre küldött gyilkos Vadász is feltűnik, rá kell döbbennie, hogy a veszély a
mesebirodalomban is valóságos. Miközben a troll király megmakacsolja magát és szembeszáll a
királynővel, hogy magának szerezze meg Vendel herceg birodalmát.

A tizedik királyság 4. (2000)
DVD 1229
Rend.: David Carson, Herbert Wise
Szereplők: Kimberley Williams, Ed O'Neill, Scott Cohen. Időtartam: 85 perc
A gonosz királynő likvidálja az ellene forduló Troll királyt és szedett-vedett csapatát. Úgy tűnik
semmi és senki sem akadályozhatja meg abba, hogy végre megkaparintsa magának a trónt, de
tervében nem számolt Virginia és Tony váratlan feltűnésével, akikre nem hatnak varázslatai. Így
ügynökén, Farkason keresztül próbál a vesztükre törni, akit hamarosan gyalázatos vérengzésen
kapnak.

A tizedik királyság 5. (2000)
DVD 1212
Rend.: David Carson, Herbert Wise
Szereplők: Kimberley Williams, Ed O'Neill, Scott Cohen. Időtartam: 85 perc
Virginia és Tony az esélytelenek nyugalmával vág neki az utolsó útszakasznak, nem is sejtve,
milyen szörnyű megpróbáltatás és felismerés vár még rájuk. Miután megúszták a Vadász halálos
nyílvesszőit, már csak a koronázási vacsorát kell túlélniük. A királynő arra készül, hogy
megkoronázza Vendel kutyáját, az időközben meglett korúvá vált Csipkerózsikával és
Hamupipőkével pedig a jól bevált módszerrel, mérgezéssel akar végezni.

A tolvajok hercege (2006)
DVD 473
Rend.: Richard Claus
Szereplők: Aaron Johnson, Jasper Harris, Rollo Weeks. Időtartam: 98 perc
Bo és Prosper testvérek, előbbi a rokonainál, utóbbi árvaházban él, míg meg nem szökik, majd
öccsével együtt Velencébe utaznak. Ott találkoznak egy helyi tolvajjal és csapatával, akik szintén
árvák. A két testvér hozzájuk csapódik, és úgy élnek, mint egy család, mígnem azt a megbízást
kapják, hogy lopjanak el egy szárnyat, ami egy csodás körhinta eleme. A szerkezet állítólag képes
a fiatalt időssé, az időset pedig fiatallá tenni. A banda a Tolvajok Hercegével az élen a hinta
keresésére indul, ám közben előkerülnek a rokonok, akik visszavinnék a kis Bo-t, annak ellenére,
hogy a fiú gyűlöli őket, de mert felnőtt gyámsága nélkül nem élhet, újra hozzájuk kerül. Prosper
ezért úgy dönt, felkutatja a körhintát és felül rá, hogy aztán felnőttként viselhesse öccse gondját.

Tökmag és Gázolaj : vakáció négy keréken (2015)
DVD 4708
Rend.: Michel Gondry
Szereplők: Ange Dargent, Theophile Baquet, Diane Besnier. Időtartam: 100
perc
Daniel nehezen találja meg a közös hangot kortársaival, csakúgy, mint Théo. Úgy tűnik, ez a nyár
is olyan unalmas lesz, mint a többi. Ám amikor Ők ketten megismerkednek, rögtön egymásra
találnak. És kiderül, ez a nyár nagyon is más lesz, mint a többi. Eltervezik, hogy beutazzák
Franciaországot,
méghozzá
egy
guruló
házzal.

