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2 kaliber (2013)                                                                                     DVD 3945     
Rend.: Baltasar Kormákur 
Szereplők: Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton. Időtartam: 105 
perc 
 
A Kábítószer-ellenes Hivatal ügynöke, Bobby Trench beépül a maffiába. A Tengerészet 
hírszerzője, Michael Stigman bűnözőnek adja ki magát. Mindketten az életüket kockáztatják, és 
átvernek mindenkit, hogy lebuktassanak egy nemzetközi drogbandát. Csak az a baj, hogy 
leginkább egymást húzzák csőbe, és mire rájönnek, addigra a nyomukban a mexikói kartell, a CIA 
és a saját cégeik. Ha életben akarnak maradni, szükségük van egymásra, keménynek, gyorsnak 
és ravasznak kell lenniük. Még szerencse, hogy a bűnözők között töltött hosszú idő alatt 
mindketten megtanultak néhány piszkos trükköt. 

 

 
3 nap a halálig (2013)                                                                          DVD 4224    
Rend.: McG 
Szereplők: Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld. Időtartam: 112 perc 
 
Ethan Runner az ügynökség legjobb embere, aki gyógyíthatatlan betegségben szenved. Úgy dönt, 
hogy feladja eddigi életét, mert újra akarja építeni elhidegült kapcsolatát feleségével és lányával. 
Amikor a titkosszolgálat kínál neki egy kísérleti, életmentő gyógyszert egy utolsó küldetésért 
cserébe, nem tudja visszautasítani. Két feladattal kell megbirkóznia: fel kell kutatnia a világ egyik 
legveszélyesebb terroristáját, miközben bizonyítania kell feleségének, hogy családapaként is 
megállja a helyét. 

 

 

 
Az 5. hullám (2016)                                                                                                  DVD 4783    
Rend.: J. Blakeson 
Szereplők: Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston. Időtartam: 
108 perc 
 
Eddig négy hullámban támadtak az idegenek, egyre kegyetlenebb eszközökkel tizedelve az 
emberiséget. A legrosszabb azonban még hátravan. A reménytelen helyzetben menekülni próbáló 
Cassie kétségbeesetten keresi elrabolt öccsét. Miközben az ötödik hullám elkerülhetetlenül 
közeleg, összefog egy sráccal, aki talán az egyetlen reménye az életben maradásra – már ha meg 
tud bízni benne. 

 

 

 
10 dolog, amit utálok benned (1999)                                                  DVD 2461   
Rend.: Gil Junger 
Szereplők: Julia Stiles, Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt. Időtartam: 93 
perc 
 
Biancát hiába hívják randira a környék srácai. Nem mintha túlságosan tartózkodó lenne, de az apja 
a fejébe vette, hogy míg nővére, Kat otthon ül, húgának is tilos a bulizás. Kat azonban kiállhatatlan, 
goromba pokróc, nincs senki, aki ki merne kezdeni vele. Amíg színre nem lép egy srác, aki jobban 
akarja Biancát a többieknél. A csöppet sem szent cél érdekében felbérel egy rettenthetetlennek 
látszó fiatalembert, hogy csábítsa el a mogorva Katet. A terv sem egyszerű, de a végrehajtása 
még annál is bonyolultabb.  

 



 

 
12 dühös ember (1997)                                                                                         DVD 4614    
Rend.: William Friedkin 
Szereplők: Courtney B. Vance, Ossie Davis, George C. Scott. Időtartam: 117 
perc 
 
A tizenkét esküdtnek látszólag sima gyilkossági ügyben kell ítéletet hoznia. A vádlott bűnössége  
egyértelmű, Az egyik esküdtben felmerül a gyanú: ha minden ennyire egybevág, nem ártana 
alaposabban megbeszélni a tárgyalóteremben hallottakat, mielőtt a halálba küldenek egy 
embert. Kezdetben tizenegyen vannak egy ellen, ám a helyzet fokozatosan változni kezd: ahogy 
sorba veszik a bizonyítékokat és a tanúvallomásokat, újabb részletek merülnek fel az üggyel 
kapcsolatban és az egymásnak feszülő érvek és indulatok többször elszabadulnak. Nemcsak egy 
gyilkossági ügyről szól ez a feszült és izgalmas dráma, hanem a bennünk lévő 
előítéletekről, félelmekről, szerepeinkről, vagy éppen rejtegetni kívánt gyöngeségeinkről... 

 

 
A 13-as (2009)                                                                                      DVD 3128    
Rend.: Géla Babluani 
Szereplők: Sam Riley, Ray Winstone, Curtis Jackson. Időtartam: 93 perc 
 
Vince, a fiatal és pénztelen villanyszerelő egy olyan boríték birtokába jut, melynek tartalma örökre 
megváltoztatja a sorsát. A boríték titokzatos utasításokat rejt, és Vince csak annyit tud, hogy 
segítségével egy vagyont kereshet. Hamarosan az alvilági szerencsejátékok legsötétebb 
bugyraiban találja magát, ahol az élete a tét.  

 

 

 
21 - Las Vegas ostroma (2008)                                                          DVD 1463    
Rend.: Robert Luketic 
Szereplők: Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Tim Sturgess. Időtartam: 118 
perc 
 
Ben Campbell a tandíjra valót szeretné előteremteni, így aztán tagja lesz a legtehetségesebb 
matekosokból álló csapatnak, akik Vegas kifosztására szőnek merész tervet. Zseniális 
statisztikaprofesszorukkal, néhány hamis igazolvánnyal, valamint saját intelligenciájukkal és 
bonyolult kártyaszámolási technikájukkal felfegyverkezve Ben és barátai sikerrel fognak ki a 
szigorúan őrzött játéktermeken. A fiúnak már csak annyi a dolga, hogy fejben tartsa a számokat, 
és egy lépéssel mindig a kaszinók előtt járjon – mielőtt minden kicsúszna a kezéből. 

 

 

 
22 Jump Street - a túlkoros osztag (2014)                                                   DVD 4314    
Rend.: Phil Lord, Christopher Miller 
Szereplők: Jonah Hill, Channing Tatum, Peter Stormare. Időtartam: 107 perc 
 
A rossz rendőr is hasznos - ha tejfeles képű. A kopasz osztag tagjai különlegesek: olyan éretlenek, 
hogy feltűnés nélkül elvegyülhetnek a fiatalkorú bűnözők között. Jenko nem túl eszes, de legalább 
kemény, társa Schmidt még pufi is. A véletlen úgy hozta, hogy agyatlan módszereikkel valahogy 
sikerült lebuktatniuk egy középiskolai kábítószer-bandát, így főnökük, Dickson kapitány új 
bevetésre küldi őket. A páros ezúttal egy nagyon gyanús főiskola felé veszi az irányt. 

 

 

 
27 idegen igen (2008)                                                                         DVD  1348    
Rend.: Anne Fletcher 
Szereplők: Katherine Heigl, James Marsden, Edward Burns. Időtartam: 106 
perc 
 
Jane idealista, végtelenül romantikus és mindenkinél önzetlenebb. Már 27 alkalommal állt 
boldogan az oltár előtt – koszorúslányként.  Ám amikor a főnöke, George, akiért titokban rajong, 
szerelemre lobban Jane húga, Tess iránt,  kénytelen végre a saját boldogsága – és álomesküvője 
– érdekében is lépéseket tenni. Egy emlékezetes estén Jane éppen kénytelen ingázni két esküvői 
fogadás között a Manhattan-Brooklyn vonalon, a nem mindennapi teljesítménynek pedig véletlenül 
szemtanúja lesz Kevin, a riporter, aki nagyszerű sztorit szimatol. Szerinte Jane, az esküvőfüggő 
története temérdek kaput nyit majd meg előtte a magazinon belül. 



 

 
40 és annyi (2012)                                                                                DVD 3714   
Rend.: Judd Apatow 
Szereplők: Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow. Időtartam: 128 perc 

 
Több évnyi házasság után Pete és Debbie a negyedik X-hez érkezik, és hirtelen bepánikol. 
Miközben a maguk humoros módján próbálnak egyensúlyozni a munka, a szülők és a gyerekek 
között, azt is ki kell találniuk, mit kezdjenek életük hátralévő részével. A 40 és annyi 
szívmelengető, vicces történetet mesél a házasság és gyermeknevelés nehézségeiről és 
örömeiről. 

 

 
A 42-es (2013)                                                                                      DVD 3745    
Rend.: Brian Helgeland 
Szereplők: Chadwick Boseman, Harrison Ford, Christopher Meloni. Időtartam: 
123 perc 
 
1946-ban Branch Rickey , a Brooklyn Dodgers tulajdonosa megsértette az íratlan szabályt, 
miszerint az első osztályú baseball ligában színes bőrű játékos nem játszhat, amikor leszerződtette 
Jackie Robinsont  a csapatába. A két férfi azonnal a támadások kereszttüzébe került, nem kímélte 
őket a közvélemény, a sajtó, sőt a többi játékos sem. A minden oldalon leplezetlen rasszizmussal 
szembesülő Robinson azonban hihetetlen bátorságról tett tanúbizonyságot, és a tehetségével 
maga mellé állította a szurkolókat és a csapattársait is. Végül kritikusai is elhallgattak, és azzal, 
amit a baseballban elért, az egész világot megváltoztatta.  

 

 
47 ronin (2013)                                                                                    DVD 4023    
Rend.: Carl Rinsch 
Szereplők: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano. Időtartam: 114 
perc 
 
Mikor egy álnok hadúr meggyilkolja mesterüket és száműzi őket a földről, 47 vezető nélkül maradt 
szamuráj esküt tesz arra, hogy bosszút áll, és visszaszerzi népük becsületét. Miután otthonaikból 
elüldözve szétszóródtak a világban, a roninok Kai, az általuk korábban megvetett félvér szolga 
segítségét kérik abban, hogy egy mitikus lényekkel, alakváltó boszorkányokkal és természetfölötti 
szörnyűségekkel benépesített világon átverekedve magukat beteljesíthessék sorsukat. 

 

 

 
Az 54. hadtest (1989)                                                                                             DVD 5443    
Rend.: Edward Zwick 
Szereplők: Matthew Broderick, Denzel Washington, Morgan Freeman. 
Időtartam: 117 perc 
 
A polgárháború idején járunk. Shawn ezredes szokatlan megbizatást kap: neki jutott az a kétes 
megtiszteltetés, hogy a polgárháború első, feketékből álló egységét csatába vezesse. Az 54. 
Massachusetts-i hadtesthez főleg olyan fickók csatlakoznak, mint amilyen Trip, aki nemrég szökött 
meg „gazdáitól“ és a rabszolgaság helyett inkább a rabszolgaság elleni harcnak szenteli életét. 
Trip elképesztő fanatizmusa, energiája és győzni akarása hamarosan átragad a többiekre is. Ez a 
lelkesedés segít akkor is, amikor életük legnagyobb döntése elé kerülnek: ha vállalják, egyetlen 
véres, embertelen ütközettel megváltoztathatják a történelmet 

 

 
90 perc a mennyországban (2015)                                                                 DVD 4981    
Rend.: Michael Polish 
Szereplők: Hayden Christensen, Kate Bosworth, Dwight Yoakam. Időtartam: 
117 perc 
 
Don Piper 1989. január 18-án az életét vesztette, amikor autója frontálisan ütközött egy kamionnal. 
A mentésre érkezők nyilvánították halottnak, majd letakarták a holttestet, ami 90 percig feküdt a 
helyszínen. Don ez idő alatt a mennyországban járt, ahol megboldogult rokonokkal találkozott. 
Mindezt onnan tudjuk, hogy egy lelkész imája visszahozta Dont az életbe, hogy elmondhassa ezt 
az élményt. Don számára azonban ez a csoda szinte elviselhetetlen következményekkel járt. A 
baleset után iszonytató fájdalmakat és szörnyű érzelmi traumákat kellett elszenvednie.  



 

 
 
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. 

 

 
300 (2007)                                                                                      DVD 2828/1-2 
Rend.: Zack Snyder 
Szereplők: Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West. Időtartam: 112 perc 
 
Mire képes 300 katona? Bármire. Leonidasz, spártai király háromszáz harcosával bebizonyítja, 
hogy nincs az a túlerő, ami biztos győzelmet jelent. Hiába özönli el a hatalmas perzsa sereg 
Görögországot, ő és emberei szembe mernek szállni velük. Kevesen vannak, de bátrak, mindenre 
elszántak és még többre képesek. Nem akarnak életbe maradni: ha annyi időre sikerül feltartaniuk 
a hódítókat, míg a görögök sereget gyűjtenek, máris győztesnek érezhetik magukat. 
Öngyilkosságra készülnek, de az ellenség emberi közül nagyon sokat magukkal visznek a 
túlvilágra. Thermopülai-szorosnál i. e. 490-ben történt hősi önfeláldozás bemutatása. 

