Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Gyermekeknek G-J
Garfield és a valós világ (2007)
Rend.: Mark A.Z. Dippé
Időtartam: 74 perc

DVD 1142

Garfield, a világ leglustább macskája nagyon unja már a képregények kétdimenziós világát. El is
jön a nagy alkalom, amikor Garfield gazdájának lelkes, de annál ügyetlenebb kutyusa véletlenül
átejt egy csontot pont azon a rejtett lyukon, amely a képregény-világot a való-világtól választja el.
Garfieldnak, azonnal megszökik - de csalódnia kell: a valódi világ hideg, magányos és
kényelmetlen, ráadásul a többi macska nem hiszi el, hogy ő az a híres képregény-sztár. Hamar
rádöbben, hogy a papírnál kellemesebb otthonra sehol nem lel, ezért elhatározza, hogy
hazamegy. A visszaút azonban nem olyan egyszerű, mint azt gondolta.

Geronimo Stilton. Ez az én szenzációm! (2008)
Rend.: Guy Vasilovich
Időtartam: 50 perc
Tart. még: A shufongfong küldetés

DVD 3043

Hogy kicsoda Geronimo Stilton? Egy kiadó vezetőjeként dolgozom, de igazi szenvedélyem az
írás. Rágcsáliában, Egér-sziget fővárosában minden művem bombasiker! Bár én legszívesebben
unokaöcsémmel Benjaminnal sakkoznék egész nap, de hát mindig újabb és újabb kalandok
kínálkoznak. Még szerencse, hogy tesóm Thea is elkísér engem. Azért nem kell nagyon izgulni
ezek nemcsak kalandok, hanem igazán mulatságos történetek. Majd meglátod! Minden nap egy új
kaland, minden kaland egy új sztori!

Gladiátorok gyöngye (2012)
Rend.: Iginio Straffi
Időtartam: 90 perc

DVD 3973

Senki sem születik gladiátornak. Kitartással és kemény edzéssel lehet valakiből a cirkusz hőse.
Rómában hamarosan felépül a Colosseum, és tohonya Timonak - akit kidobtak a
gladiátorképzőből -, alaposan fel kell kötnie a gatyát, ha helyt akar állni a nyitóünnepségen.
Elhatározza: ő is ott lesz a küzdők között, hogy bizonyítson Lucillának, a lánynak, akibe
reménytelenül szerelmes. Célja elérésében segítségére lesznek hűséges barátai, valamint elszánt
trénere, Diana.

Gólyák (2016)
Rend.: Nicholas Stoller, Doug Sweetland
Időtartam: 83 perc

DVD 5128

A gyerekeket a gólya hozza – legalábbis régebben így volt. Ma már csomagkiszállítóként
dolgoznak. Junior, a cég elsőszámú küldönce viszont óriási kalamajkába keveredik, mikor
véletlenül beindítja a babagyártó üzemet, amely le is gyárt neki egy tündéri kisbabát. Most mi
legyen vele?!

Goofy (1990)
Rend.: Kevin Lima
Időtartam: 75 perc

DVD 688

Goofy fia, Max lassacskán a kamaszkorba lép. A lobogó fülű család hatalmas autókirándulásra
indul, keresztül Amerikán: a cél Goofy apuka kedvenc pici pecázó helye. Goofy mindent megtesz,
hogy a tinédzser Max és közte lévő generációs szakadékot áthidalja, ám kicsi fiának esze nem
éppen a süllők körül forog. Szerelmes, amit sehogyan sem mer bevallani a tisztességben
megôszült nagyobbik kutyának. Fél, hogy nem lesz övé álmai osztálytársnője.

Graffaló és barátai (2009)
DVD 5039
Rend.: Jakob Schuh, Max Lang
Időtartam: 107 perc
Tert.: A graffalo ; A graffalókölyök ; Bot Benő ; Boszi seprűnyélen
Az erdőben sétált egy barna egérke, meglátta egy róka: - Hm, jó lesz ebédre! Menjünk beljebb az
erdőbe és lássuk, hogy bánik el a nagyeszű egérke a rókával, a bagollyal, a kígyóval és végül egy
éhes Graffalóval! Graffaló szívet melengető története mellett találkozhattok Bot Benővel, a bot
apukával, Boszival, aki seprűnyélen közlekedik, valamint az aranyos kis Graffaló kölyökkel. Négy
kedves kis történet egy filmben!

Gréti: Egy kutya feljegyzései (1985)
Rend.: Nepp József
Időtartam: 75 perc

DVD 1776

A történet Gréti, a büszke, okos és kedves kutyus kalandjairól szól. Hősünk számos
viszontagságon megy keresztül a számára furcsa és érthetetlen nyelvet beszélő emberek
világában, amíg megtalálja a gazdiját és az otthont, ahol szeretik.

A Grincs (2018)
Rend.: Scott Mosier, Yarrow Cheney
Időtartam: 83 perc

DVD 5754, DVD 5755

A bájos Kikfalva melletti hegyen lakik a magányos Grincs. A morcos zöld szőrmókot bosszantja a
helyiek boldogsága, ezért elhatározza, hogy ellopja tőlük a karácsonyt. Ehhez Mikulásnak álcázza
magát. A kis Cindy Lou viszont pont azon mesterkedik, hogy találkozhasson a Nagyszakállúval,
mert fontos dolgot szeretne tőle kérni.

Gru (2010)
Rend.: Chris Renaud, Pierre Coffin
Időtartam: 91 perc

DVD 4681

Egy csendes kertváros barátságos házai között áll egy komor fekete épület, melynek gyepét még
az utcában élő kutyák is messze elkerülik. Itt rejtőzik Gru, aki izgága kis Minyonokból álló serege
élén azon dolgozik, hogy meghódítsa a világot. Zsugorsugarakkal, fagyasztóflintákkal, harcászati
monstrumokkal és föld-levegő rakétákkal felfegyverkezve Gru bárkit képes legyőzni, aki csak az
útjába áll. Ám amikor betoppan az életébe az a három árva lányka, akik elhatározták, hogy apukát
faragnak maguknak Gru-ból, a mindenre elszánt szuper gonosz világhódító tervei egy csapásra
veszélybe kerülnek. Hisz míg Gru arra készül, hogy ellopja a Holdat, ez a három tündérke simán
elrabolja a szívét.

Gru 2. (2013)
Rend.: Chris Renaud, Pierre Coffin
Időtartam: 98 perc

DVD 3871, DVD 4682

Gru, az egykori főgenya időközben visszavonult a bűnözéstől, hogy felnevelje három lányát. A
dolgok azonban új fordulatot vesznek, mikor az Anti-Gonosz Liga a segítségét kéri abban, hogy
akadjon nyomára egy fondorlatos bűnözőnek, aki az egész világot fenyegeti. Új partnerével, Lucyvel az oldalán Gru és a Minyonok egy váratlan fordulatokkal teli, óriási kalandra indulnak.

Gru 3 (2016)
Rend.: Pierre Coffin, Kyle Balda
Időtartam: 86 perc

DVD 5291, DVD 5292

Az emberiséget új gonosztevő fenyegeti: a 80-as évekért rajongó egykori gyereksztár, Balthazar
Bratt. Miután Gru és újdonsült felesége, Lucy képtelenek legyőzni fondorlatos ellenfelüket,
megalázó módon kirúgják őket az Anti Gonosz Ligából. Ráadásként a minyonok is megelégelik,
hogy főnökük jó útra tért, ezért faképnél hagyják Gru-t, aki már azt sem tudja, kicsoda is ő
valójában. Kedvenc mogorva hősünknek azonban nincs sok ideje a kesergésre, felbukkan
ugyanis egy titokzatos idegen, aki azt állítja, ő az elveszett ikertestvére és ég a vágytól, hogy
együtt dolgozhasson fivérével. Gru beadja a derekát: a közös kaland során ismét megtapasztalja
a gonoszkodás örömét – de persze immár a jó ügy érdekében használja fel képességeit.