Tűzoltó kutya (2007)
DVD 833
Rend.: Todd Holland
Szereplők: Josh Hutcherson, Bruce Greenwood, Bill Nunn. Időtartam: 107 perc
Balesetet szenved Rex, a népszerű hollywoodi kutyasztár, ejtőernyő nélkül kizuhan egy
repülőgépből. Az egész filmes világ gyászolja, nem tudván, hogy óriási szerencsével, de életben
maradt. A magányos blöki megpróbál a gazdája nyomára bukkanni, de csak a sintérbe botlik.
Menekülés közben találkozik a kis Shane-nel, aki befogadja a kutyát. A család hamarosan rájön,
hogy nem akármilyen ebbel vannak dolguk. Különösen, amikor Shane tűzoltó apját elkíséri a
munkába, és egy tűzesetnél életet ment. A hír persze fölkelti a sajtó figyelmét, Rexből újra sztár
lesz.

Ufók a padláson (2009)
DVD 2496
Rend.: John Schultz
Szereplők: Kevin Nealon, Robert Hoffman, Doris Roberts. Időtartam: 82 perc
Kitört a nyári szünet, ám a Pearson família gyermekei nem élvezhetik alaposan a vakációt: szüleik
unalmas tóparti nyaralójában kénytelenek tengetni napjaikat. Az eseménytelenségnek azonban
egyszeriben vége szakad, amikor kis, zöld emberkék kényszerleszállást hajtanak végre a tetőn,
azzal a céllal, hogy elfoglalják a házat ÉS az egész Földet! A gyerekek csak saját
leleményességükre,
bátorságukra
és
videójátékokon
megacélozott
ügyességükre
támaszkodhatnak az idegenek elleni küzdelmükben. Bolygónk megmentése már önmagában sem
kis feladat, de talán annyira nem is nehéz, mint az egészet titokban tartani a szüleik előtt.

Ultrakopó (2007)
DVD 1230
Rend.: Frederik Du Chau
Szereplők: Jim Belushi, Peter Dinklage, Jason Lee. Időtartam: 78 perc
Egy bombakereső kutya hamar az utcán találja magát, amikor hamis riadót ugat a polgármester
irodájában. Még aznap éjjel elrabolja a kivert kutyát egy őrült tudós, aki egy kísérleti szerrel oltja
be. A kutya szuperképességekre tesz szert: erős lesz, gyors, mint a villám, repülni is tud és még
beszél is! Első dolga lesz megszökni. A kutyát a 12 éves Jack találja meg, és fogadja be. Amikor
megtudja, hogy nem hétköznapi pajtásról van szó, megígéri, hogy nem árulja el új barátja titkát. A
kutya ettől kezdve Capital City lakóinak védelmét szolgálja, miközben az őrült doki mindent
elkövet, hogy ismét elkapja a szuperebet! Veszélyben a város, veszélyben Jack!

Utánam, srácok! 1. (1975)
DVD 2989
Rend.: Fejér Tamás
Szereplők: Szergej Elisztratov, Losonczi Gábor, Berkes Zoltán. Időtartam: 90
perc
Az iskolában két rivális csapat alakult ki. Az egyiket Andris vezeti, a másik Lada bandája. Ladáék
inkább pofonokkal próbálnak érvényesülni, Andris viszont nagy mestere a kémiai és fizikai
trükköknek. Amikor Andrisék birtokba vesznek egy leselejtezett villamoskocsit, Ladáék egyből el
akarják foglalni a remek bázist. Andrisék viszont hidrofestéket zúdítanak a behatolókra, aminek
hatása nem marad el hangzatos neve mögött.

Utánam, srácok! 2. (1975)
DVD 2990
Rend.: Fejér Tamás
Szereplők: Szergej Elisztratov, Losonczi Gábor, Berkes Zoltán. Időtartam: 90
perc
Andris és Lada két ellenséges csapat élén állnak. Andris és barátai remek bázist alakítanak ki
maguknak egy kiszuperált villamoskocsiban. Ladáék persze rögtön meg akarják kaparintani a
rejtekhelyet. Andriséknak különféle trükköket kell kieszelniük, hogy távol tartsák a náluk sokkal
erősebb és rámenősebb betolakodókat. Szerencsére Andris otthonosan mozog a technika, a fizika
és a kémia világában, és öreg barátja, Manó bácsi is mindig segít neki ötletei megvalósításában.