 

 
300 - a birodalom hajnala (2013)                                      DVD 4040, DVD 4107    
Rend.: Noam Murro 
Szereplők: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey. Időtartam: 98 perc 
 
A 300 című filmeposz új fejezetében, a dicsőségért való harc a tengeren folytatódik. 
Themisztoklész, a görög hadvezér a perzsa hódítók félelmetes hadseregével néz farkasszemet, 
melynek élén királyuk, az istenként tisztelt Xerxész, valamint Artemiszia, a hajóhad bosszúszomjas 
parancsnoka áll. Themisztoklész tudja, hogy csak úgy győzheti le a perzsa armadát, ha a görög 
városállamok összefognak. A támadás élére áll, amely végül döntően megváltoztatja a háború 
kimenetelét. 

 

 
400 nap (2015)                                                                                                           DVD 4787    
Rend.: Matt Osterman 
Szereplők: Brandon Routh, Caity Lotz, Ben Feldman. Időtartam: 87 perc 
 
Négy asztronauta egy szimulációs bevetésen vesz részt, mely során négyszáz napig egy földalatti 
állomáson tapasztalhatják meg, hogyan hat egy távoli, elhagyatott bolygón az elszigeteltség az 
ember pszichéjére. Az idő múlásával kétségeik támadnak. Valóban a föld alatt vannak? Tényleg 
csak egy szimulációs gyakorlatról van szó? A valóság és a fikció összemosódik mikor már saját 
épelméjűségükben sem lehetnek biztosak. 

 



 

 
500 nap (nyár) (2009)                                                                           DVD 2762    
Rend.: Marc Webb 
Szereplők: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend. 
Időtartam: 91 perc 
 
Ebben a szerelemről és végzetről szóló csavaros romantikus vígjátékban egy fiatal üdvözlőkártya-
író reménytelenül és egyre kétségbeesetten keresi álmai vágyát, a nagy Ő-t, aki akár új 
munkatársa, a bájos Summer is lehetne! Ám 500 napos, szokványosnak távolról sem nevezhető 
kapcsolatuk alatt sok minden egészen új megvilágításba kerül. Mindketten megértik, hogy a 
boldogsághoz vezető út tökéletesen kiszámíthatatlan, totálisan ellenőrizhetetlen – és 
kimondhatatlanul mulatságos! (De nem feltétlenül ebben a sorrendben.) 

 

 
A 657-es járat (2015)                                                                                                DVD 4702   
Rend.: Scott Mann 
Szereplők: Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro, Kate Bosworth. Időtartam: 89 
perc 
 
A film egy kétségbeesett apa történetét meséli el, aki lánya orvosi kezelésére igyekszik elegendő 
pénzt összegyűjteni. Belemegy egy kaszinó kirablásába, ám a dolog rosszul sül el, így társaival 
kénytelenek elrabolni egy buszt. 

 

 

 
1492 - A paradicsom meghódítása (1992)                                           DVD 283 
Rend.: Ridley Scott 
Szereplők: Gérard Depardieu, Sigourney Weaver, Armand Assante. Időtartam: 
150 perc 
 
1492 augusztusában legénységével, háromárbocos vitorlásával és két kísérőhajójával útnak indult 
Spanyolországból egy tengerész, hogy bizonyítsa a világnak elméletét. Úgy gondolta létezik egy 
új, az addig jártnál jóval rövidebb és biztonságosabb tengeri útvonal a kincseket rejtő Napkelet 
felé. Hét hosszú évbe telt, míg sikerült meggyőznie Izabella spanyol királynőt, hogy támogassa 
expedícióját. A hetekig tartó kalandos út során azonban nem jutott el eredeti céljához, hanem egy 
addig ismeretlennek számító vidékre sodródott, ahol paradicsomi állapotok fogadták. A viharos 
életű tengerészt Kolombusz Kristófnak hívták, a Paradicsom pedig nem volt más, mint Amerika!  

 

 
Abszurd alak (2015)                                                                                                 DVD 4667    
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Jamie Blackley, Joaquin Phoenix, Parker Posey. Időtartam: 96 perc 
 
Abe Lucas, az érzelmileg teljesen kimerült filozófiaprofesszor hiába is keresné az értelmet és az 
örömöt életében. Miután egy kisvárosi főiskolára megy tanítani, a férfi két nővel is kapcsolatba 
kerül. Rita Richards, a magányos tanár a boldogtalan házasságából vezető kiutat látja benne, míg 
Jill Pollard, Abe legjobb tanítványa közeli barátja lesz. Egy különös véletlen mindent megváltoztat, 
mikor Abe és Jill fültanúi lesznek egy idegen által folytatott beszélgetésnek, ami teljesen magával 
ragadja őket. Ezt követően Abe olyan döntésre szánja el magát, melynek révén végre teljes életet 
élhet, ugyanakkor döntése események egész sorát indítja el, melyek őt is, Jillt is és Ritát is 
mindörökre megváltoztatják. 

 

 
Acélmagnóliák (1989)                                                                                            DVD 5300   
Rend.: Herbert Ross 
Szereplők: Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine. Időtartam: 113 perc 
(Sony klasszikusok) 
 
A gyönyörű Shelby, határozott édesanyja, MLynn, Truvy, a szépségszalon tulajdonosa, Claire, a 
dúsgazdag özvegyasszony, a csípős nyelvű Ouiser és az újonnan a csapathoz csatlakozott 
Annelle alkotja a baráti kört. Bár mind nagyon különböző egyéniségek, mégis olyan szoros kötelék 
tartja őket össze, amelyet sem korbeli, sem vagyonbeli különbségek nem tudnak szétválasztani. 
Tudják, hogy csak egymásra számíthatnak. Egymásban kell megtalálniuk azt a többletet, amitől azt 
mondhatják: Hát igen, ezért érdemes volt megszületni; ezért érdemes élni! 

 



 

 
Adaline varázslatos élete (2014)                                                                      DVD 4452    
Rend.: Lee Toland Krieger 
Szereplők: Blake Lively, Michiel Huisman, Kathy Baker. Időtartam: 108 perc 
 
A film a 29 éves Adaline varázslatos életét meséli el, aki egy majdnem végzetes baleset után nem 
öregszik tovább. A 20. században a lány egy nagy világkörüli utazásba fog, miközben megőrzi 
titkát. Azonban találkozik egy férfival, aki mindörökre megváltoztatja életét. 
 

 

 
Adni jó (2010)                                                                                                             DVD 3124    
Rend.: Nicole Holofcener 
Szereplők: Catherine Keener, Amanda Peet, Oliver Platt. Időtartam: 87 perc 

 
Kate és Alex Manhattanben él, régi bútorokat vásárol fel és ad el újra. Ki szeretnék bővíteni 
lakásukat, melyben pattanásaitól szenvedő tinédzser lányukkal élnek, és megveszik a szomszéd 
lakást. Csak még egy kicsit várni kell, míg az előző lakó, a 91 éves, rozoga Andra meg nem hal. 
Kate és családja egyre jobban megismeri Andrát és unokáit. Az ellenszenv, bizalmatlanság, 
barátság és együttérzés váltakozik közöttük – sok humorral elbeszélve.  

 

 

 
Agyő, nagy ő! (2007)                                                                            DVD 1140 
Rend.: Peter Farrelly és Bobby Farrelly 
Szereplők: Ben Stiller, Michelle Monaghan, Malin Akerman. Időtartam: 111 
perc 
 
A sokévnyi agglegényélet és apjának és legjobb barátjának állandó zrikálása lassacskán megérleli 
Eddie-ben a felismerést, hogy bizonyára túl válogatós. Így aztán amikor véletlenül megismerkedik 
a csábos Lilával, Eddie nem teketóriázik sokat, megkéri a lány kezét. Ám amint az ifjú pár jobban 
megismeri egymást, Eddie kezd rájönni, hogy szörnyű hibát követett el. Nem sokkal azután, hogy 
elérnek az egzotikus mexikói üdülőbe, Eddie beleszeret a talpraesett Mirandába, akinek fogalma 
sincs arról, hogy a férfi nászúton van. Eddie-nek tehát valahogy ki kell szabadulnia néhány napos 
házasságából anélkül, hogy elveszítené álmai asszonyát.  

 

 
Ágyúgolyó futam (1981)                                                                                       DVD 1992   

Rend.: Hal Needham 
Szereplők: Burt Reynolds, Farrah Fawcett, Roger Moore. Időtartam: 92 perc 
 
Őrült társaság verődik össze az Egyesült Államokban egy náluk is őrültebb autóversenyre. A 
verseny teljesen illegális, ezért több ezer közlekedési rendőr feni már a fogát a versenyzőkre. A 
játék lényege: a többieket kilökni az útról és lehetőleg elsőként célba érni 3000 mérfölddel arrébb. 
Ez az Ágyúgolyó-futam, ahol a világ legkülönbözőbb pontjaiból érkező legelszántabb versenyzők 
mérik össze a tudásukat. 

 

 

 
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! 

 

 



 

 
Air America (1990)                                                                              DVD 2774 
Rend.: Roger Spottiswoode 
Szereplők: Mel Gibson, Robert Downey, Nancy Travis. Időtartam: 108 perc 

 
Gene Ryack a CIA titkos, - hivatalosan nem létező - légitársaságának, az Air America pilótája 
Laoszban a vietnámi háború idején. Veszélyes útjai során bárkit és bármit szállít, tudva, hogy ezzel 
az életét kockáztatja. Soha sem tudja előre, hogy melyik útja lesz az utolsó. Gene-t csak a 
meggazdagodás érdekli. Nem számolt azonban azzal, hogy mellérendelnek egy újoncot, Billy-t, 
akivel együtt belekeverednek egy nemzetközi összeesküvésbe és nem csak a saját életük, hanem 
több száz ártatlan emberé is komoly veszélybe kerül. Persze ha ügyesen keverik a lapokat, akár 
meg is menekülhetnek és másokat is megmenthetnek. 

 

 
Aki legyőzte Al Caponét (1987)                                                                         DVD 5625    
Rend.: Brian De Palma 
Szereplők: Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery. Időtartam: 114 perc  
 
Az alkoholtilalom idején Chicagónak két polgármestere volt. Az egyiket szabadon választották, a 
másik viszont szabadon választott: azt tehetett amit akart. Ez utóbbit Al Caponénak hívták. Az 
alvilág pápája kezében tartotta az egész várost - korrupt zsaruk, ügyészek, bírók serege tett meg 
mindent, hogy Al Capone érinthetetlen maradjon. Bár mindenki tisztában volt azzal, hogy a 
gyilkosságok, zsarolások és illegális italmérések mind Capone számláját terhelik, a férfi nyugodt 
lehetett: soha senki nem tudott (és nem is akart) vádat emelni ellene, a sajtó pedig úgy kezelte, 
mint egy igazi sztárt. A fiatal, ambiciózus szövetségi ügynök, Eliot Ness nagy elhatározással 
érkezett a városba. Azt tervezte, hogy rács mögé juttatja Al Caponét. Nem sejtette, hogy a 
korrupció közvetlen munkatársai, beosztottai és főnökei körében is dühöng. 

 

 
Akire büszkék vagyunk?! (2004)                                                                          DVD 80  
Rend.: Mitch Rouse    
Szereplők: Matt Dillon, Steve Zahn, Christina Applegate. Időtartam: 94 perc 
 
David élete csigavonalban halad fölfelé. A bankban egyre jobb pozícióba kerül, új házat vesz és 
gyönyörű menyasszonyával már az esküvőjüket tervezgetik. David nagy napra készül. Ő és 
minden kollégája biztos benne, hogy csak őt választhatja a bank vezetése "A hónap dolgozója" 
cím nyertesének, segítőkészsége, figyelmessége és munkabírása miatt. De döbbenetes módon 
ennek épp az ellenkezője történik! Eddig építgetett élete egy pillanat alatt romba dől, és a lejtőn 
nincs megállás. 