Gyermekévek Micimackóval (2003)
Időtartam: 48 perc (Micimackó csodálatos világa)

DVD 828

Még a Százholdas Pagony lakói is felnőnek egyszer, meg kell tehát tanulniuk néhány fontos
„felnőttes” dolgot. Tigris például eddig még nem ismerte azt a szót, hogy bocsánat! Aztán rájön,
hogy ennek a szónak bizony varázs-ereje van! Malacka felfedezi, hogy a saját árnyéka is
nagyszerű játszótárs lehet. Nyuszi megtanulja, hogy legjobb mindig őszintén vállalni tetteinket.
Végül Róbert Gida szorul egy kis segítségre – még szerencse, hogy barátai egytől egyig tettre
készen
állnak!

Halbalhé (2013)
Rend.: Goh Aun Hoe
Időtartam: 89 perc

DVD 4012

Julius, a fehérfoltú cápa és kedves barátja, Pup egy korallzátonyt találnak, amely telis-tele van
bambuszcápa-tojásokkal. A tojások azonban veszélyben vannak, ezért Pup kalandos
mentőakcióra indul a szárazföldre, hogy segítséget hívjon. Miközben a kis kétéltű felfedezi, hogy a
szárazföldön is tud lélegezni, Julius egy találmány segítségével gasztronómiai felfedezésre indul a
tengeren kívüli világban.

Hamupipőke (1950)
Rend.: Wilfred Jachson, Hamilton Luske, Clyde Geronimi
Időtartam: 71 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 19

A szorgos és csodaszép Hamupipőke jobb életről és romantikus kalandokról álmodozik, de
szegény sajnos ki van szolgáltatva gonosz mostohaanyja és két irigy mostohatestvére kényekedvének. Három huncut kisegér és a Jótündér varázslata segítségével azonban Hamupipőke
eljut a bálba, ahol találkozik álmai hercegével. A varázsige éjfélkor elveszíti hatását, ezért
Hamupipőkének sebtében el kell hagynia a kastélyt, hogy ki ne derüljön az igazság. Ám a nagy
sietségben maga mögött hagyja egyik üvegcipőjét.

Hamupipőke. Elvarázsolt múlt (2007)
Rend.: Frank Nissen
Időtartam: 71 perc (Walt Disney)

DVD 378

A Jótündérnek köszönhető, hogy a kedves, szorgalmas és meseszép Hamupipőke elmehetett a
hercegi bálba és szegény, cselédsorban élő, mostohaanyját és gonosz mostohanővéreit
kiszolgáló lányból igazi hercegnő lett! A mese véget ért, a szerelmesek boldogan éltek, míg…
…míg fel nem bukkant a színen ismét a gonosz mostoha, aki ördögi tervet eszelt ki, hogy bosszút
álljon Hamupipőkén! A mostoha egy olyan varázsigére lel, amely visszafordítja a Jótündér összes
jócselekedetét. Visszatér a múlt, Hamupipőke újra szegény mostohalány, nincs többé szép ruha,
hintó és nincsenek paripák, nincs tehát esélye Hamupipőkének arra, hogy megjelenjen az esti
bálon. Mit tesz most Hamupipőke?

Hamupipőke; Hófehérke; Csipkerózsika (1972)
Rend.: Arthur Rankin Jr., Jules Bass
Időtartam: 65 perc

DVD 3101

Három klasszikus mese elevenedik meg a lemezen.

Hangya boy (2006)
Rend.: John A. Davis
Időtartam: 85 perc

DVD 286

Lucasnak hangyányi problémája akad, pontosabban egy egész hangyabolynyi. Az unatkozó fiú
ugyanis hadat üzen a hátsó kertben éldegélő ízeltlábú kolóniának, amit a boly lakói nagyon
gyorsan megelégelnek. Olyan tervet eszelnek ki Lucas megleckéztetésére, amit örökre
megemleget. A hangyák varázslója bűvös főzetet kotyvaszt, amelynek egyetlen cseppjétől a fiú
hangyaméretűre zsugorodik. A parányi udvar hirtelen veszélyes kalandokkal teli birodalommá
tágul ebben a szívmelengető filmben, amely a család aprajának és nagyjának egyaránt vidám
perceket tartogat.

Hápogók (2016)
Rend.: Victor Lakisov
Időtartam: 79 perc

DVD 5140

Egy kicsi szigeten a mandarinkacsák nyugodt békés élete egy pillanat alatt a feje tetejére áll: egy
katonai vadkacsákból álló csapat hawaii-i útja során eltéved, és véletlenül a mandarin szigeten köt
ki. A vadkacsák főnöke, Duckmus nem törődik a helyi hagyományokkal, és a mandarinok
császára amúgy sem szereti a hívatlan vendégeket...

Harmadik Shrek (2007)
Rend.: Chris Miller
Időtartam: 89 perc

DVD 4922

Amikor Shrek elvette feleségül Harold király leányát, Fionát, meg sem fordult a fejében, hogy
ezzel a lépéssel mocsári szörnyből Túl az Óperencián trónörökösévé vált! Harold király
elhunytával az ogre fejére kerül a korona. Shrek azonban nem cserélné el kedvenc mocsarát,
ezért még mielőtt nyakán maradna az uralkodói feladat, nekivág, hogy felkutassa Fiona elkóborolt
unokaöccsét, Artit, akit jobb híján maga helyett ültethet a trónra. Az út azonban nem sétagalopp,
még akkor sem, ha Shrekket hű társai, Szamár és a Csizmás Kandúr is elkísérik. Míg az ogre és
barátai Artit próbálják megtalálni, a gonosz Szőke Herceg úgy érzi, hogy eljött az ideje ismét egy
kis hatalomátvételnek Túl az Óperenciánban.

A három királyok (2003)
Rend.: Antonio Navarro
Időtartam: 76 perc

DVD 1986

Ez a bájos és szórakoztató mesefilm a bibliai három királyok történetének zenés átdolgozása
gyerekeknek, sok nagyszerű melódiával. Gáspár, Menyhért és Boldizsár útra kel, hogy a kis
Jézus megszületésekor Betlehembe érjenek. Útjuk során azonban sorra meg kell küzdeniük a
gonosz Olbaid herceggel, és annak Mauricio nevű démonjával. Szerencsére a három bölcs
mágikus erők birtokában van, így mindig legyőzik az ellenük szövetkezőket, hogy az út végén ott
várja őket a csoda.

A három kismalac (1997)
Rend.: Darrell Rooney
Időtartam: 50 perc

DVD 412

A három kismalacnak egy gonosz farkas miatt el kell hagynia otthonát. Elhatározzák, hogy
építenek egy új házat maguknak, de nem tudnak megegyezni, hogy miből építsék, ezért különkülön kezdenek építkezni. Az első szalmából, a második fából, a harmadik a legokosabb pedig
kőből építi meg a házát. A gonosz farkas elhatározza, hogy meglátogatja a malacokat. Vajon
melyik malacot óvja meg az építménye és mi történik a gonosz farkassal? Kiderül ebből a kedves
és izgalmas meséből, ami a klasszikus történetet eleveníti fel.

A három kismalac (1930-as évek)
DVD 2011
Kész.: Walt Disney
Időtartam: 60 perc (Walt Disney rajzfilmgyűjtemény : klasszikus kisfilmek)
Tart. még: A gonosz farkas; A három kisfarkas; A gyáva oroszlán;
Csodacsibe; Három bátor vakegér; Elmer, az elefánt
„Nem félünk a farkastól, nem bizony!” – henceg a két kismalac, miközben az egyik szalmából, a
másik ágakból építi a házát. Amikor a gonosz farkas felbukkan és lerombolja az ócska
tákolmányokat, a harmadik kismalachoz szaladnak segítségért, aki bölcsen jó erős téglakunyhót
épített. De vajon mi jön ezután? Sikerül-e egyszer s mindenkorra megmenekülnie a három
kismalacnak?