Utazás Tündérszigetre (2001)
DVD 2993
Rend.: Philip Spink
Szereplők: Beau Bridges, Chantal Conlin, Heather McEwen. Időtartam: 170
perc
Dr. Alan Aisling az ókori tudományok professzora felesége halála után egyedül neveli két lányát.
Cassie, a kisebbik lány egy képzeletbeli mitikus világba menekül, melyet még gyerekkönyv
illusztrátor édesanyja rajzolt meg számára. Egy napon valami különös történik: Cassie álmai
megelevenednek és a család egy mítoszokkal teli világba csöppen. Egy titokzatos hajón, az
Unikornison találják magukat, ráadásul meg kell találniuk azt a jó szándékú sárkányt, aki
egykoron uralkodott Tündérsziget felett, mielőtt a démoni törpék örök rontást hoznának a mítoszok
földjére.

Az utolsó léghajlító (2010)
DVD 3149
Rend.: M. Night Shyamalan
Szereplők: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz. Időtartam: 99 perc
Csatlakozz Aanghoz, ehhez a különleges fiúhoz, aki képes irányítani az elemeket és aki
felejthetetlen utazásra indul, melynek során varázslatos lényekkel találkozik és különleges
kepeségekkel rendelkező barátokra tesz szert. Avatárként ő az egyetlen ember a világon, aki
véget vethet a Levegő, Víz, Föld és Tűz nemzetek között évezredek óta dúló háborúnak.

Űrkölykök (2009)
DVD 3010
Rend.: Robert Vince
Szereplők: Bill Fagerbakke, Kevin Weisman, Lochlyn Munro. Időtartam: 80
perc
A Disney stúdió ellenállhatatlan beszélő kiskutyái vadonatúj mozival térnek vissza. Ráadásul
ezúttal olyan tájra kalandoznak, ahol kutyatappancs még nem hagyott nyomot - a Holdra! A
földöntúli kaland kis lépés egy kutyusnak, de hatalmas lépés a kutyafajnak! A kölykök és új
barátaik elképesztő sebességgel, aszteroidák között szlalomozva tartanak a Hold felé. Minden
bátorságukra és tudásukra szükségük lesz ahhoz, hogy leszálljanak - és utána haza is induljanak.
Vajon sikerül nekik?

Vadkörték. Tihanyi kincsvadászat (2002)
DVD 2675
Rend.: Felvidéki Judit
Szereplők: Alföldi Róbert, Rajhona Ádám, Galgóczy Gáspár. Időtartam: 75
perc
A körtékhez, vagyis a KÖRnyezet- és TErmészetvédő Szakkörhöz csatlakozott a botrányos
körülmények között megszüntetett videó-szakkör négytagú legénysége. Ők a VADKÖRTÉK: a
józan eszéről híres Kocsis Alexa, a kamera ördöge Puskás Dani, az üzletember Kaltenbrunner
Nándi és a szívtipró Czibor Márk, vagyis az aranycsapat. 11 évesek, és vonzzák a bajt. Tihanyi
kirándulásuk során műkincsrablókba botlanak. Nem nyugszanak, utánuk erednek. És elindul a
Vadkörték kalandjainak sora.

Varázslatos karácsony (1985)
DVD 274
Rend.: Philip Borsos
Szereplők: Mary Steenburgen, Gary Basaraba, Michelle Meyrink. Időtartam: 85
perc
Van az úgy, hogy a karácsony elveszíti meghitt és izgalmas hangulatát. Ginny Grainger az utóbbi
hónapokban nem leli örömét az életben. Komoly anyagi problémái vannak, a férje munkanélküli
lett, és az adóssághegy csak egyre nő. Hiába próbál ünnepi hangulatot varázsolni köré lánya,
hiába várja mindenki rajta kívül a szeretet ünnepét, Ginny képtelen örülni a közelgő napnak és
idén nem hagyja el a száját, hogy "Boldog karácsonyt!". Ginny okos és lelkes kislánya, valamint
egy titokzatos, cowboy-kalapos, felöltős fickó azonban olyan útra viszi Ginny-t, amely egy életre
megváltoztatja a nő szemléletét. Valódi csoda történt: egy angyal szállt alá, hogy megmutassa
számára az élet napos oldalát!