 

 

 
Az alapító (2016)                                                                                                     DVD 5338  
Rend.: John Lee Hancock 
Szereplők: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch. Időtartam: 112 
perc   
 
Az illinois-i üzletember, Ray Kroc megismerkedik a Kalifornia déli részén hamburgerezőt 
üzemeltető McDonald fivérekkel az 1950-es években. Krocot lenyűgözi az étterem gyors 
kiszolgálási rendszere, s ügyesen manőverezve átveszi az irányítást a vállalkozás felett. 
Hamarosan milliárdos birodalommá és a világ egyik legismertebb márkanevévé fejleszti a 
McDonald’s-t. 

 

 
Áldott teher (1995)                                                                                                  DVD 1994    

Rend.: Bethany Rooney 
Szereplők: Bess Armstrong, Scott Baio, Gabrielle Carteris. Időtartam: 87 perc 
(Danielle Steel gyűjtemény) 
 
Az élet egyik legnagyobb áldása egy gyermek születése. De sajnos vannak, akik számára a 
szülővé válás nehézségeket is rejt magában. A frissen házasodott Andy-t és Diana-t sokkolja a hír, 
miszerint nem lehet gyerekük. A szülővé válás érdekében megtapasztalják az örökbefogadás 
szépségeit és árnyoldalait is. Brad és Pilar késői gyermekvállalásra adják a fejüket. Bár tudják, 
hogy kockázatos vállalkozás, mégis belevágnak. Charlie szeretne gyermeket, felesége azonban 
visszautasítja. Vajon elég erős a szerelmük ahhoz, hogy együtt maradjanak. 



 

 
Alfa (2018)                                                                                                                    DVD 5680    
Rend.: Albert Hughes 
Szereplők: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela. 
Időtartam: 93 perc 
 
Húszezer évvel ezelőtt az élet bizonytalan volt és kiszámíthatatlan. Az ősember törzsekben élt, 
vadászott, tüzet rakott és az égiekben bízott. Élete első vadászatán vesz részt Keda. Egy 
megvadult  bölény szakadékba taszítja. Társai azt hiszik, meghalt, ezért magára hagyják. De ő él 
és élni akar. A vadon ellenséges világában elindul hazafelé. Útja során sebesült farkas szegődik 
mellé.  A két fáradt, beteg, kiszolgáltatott lény különös barátságot köt, és segítik egymást a 
túlélésért folytatott küzdelemben. 

 

 
Alice (1990)                                                                                           DVD 1200 
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Mia Farrow, Alec Baldwin, Blythe Danner. Időtartam: 102 perc 
 
Alice Tate tizenhat éven keresztül volt hűséges férjéhez, aki nem veszi semmibe. A kétgyermekes 
anya számára most egy új élet, egy új utazás kezdődik. Beleszeret egy elvált szaxofonosba, de 
katolikus neveltetése és családja iránti felelősségérzete miatt nem mer viszonyt kezdeni vele. 
Hátfájdalmai miatt keresi fel Dr. Yangot, de a kínai csodadoktor mélyen Alice szemébe néz, és egy 
főzetet itat meg az asszonnyal. Alice – akárcsak a mesebeli névrokona – egy szürreális világban 
találja magát: más megvilágításból szemlélheti saját múltját, és számos megdöbbentő felfedezést 
tesz.  

 

 
Alice Csodaországban (2010)                                          DVD 2858, DVD 4192    
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. 
 

 

 
Alien : Covenant (2017)                                                                                        DVD 5274   
Rend.: Ridley Scott 
Szereplők: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup. Időtartam: 
117 perc 
 
A Covenant gyarmatosító űrhajó a galaxis egy távoli pontja felé tart, amikor a legénység felfedez 
egy csodálatos bolygót. A paradicsominak tűnő világról azonban hamar kiderül, hogy igazából 
sötét és veszélyes hely, melynek egyetlen lakója a szintetikus David, a tragikus végű Prometheus-
expedíció egyetlen túlélője. De vajon tényleg csak az android tartózkodik ezen a titokzatos 
bolygón? A legénység tagjai hamarosan egy minden képzeletet felülmúló borzalomra bukkannak, 
és kétségbeesetten próbálnak elmenekülni a pokoli helyről... 

 



 

 
Alita : a harc angyala (2019)                                                                               DVD 5827      
Rend.: Robert Rodriguez 
Szereplők: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly. Időtartam: 117 
perc 
 
A távoli jövőben tér magához Alita, a különleges kiborg, amikor Dr. Ido rátalál. Az új világ teljesen 
ismeretlen számára, így a múltjában kutatva próbál fogódzkodót találni. A lány összebarátkozik a 
talpraesett Hugóval, és a két fiatal fokozatosan egyre közelebb kerül egymáshoz, ám az Alita 
nyomában járó halálos erők fenyegetést jelentenek kapcsolatukra. Ekkor ébred rá a lány, hogy 
különleges harci képességekkel rendelkezik, amiket szerettei védelmezésére és e sötét, romlott 
világ elleni küzdelemre fordíthat. 

 

 
Aljas nyolcas (2015)                                                                                               DVD 4763    
Rend.: Q.uentinTarantino 
Szereplők: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh. Időtartam: 
161 perc 
A  Polgárháború befejezését követően egy hatosfogat vág utat magának a wyomingi télbe. Az 
utasai, John Ruth, a fejvadász és foglya, Daisy Domergue Red Rock városa felé tart, hogy ítéletet 
hirdessenek felette. Útközben két idegenbe botlanak: Marquis Warrenbe, az egykori kékkabátos 
katonából lett fejvadászba és Chris Mannixbe, a déli lázadóba. Az előttük álló vihar elől a négyes 
Minnie magányos rőfösboltjában húzza meg magát, ahol négy ismeretlen alak fogadja őket: Bob, 
aki Minnie boltját igazgatja, amíg a nő távol van, Oswaldo Mobray, Red Rock hóhéra, Joe Gage, a 
marhapásztor és Sanford Smithers, a Konföderáció egykori generálisa. Ahogy egyre hangosabban 
kezd el tombolni odakint a vihar, a nyolc utazó úgy döbben rá arra, hogy talán soha nem fognak 
eljutni Red Rockba… 

 

 
Aljas utcák (1973)                                                                                                       DVD 138 
Rend.: Martin Scorsese 
Szereplők: Robert de Niro, Harvey Keitel, David Proval. Időtartam: 107 perc 
    
A rendező önéletrajzi ihletésű filmje a New York-i Kis Itália első generációs gyermekeiről mesél. 
Charlie, a helyi maffiafőnök unokaöccse a kitörésről álmodozik, ám az utca törvényei más sorsot 
szánnak neki. Epilepsziás barátnőjét Charlie családja nem hajlandó befogadni, a lány 
unokatestvére, a kiszámíthatatlan és felelőtlen Johnny Boy pedig újra és újra bajba sodorja őket. 
Vajon sikerül-e elmenekülni végzetük elől, vagy keserű sorsuk előre elrendeltetett? 
 

 

 
Alkonyat (2008)                                                                                     DVD 1862   
Rend.: Chaterine Hardwicke 
Szereplők: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke. Időtartam: 117 perc 
 
Bella Swan mindig is más volt, mint a többiek. Mikor anyja újraházasodik, elküldi a lányát, hogy az 
apjával éljen egy washingtoni kisvárosban. Bella nem számít túl sok izgalomra az új helytől, míg 
meg nem ismerkedik a titokzatos Edward Cullennel. A fiú sötét titkot rejteget, ugyanis vámpír. 
Edward úgy érzi, Bellában végre megtalálta azt a lelki társat, akire már 90 éve vár. Hamarosan 
meglehetősen szokatlan, de annál szenvedélyesebb románc alakul ki a két fiatal között. Ez a 
kapcsolat komoly megpróbáltatás elé állítja Edwardot: nem csupán a benne tomboló vérszomjas 
ösztönnel, de a környéken megjelenő, Bellára vadászó ellenséges vámpírokkal is meg kell 
küzdenie. 

 

 
Alkonyat [2.] Újhold (2009)                                                                 DVD 2839     
Rend.: Chris Weitz 
Szereplők: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Időtartam: 130 
perc 
 
Amikor Edward önkéntes száműzetésbe vonul Bella biztonsága érdekében, a lány egyre-másra 
hívja ki a sorsot maga ellen, csak hogy újra láthassa szerelmét. Egyre közelebb kerül gyerekkori 
barátjához Jacobhoz, a titokzatos Quileute törzs tagjához, akinek szintén megvan a saját, féltve 
őrzött titka. Amikor egy véletlen találkozás során Bella szemtől-szembe kerül korábbi ellenségével 
és egy természetfeletti erőkkel bíró farkas menti meg szörnyű helyzetéből, világos lesz: Bella még 
mindig nagy veszélynek van kitéve. Versenyre kel az idővel, hogy megtudja a Quileute törzs titkát 
és a valódi okot, amiért Edward elhagyta őt. 



 

 
 
Alkonyat [3.] Napfogyatkozás (2010)                                                 DVD 3133     
Rend.: David Slade 
Szereplők: Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Időtartam: 119 perc 
 
Minden egy döntéssel kezdődik. Végre újra együtt Bella Swan és Edward Cullen. A halandó Bella 
élete visszatér a régi kerékvágásba, minden olyan, mint mielőtt a vámpír család, Cullenék 
elhagyták volna Forks városát. Azonban egy valami változott. Jacob Black egy vérfarkas, a 
vérfarkasok ősi ellenségei pedig a vámpírok. A lány két tűz közé került, hiába próbálja barátját és 
szerelmét kibékíteni egymással. Mindent elveszíthet. Lassacskán kettészakítja az Edward iránt 
érzett szereleme és Jacobhoz kötődő barátsága. Nem akar választani, és vajon mi lesz a viszály 
vége? Képesek-e a vámpírok és a vérfarkasok békében élni egymás mellett, úgy hogy ugyanazt a 
halandót szeretik? 

 

 
Alkonyat [4.] Hajnalhasadás 1. rész. (2011)                                             DVD 3524    
Rend.: Bill Condon 
Szereplők: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Időtartam: 112 
perc 
 
Bella Swan és a vámpír Edward Cullen végre az ifjú házasok boldog életét élhetnék, ám árulások 
és tragédiák sorozata egész világukat romba döntheti. Az esküvő után Bella és Edward nászútra 
Rio de Janeiróba utaznak. Bella hamarosan észreveszi, hogy várandós, és a kis híján végzetes 
szülés során Edward teljesíti a lány régi kívánságát: halhatatlanná teszi. Lányuk, a különleges 
Renesmee érkezése azonban veszélyes események lavináját indítja el. A Cullenek és 
szövetségeseik szembekerülnek a vámpírvezetők, a Volturik félelmetes tanácsával, és úgy tűnik, 
elkerülhetetlen sorsdöntő összecsapásuk.   

 

 
Alkonyat [4.] Hajnalhasadás 2. rész (2012)                                                  DVD 3612     
Rend.: Bill Condon 
Szereplők: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Időtartam: 110 
perc 
 
Bella miután életet adott lányának, Rensmee-nek, megerősödve és új képességek birtokában, 
vámpírként élheti életét Edward oldalán. A Volturik tanácsa azt állítják, a Cullenek vétettek a 
vámpírtörvények ellen. Úgy vélik, hogy Bella és Edward gyermeke halhatatlan, természetfeletti 
képességeit születése után kapta, ezért a gyermeknek meg kell halnia. A Volturik csak a kínálkozó 
alaklomra vártak, hogy örökre leszámolhassanak a Cullenekkel. Edward Jacobbal az oldalán 
szövetségeseket gyűjt, hogy együtt küzdjenek meg a Volturikkal a mindent eldöntő, utolsó nagy 
csatában, ahol már nem csak családja, hanem a vámpírok és a vérfarkasok sorsa a tét. 

 

 
Államérdek (1997)                                                                                  DVD 482    
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris. Időtartam: 116 perc 
 
Luther Whitney a mestertolvaj „visszavonulása”” előtti utolsó akciójára készül egy dúsgazdag 
üzletember villájában. Összepakolja a zsákmányt, és már éppen indulni készül, amikor rájön, hogy 
nincs egyedül a házban. Egy kissé illuminált párocska titkos légyottra készül a rejtekajtó mögötti 
hálószobában. Szemtanúja lesz egy erotikusan induló, jelenetnek, mely végül a nő megöléséhez 
vezet. Hírtelen biztonsági emberek jelennek meg, akik megpróbálják eltüntetni a bizonyítékokat. 
Nem véletlen a nagy felhajtás, ugyanis az áldozat egy gazdag üzletember felesége volt, a 
szeretője pedig nem más, mint az Egyesült Államok elnöke. 