A három rabló (2007)
Rend.: Hayo Freitag
Időtartam: 75 perc

DVD 2534

Tiffany, az árván maradt kislány egyedül kuporog a postakocsiban, mely új lakóhelyére, az
árvaházba viszi. A sötét erdőben a kocsi útját állja az erdőszerte rettegett három haramia, s ha
már zsákmányt nem találnak, jobb híján magukkal hurcolják váltságdíjként a maharadzsa mesés
kincsét ígérő gyereket. Tiffany otthon érzi magát a marcona remetékkel, akikkel egész nap
játszhat, és valljuk be: a rablók is odavannak a kislányért. Ezalatt az idő alatt Nikolas és Gregory,
a két kis árva, megelégelve a gonosz főnöknőt, kereket old a közeli árvaházból, és a legsötétebb
erdő felé veszi az irányt.

Hattyúhercegnő : királyi kémküldetés (2017)
Rend.: Richard Rich
Időtartam: 76 perc

DVD 5221

Miután rejtélyes idegenek érkeznek a királyságba, Alise hercegnő, Lucas és barátaik titkos
küldetésre indulnak, hogy felfedjék, kiben bízhatnak, és kiben nem. A kalandorok bevetik minden
tehetségüket és kémkütyüjüket, hogy fényt derítsenek az igazságra – a kis csapat célja nemes
egyszerűséggel annyi, hogy megmentsék a birodalmat...

Hattyúhercegnő : ma kalóz, holnap hercegnő! (2016)
Rend.: Richard Rich
Időtartam: 76 perc

DVD 5087

A kalandvágyó, fiatal Alise hercegnő a nyarat kénytelen Uberta királynőnél tölteni, akinek eltökélt
célja a zabolátlan trónörökösből illedelmes királyi méltóságot faragni... A lány vágya azonban,
hogy rettenthetetlen kalóz váljék belőle. Alise tengerre száll Lord Rogers, a béka Jean-Bob és
Uzsgyi teknős társaságában egy felfedezésekkel teli kaland reményében. Miután hajótörést
szenved a vakmerő banda, egy rejtélyes, vadregényes szigeten kötnek ki, ahol találkoznak egy
Lucas nevű magányos fiúval. Az összetartó kis csapat új barátjukkal kiegészülve igyekszik kiutat
találni a szigetről, ahol félelmetes, húsra éhes teremtmények portyáznak.

Hattyúhercegnő : a zene birodalma (2019)
Rend.: Richard Rich
Időtartam: 79 perc

DVD 5842

Odette hercegnő zenés tehetségkutató versenyt rendez Alise hercegnő születésnapja alkalmából
– a győztes jutalma, hogy színpadra léphet a nagyszabású ünnepi bálon. Li herceg is benevez a
megmérettetésre, húga, Mei Li hercegnő azonban csak azért érkezik a birodalomba, hogy
segítséget kérjen Odette-től és Derektől Chen számára, aki egy átok miatt sárkányként kénytelen
élni. Lucas és Alise újra találkoznak, de Li érkezése elbizonytalanítja a lányt érzéseiben. Mialatt a
két herceg Alise szívéért küzd, Derek és Odette megpróbálnak segíteni Mei Linek a Chent sújtó
átok megtörésében. Vajon sikerrel járnak? És ki nyeri meg a tehetségkutatót?

Heathcliff a csacska macska (1984)
DVD 2966
Rend.: Bruno Bianchi [et al.]
Időtartam: 66 perc (Mesés páros)
Tart.: A nagy Pussini; Cicus az állatmenhelyen; Chauncey kalandos
szabadulása; A karnevál; A sintér; A cirkusz bohócai

Hercegek és hercegnők (2000)
DVD 2536
Rend.: Michel Ocelot
Időtartam: 64 perc
Tart.: A gyémántos hercegnő; A fügetermelő fiú; A boszorkány; Az öreg
hölgy köpenye; A kegyetlen királynő és a fabulo gazdája; A herceg és a
hercegnő
Egy fiú és egy lány estéről estére találkozik egy üzemen kívül helyezett moziban, ahol az öreg
mozigépész csak nekik fűzi be a bűvös filmszalagot. Hat mágikus történet hat varázslatos
világban, átszelve sok évszázad és ország határait.

A hercegnő és a béka (2009)
Rend.: John Musker, Ron Clements
Időtartam: 93 perc

DVD 4146

A klasszikus hercegnős/békás történet új köntösbe kerül azáltal, hogy a tündérmese ezúttal New
Orleansban játszódik, méghozzá a jazz korszakban, ahol Maldonia hercegét nem valami gonosz
boszorkány, hanem Dr. Facilier változtatja békává, Tiana hercegkisasszony pedig hiába próbálja
egy csókkal visszaváltoztatni, bizarr fordulatként ő is békává változik. A mágikus átok
megtöréséhez együttes erővel kell megtalálniuk a jó voodoo-t űző Odie mamát, de ehhez egy
hosszú, kalandokkal és veszélyekkel teli utat kell átélniük. Csak egy kis bátorság és egy jóval
nagyobb álom kell ahhoz, hogy az ember (vagy egy béka) útra keljen és út közben rájöjjön, mi az
igazán fontos az életben: a szeretet, a család, a barátság.

Hercegnők bálja. Születésnapi mulatság (2005)
Rend.: Dean Gordon
Időtartam: 51 perc

DVD 687

Legyen az év bármelyik napja, legyen bármilyen baráti összejövetel, pizsama-parti, lányos buli,
szülinapi zsúr, ezzel a DVD-összeállítással minden esemény valódi hercegnői ünneppé
varázsolható! A kiadványon számos parti-játék ötlet, kreatív tevékenység és dal található amelyek
mindegyike természetesen a Disney-mesék hercegnőihez kapcsolódik. A játékok között
kikapcsolódásként néhány vadonatúj rövid rajzfilm is megbújik, főszerepben természetesen
kedvenc hercegnőinkkel!

Herkules (1997)
Rend.: John Musker, Ron Clements
Időtartam: 89 perc (Disney DVD)

DVD 5182

A dagadó muszklijú ifjú halandó be akarja bizonyítani apjának, Zeusznak, hogy ő aztán hős a
javából. A fanyar humorú, forrófejű Hádész azonban - aki az olümposzi trónra pályázik akadályokat görget az útjába. Herkulesnek a saját bőrén kell megtanulnia, hogy nem erő, hanem
szív kell ahhoz, hogy valakiből igazi hős váljon.

A hetedik testvér (1996)
Rend.: Koltai Jenő
Időtartam: 81 perc

DVD 1483

Mi történthet egy megunt kutyussal, aki egy viharos éjszakán az ismeretlen erdőben találja
magát? Vacak, az autóból kidobott kiskutya kimenti a nyúlcsalád egyik csemetéjét a héja karmai
közül. A hálás kisnyuszik testvérükké fogadják őt és ezzel számtalan mókás és kedves
bonyodalomba keverednek az erdő állataival. Vacak szeleburdiságával kezdetben magára
haragítja az erdő lakóit, de végül mindenki belátja, hogy a kiskutyusnak helyén van a szíve. És az
igazi kalandok még csak ekkor kezdődnek!

A hihetetlen család (2004)
Rend.: Brad Bird
Időtartam: 111 perc

DVD 4854, DVD 5675

Bob Parr és felesége, Helen régen nap mint nap a Gonosszal küzdött és ártatlan életeket mentett
meg. Tizenöt évvel később egy békés kertvárosi házacskában, polgári kényelemben nevelik
három alig hétköznapi gyereküket, Illanát, Willt és Furit. A családfő (akit régen Mr. Irdatlan néven
tiszteltek) azonban még nem szeretne visszavonulni: elég erőt érez magában ahhoz, hogy újra
belevesse magát a világ jósorsáért folyó küzdelembe. Így aztán, amikor egy titokzatos kódolt
üzenet egy távoli szigetre hívja egy szupertitkos bevetésre, nem habozik. De a szigeten rá kell
jönnie, hogy egyedül már semmire se megy. Csak a hihetetlen családi összefogás húzhatja ki
abból a katyvaszból, amibe belekeveredett.