A varázslótanonc (2010)
DVD 3126
Rend.: Jon Turteltaub
Szereplők: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina. Időtartam: 104 perc
Balthazar Blake modern varázsló, aki miden erejével védi Manhattant a sötét erők támadásaitól.
Amikor felfedezi, hogy egy átlagos srác különleges képességekkel rendelkezik, beszervezi a
vonakodó újoncot, és egy gyorstalpaló tanfolyamon beavatja a mágia tudományába. Dave bár
keményen próbálkozik, csak nehezen tudja elsajátítani Blake összetett varázsművészetét. A
mágus és segédje mindent megpróbálnak, hogy visszaszorítsák a sötétség erőit. Az ifjúnak most
minden bátorságára szüksége lesz, hogy túlélje a kiképzést, megmentse a várost, és még a
kiszemelt lány szívét is meghódítsa, hogy végül joggal nevezhesse magát igazi
varázslótanoncnak.

Végtelen történet (1984)
DVD 29
Rend.: Wolfgang Petersen
Szereplők: Noah Hathaway, Tami Stronach, Patricia Hayes. Időtartam: 96 perc
A történet hőse, Sebastian, a tizenéves fiú nagy feladatra vállalkozik: meg kell mentenie Fantázia
birodalmát, mielőtt azt bekebelezi a Semmi, ami elől nincs menekvés. Sebastian egy varázslatos
könyv sorait olvasva találkozik a birodalommal; a különös, vicces és elképzelhetetlen figurák csak
rá számíthatnak, ha életben akarnak maradni. A film igazi mesevilágot teremt, megkapó és
semmihez sem hasonlítható lényei nevettetnek, elgondolkodtatnak és szíven ütnek. A Michael
Ende nálunk is népszerű klasszikus meseregénye alapján készült legendás film - felújított képpel
és hanggal - végre elérhetővé válik mindenki számára.

Villámtolvaj. Percy Jackson és az olimposziak (2010)
DVD 2870
Rend.: Chris Columbus
Szereplők: Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario.
Időtartam: 114 perc
Istenek és szörnyek sétálnak közöttünk. Percy Jackson nem átlagos kamasz... pedig eddig azt
hitte. De most megtudja, hogy ő Poszeidón, a tengeristen fia, és azzal vádolják, hogy ellopta
Zeusz villámát – a valaha készült legnagyobb hatalommal bíró fegyvert! A gyülekező a viharfelhők
közepette Percy az egész Amerikát átszelő hihetetlen utazásra indul, hogy bebizonyítsa
ártatlanságát, visszaszerezze a villámot, és megakadályozza az istenek közötti háborút… és még
néhány különös barátot is szerezzen!

Visszatérés Nim szigetére (2013)
DVD 3882
Rend.: Brendan Maher
Szereplők: Bindi Irwin, Toby Wallace, Matthew Lillard. Időtartam: 87 perc
A 14 éves Nim még elszántabban védelmezi szigetét és az ott lakó állatokat, mint valaha.
Miközben könyörtelen üdülőfejlesztők és kapzsi orvvadászok a birodalmát fenyegetik, a lány
rádöbben, hogy csak egy kívülálló – a kontinensről szökött Edmund – segítségével tudja
megmenteni a szigetet. Csak erejüket egyesítve képesek meggátolni a gonosztevőket abban,
hogy lerombolják Nim csodálatos világát