 

 

 
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. 

 



 

 
Állj, vagy jövök! (1999)                                                                          DVD 572   
Rend.: Les Mayfield  
Szereplők: Martin Lawrence, Luke Wilson, Dave Chappelle. Időtartam: 90 perc 
  
Logan az igazi peches tolvaj. Amikor eltulajdonít egy húszmilliót érő gyémántot, a rendőrök 
elfogják, de előtte még sikerül az értékes követ elrejtenie egy építkezésen. Szabadulása után 
elindul a kő keresésére. Időközben befejeződött az építkezés, és a gyémánt fölött most a kerületi 
rendőrség áll. Logan nem adja fel egykönnyen. Nyomozónak öltözik. A rablóból lett átmeneti 
pandúrnak persze így sincs szerencséje; azonnal bevetésre küldik, és mivel mostanában rájár a 
rúd, még sikerrel is jár. A rabló el is nyeri büntetését: előléptetik. A Los Angeles-i rendőrség 
legnagyobb pofájú, legizgágább rendőre elindul a karrier útján. Pedig ő csak egyvalamit szeretne: 
hogy bejusson végre az épület szellőzőrendszerébe. 

 

 
Álljon meg a nászmenet! (1997)                                                          DVD 1079    
Rend.: P. J. Hogan 
Szereplők: Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz. Időtartam: 100 
perc 
 
Julianne Potter és Michael O’Neal a legjobb barátok. Kilenc éve, egyetemista korukban 
elhatározták, hogy ha 28 éves korukig egyikük sem köti össze az életét valaki mással, 
összeházasodnak. Most 28 évesek. Aztán – derült égből a villámcsapás – Michael egy napon 
bejelenti, hogy megnősül. Julianne rádöbben, hogy eddigi életét óriási tévedésben és önámításban 
élte: hiszen szerelmes a legjobb barátjába! Négy napja van arra, hogy csavaros eszének minden 
fortélyát bevetve visszaszerezze Michaelt. 

 

 
Az állomásfőnök (2003)                                                                                         DVD 3183     
Rend.: Tom McCarthy 
Szereplők: Peter Dinklage, Patricia Clarkson, Bobby Cannavale. Időtartam: 86 
perc 
 
Fin McBride próbál a saját szabályai szerint élni, de ez nem könnyű: apró termete miatt az 
emberek többsége csak a törpét látja benne. A férfi ezért nem keresi a kapcsolatokat. A vonatokért 
rajong. Amikor váratlanul megörököl egy elhagyott vasútállomást New Jersey-ben, a csendes 
magány reményében odaköltözik. Ott azonban egy frusztrált festőnő és egy szószátyár hot-dog 
árus kényszerű társasága várja. A három emberben a magányon túl látszólag semmi közös 
nincsen. Hamarosan mégis barátra lelnek egymásban.   

 

 
Álmatlanság (2002)                                                                                DVD 642 
Rend.: Christopher Nolan 
Szereplők: Al Placino, Robin Williams, Hilary Swank. Időtartam: 113 perc 
 
Egy tizenhét éves lány gyilkosának felkutatására érkezik egy kis alaszkai faluba Will Dormer, a  
Los Angeles-i nyomozó. A helyi rendőrök segítségével hamarosan sikerül is csapdát állítani a 
tettesnek, ám a ködös tengerparton a gyilkos helyett Dormer véletlenül saját partnerét lövi agyon. 
Ráadásul az egyetlen szemtanú maga az üldözött gyilkos, a közelben élő regényíró, Walter Finch.  
Ezzel kezdetét veszi egy pszichológiai macska-egér játszma, amelyet Finch irányít. A tét egyre 
növekszik, Dormer nyomozó egyre jobban belegabalyodik az események szálaiba, és a feszült 
helyzet miatt a helyi rendőrnővel, a tapasztalatlan, de éles eszű Ellie Burr-rel is folyamatos 
konfliktusokba keveredik. 

 

 
Álmatlanság (2017)                                                                                                 DVD 5213    
Rend.: Baran bo Odar 
Szereplők: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney. Időtartam: 91 
perc 
 
Vincent Downs, a Las Vegas-i maffiába beépült titkosrendőr egyszerre vív harcot korrupt zsarukkal 
és vérengző gengszterekkel – miközben ő maga sem szentéletű. Amikor társával az egyik 
legbrutálisabb helyi maffiózó család kábítószerét nyúlják le, azok megtorlásként elrabolják Downs 
fiát. A férfi kénytelen versenyt futni az idővel: egyetlen akciókkal tarkított éjszakája van arra, hogy 
megmentse gyermekét és a törvény kezére juttassa a bűnözőket. 

 
 



 

 
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. 

 

 

 
Álmok otthona (2011)                                                                                            DVD 3543   
Rend.: Jim Sheridan 
Szereplők: Daniel Craig, Naomi Watts, Rachel Weisz. Időtartam: 87 perc 
 
Will Atenton munkával töltött manhattani életét adja fel, hogy családjával New Englandben, egy 
csendes kertvárosi házban kezdjen új életet. Felesége takarítás közben fedezi fel, hogy a házban 
előttük szintén egy család élt. Szomszédnőjük számol be arról, hogy elődeik brutális gyilkosság 
áldozatai lettek. Willt nem hagyja nyugodni a felderítetlen bűntény: nyomozni kezd, és egyre 
durvább információk birtokába jut. Már nem képes eldönteni, hogy a múlt szellemei kínozzák-e, 
vagy a történtek valamilyen módon a múltjához kapcsolódnak. Közben családja folyamatos 
fenyegetettségben él, mintha a ház is ellenük fordult volna… 

 

 

 
Az Álmosvölgy legendája (1999)                                                                     DVD 5663    
Rend.: Tim Burton 
Szereplők: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson. Időtartam: 101 
perc 
A Hudson keleti partvidékének tágas völgyei egyikében húzódik meg az a titokzatos, eldugott, 
csendes kis szurdok, melyet Álmosvölgynek hívnak. Mesebeli, varázslatos táj tele mindenféle helyi 
mendemondával, kísértetjárta helyekkel, éji babonával. Ide érkezik 1799 egyik vészjósló napján 
New Yorkból a legújabb tudományos nyomozási módszerek iránt elkötelezett Ichabod Crane 
felügyelő, hogy kivizsgálja a kis faluban történt rejtélyes eseteket. Három rendkívül különös 
gyilkosság zaklatta fel a békés kis közösség nyugalmát. Mindhárom áldozatnak levágták a fejét, és 
a fejek eltűntek. A falubéliek váltig állítják, tudják, ki követte el a rémséges tetteket: nem más, mint 
a legendás Fejnélküli Lovas! 

 

 
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)              DVD 4824, DVD 4825 
Rend.: Walt Becker 
Időtartam: 88 perc 
 
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. 

 

 
Amadeus (1984)                                                                               DVD 849/1-2  
Rend.: Milos Forman 
Szereplők: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge. Időtartam: 153 
perc 
 
Peter Shaffer darabja a tehetséget állítja szembe a szorgalommal, a szellemi naqyságot a kisstílű 
hatalomvággyal. Shaffer és Forman egy szertelen, zseniális, életet habzsoló Mozartot mutatnak be 
nekünk, rengeteg zenével ragadva meg Mozart és kora varázslatos világát.  1781-ben járunk, 
amikor Mozart II. József udvarába érkezik. Salieri, az udvari zeneszerző kétségbeesetten 
tapasztalja, hogy az isteni tehetség, amire mindig is vágyott, egy alpárian trágár, huncutkodó 
tréfamesternek adatott meg. Az írigységtől elvakult középszerű zenész tönkre akarja tenni 
Mozartot, kerül, amibe kerül. 

 

 
Az Amazonas kincse (2003)                                                                               DVD 5851    
Rend.: Peter Berg 
Szereplők: The Rock, Seann William Scott, Christopher Walken. Időtartam: 
100 perc 
 
A behajtóként dolgozó Beck mielőtt visszavonulna, elvállal még egy utolsó melót: megbízója 
kalandor fiát, Travist kell visszahoznia az Amazonas mélyéről. Beck dolga azonban korántsem 
egyszerű, a srácnak ugyanis esze ágában sincs hazamenni, mivel közel jár hozzá, hogy 
rábukkanjon egy milliókat érő szobrocskára. Kezdetét veszi tehát az őrült hajsza, a kincskereső, az 
embervadász, a sűrűben bujkáló gerillák, a helyi kiskirály, egy skót dudás, egy bombázó 
csaposlány és egy csapat túlfejlett humorérzékű pávián kergetőzik a fák között, a kincs körül, az 
aranybányákban és egy katonai táborban.  

 

 
Amerika Kapitány : az első bosszúálló (2011)                                  DVD 3461   
Rend.: Joe Johnston 
Szereplők: Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving. Időtartam: 119 
perc 
 
Amerika Kapitány a szabadságért küzd ebben az akciókban bővelkedő, nagyszabású moziban, 
melyben Chris Evans ölti magára a szuperkatona szerepét, akit a gonosz legyűrésére teremtettek. 
Mikor világunkat belengi egy megsemmisítő erő gonosz árnya, a földkerekség legnagyszerűbb 
harcosa hadat üzen az azt irányító HIDRA szervezetének, melyet az ördögi Vörös Koponya vezet. 

 



 

 
Amerika Kapitány [2.] : a Tél Katonája (2014)                                   DVD 4208    
Rend.: Anthony Russo, Joe Russo 
Szereplők: Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan. Időtartam: 130 
perc 
 
Steve Rogers most Washingtonban éli csendes hétköznapjait és próbál alkalmazkodni a modern 
világ kihívásaihoz. Azonban amikor a S.H.I.E.L.D. egyik munkatársát megtámadják, a férfi egy 
olyan összeesküvés közepén találja magát, amely az egész világot fenyegeti. Újra feltűnik a színen 
a Bosszúállók-ból ismert szövetségese, a Fekete Özvegy is, akivel minden erejükre szükségük 
lesz, hogy felderítsék a konspirációt és leküzdjék a megsemmisítésükre küldött bérgyilkosok hadát. 
Amikor rájönnek, hogy valójában mivel állnak szemben, felismerik, hogy további partnerekre lesz 
szükségük, ha győzni szeretnének.  

 

 
Amerika Kapitány [3.] : polgárháború (2016)                   DVD 4963, DVD 4964    
Rend.: Anthony és Joe Russo 
Szereplők: Chris Evans, Robert Downey jr., Scarlett Johansson. Időtartam: 142 
perc 
Steve Rogers az újjáalakult Bosszúállók csapatának élén próbál gondoskodni az emberiség 
biztonságáról. Azonban egy újabb incidens következik be, amelynek nem várt következményei 
lesznek. A Bosszúállókon egyre nő a politikai nyomás, hogy egy kormányzati szerv irányítsa őket, 
akiknek be kell számolniuk akcióikról. Az új rend megosztja a Bosszúállókat, a csapat két részre 
szakad. Az egyik csoport élén Steve Rogers áll, aki úgy véli, a Bosszúállóknak szabadon kellene 
tevékenykednie, hogy védelmezhessék az emberiséget. A másik frakció élén Tony Star, aki az 
irányítás és elszámoltathatóság eszméjét támogatja. A nézőknek döntenie kell, hogy melyik 
tábornak drukkolnak, miközben a háború immár két fronton zajlik. 

 

 
Amerika kedvencei (2001)                                                                                   DVD 5301   
Rend.: Joe Roth 
Szereplők: Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones. Időtartam: 99 
perc (Sony klasszikusok) 
Gwen Harrison és férjével, Eddie Thomas az ügyeletes hollywoodi álompár. Ám a látszat csal: a 
színfalak mögött már régen nem szerelem, hanem dörgő vihar dúl kettejük között. A féltékenység, 
az irigység és az állandó veszekedések hullámainak lecsendesítésére két önfeláldozó ember 
rendeltetett: a filmsztárok ügynöke, Lee Phillips és Kiki Harrison, a narcisztikus Gwen testvére. 
Kikinek és Lee-nek mindent latba kell vetnie, hogy rábírja a sztárokat, még egyetlen estére, utolsó 
közös filmjük bemutatójára enyhüljenek meg egymás iránt. S a fordulat csak ekkor következik be: 
Kiki egyszerre szemben találja magát Eddie bánatos-szelíd tekintetével, s a világ forogni kezd 
vele… 

 

                     
Az amerikai (2010)                                                                                DVD 3284     
Rend.: Anton Corbijn 
Szereplők: George Clooney, Volante Placido, Thekla Reuten. Időtartam: 103 
perc  
 
Balul elsült munkája után Jack egy vadregényes olasz kisvárosba vonul vissza és elvállal még egy 
utolsó feladatot: egy titokzatos összekötő számára kell fegyvert építenie. Forró szerelmi viszonyba 
keveredik egy helybéli nővel, ami elsőre veszélytelennek tűnik, az árnyékból kilépve azonban 
megkísérti a sorsot. Jack kisvártatva egy szövevényes ügyben találja magát, és egyre 
kétségbeesettebben próbál menekülni titkos múltja elől. 