A hihetetlen család 2 (2018)
Rend.: B. Bird
Időtartam: 91 perc (Disney DVD)

DVD 5655, DVD 5656

Fontos megbízatást kap Helen. Az emberek bizalma megingott a szuperhősökben, ezért
Nyúlánykát választják a népszerűsítő kampány élére. Bob ennél jóval nagyobb kihívással
szembesül: hogy megfeleljen a gyerekek körüli teendőkben és a házimunkában. De mikor
megjelenik egy zseniális és nagyon veszélyes új gonosztevő, a Hihetetlen Család Fridzsimannel
kiegészülve együtt veszi fel ellene a harcot.

Hihetetlen történet az óriás körtéről (2017)
Rend.: Amalie Naesby Fick, Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
Időtartam: 76 perc

DVD 5473

Micó és Sebastian egy szép napon palackba zárt üzenetre bukkan a tengerparton. A palackot a
korábban eltűnt polgármesterük bocsájtotta vízre, az üzenetében pedig azt írja, hogy a Titokzatos
Szigeten tartják fogva. Micó és Sebastian útnak indulnak, hogy kiszabadítsák polgármesterüket és
útközben olyan felfedezést tesznek, ami óriási örömmel fog szolgálni városuknak.

A hóember (2002)
DVD 2259
Rend.: Jorgen Lerdam
Időtartam: 78 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó)
Tart. még: Az ugróverseny; A császár új ruhája; A professzor és a bolha
Hans Christian Andersen a leghíresebb meseírók közé tartozik, csodás történetein generációk
nőttek fel. Andersen 30 éves korában kezdett bele a mesék írásába, és 27 év alatt 156 mesét
vetett papírra. A divatbolond császár története manapság is nagyon aktuális. A hóember pedig
rövid élete ellenére is megtanulja, milyen fontos a szerelem. Megismerhetjük a nagyképű,
ugróbajnok szöcskét, akinek komoly kihívói akadnak. Láthatjuk, hogy lesz gazdag és világhírű egy
professzor és a bolhája.

Hófehérke és a hét törpe (1937)
Rend.: David Hand
Ikészítette: Walt Disney. dőtartam: 79 perc

DVD 2240/1-2, DVD 4215

A csodaszép és melegszívű Hófehérke mindenkit elbűvöl maga körül, csak féltékeny
mostohaanyja, a királynő gyűlöli. Talán azért, mert még a varázstükör is a lányt találja a
legszebbnek a királyságban. Hófehérkének az erdőbe kell menekülnie, ahol szerető barátokra
talál. Rögtön hétre: Tudor, Vidor, Hapci, Morgó, Szende, Szundi és Kuka fogadja be. A gonosz
királynő azonban nem nyugszik, becsapja és megöli mostohalányát, akit csak az igaz szerelem
csókja menthet meg.

A Hókirálynő (2002)
DVD 2260
Rend.: Jorgen Lerdam
Időtartam: 104 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó)
Tart. még: A borsószem hercegkisasszony; Az aranykincs; A kis Ida virágai
Hans Christian Andersen a leghíresebb meseírók közé tartozik, csodás történetein generációk
nőttek fel. Andersen 30 éves korában kezdett bele a mesék írásába, és 27 év alatt 156 mesét
Megismerhetjük Ida és gyönyörű virágainak történetét, de az is kiderül, hogyan lehet
megállapítani egy borsószem segítségével, hogy ki az igazi királykisasszony. A hókirálynő, a
gonosz manókirály és a mindenkinek szomorúságot hozó varázstükör meséje két részt is kitesz,
végül pedig a csodás Aranykincs történetét ismerhetjük meg.

Hókirálynő (2012)
Rend.: Vladlen Barbe, Maksim Sveshniko
Időtartam: 73 perc

DVD 4688

Élt egyszer egy bátor testvérpár, Gerda és Kai. Édesapjuk olyan tükröket készített, amelyek
megmutatták, milyen érzéseket rejt az emberek lelke. Ám a Hókirálynő nem nézte jó szemmel,
hogy a birodalmában van valaki, aki képes a legtitkosabb érzéseket is feltárni, ezért egy nap
jégszoborrá változtatta a testvérpár szüleit. Évekkel később a Hókirálynő egyik szolgája egy
árvaházban felfedezi Vegard varázsló fiát, Kait. A sarki szél ekkor Kait is elragadja húga, Gerda
mellől, egyenesen a királynő palotájába, aki arra készül, hogy őt is jéggé dermeszti. A Hókirálynő
nem is sejti, hogy Gerdát és Kait olyan szoros kapocs köti össze, amit még ő sem törhet szét.

Hókirálynő 2. (2014)
Rend.: Aleksej Cicilin
Időtartam: 76 perc

DVD 4816

Élt egyszer egy kegyetlen, fagyos szívű Hókirálynő, aki egykor dermesztő télbe borította az egész
világot. Miután Orm kiszabadítja a trollokat a jég fogságából, megtörik az átok, ám hőstettét nem
meri felvállalni, nehogy kiderüljön, hogy ő igazából a Hókirálynő szolgája volt. Egy nap a trollok
királya közhírré teszi, hogy férjet keres az unokahúgának, Orm is jelentkezik a próbára, de a
döntő pillanatban mégis inába száll a bátorsága. Azt lódítja, egyedül győzte le a Hókirálynőt.
Hazugságával olyan események láncolatát indítja el, amely újra rászabadítja a világra a gonosz
fagyos erejét...

Hópihe (2011)
Rend.: Andrés G. Schaer
Időtartam: 86 perc

DVD 3981

Hópihe tudja, milyen érzés másnak lenni: hófehér bundájával alaposan kitűnik a többi gorilla
közül. A barcelonai állatkert lakójaként ő a legkedveltebb látványosság, minden kisgyerek csak őt
szeretné látni, a többi gorilla viszont féltékeny a népszerűségére. De Hópihét nem olyan fából
faragták, hogy lenyelje az őt érő támadásokat. Barátaival, a vörös panda testében reinkarnálódott
buddhista fekete párduccal, Ailurral, és egy csupa szív kislánnyal, Paulával a hatalmas erejű
boszorkányhoz készülődik, annak reményében, hogy ő is olyan normális gorilla lehet, mint
állatkerti társai.

Hoppi mesék – 1. évad. 1-3. rész (2016)
Rend.: Rófusz Ferenc
Időtartam: 92 perc

DVD 5703

A Hoppik című rajzfilmsorozat az óvodás korú gyerekeknek szól. A történetek középpontjában a
Hoppik állnak: színes, vidám, manószerű lények, akik egy varázslatos völgyben élnek, és az ő
dolguk, hogy a hétköznapok mellett ünnepek is legyenek a világban. Hoppifalván egész évben
nagy a sürgés-forgás: húsvétkor tojást festenek, karnevál idején táncokat tanulnak, farsang
alkalmával jelmezeket készítenek, karácsonykor díszeket gyártanak és ajándékokat csomagolnak.
Minden ország minden fontos ünnepéről a Hoppik gondoskodnak, így kalandjaikon keresztül a
világ különböző népeit és az ő szokásaikat is megismerhetik a gyerekek.