 

 

 
Amerikai gengszter (2007)                                                            DVD 1286/1-2  
Rend.: Ridley Scott 
Szereplők: Russell Crowe, Denzel Washington, Cuba Gooding Jr. Időtartam: 
150 perc 
 
Frank Lucasra nem figyelt fel senki, míg a belváros egyik fekete főgengszterének hallgatag sofőrje 
volt. Ám amikor főnöke váratlanul meghal, Frank kihasználja a hatalmi struktúrában keletkezett 
rést, és felépíti saját birodalmát. Zsenialitásának és szigorú üzleti etikájának köszönhetően ő lesz a 
belvárosi drogkereskedelem ura. Richie Roberts a becsületes zsaru, akit a társai kinéznek maguk 
közül. Roberts meggyőződése, hogy valaki az ismert maffiacsaládok fölé került. Lucas és Roberts 
is szigorú erkölcsi kódex szerint él, ez különbözteti meg őket társaiktól, ettől lesznek mindketten 
magányos harcosok a törvény két oldalán.  



 

 
Amerikai história X (1998)                                                                                     DVD 2211    

Rend.: Tony Kaye 
Szereplők: Edward Norton, Edward Furlong, Beverly Dangelo. Időtartam: 114 
perc 
 
Derek Vinyardot, a karizmatikus neonáci bandavezért különös kegyetlenséggel elkövetett rasszista 
indíttatású gyilkosságért zárják börtönbe. Szabadulását követően az új elveket valló, múltjáért 
szégyenkező Derek rádöbben, hogy meg kell mentenie öccsét, Dannyt, mielőtt bálványozott bátyja 
útját követve megbocsáthatatlan bűnöket követne el. 

 

 

 
Amerikai mesterlövész (2014)                                                                            DVD 4414     
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman. Időtartam:127 perc 
 
Chris Kyle feladata az, hogy megvédje bajtársait, miközben ő a lázadók egyik legfőbb célpontja. A 
nyilvánvaló veszély és a hátra hagyott családjára nehezedő nyomás ellenére Chris négy lélekölő 
bevetésen is részt vesz Irakban, ahol magáévá teszi a SEAL „senkit sem hagyunk hátra” 
hitvallását. De feleségéhez, Tayához és gyerekeihez hazatérve Chris arra döbben rá, hogy a 
háború az, amit nem képes hátrahagyni. 

 

 

 

 
Amerikai pasztorál (2016)                                                                                    DVD 5357    
Rend.: Ewan McGregor 
Szereplők: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning. Időtartam: 
102 perc 
Meddig bízzon meg egy szülő a gyerekében? És mi az, amit még megbocsáthat neki?  Seymour 
egykor a gimnáziumi focicsapat sztárja volt, a helyi szépségkirálynőt vette feleségül, és az 
álompárnak hamarosan gyönyörű kislánya született, Meredith Seymour mintaszerű és irigylésre 
méltó élete akkor vesz drámai fordulatot, amikor Meredith csatlakozik egy radikális csoporthoz, 
amely a vietnámi háború elleni tiltakozásként a terrorizmustól sem riad vissza. Amikor a kisváros 
postahivatalát a postamesterrel együtt felrobbantják és Meredith eltűnik, az FBI a lányt teszi 
felelőssé. Seymour persze nem tudja elfogadni az egyértelműnek tűnő látszatot és 
magánnyomozásba kezd Meredith után. 

 

 
Amerikai pite (1999)                                                                                               DVD 5867    
Rend.: Paul Weitz 
Szereplők: Jason Biggs, Chris Klein, Natasha Lyonne. Időtartam: 95 perc 
 
Milyen lehet egy nő belülről? A kérdésre öt érettségi előtt álló srác keresi a választ. De egyelőre sehol 
nem találják...  Sajnos pillanatnyilag csak a szexlapokat, az internet nyújtotta határtalan lehetőségeket és 
saját fantáziájukat hívhatják segítségül, mert igazi nővel még egyiküknek sem volt dolga, és ahogyan a 
dolgok állnak, egy ideig valószínűleg nem is lesz még. A srácok azonban nem adják fel. Egy sikertelen 
házibuli után kézbe veszik sorsukat (is) és megfogadják, hogy a szalagavatóig - lesz ami lesz - elvesztik 
szüzességüket. Ezzel megindulnak a nőbefűzési akciók, amelyek során olyan problémákkal kell 
megküzdeniük, mint a korai magömlés, az orális szex és a szerelem. Persze végül hosszabb-rövidebb 
időre minden zsák megtalálja a maga foltját és mindenki elveszti, amit el kell veszítenie. 

 

 
Amerikai rémálom (2007)                                                                    DVD 1295 
Rend.: Craig Sheffer 
Szereplők: Ron Livingstone, Raymond Barry, Amanda Detmer. Időtartam: 94 
perc 

 
Johnny már négy éve hajtja az „amerikai álmot”, meglehetősen nagy sikerrel. Egészen addig, amíg 
a legjobb barátjának legénybúcsút nem rendez. Mielőtt az őrült éjszaka véget érne, tuti tervei 
csődöt mondanak, hála néhány különc alaknak (például egy transszexuális prostituáltnak, egy 
menekülő szűznek, egy szexi fegyveres bűnözőnek és egy pornókirálynak). Rossz- és jótett 
egyaránt elnyeri méltó büntetését – ahogy az egy vérbeli fekete komédiához illik. 

 



 

 
Amikor a farok csóválja… (1997)                                                        DVD 2390    
Rend.: Barry Levinson 
Szereplők: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche. Időtartam: 93 perc 
 
Amikor az Amerikai Egyesült Államok elnöke mindössze két héttel a választások előtt 
szexbotrányba keveredik, Conrad Brean, a Fehér Ház problémamegoldója kitalálja, hogy egy nem 
létező háború megrendezésével elterelhetik a közvélemény figyelmét a „bakiról”. Albánia úgyis 
messze van, a híradókba meg elég néhány véres kép. Ehhez pedig Stanley Motss, a hollywoodi 
producer a legmegfelelőbb segítőtárs. A csípős humorú vígjáték leleplezi, miként fonódik össze 
elválaszthatatlanul az amerikai politikai taktikázás a médiával, és hogy az így létrejött ördögi 
gépezet miként van hatással az egész világ alakulására. 

 

 

 
Amikor egy bérgyilkos is több a soknál (1992)                                 DVD 1338    
Rend.: John Dahl 
Szereplők: Nicolas Cage, Dennis Hopper, Lara Flynn Boyle. Időtartam: 94 perc 
 
Michael Williams, az egykori tengerészgyalogos állás nélkül maradt. Autóján nekivág a 
nagyvilágnak, hogy munkát keressen. Az isten háta mögötti kisvárosba, Red Rockba érkezve 
azonban utazása váratlan fordulatot vesz. A helyi bártulajdonos azt hiszi, ő az a bérgyilkos, akit 
felesége meggyilkolására fogadott fel. Michael számára égi áldás ez a pénz, zsebre teszi, és 
villámgyorsan kereket akar oldani. Ekkor jön az újabb csavar: megjelenik a színen Lyle, az igazi 
gyilkos és a botcsinálta bérencnek fizetnie kell. 

 

 

 
Amikor megállt a Föld (2008)                                                              DVD1857    
Rend.: Scott Derrickson 
Szereplők: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith. Időtartam: 98 perc 
 
Az univerzum távoli lakói akkor is ismernek és figyelnek minket, ha nem érzékeljük. És meg is van 
a véleményük rólunk. Klaatu meg akarja menteni a Földet. Hatalmas űrhajója a Central Parkban 
landol, onnan közli tervit a világgal: kiirt mindent, hogy azután újra benépesítse bolygónkat a most 
élő fajok klónjaival – kivéve az embereket, akik felelősek világuk egyre romló állapotáért. Az idegen 
robotjai meg is kezdik a teljes nagytakarítást. Sem katonák, sem tudósok nem képesek megállítani 
a jó szándékú pusztítást. Amikor egy nő és a fogadott kisfia az idegen tervének középpontjában 
találják magukat, rájönnek, hogy, ők talán meg tudják akadályozni a pusztítást.  

 

 

 
Amikor minden változik (2007)                                                                         DVD 1708    
Rend.: Helen Hunt 
Szereplők: Helen Hunt, Colin Firth, Matthew Broderick. Időtartam: 96 perc 
 
April, a philadelphiai tanárnő életébe a kapuzárási pánik kellős közepén toppan be rég elveszett 
szülőanyja, a bogaras műsorvezető. Aprilt férje elhagyta, szeretett mostohaanyja meghalt, semmi 
szüksége hát a nagyszájú anya kioktatására. Először egyik diákja jóképű és elvált apjának 
közeledése elől is elzárkózik, de idővel megtanulja elfogadni sorsát, csakúgy, mint bogaras anyját. 

 

 

 
Amin a muszlimok röhögnek (2005)                                                    DVD 420 
Rend.: Albert Brooks 
Szereplők: Albert Brooks, John Carroll Lynch, Sheetal Sheth. Időtartam: 91 
perc 
 
Az ismert komikus, Albert Brooks Washingtonba utazik, ahol a színészből politikussá avanzsált 
Fred Dalton Thompson különös diplomáciai feladatot ajánl neki. Pakisztánba és Indiába kéne 
utaznia abból a célból, hogy kiderítse: hogyan lehet megnevettetni a térség több, mint 300 millió 
muzulmánját! A kormány csupán egy 500 oldalas beszámolót kér cserébe, és mivel nem tud 
ellenállni a kilátásba helyezett kitüntetésnek, Brooks elvállalja a feladatot. Hogy ez sikerül-e neki, 
az egyenlőre legyen titok.   



 

 
Amit még mindig tudni akarsz a szexről (2012)                               DVD 3613   
Rend.: David Frankel 
Szereplők: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell. Időtartam: 96 perc 
 
Kay és Arnold hű társai egymásnak, ám az egymás mellett töltött évtizedek alatt kapcsolatuk kissé 
kihűlt, így Kay, aki a régi meghittségre vágyik férjével, szeretné feldobni a házasságukat. Amikor 
tudomást szerez a Great Hope Springs nevű kisvárosban praktizáló híres párterapeutáról, 
megpróbálja meggyőzni a szkeptikus, szokásaihoz mereven ragaszkodó Arnoldot, hogy utazzanak 
el egy egyhetes házasságterápiára. Már az utazásra sem könnyű rávenni makacs férjét, az igazi 
feladat azonban mindkettejük számára az, hogy képesek legyenek megszabadulni gátlásaiktól a 
hálószobában, és felszítsák a régi tüzet, ami miatt annak idején egymásba szerettek. 

 

 
Amit nem akarsz tudni a szüleidről (2018)                                                 DVD 5836    
Rend.: Fred Wolf 
Szereplők: Alec Baldwin, Salma Hayek, Jim Gaffigan. Időtartam: 93 perc 
 
Frank és Nancy egyetlen gyermeke épp most kezdi meg drága egyetemi tanulmányait. A büszke 
szülők a beiratkozás után visszatérnek békésnek és gazdagnak tűnő kertvárosi életükbe. 
Csakhogy a kissé iszákos házaspár anyagi helyzete valójában siralmas, ezért egyre 
hajmeresztőbb módokon igyekeznek fenntartani életszínvonalukat – vagy legalább annak látszatát 
– és előteremteni a pénzt lányuk tanulmányaira. Többek között azt a mesterinek tűnő tervet eszelik 
ki, hogy kiadják az épp nyaraló szomszéd házát – amikor aztán egy félreértés miatt őket rabolják 
el, szembe kell nézniük a nyilvánvaló igazsággal, amire eddig nem voltak hajlandók. 

 

 
Amit tudni akarsz a szexről… de sosem merted megkérdezni (1972)   

Rend.: Woody Allen                                                                                              DVD 1254 
Szereplők: Woody Allen, John Carradine, Lou Jacobi. Időtartam: 84 perc 
 
Woody Allen szexügyi szakértő és szerelemi mindentudó a legfontosabb kérdésekre keresi a 
választ. A hét epizódból álló filmfüzér szerelmi furcsaságokat mutat be. Az afrodiziákumok 
használata igencsak hasznára válik egy udvari bolondnak, aki megtalálja a kulcsot a királynő 
szívéhez, de az erényövéhez sajnos nem. A különös ösztönök akkor válnak igazán fontossá, 
amikor a jó doktor beleszeret egy csalárd bárányba, a „Mi a perverzióm?” c. televíziós 
vetélkedőben pedig 20 kérdés vár megválaszolásra a fetisizmus témájában. Ezután egy szex-
kísérlet kerül górcsó alá, majd bevetésre váró spermiumok filozofálnak az ejakulációról. 

 

 
Amos & Andrew bilincsben (1993)                                                      DVD 758    
Rend.: E. Max Frye 
Szereplők: Nicolas Cage, Samuel L. Jackson, Michael Lerner. Időtartam: 92 
perc 
 
Andrew Sterling, a Pulitzer-díjas író nyugalomra vágyik, ezért újonnan vett hétvégi házába indul. 
Azonban a helyiek szemében első pillantásra ő csak egy gyanús fekete fickó, aki valószínűleg 
értékes cuccokat próbál ellopni, ezért azonnal riasztják a rendőrséget. A rendőrfőnök legjobb 
embereivel természetesen rögtön rajtaüt a házon. Ám amikor szembesül tévedésével, mentőötlete 
támad: szabadságot ígér a piti betörőnek, Amos Odellnek, ha az túszul ejti Sterlinget, majd 
megadná magát, megmentve így a rendőrség becsületét. 

 

 
Ananász expressz (2008)                                                                     DVD 2041 
Rend.: David Gordon Green 
Szereplők: Seth Rogen, James Franco, Gary Cole. Időtartam: 113 perc 
 
Dale-nek elvei vannak: 1. dolgozz minél kevesebbet. 2. szívj minél többet. 3. ne látogasd meg a 
csajod szüleit. De eljön az a nap, amikor az összes elvét kénytelen felrúgni. A dealere, a hozzá 
hasonlóan szuperlusta Saul egy fantasztikus, új anyaggal kínálja meg: az Ananász Expresszel. 
Ami ugyan üveges tekintetet és múlhatatlan jókedvet okoz, viszont ennek köszönhetően tanúja 
lesz egy gyilkosságnak, áldozata egy nyomába eredő kábítószer-kereskedő bandának, és még a 
barátnője apja is egy puskával üldözi. Egyre több őrült, lehetetlen, lövöldözéssel, robbanással, 
bujkálással és autós száguldozással járó kaland következik.  

 



 

 
Androméda törzs (2008)                                                                     DVD 2025   
Rend.: Mikael Salomon 
Szereplők: Benjamin Bratt, Eric McCormack, Christa Miller. Időtartam: 169 perc 
 
Az amerikai hadsereg egyik katonai műholdja váratlanul meghibásodik, és lezuhan Új-Mexikóban. 
Szakértők kezdik vizsgálni a szerkezetet, és egy halálos, új vírust fedeznek fel rajta. Az ismeretlen, 
űrből jött vírus gyorsan mutálódik. Mindenre elszánt tudósokból és katonákból különleges osztag 
alakul, melynek célja, hogy megértse és megállítsa a gyorsan mutálódó gyilkost. A kutatók, 
versenyt futva az idővel, mielőbb meg akarják állítani, mert ha kijut a bázisról, végveszélybe 
sodorja az egész emberiséget. 

 

 

 
Az angyal markában (2006)                                                                 DVD 2039   
Rend.: Ralph Hemecker 
Szereplők: Heather Locklear, Johnathon Schaech,Derek Hamilton. Időtartam: 
91 perc 
 
Reece Gilmore egy bostoni étteremben történt lövöldözés egyetlen túlélője. A szörnyű élmények 
hatására és egy új élet reményében nekivág az országútnak. Amikor a kocsija lerobban egy festői 
wyomingi kisvárosban, a korábban séfként dolgozó Reece a helyi büfében vállal munkátt. De 
ahogy megismeri a város lakóit, különösen a sármos írót, Brodyt, úgy érzi, talán itt az ideje, hogy a 
múltat maga mögött hagyva letelepedjen. Egy nap azonban túrázás közben gyilkosság szemtanúja 
lesz. Az eset mélyen megrázza, különösen, hogy a bűnténynek nem marad semmi nyoma. Amikor 
senki sem akar hinni neki, lassan ő maga is kezdi megkérdőjelezni saját épelméjűségét. 

 

 
Angyalok Amerikában (2003)                                                         DVD 441/1-2 
Rend.: Mike Nichols 
Szereplők: Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson. Időtartam: 337 perc 
 
Louis Ironson zsidó és Prior Walter tősgyökeres amerikai fiatalemberek, akik meleg 
életközösségben élnek. Louis nagymamájának temetése után Prior bevallja szeretőjének, hogy 
HIV vírussal fertőzött.  Al Pacino, Meryl Streep és Emma Thompson a főszereplői az utóbbi idők 
legfelkavaróbb, leggondolatébresztőbb minisorozatának, amely a 80-as évek Amerikájában 
játszódik, és olyan tabu témákat feszeget, mint betegség, vallás, másság, hatalom és korrupció. 

 

 

 
Angyalok és démonok (2008)                                                             DVD 2169    
Rend.: Ron Howard 
Szereplők: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer. Időtartam: 133 perc 
 
Robert Langdon szimbólumkutatót több száz éves nyomok megfejtésére kéri fel a vatikáni 
titkosszolgálat, hogy kiszabadítsák a Róma különböző pontjain fogva tartott négy bíborost, akiket a 
veszélyes titkos társaság, az illuminátusok ejtettek túszul. Mivel a fenyegető helyzetben a 
pápaválasztást felügyelő camerlengo senki más segítségére nem számíthat, Langdon 
szédületesen akciódús hajszára indul lepecsételt kripták, életveszélyes katakombák és a világ 
legszigorúbban őrzött könyvtárán keresztül, mely során minden perc végzetes veszélyeket 
tartogat! 

 

 

 
Angyalok városa (1998)                                                                         DVD 228 
Rend.: Brad Silberling    
Szereplők: Nicolas Cage, Meg Ryan, Dennis Franz. Időtartam: 110 perc 
 
Vajon hogyan tölthetik az angyalok végtelen idejüket? Feladatuk az, hogy járjanak-keljenek a 
Földön, kihallgassák az emberek gondolatait, megünnepeljék az életet, meggyászolják a halált, 
vigaszt nyújtsanak a rászorulóknak – ám sorsukba nem szólhatnak bele. De mi történik, ha egy 
angyal egyszer csak elkezd vágyódni a halandók mindennapi tapasztalatai után. És mi az, amit 
ezekért a tapasztalatokért egy angyal feláldozna? És mi az, ami egy racionális gondolkodású 
halandó nőt – egy gyakorlatias orvosnőt, aki két lábon áll a földön – arra késztet, hogy egy olyan 
férfihoz vonzódjon, akinek a puszta létezését is lehetetlen elfogadnia?  



 

 
Angyalszív (1987)                                                                                 DVD 2775    
Rend.: Alan. Parker 
Szereplők: Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet. Időtartam: 109 perc 
 
Az 50-es évek füstös brooklyni világában élő kiégett magándetektív, Harry Angel egy titokzatos 
megbízótól – egy bizonyos Louis Cyphre-től – azt a feladatot kapja, hogy keressen meg egy eltűnt 
énekest. Az eleinte rutinmunkának tűnő megbízatás hamarosan elképesztő rémálommá válik 
számára. Mindenki, akivel Harry beszélt, akiről úgy tűnik, hogy bármit is tud az eltűnt énekesről, 
hamarosan holtan bukkan fel. Kegyetlen, rituális gyilkosság áldozatai lesznek mindannyian, és a 
magándetektívben egyre erősödik a gyanú, hogy ezúttal nem egyszerű eltűnési esetről van szó, 
hanem egy sátánista szekta mozgatja a szálakat. De az is lehet, hogy valaki végig az orránál fogva 
vezette. Mire azonban Harry megfejti a rejtvényt, bejárja a pokol minden bugyrát. 

 

 
Anna és a király (1999)                                                                          DVD 169 
Rend.: Andy Tennant    
Szereplők: Jodie Foster, Chow Yun-Fat, Keith Chin. Időtartam: 142 perc 
 
Sziám, 1862: a világtól elzárt egzotikus királyság uralkodója, Mongkut a reformokról álmodik. Hogy 
trónörökösei európai nevelésben részesüljenek, palotájába hívja a nemrég megözvegyült angol 
tanárnõt, Anna Leonowens-t. A tanárnõ meg is érkezik, de minden másképp alakul, mint ahogy a 
király eltervezte. Ugyanis a parancsoláshoz szokott, makacs férfi egy elveihez valamint saját 
világához szigorúan ragaszkodõ nõvel találja magát szembe. Anna eleinte nem bírt szakítani a 
hazájából hozott, Nyugat és Kelet szembenállását hirdető előítéleteivel. Hamar kiderült, hogy az 
uralkodó is hasonlóképpen a saját előítéleteinek foglya, megvan a maga véleménye a Nyugatról, 
kiváltképpen erről a szemtelen angol nőről.  

 

 
Anna Karenina (1997)                                                                                     DVD 1029 
Rend.: Bernard Rose 
Szereplők: Sophie Marceau, Sean Bean, Alfred Molina. Időtartam: 104 perc 
 
Anna Karenina a gyönyörű arisztokrata hölgy, nagy tekintélyű idős férjével és kisfiával él a XIX. 
század végén Oroszországban. Azonban hiába bejáratos az Orosz Birodalom  legfelsőbb köreibe, 
élete mégis magányos és beteljesületlen. Váratlanul megismerkedik egy vonzó, előkelő 
származású katonatiszttel, Vronsky gróffal akivel az első látásra egymásba szeretnek. Bár 
tisztában vannak kapcsolatuk következményeivel, mégis szembefordulnak környezetükkel és 
vállalják szerelmüket. A botrányos kapcsolat híre hamar szóbeszéd tárgy lesz és tragédiába 
taszítja Anna életét.   

 

 
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. 

 

 

 
Annie Hall (1977)                                                                                                         DVD 168 
Rend.: Woody Allen   
Szereplők: Woody Allen, Diana Keaton, Tony Roberts. Időtartam: 92 perc 
 
Rendkívül zavaros Alvy Singer, a negyvenéves tévékomikus magánélete. Egyrészt idegbeteggé 
teszi New York állandó lüktetése, másrészt a közelmúltban elhagyta a barátnője. Ebben a 
felfokozott lelkiállapotban Alvy visszatekint az életére, a gyerekkorától kezdve egészen a 
különböző nőügyekig. Közülük is kiemelkedik az Annie Hallhoz fűződő kapcsolata. Egyfelől inába 
szállt a bátorsága, hogy elkötelezze magát, ám amikor Annie hátat fordított neki, minden áron 
vissza akarta szerezni. 

 



 

 
Anya a pácban (2009)                                                                           DVD 2501    
Rend.: Katherine Dieckmann 
Szereplők: Uma Thurman, Anthony Edwards, Minnie Driver. Időtartam: 90 perc 
 
Eliza a New York-i West Village-ben éli a kétgyermekes anyák mindennapjait. Bár imádja 
gyermekeit, úgy érzi, elveszítette önmagát a gyerekek életének szervezése, a játszótéri csaták és 
a parkolóhelyek utáni küzdelmek között. Férje nem hajlandó komolyan venni problémáit, kényszerű 
magányában újragondolja életét. Úgy dönt, hogy jelentkezik egy magazin versenyére. 500 
karakteres esszét kell írni „Mit jelent az anyaság számomra?” kérdéskörben. Miközben a 
válaszokon töpreng, újraértelmezi életét, s rádöbben arra, hogy érdemes megvívni a mindennapi 
harcokat, hiszen gyermekei mindenért kárpótolják. 
 