Horton (2008)
Rend.: Steve Martino , Jimmy Hayward
Időtartam: 104 perc

DVD 1603

Miért van nagy füle egy elefántnak? Nem is kérdés, számtalan haszna van, de egyebek közt arra
is jó, hogy viselője meghallja mindazt, amit más nem. Amikor Horton segélykiáltást hall egy
porszem felől, hamar kifüleli, hogy a levegőben szálló pöttyön élet van: ott épült fel a szuperkicsi
Kifalva, melynek lakó a hiperszuperkicsi kik. Horton összebarátkozik Kifalva polgármesterével.
Szükség is van a barátságukra. Sokan vannak, akik elpusztítanák a porszemet. Egy gyermekétől
nehezen megváló kenguru és szövetségese, Vlad, a keselyű egyszerre tör a porszem és az
elefánt életére. A dzsungelben egy pötty sincs már biztonságban. Hát még egy elefánt!

Hotel Transylvania : ahol a szörnyek lazulnak (2012)
Rend.: Genndy Tartakovsky
Időtartam: 88 perc

DVD 3626

Isten hozott a Hotel Transylvaniában, Drakula gróf ötcsillagos szállójában, ahol minden szörny és
rémrokon önfeledten szórakozhat. Kislánya 118. születésnapja alkalmából a házigazda
különleges mulatságot rendez, és vendégül látja legkedvesebb barátait: a laza Frankensteint és
nejét, a bulikirály Múmiát, az egyre szégyenlősebb láthatatlan embert valamint Vérfarkast és
rengeteg kölykét. A rémes barátok emberfelettien jól mulatnak… vagy mulatnának, ha nem
tévedne közéjük egy vérfagyasztó lény: egy halandó fiatalember, aki – és ez aztán igazán lidérces
– nagyon megtetszik a kamasz vámpírlánynak.

Hotel Transylvania 2. : ahol még mindig szörnyen jó (2015)
Rend.: Genndy Tartakovsky
Időtartam: 85 perc

DVD 4677

A Hotel Transylvaniában már nemcsak szörnyek, de emberek is lazulhatnak, Draki kedve
azonban mégsem felhőtlen. Borzasztóan aggasztja, hogy imádnivaló unokája, a félig ember, félig
vámpír Dennis nem mutatja a vámpírság jeleit. Ezért aztán, amikor sikerül egy kis időre
megszabadulni a szülőktől, a nagypapa és iszonyú barátai beindítják a szörnykiképzést. És
remélik,
hogy
a
denevér
nem
válik
vízzé…

Hotel Transylvania 3. : szörnyen rémes vakáció (2018)
Rend.: Genndy Tartakovsky
Időtartam: 93 perc

DVD 5668

Drakula lánya, Mavis úgy gondolja, hogy apjára ráférne a pihenés. Meglepi a családot egy luxus
hajóúttal. Persze a családon kívül a barátok, Farkas, Frankenstein meg talán a Láthatatlan ember
is velük tartanak. A hajón aztán az egy ideje szingliként tengődő Drakulát csodás látomás várja:
Ericka kapitány hátborzongatóan szép, és vérszívónk teljesen elveszíti a fejét. Hamarosan kiderül
azonban, hogy a nő Van Helsing, a híres vámpírvadász unokája. És ő lehet az eddig
halhatatlannak hitt gróf végzete, ha a többiek nem sietnek a segítségére.

Hős6os (2014)
Rend.: Don Hall, Chris Williams
Időtartam: 98 perc

DVD 4363

Baymax, az imádnivaló egészségügyi robot, aki szinte elválaszthatatlan Hiro Hamadától, a briliáns
agyú tinédzsertől. Mikor pusztító erejű események egy veszélyes összeesküvés kellős közepére
sodorják őket San Fransokyo forgalmas utcáin, Hiro Baymaxhez és különleges barátaihoz, az
adrenalin-függő Go Go Tomakóhoz, a rendmániás Wasabihoz, a kémikus mágus Honey
Lemonhoz és az odaadó Fredhez fordul segítségért, hogy együtt alkossanak szokatlan
hőscsapatot.

Hugó, a víziló (1975)
Rend.: Gémes József, William Feigenbaum
Időtartam: 85 perc (Magyar mesék sorozat)

DVD 813

Egy különös, képzelet szülte mesevilágban a vízilovak jó szolgálatot tesznek az embereknek. Ők
kergetik el a kikötő közeléből a vérszomjas cápákat. A nagytestű, kedves állatok olyan sikeresen
végzik munkájukat, hogy egy idő után már egyetlen cápa sem merészkedik a környékre. Az
emberek azonban hamar felejtenek és nem ismerik a hálát: most, hogy már nincs szükségük a
vízilovakra, szeretnének tőlük is megszabadulni. Hugó, a kedves kis víziló új barátaival, néhány
bájos állattal és egy maroknyi aranyos kisgyerekkel karöltve szembeszáll a gonoszsággal!

Hupikék törpikék 1. Királyi törp (1981)
DVD 230
Rend.: George Gordon, José Dutillien. Időtartam: 94 perc
Tart. még: Tréfi orvossága; A törpmágus; A palack szelleme; Szent törp és a
sárkány; A törpök és az óriásmadár
A Hupikék törpikék 1958-ban születtek meg a belga Peyo (Pierre) Culliford rajzasztalán, élükön
Törpapával, Törpfalva vezérével, aki sikerrel védelmezi kis kolóniáját Hópuszpóktól, a törphusira
áhítozó gonosz varázslótól. A kis falvacskában akad erőművész, szakácstörpi, lusta törpi és okos
kékség, de csak egyetlen hölgytörpi, Törpilla. Vicces mindennapjaikat az amerikai NBC csatorna
ültette át rajzfilm-formátumba. A rajzfilm világszerte hatalmas sikert aratott, s nem mellesleg több
Emmy-díjat is begyűjtött.

Hupikék törpikék 2. Törpleves (1981)
DVD 373
Rend.: George Gordon, José Dutillien
Időtartam: 96 perc
Tart. még: Vili a varázslat; Álmodozó rémálma; A varázsszemüveg;
Pamacstámadás; Nem mind arany ami fénylik

Hupikék törpikék 3. A varázstojás (1981)
DVD 500
Időtartam: 96 perc
Tart.: Rómeó és Törpilla; A varázstojás; Szupertörp; Törpilla balettcipője; Az
áltörp; Törpicúrok

Hupikék törpikék 4. Barlangjáró törpök (1981)
DVD 630
Időtartam: 96 perc
Tart.: A törperős úr; A kísértetkastély; A lila törpök; Mutatványos törpök; A
barlangjáró törpök; Egyszer fenn, egyszer lenn

Hupikék törpikék 5. Törppingáló és Költtörp (1981)
DVD 860
Időtartam: 94 perc
Tart. még: Török és a pénztermő fa; Bibircsóka hódít; A nagylelkű
Hókuszpók; A törprobot; Sziamiaú csengettyűje

Hupikék törpikék 6. A morcos Yeti (1981)
DVD 1000
Rend.: George Gordon, José Dutillien
Időtartam: 95 perc
Tart. még: Eltörpölt paradicsom; A jó, a rossz és a törpös; Törptestvér; Az
ifjúság forrása; Hami teletömi magát

Hupikék törpikék 7. Járványos jérceség (1981)
DVD 1310
Rend.: George Gordon, José Dutillien
Időtartam: 84 perc
Tart. még: A törp, aki nem tudott nemet mondani; Törp nap, mint kolbász;
Nyifi; Didergő törp; A törpönkívüli

Hupikék törpikék 8. Az átaludt idő
DVD 1448
Rend.: George Gordon, José Dutillien
Időtartam: 84 perc
Tart. még: Ki nevet a végén; Manócsemege; Abrakadabra; Jótett helyébe jót
várj; Szeressük-e Hókuszpókot?; Törpbosszú

Hupikék törpikék 9. Törpapa esküvője
DVD 1836
Időtartam: 84 perc
Tart még: Mi potyog az égből?; A köpönyegforgató; A jövendőmondó kő;
Álom vagy valóság?; A kerti beteg; A mágikus tekercs

Hupikék törpikék 10. A komisz trükkök doboza
DVD 1858
Időtartam: 84 perc
Tart még: Törpök a tengeren; Alvajáró törpök; A legkisebb óriás; Minden
törp, ha vége törp

Hupikék törpikék 11. Idő ide-oda
DVD 1870
Időtartam: 84 perc
Tart még: Bálint napi kívánságok; Karácsonyi különkiadás; Büdöske; A
tűzoltó törpbrigád; Sárga sipka

Hupikék törpikék 12. Egy kis öntörp bizalom
DVD 1887
Időtartam: 84 perc
Tart még: Az arany törpdíj; Ügyifogyi az agyágyú; A jó vendég; A szellemes
szimfónia; Az utolsó törpbolygó

Hupikék törpikék : az elveszett falu (2017)
Rend.: Kelly Asbury
Időtartam: 86 perc

DVD 5255

Törpilla és barátai, Törperős, Ügyifogyi meg Okoska nagyszabású expedícióra indulnak, hogy egy
titokzatos térkép segítségével rátaláljanak az elveszett falura – és lehetőleg még Hókuszpók, a
nagy macskabarát hírében álló, gonosz varázsló előtt. Útjuk a mágikus lényekkel teli Tilalmas
Erdőn át vezet, ahol hajmeresztő kalandokba keverednek… az út végén pedig a törpénelem
legnagyobb
titka
vár
rájuk!

Húsvéti tojáskaland
Rend.: John Michael Williams
Időtartam: 91 perc

DVD 1121

Volt egyszer egy gyönyörű hely: Tojásváros. Tökéletes egyetértésben éltek itt együtt nyulak és
szárnyasok. De a tökéletesség nem tart örökké. A gyönyörű város határain túl a félelmetes
mocsár terült el, ahol gonosz és zsákmányra éhes alakok leselkedtek. Húsvét napján, amikor az
iskolában is tanítási szünet van, a diákok mind együtt festik a tojásokat, hihetetlen dolog történik.
A kész gyönyörű tojások mind egy szálig eltűnnek. Minden jel arra mutat, hogy az idill nem is
olyan tökéletes Tojásvárosban.

Hüvelyk Panna (1995)
Rend.: Don Bluth, Gary Oldman
Időtartam: 82 perc

DVD 340

Andersen egyik legszebb meséjében egy szegény asszony pöttömnyi lánykát talált egy virág
bimbójában. Boldogan nevelte a Pannának keresztelt csöppnyi gyermeket, akinek egyetlen
szívfájdalma az volt, hogy sehol a földön nem remélhetett magához illő társat. Egy napon
azonban találkozott Kornéliusszal, a tündérkirályfival.

Hüvelyk Matyi és Hüvelyk Panna kalandjai
Rend.: Glenn Chaika
Időtartam: 72 perc

DVD 1749

Hüvelyk Matyi és Hüvelyk Panna kettesben vágnak neki a nagyvilágnak, hogy megtalálják igazi
otthonukat. Útjuk során felejthetetlen kalandokat élnek át, s mikor Hüvelyk Panna foglyul esik
hódolója, a bolondos Vakond Király földalatti birodalmában, Matyi az erdő állataival szövetkezve
vakmerő mentőakciót indít. Csakhogy ekkor már Pannának is megvan a saját szabadulási terve...
Miközben igyekeznek felkutatni elveszett rokonságukat, két apró hősünk mindenhol új kalandba
keveredik, kacagtató izgalmak szakadatlan sorát indítva meg ezzel.

Az idő urai (1982)
Rend.: René Laloux
Időtartam: 78 perc

DVD 675

Piel, a 8 éves kisfiú egyedül marad a gyilkos veszélyekkel teli Perdide bolygón. Egyetlen társa
Miki, a beszélő tojás, amely tanácsokkal látja el a túlélés érdekében. Piel nem tudja, hogy Miki
valójában egy adóvevő, amellyel a megmentésére siető Jaffarral, Silbaddal és Belle-lel tartja a
kapcsolatot. Míg odalenn Piel akarva-akaratlanul is megismerkedik a Perdide élővilágával –
barátságossal és barátságtalannal egyaránt –, addig az űrt átszelő mentőcsapat lehengerlő
kalandokat él át, szembekerül a könyörtelen arcnélküliekkel, körözött potyautasokat rejteget,
kincset talál és veszít el, végül megismerkedik az idő titokzatos uraival, s ez a találkozás
mindnyájuk életében meglepő fordulatot hoz.

Az Igazság Ligája : a Tini Titánok ellen (2016)
Rend.: Sam Liu
Időtartam: 73 perc

DVD 4769

Miután az Igazság Ligája mellett nem tud érvényesülni, Robin arra kényszerül, hogy csatlakozzon
egy sokkal fiatalabb szupercsapathoz, a Tini Titánokhoz, akik szívesen fogadják. Robin figyelme
azonnal a titokzatos Ravenre és egy mindent beárnyékoló, baljós természetfeletti erőre irányul.
Raven apja az álnok Trigon, akinek a hatalma elég ahhoz, hogy egymás ellen fordítsa az Igazság
Ligáját és a Tini Titánokat, a pusztulás szélére sodorva Metropoliszt. Nem csupán barátságok, de
életek is veszélybe kerülnek, mikor Superman, Batman, Wonder Woman és Kiborg olyan
ellenfelekkel csap össze, mint Gézengúz, Csillagfény, Kék Bogár és Éjszárny. Csak az
önfeláldozó csapatmunka képes elhárítani a veszélyt.

Justice League action – Az Igazság Ligája : 1. évad 1. kötet (2016)
Rend.: Jake Castorena [et al.]
DVD 5318/1-2
Időtartam: 278 perc
A Liga állandó tagjai, Superman, Batman és Wonder Woman mellé olyan folyamatosan cserélődő
szövetségesek és ellenfelek garmadája csatlakozik, mint John Constantine, Zod és a Láplény. Jól
figyelj, mert a veszély méretétől függetlenül az Igazság Ligája mindig készen áll!

Így neveld a sárkányodat (2010)
Rend.: Chris Sanders, Dean DeBlois
Időtartam: 94 perc

DVD 3146, DVD 4852

Hablaty, a viking ifjú szembe megy a tradíciókkal, mikor összebarátkozik a vikingek egyik
legádázabb ellenségével – egy vérengző sárkánnyal, amit a fiú elnevez Fogatlannak. Ez a
szokatlan páros egyesült erővel szembe száll a veszélyekkel, hogy megmentsék saját világaikat.

Így neveld a sárkányodat 2. (2014)
Rend.: Dean DeBlois
Időtartam: 98 perc

DVD 4285, DVD 4853

Hablaty körül mindig történik valami izgalmas. A viking sárkánybűvölő és tűzokádó barátja,
Fogatlan visszatér, de úgy, hogy abba beleremeg a Hibbant-sziget. Amíg Astrid, Takonypóc meg
a többiek sárkányversenyekkel múlatják az időt, az immár elválaszthatatlan páros meghódítja a
tágas eget. Egyre magasabbra, egyre messzebb merészkednek, olyan tájakra jutnak, ahol nem
járt még viking. Így fedeznek fel egy titkos jégbarlangot, melyben több száz idomítatlan sárkány
fészkel. A tűzköpő fenevadaktól Hablaty nem ijedne meg, ám a barlang őre, a titokzatos
sárkánylovas már komolyabb ellenfélnek tűnik. Hablatyék miatta keverednek bele életük
legnagyobb háborúságába.

Impy csodálatos világa (2008)
Rend.: Reinhard Kloss, Holger Tappe
Időtartam: 81 perc

DVD 2626

Impy, a dinoszaurusz születésnapjára egy édes kis pandamacit kap, Baboo-t. Tikiwu sziget új
lakója egy csapásra meghódít mindenkit, beleértve Professzor Tibbertont és beszélő állatait.
Egyedül Impy szkeptikus új kishúgával kapcsolatban. Szerencsére felbukkan Barnaby, az
üzletember, aki éppen egy dínót keres híres vidámparkjába. A kalandvágyó Impy, aki arról
álmodozik, hogy sztár lesz belőle, titokban elhagyja Tikiwu szigetét. Hamarosan azonban ráébred
a rideg valóságra, átverték, és láncra verik. Szerencsére a potyautasként velük utazó Baboo
riadóztatja a többieket, és az állatok Impy megmentésére indulnak.