 

 
Anya, lánya, unokája (2007)                                                                 DVD 1144 
Rend.: Garry Marshall 
Szereplők: Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman. Időtartam: 113 perc 
 
Rachel igazi lázadó tinédzser és hisztikirálynő: iszik, bulizik, káromkodik. Amikor autóbalesetet 
okoz, alkoholista anyja, Lilly egy idahói mormon faluban élő édesanyjára bízza. Georgia nem az a 
tipikus aranyos nagyi; szigorú szabályok szerint él. Számára Isten az első, a munka pedig a 
második. Meg is gyűlik a baja nagyszájú unokájával. Rachel egy pillanat alatt felrázza az álmos 
kisvárost, és ahogy telik az idő, Georgia is kezdi megérteni, honnan ered a fiatal lányban dúló düh. 
Szörnyű családi titokra derül fény, melynek hatására még Lilly is visszatér a kisvárosba.  

 

 

 
Anyabuli (2014)                                                                                                         DVD 4209   
Rend.: Andrew Erwin, Jon Erwin 
Szereplők: Sarah Drew, Sean Astin, Patricia Heaton. Időtartam: 95 perc 
 
Allyson és barátnői csak egy nyugis, csajos estére vágynak finom vacsival és beszélgetéssel… az 
anyák megérdemelt kimenőjére. De hogy kiélvezhessék a tűsarkút, a beszélgetést és a végre nem 
papírdobozban tálalt ételt, a férjeikre kell bízniuk a gyerekeket három órára – hát mi baj történhet? 

 

 

 
Anyád lehetnék (2007)                                                                                           DVD 2293    
Rend.: Amy Heckerling 
Szereplők: Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Saoirse Ronan. Időtartam: 93 perc 
 
Rosie 40 éves egyedülálló anya Los Angelesben. Az élete nem egészen úgy alakult, ahogy 
tervezte. A tévéműsor, amelynek a producere, komoly bajba kerül. A szexista főnöke meg akarjam 
szüntetni azt, Rosie asszisztense pedig folyton szabotálja. Odahaza sem mennek sokkal jobban a 
dolgok. A volt férjnek gyereke lesz egy fiatalabb nőtől, miközben a Rosie-val közös lányuk, Izzie a 
serdülőkorba lép. Egy szép napon tehetséges ifjú színész, Adam Perl tűnik fel a 
szereplőválogatáson – és Rosienak nagyon megtetszik. A férfi megkörnyékezi a csinos 
producernőt, aki azonban kizártnak tart egy kapcsolatot ilyen korkülönbséggel.  

 

 

 
Anyám! (2007)                                                                                       DVD 1445   
Rend.: Vince Di Meglio 
Szereplők: Diane Keaton, Dax Shepard, Liv Tyler. Időtartam: 89 perc 
 
A 29 éves Noah Cooper nyakig ül a slamasztikában. Nem elég, hogy épp kirúgták gyógytornászi 
munkájából és felesége lökött unokatestvérének, Myronnak köszönhetően lakásában már így is telt 
ház van. Élete még jobban a feje tetejére áll, mikor őrjítően ragaszkodó anyja bejelenti, hogy 
elhagyja a férjét, és öt, Sammy Higgins névre hallgató kutyája társaságában hozzájuk költözik. 
Noah-nak egyszerre kell megbirkóznia a munkakeresés összes kínjával, a gyermekvállalást egyre 
jobban sürgető feleségével, és az anyjával, akinek szeretete egyszerűen nem ismer határokat! 

 



 

 
Anyám nyakán (2006)                                                                                             DVD 5737   
Rend.: Tom Dey 
Szereplők: Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel. 
Időtartam: 92 perc 
 
A jóképú Tripp 35 éves, és még mindig nem repült ki a családi fészekből. Ez nem csak az aktuális 
csajoknak ciki, de a szülők számára is egyre kínosabb. Ezért felfogadják a csinos és rafinált 
Paulát, akinek a specialitása az örökifjú fiúkat kiszakítani a családi fészek melegéből. A fondorlatos 
terv működne is, ha nem szólna közbe néhány aprócska, de váratlan tényező. 

 

 

 
Anyámon a tanárom (2007)                                                                 DVD 1047    
Rend.: Craig Gillespie 
Szereplők: Billy Bob Thornton, Seann William Scott, Susan Sarandon. 
Ídőtartam: 84 perc 
 
Kissrác korában a gömbölyded John Farley-nak és barátainak semmi esélyük sem volt a 
földkerekség legelvetemültebb emberével, Mr. Woodcockkal, a tornatanárral szemben. Néhány 
évvel később John visszatér szülővárosába, mint sikeres író – soványan és (szinte) kockás hassal. 
Csak egy dologgal nem számolt: anyja új udvarlójával, aki nem más, mint Woodcock! A fiú 
elhatározza, hogy kerül, amibe kerülj, véget vet a románcnak. Ehhez azonban Woodcocknak is 
akad egy-két keresetlen szava.   

 

 
Apádra ütök (2000)                                                                                                  DVD 5779   
Rend.: Jay Roach 
Szereplők: Robert De Niro, Ben Stiller, Blythe Danner. Időtartam: 103 perc 
 
A kórházi ápolóként dolgozó Greg Beckur arra készül, hogy megkérje barátnője, Pam kezét azon a 
hétvégén, amit a lány szüleinél töltenek. Azonban van egy kis bökkenő: először a lány apjának kell 
áldást adni a frigyre. A nem éppen őszinte vőjelölt már első ránézésre ellenszenves Pam 
macskamániás, ex-CIA ügynök apja, Jack Byrnes számára. Greg igyekezete balul elsűlt kalandok 
sorát indítja el, és az egész család szemében ő lesz a zűrkirály, akire mindenki ferde szemmel néz 
… az idegileg kikészült barátnője kivéve, aki minden baklövése ellenére szereti ezt az 
egyszemélyes természeti katasztrófát. 

 

 
Apavadászat (2017)                                                                                                 DVD 5454    
Rend.: Lawrence Sher 
Szereplők: Owen Wilson, Ed Helms, J. K. Simmons. Időtartam: 108 perc 
 
Kyle és Peter abban a hitben nőtt fel, hogy édesapjuk régen meghalt. Amikor anyjuk újra férjhez 
megy, bevallja nekik, hogy ez hazugság. Fiatalkorában meglehetőesen szabados életet élt, és 
maga sem tudja pontosan, ki az ikerpár apja. A két férfi felkerekedik, hogy kiderítse, ki lehet a 
sosem látott szülő. 

 

 

 
Apocalypto (2006) – feliratos                                                                   DVD 1876    
Rend.: Mel Gibson 
Szereplők: Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Carlos Emilio Baez. Időtartam: 
138 perc 
 
A maja birodalom több mint 1000 évig uralkodott Amerikában, létrehozott egy hihetetlenül fejlett 
társadalmi, kulturális és tudományos eredményeket elérő lenyűgöző civilizációt, mely végül szinte 
egyik pillanatról a másikra összeomlott. A film hőse egy fiatal férfi, akit egyik pillanatról a másikra 
tépnek ki addigi idillikus világából. Amikor szembesül azzal, hogy társaival együtt a 
legkegyetlenebb módon fogják az isteneknek feláldozni, mindenre elszántan próbál megmenekülni, 
és hazajutni a családjához, szerelméhez.  



 

 
Apokalipszis most (1979)                                                                   DVD 2529    
Rend.: Francis Ford Coppola 
Szereplők: Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen. Időtartam: 195 perc 
 
A vietnami háború idején Willard százados azt a különleges megbízást kapja, hogy felhajózva a 
Nang forrásvidékéig kutasson fel és gyilkoljon meg egy zöldsapkás ezredest, akinek tevékenysége 
a hadsereg számára egyre kínosabb. A háború borzalmaiba kétség kívűl beleőrült, ám az emberi 
által istenként imádott Kurtz az őserdei törzsekből szervezett hadseregével egyre borzasztóbb 
dolgokat művel. Esztelen vérengzésekkel tölti napjait. Ahogy Willard végső célja felé közeledik, 
úgy vetkőzi le magáról az emberi lét felesleges gátjait, hogy a szürreálisan hipnotikus utazás 
végén találkozhasson végzetével. 

 

 

 
Appaloosa. A törvényen kívüli város (2008)                                     DVD 2042    
Rend.: Ed Harris 
Szereplők: Viggo Mortensen, Ed Harris, Renée Zellweger. Időtartam: 111 perc 
 
Virgil Cole seriff és helyettese, Everett Hitch egyszerű elveket vallanak hivatásukban: tüzelj 
gyorsan és pontosan, majd gyorsan töltsd újra a kiürült tárat. Az érzéseidről feledkezz el, mert az 
életedbe kerülhetnek. A városba érkező nincstelen, de talpraesett asszony életveszélyes 
érzelmeket hoz a két szikár férfi életébe, miközben a harc életre-halálra szól: elfogni és törvény elé 
állítani a gyilkos Randall Bragget. Egy biztos: Appaloosa városának utcáin vér fog folyni. 

 

 

 
Apró titkok (2006)                                                                                   DVD 522   
Rend.: Todd Field 
Szereplők: Kate Winslet, Jennifer Connelly, Patrick Wilson. Időtartam: 131 perc 
 
A kertvárosok mind egyformán békések, csendesek és rendezettek. Csak a lakóik nem azok: bár 
első látásra minden rendben velük, igazából szinte nincs köztük olyan, aki ne takargatna valami  
titkot. A sok szexuális frusztráció, eltévelyedés, bűn vagy elfojtott vágy közepette Sarah és Todd – 
mindketten nemrég házasodtak – most talál csak igazán magára, melyből sem Todd felesége, sem 
Sarah férje mit sem sejt. Ők újra felfedezik a kamaszkor szenvedélyét. Igaz, ehhez sok mindent fel 
kell áldozniuk, amit megfogadtak egymásnak, és sok mindent meg kell engedni maguknak, amitől 
addig féltek volna.  

 

 

 
Apu (1991)                                                                                             DVD 2250    
Rend.: Michael Miller 
Szereplők: Patrick Duffy, Lynda Carter, Kate Mulgrew. Időtartam: 92 perc 
(Danielle Steel gyűjtemény) 
 
Oliver egy reklámügynökség vezetője, akinek úgy tűnik, mindene megvan az életben: egy 
gyönyörű feleség, három nagyszerű gyerek és egy szemrevaló otthon. De egy végzetes napon 
felesége bejelenti, elhagyja. Oliver-re vár a feladat, hogy egy személyben legyen apja és anyja az 
egyre zavarodottabb és dühös gyerekeknek. A kis család hamarosan darabokra hullik. A gyerekek 
Oliver-t hibáztatják a válásért, a legidősebb fiú, Benjamin pedig otthagyja a főiskolát, hogy családot 
alapítson állapotos barátnőjével. 

 

 
Apu vad napjai (2007)                                                                                             DVD 1259   
Rend.:T. Jenkins 
Szereplők: Laura Linney, Philip Seymour Hoffman, Philip Bosco. Időtartam: 
109 perc 
 
Wendy Savage sikertelen drámaíró. Az írásból nem tud megélni, ezért éjszaka alkot, napközben 
pedig más munkát vállal. Wendy sikeres bátyja, Jon árnyékában még kilátástalanabbnak látja írói 
karrierjét. Jon ugyanis elismert oktató és számos könyve is megjelent már. Mivel a két testvér 
régóta elhidegült egymástól, Wendy nem tudja, hogy Jon élete sem egyszerű. Egy szomorú 
családi tragédia azonban újra összehozza Wendy-t és Jont. Idős édesapjuk az öregkori elbutulás 
jeleit mutatja, és a barátnője – aki eddig a gondját viselte – meghal.  



 

 
Aquamarine (2006)                                                                               DVD 2995  
Rend.: Elizabeth Allen 
Szereplők: Emma Roberts, Sara Paxton, Joanna Levesque. Időtartam: 99 perc 
 
A nyárnak lassan vége, ám Claire és Hailey nem az időjárás miatt aggódik. Néhény nap múlva 
Hailey kénytelen a családjával Ausztráliába költözni. A nagy sírás-rívás közepette hatalmas vihar 
kerekedik, és a tenger hullámai tini sellőt vetnek partra. Aquamarine, a hableány szívesen teljesíti 
újdonsült barátnői egy kívánságát, ha ők is segítenek neki megkeresni álmai hercegét. Claire és 
Hailey egy jóképű vízimentőre vetik ki hálójukat, ám kénytelenk beismerni: nem biztos, hogy 
valóban azt súgja a fiatal női szív, amire vágyik. 