Irány a bárka!: várjatok, lemaradtak az állatok! (2015)
Rend.: Toby Genkel
Időtartam: 83 perc

DVD 4653

Hamarosan az egész vidéket elönti az ár, az egyetlen menedék, ahol az állatok meghúzhatják
magukat, egy hatalmas bárka, ám Dénes és fia, Fancsi nem kapnak meghívást a hajóra. Egy
furfangos csel által sikerülne feljutniuk, ám Fancsi lemarad a többiektől, és így egy óriási kaland
veszi
kezdetét.

Izzie nyomában (2016)
Rend.: Sasha Burrow
Időtartam: 75 perc

DVD 4965, DVD 4966

Izzie egy gyönyörű jacht akváriumában éli egyhangú életét. Születése óta kirekesztettnek érzi
magát társai között, mert kicsit más, mint a többiek. Egész életében arról álmodik, hogy
megismerje a nagyvilágot. Egy szép napon az akváriumában édes vizéből hirtelen a végtelen
óceánban
találja
magát,
ahol
tengernyi
kaland
vár
rá.

Jake és Sohaország kalózai. 1. évad. 1. rész Tengernyi móka! (2010)
Rend.: Howy Parkins
DVD 3409
Időtartam: 162 perc (Disney junior)
Vitorlát fel, indul a hajó! Sohaország partjainál tengernyi kaland vár! Jake, Izzy és Cubby valamint
papagájuk, Skully egy pompás vitorláson indul az elveszett kincs keresésére, amelyhez rémisztő
mocsarakon és elvarázsolt dzsungeleken keresztül vezet az út. Csakhogy Hook kapitány foga is
fáj a kincsre, és csatlósával a bátor csapat nyomába ered. Nem könnyű túljárni a vén martalóc
eszén: kiváló csapatmunkára, jó sok észre, sőt még egy kis tündérporra is szükség lesz a
legyőzéséhez. A hét mozgalmas epizód tengernyi kalandja nagyszerű szórakozást ígér,
segítségükkel a kis nézők nemcsak az elveszett, de a magukban rejlő kincset is felfedezhetik.

Jake és Sohaország kalózai. Jake és Hook : a nagy kalózpárbaj (2011)
Rend.: Howy Parkins
DVD 4004
Időtartam: 115 perc
Fogd a kincses térképedet, ragadd meg a kardodat, és tarts Jake-kel és Sohaország kalózaival,
akik Hook kapitánnyal és marcona legénységével néznek szembe ezen a kalandos mókával teli
DVD-n. Nem babra megy a játék, amikor Jake és barátai felmásznak egy óriási paszulyra, és egy
arany tojást tojó krokodilra találnak. De vigyázat – ahol arany van… ott Hook is megjelenik! A
csapat a felhők fölé is elrepül, miután Fitying hatalmas hőlégballonná változik, hogy megmentse
az Égmadár-szigetet Hook aljas cselszövésétől. Kétórányi akció, varázslat és izgalom – a Jake és
Hook: A nagy kalózpárbaj megmutatja, hogy kis hősök is vihetnek véghez nagy dolgokat.

Jake és Sohaország kalózai. Sohaország megmentése (2013) DVD 3897
Rend.: Kelly Ward, Howy Parkins [et al.]
Időtartam: 142 perc
Sohaország léte forog kockán, amikor mágikus kincsek tűnnek el titokzatos módon: Jake kardja,
Izzy tündérpora – sőt még a Cubby térképén szereplő utak is! Hogy mentse a menthetőt, Jake
elvállalja az „örök küldetés”-t Sohaország varázserejének forrása, a legendás Örök fa
védelmében. Lélegzetelállító expedíciója során egy bűvös barlangba, a tenger mélyére és a
Végzet hegyének csúcsára is eljut! Ám Jake-nek szüksége van megbízható segédei – és a TE –
segítségedre is, hogy sikerrel járjon, és kicselezze Hook kapitányt.

János vitéz (1973)
Rend.: Jankovics Marcell
Időtartam: 74 perc

DVD 1584

Miközben Kukorica Jancsi kedvesét öleli a folyóparton, az őrzésére bízott nyáj szétszéled.
Jancsinak ezért bujdosnia kell és sok nehéz kalandban, számtalan viszontagságban van része.
Segít Franciaországból kiűzni a törököt, s mikor meggazdagodva hazatérhet, szép kedvesének,
Iluskának csak sírhantját találja. Bánatában újra vándorlásra adja magát, s így jut el a mesék
birodalmába, ahol megtalálja végre Iluskáját.

Jay Jay a kis repülő 1. (1998)
DVD 3047
Rend.: Hugh Martin [et al.]
Időtartam: 120 perc
Tart.: Fényképezés; Terry dala; Bújócska; Nagy Jakab szülinapi
meglepetése; Kapd el a bogarat; Morcos O’Malley; Röpcsi első napja az
iskolában; Szuperszonikus Jay Jay; Jay Jay és a csillagok éjjel; A hős Dönci
Nyáron, mikor lágy szellő fújdogál Harmatváros megelevenedik. Itt él Jay-Jay a kis repülő,
valamint számtalan kedves barátja akik benépesítik az eget és a földet. Repülj messzire, szárnyalj
mint a madárkák. Veled lesznek a barátaid, akikkel csodálatos kalandokat fogsz átélni. Emelkedj
a magasba és engedd, hogy a képzeleted olyan magasan szárnyaljon, amilyen magasan Jay-Jay
és barátai repülnek a kéklő égen.

Jay Jay a kis repülő 2. (1998)
DVD 3048
Rend.: Hugh Martin [et al.]
Időtartam: 120 perc
Tart.: Izgő-mozgó szárny edzés; Terry fája; Szuper légibukfenc; Jay Jay
rosszat álmodik; Evan szárnyakat kap; Röpcsi újra látja a nagy képet;
Helycsere nap; Röpcsi hiányzó barátja; Hiányzol; A Lábújj-hegy csúcs

Jay Jay a kis repülő 3. (1998)
DVD 3049
Rend.: Hugh Martin [et al.]
Időtartam: 120 perc
Tart.: Terry kincsvadászata; Jay Jay új kerekei; Ha követ a hold; Valami
különleges; Baba vigyázás; Jay Jay kiérdemli a szárnyait; Dönci tánci; Felfelé
eső vízesés; Más színű repülő; Csuklás mizéria

Jay Jay a kis repülő 4. (1998)
DVD 3050
Rend.: Hugh Martin [et al.]
Időtartam: 120 perc
Tart.: Fogas kérdés; Jake bácsi csapata; Imádom a vicces képedet; Röpcsi
szivárványa; Karácsonyi kaland 1-2.; A pajtás rendszer; A nagy Tarrytown-i
áramszünet; Jay Jay találkozik a felhőkirállyal

Jay Jay a kis repülő 5. (1998)
DVD 3102
Rend.: Hugh Martin [et al.]
Időtartam: 120 perc
Tart.: Ott vagyunk már?; Probléma Pangabulán; Jay Jay dinoszaurusz
vadászata; Súlyos fánkok; Röpcsi felfedezi az óceánt; Jay Jay a gyors futár;
Kutya vitte kutya; Dönci sapkaüldözése; A három kicsi repülő; El vagyok
árasztva

Jégkorszak (2002)
Rend.: Chris Wedge
Időtartam: 78 perc

DVD 2637

Sid, a nagydumás, kétbalkezes kőkorszaki lajhár lekési a jégkorszak elől melegebb éghajlatra
távozó társait. Szerencséjére összefut Manfréddal, a magának való, marcona mamuttal.
Ráakaszkodik a biztonságot nyújtó nagydarab állatra, hogy aztán némi viszontagság után együtt
találjanak rá egy magára maradt embercsemetére. Manfred és Sid komoly viták után
elhatározzák, hogy visszaviszik a gyermeket a családjához. Útközben, nem éppen emberbaráti
szeretetből, csatlakozik hozzájuk Diego, a kardfogú tigris is.

Jégkorszak 2. Az olvadás (2006)
Rend.: Carlos Saldanha
Időtartam: 87 perc

DVD 2638

Olvadni kezd a jégtakaró, a világ egyetlen hatalmas élményfürdővé változik. A mamut, a kardfogú
tigris és a lajhár nap mint nap csúszdák, gejzírek és szökőkutak között bulizik. Ennek ellenére
Manfréd búnak ereszti az ormányát, magányosnak érzi magát. Még szerencse, hogy föltűnik a
színen Ellie, a mamutlány és két elmaradhatatlan kísérője, az oposszum Ropsz és Eddie.
Miközben Manfréd és Ellie némi nehézség után egymásra talál, Sid rájön, hogy csupán vékonyka
jéggát választja el őket az áradástól. Ha a gát átszakad, az édenkertből siralomvölgyet csinál a
hatalmas áradat.

Jégkorszak 3. A dínók hajnala (2009)
Rend.: Carlos Saldanha
Időtartam: 90 perc

DVD 2319

Míg Manny és Ellie egy minimamut érkezését várják, Sid, a lajhár a maga eszetlen módján alapít
családot: elcsór néhány dínótojást. Diego viszont azon töri a fejét, nem vész-e ki belőle minden
vadság, ha tovább marad barátai társaságában. A kis csapat kénytelen kihúzni Sidet a bajból,
amelybe saját magát keverte: az ügy érdekében behatolnak egy föld alatti világba, ahol túl közeli
kapcsolatba kerülnek pár dínóval, megküzdenek állatokkal és növényekkel, beneveznek egy
ámokfutóversenyre, és összehaverkodnak egy kalandra éhes, dínóvadász menyéttel, a félszemű
Buckkal.

Jégkorszak 4. Vándorló kontinens (2012)
Rend.: Steve Martino, Michael Thurmeier
Időtartam: 90 perc

DVD 3602

Motkány majdnem eléri a makkot, amit olyan makacsul üldöz, de már megint baj lesz a vége:
csakhogy ezúttal az egész világ pórul jár miatta. Megmozdulnak a kontinensek, és az ősidők
legjobb haverjai, Sid, Manny meg Diego – a lajhár, a mamut és a kardfogú – elsodródik otthonról.
A tengeren kalózok, szirének és a jeges világ legnagyobb kalandjai várják őket. Mannyt viszont
várja a családja: úgyhogy a három jó barát nem hagyja magát letéríteni a hazavezető útról.

Jégkorszak 5. : a nagy bumm (2016)
Rend.: Michael Thurmeier
Időtartam: 91 perc

DVD 5286

A horda nem hordja el magát: a jégkorszak sztárjai (Sid, Manny és Diego) valamint rokonaik,
szerelmeik és a tápláléklánc összes gyöngyszeme pályája legnagyobb, leglátványosabb
kalandjába keveredik. Akkorába, amibe beleremeg a Föld! Motkányt ugyanis a makk-hajsza
ezúttal a világűrig repíti, ahol persze szokásához híven kozmikus láncreakciót indít el. A kalandok
közepette Manny a férjhez készülő lányától való elszakadást gyakorolja, Diego rájön, hogy a
kardfog nem feltétlenül akadálya a családalapításnak, Sid pedig kénytelen szembenézni a
ténnyel, hogy az összes barátja rátalált az igaz szerelemre, csak ő nem. De aztán szembenéz egy
dögös lajhárlánnyal...

Jégkorszak. Állati nagy karácsony (2011)
Rend.: Karen Disher
Időtartam: 24 perc

DVD 3497

Sid, a megállíthatatlanul nagydumás őslajhár véletlenül nagy galibát okoz, és ezzel nemcsak
Manfréd barátja karácsonyát teszi tönkre, de még a Mikulás is a rosszcsontok közé sorolja. Ő
azon nyomban ki szeretné köszörülni a csorbát, és megindul az Északi-sark felé: de csak ront a
helyzeten. A mamut és barátai kénytelenek közbeavatkozni, de már nemcsak Siden kell
segíteniük: az egész világ karácsonya a tét.

Jégvarázs (2013)
Rend.: Jennifer Lee, Chris Buck
Időtartam: 98 perc (Disney DVD)

DVD 4009, DVD 4857

Anna, a félelmet nem ismerő optimista nagy útra indul a marcona hegyi emberrel, Kristoffal és hű
rénszarvasával, Svennel, hogy együtt megtalálják nővérét, Elsát, a Hókirálynőt, aki örök telet
varázsolt az Arendelle-i Királyságra. Anna és Kristoff az everestihez hasonló körülmények között
titokzatos trollokkal és egy mókás, Olaf nevű hóemberrel is találkoznak, és a természet erejével
kell dacolniuk, hogy megmenthessék a birodalmat a pusztulástól.

A Jetson család és a pankrátor robotok (2017)
Rend.: Anthony Bell
Időtartam: 69 perc

DVD 5178

Irány a jövő! Mikor George feléleszti a 100 évvel ezelőtt lefagyasztott Big Show-t, az űrkorszak
legnagyobb bunyója veszi kezdetét! Big Show ugyanis nem pazarolja az időt: megszerzi a WWEbajnoki címet a jelenlegi robo-bajnoktól, és nem mellesleg még Orbit City felett is átveszi az
uralmat. Jetsonéknak vissza kell utazniuk a múltba, hogy a WWE legnagyobb sztárjaival,
Sheamuszel, Alicia Foxszal, Roman Reignsszel, Seth Rollinsszal és a Uso-testvérekkel közösen
visszavágjanak Big Show-nak. Vajon új barátaikkal együtt sikerül-e helyrepofozniuk ezt az
intergalaktikus időcsavart?

Jönnek a kacsák (2018)
Rend.: Christopher Jenkins
Időtartam: 88 perc

DVD 5630

Peng, a megrögzött agglegény lúd a csapat legvagányabb és legfelelőtlenebb tagja, aki akkor is
légi akrobatika mutatványokkal szórakoztatja magát és a többieket, amikor a vándorlással kéne
foglalkoznia. Bolondozása miatt két kiskacsa elszakad a saját csapatától és ugyan a bájgúnárnak
semmi kedve pótpapát játszani, kénytelen szárnyai alá venni a totyogókat. A furcsa trió nekivág
egy veszélyekkel és izgalmas kalandokkal teli útnak: még az első hó megérkezése előtt
biztonságos búvóhelyet kell találjanak, nyakukban egy vérszomjas vadmacskával, aki
kacsavacsoráról ábrándozik.

Justin, a hős lovag (2013)
Rend.: Manuel Sicilia
Időtartam: 92 perc

DVD 3988

Egy messzi-messzi királyságban a bürokraták vették át az uralmat, a lovagokat pedig száműzték.
Az ifjú Justinnak minden vágya, hogy olyan hős lovag váljon belőle, mint egykoron nagyapja volt,
az apja azonban azt akarja, hogy fia az ő nyomdokaiba lépve az ügyvédi pályát válassza. Justin a
lovagi mesterség mellett dönt, és elindul megkeresni nagyapja elveszett kardját. A kétbalkezes
lovagjelölt nem is sejti, hogy miközben ő sárkányon tanul repülni, és kardforgató edzésekre jár, Sir
Herkules hadseregével elfoglalta az otthonát, és azzal fenyegetőzik, hogy elpusztítja az egész
királyságot