 

 

 
Áramlat (2004)                                                                                      DVD 2924 
Rend.: David Gordon Green 
Szereplők: Jamie Bell, Dermot Mulroney, Josh Lucas. Időtartam: 108 perc 
 
Chris Munn igazi vidéki ördögfióka, akinek a szokásos bajkeverés helyett az öccsét, Timet kell 
megóvnia, miután megözvegyült apjuk és utálatos nagybátyjuk, Deel keményen hajba kap. A 
családi háborúskodás végül brutális erőszakba torkollik, és a két gyereknek egérutat kell nyernie 
az őket gyilkos indulattal űző szadista nagybácsi elöl. Itt az ideje, hogy Chris végre kölyökből 
férfivá váljon – a jövőjük, sőt az életük függ tőle. 

 

 

 
Arany (2016)                                                                                                               DVD 5218     
Rend.: Stephen Gaghan 
Szereplők: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryace Dallas Howard. 
Időtartam: 115 perc 
 
Kenny Wells az évszázad üzletére hajt, de hiába minden dörzsöltsége, egyelőre még nem járt 
szerencsével. Aztán egyszer csak támad egy vad ötlete, és egy hasonlóan lelkes geológussal az 
oldalán nekivág Indonézia felfedezetlen dzsungelének, ahol hosszas kutatás után egy 
elképesztően gazdag aranylelőhelyre bukkan. Igen ám, de az aranyat megtartani még nehezebb 
feladatnak bizonyul, mint megtalálni, ugyanis a csalást gyanító FBI és a mohó indonéz kormány 
mellett még nagy hatalmú fejesek is a nyakában lihegnek, hisz mindenki az aranyra hajt... 

 

 

 
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. 

 
 

 

 
Aranyoskám (1982)                                                                                             DVD 172 
Rend.: Sidney Pollack    
Szereplők: Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr. Időtartam: 112 perc 

 
Michael Dorsey-t egy épeszű producer sem akarja alkalmazni, hiszen a csökönyösségéről hírhedt 
férfi már minddel többször is összeveszett. Hasonlóan sikertelen barátnője az egyik most induló 
szappanopera egyik szerepére jelentkeziksikertelenül. Michaelnek eszement ötlete támad: nőnek 
öltözik, és Dorothy Michaels néven ő is elmegy a válogatására. Ő megkapja a szerepet. Beindul a 
tévésorozat és Dorothy csillaga egyre fényesebben ragyog, csak rengeteg kínos jelentre ad okot a 
gyakori átvedlés férfiból nőbe, majd vissza nőből férfiba. Minden jól megy, míg bele nem szeret 
elbűvölő kolléganőjébe, Julie-ba és Julie apja, Les pedig Dorothyba.   



 

 
Aranypolgár (1941) – feliratos                                                                 DVD 3396  
Rend: Orson Welles 
Szereplők: Orson Welles, Joseph Cotten, Ray Collins. Időtartam: 114 perc 
 
„Rózsabimbó” – ez az utolsó szava a palotájában magányosan haldokló milliomosnak, s ezen a 
nyomon indul el egy újságíró, hogy megfejtse e páratlan karriert befutott ember titkát. A főszereplő 
Charles Foster Kane, aki arra született, hogy nagy ember legyen. Egyszerű emberként indult, de 
kis szerencsével mindig felismerte a környezetében lévő lehetőségeket és képes volt azt saját 
hasznára fordítani. Újságjai voltak, rádióállomásai, a közvélemény kiszolgálója és befolyásolója 
volt. Kane története, aki alulról kapaszkodott fel és ezt „elfelejtette”, egy csapásra mindent 
elveszített. Magányosan halt meg – pedig halhatatlannak tűnt -, és vele együtt gazdagsága, 
hatalma és dicsősége is.   

 

 
Az aranyserleg (2000)                                                                          DVD 1617   
Rend.: James Ivory 
Szereplők: Uma Thurman, Jeremy Northam, Kate Beckinsale. Időtartam: 130 
perc 
 
A film cselekménye a XX. század elején játszódik. A pénztelen, olasz Amerigo herceg szerelmes a 
fiatal és gyönyörű Charlotte Stantba. A herceg, hogy mentse családját az anyagi csődtől, érzelmei 
ellenére feleségül veszi Maggie Ververt, az amerikai milliárdos és műgyűjtő Adam Verver lányát. A 
sors fintora, hogy a szintén vagyontalan Charlotte elfogadja Adam házassági ajánlatát. A két 
házaspár találkozik Európában, az elfeledett érzések azonban újult erővel lobbannak fel, így a 
tragikus végkifejlet elkerülhetetlennek tűnik. 

 

 
Az arcnélküli ember (1993)                                                                                       DVD 68 
Rend.: Mel Gibson 
Szereplők: Mel Gibson, Nick Stahl, Margaret Whitton. Időtartam: 115 perc 
 
Chuck elhatározza, hogy katona lesz. A fiú számára a döntés azzal jár, hogy szinte az egész 
nyarat végig kell tanulnia. Erre egyedül nem képes, segítség után néz: így ismerkedik össze a 
város szélén, teljesen magányosan élő, rejtélyes extanárral, Justin McLeoddal. A férfi körül 
borzasztó legendák keringenek, mivel egy évekkel ezelőtti szörnyű autóbalesetben a fél arca 
összeroncsolódott.  A kényszerűen egymásra találó, meg nem értett és a száműzött ember először 
csupán a tanulásra szorítkozó kapcsolata lassacskán túllépi a megszokott tanár–diák viszonyt és 
alakul át őszinte barátsággá. 
 

 

 
Arcok (1968)                                                                                           DVD 1019 
Rend.: John Cassavetes 
Szereplők: John Marley, Gena Rowlands, Lynn Carlin. Időtartam: 124 perc 
(John Cassavetes sorozat) 
 
Féltékenységi drámák és féltékenységi komédiák sorozata a Velencei Nagydíjas film. Az alig egy 
nap alatt játszódó film egy széteső házasság története és a szeretőké, akikhez a pár vigaszért 
fordul.  A férj beleszeret egy prostituáltba, sőt hozzá is költözne, de ennek a nőnek már – minden 
látszat ellenére – a magány az egyetlen lehetséges életközege. A feleség inkább ragaszkodna a 
klasszikus családmodellhez, de amikor a férj faképnél hagyja, hamar gyönyört keres egy fiatal 
táncos karjai közt.   

 

 
Arctalan ellenség (2014)                                                                                       DVD 4723    
Rend.:  Andrew Niccol 
Szereplők: Ethan Hawke, Bruce Greenwood, Zoe Kravitz. Időtartam: 99 perc 
 
Thomas Egan drónpilótaként napi tizenkét órában a tálibok ellen harcol Irakban. A számítógépes 
harci bevetések után hazatér családjához, gyermekeihez és feleségéhez. Egy megbízatása során 
azonban felteszi a kérdést magának. Mennyiben különbözik ő a gyilkos terroristáktól ebben a 
szakadatlannak tűnő háborúban? 
 

 



 

 
Az Argo-akció (2012)                                                                                              DVD 3703    
Rend.: Ben Affleck 
Szereplők: Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin. Időtartam: 115 perc 

 
Amikor az iráni forradalom idején a felkelők elfoglalják az USA teheráni nagykövetségét, hat 
amerikainak sikerül megszöknie, ám csak egyetlen ember van, aki ki tudná hozni őket az 
ellenséges területről. Tony Mendez CIA ügynök a lehetetlen menekítések specialistája. A legújabb 
terve határtalan merészsége mellett még a kétségbeesésről árulkodik: Tony és a szökevények 
filmeseknek adják ki magukat, és így kell mindenki szeme előtt elrejtőzködniük. A kockázat óriási: 
a legkisebb baki is azonnali halált jelent. 

 

 

 
Arizonai ördögfióka (1987)                                                                    DVD 940   
Rend.: Joel Coen 
Szereplők: Nicolas Cage, Holly Hunter, John Goodman. Időtartam: 90 perc 
 
A visszaeső áruházi tolvaj jó útra akar térni, és megkéri a rendőrségi fotós kezét. A baj akkor 
kezdődik, amikor kiderül, a párnak nem lehet gyereke. Pedig másoknak milyen könnyen megy! Ott 
van például az Arizona család, ahová egyből öt csöppséget pottyantott a gólya. Logikus 
következtetés: ahol ennyi gyerek van, ott talán észre sem veszik, ha egy eltűnik. A fiatal házaspár 
jó útra tért férfi-tagja élete utolsó rablását hajtja végre, hogy egy igazi hús-vér csecsemővel térjen 
haza. Talán minden jól is alakulna, ha nem éppen az „örökbefogadás” hetében kopog az ajtón két 
nyakig sáros ex-rabtárs, akik nem a főbejáraton hagyták el a börtönt. 

 

 

 
Armageddon (1998)                                                                             DVD 4158    
Rend.: Michael Bay 
Szereplők: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler. Időtartam: 145 perc 
 
Hatalmas méretű aszteroida közeledik a Föld felé. A becsapódás – amely elkerülhetetlennek 
látszik – bolygónkat teljes megsemmisüléssel fenyegeti.    A NASA egyik vezetője, Dan Truman 
egyetlen esélyt lát a megmenekülésre: ha sikerül még az űrben elpusztítani a fenyegetően 
közeledő égitestet. Ezért elképesztő tervet eszel ki: megbízza a világ legkiválóbb olajfúróját, Harry 
S. Stampert és válogatott kemény fickókból álló csapatát, hogy űrhajóval közelítsék meg az 
aszteroidát, szálljanak le a felszínére, fúrjanak le a mélybe, és a keletkező alagútba eresszenek le 
egy óriási nukleáris lövedéket.   A sokat próbált csapat élete legnagyobb fizikai és lelki 
megpróbáltatásait éli át a hősi küldetés során, melynek nem kevesebb a tétje, mint a Föld sorsa! 

 

 
Árnyak és köd (1992)                                                                                             DVD 1199 
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Mia Farrow, John Malkovich, Woody Allen. Időtartam: 82 perc 
 
Fojtogató tartja rettegésben egy európai kisváros lakóit. A gyilkos a sötét utcákat járva csap le 
áldozataira. Amikor egy cirkusz érkezik a városba, az események felgyorsulnak: egyre 
szaporodnak az áldozatok, és látszólag a hurok is egyre szorul a tettes nyaka körül. A gond csak 
az, hogy a feldühödött tömeg nem az igazi gyilkosra gyanakszik, hanem egy balszerencsés, és 
felettébb gyáva, jelentéktelen kis fickóra, Kleinmanra. Ráadásul Kleinman bármit is tesz, minden 
megmozdulásával csak még inkább magára tereli a gyanút. Nincs más választása: elhatározza, 
hogy megtalálja az igazi gyilkost.  

 

 
Az ártatlanság hangjai (2004)                                                               DVD 914 
Rend.: Luis Mandoki 
Szereplők: Carlos Padilla, Leonor VarelaGustavo Munoz. Időtartam: 107 perc 
 
Világszerte jelenleg több mint 300 ezer gyermek szolgál hadseregben. Az ártatlanság hangjai, 
melyet a Film Week „az év egyik legjobb filmjé”-nek nevezett, egy 11 éves salvadori fiú igaz 
történeten alapul, kinek otthona harctérré változik a polgárháború sújtotta Salvadorban. Az Üzenet 
a palackban rendezőjének filmjét számos nemzetközi fesztiválon – köztük a Berlinin – díjazták, és 
megválasztották a 2005-ös év mexikói Oscar-nevezésének. 

 
 



 

 
Az ártatlanság kora (1993)                                                                              DVD 5444 
Rend.: Martin Scorsese 
Szereplők: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder. Időtartam: 133 
perc 
A múlt század vége New York-i arisztokráciájának életét szigorú törvények irányítják. Itt elképzelhetetlen, 
hogy egy szépreményű ifjú jó házból való menyasszonya helyett egy már elvált, tehát bukott asszonyt 
válasszon. A jóképű Newland Archer jövőjét is már előre megírták a társaság törvényei: a csinos, fiatal 
May Wellanddal köti majd össze az életét, egyesítve ezzel a két jómódú család vagyonát. Archer a sors 
kegyeltjének számít: vonzódik a menyasszonyához, bár nem lángol a szerelem. De egy operában töltött 
este után minden terv romba dőlni látszik. Newland ugyanis találkozik Ellennel, aki bár az arisztokrácia 
tagja, mégis kilóg a sorból. A két ember fellázad koruk konzervatív erkölcse, szemforgató képmutatása 
ellen és megpróbálják a lehetetlent – áthágni a szabályokat. Sorsuk nem lehet kétséges. 

 

 
Arthur – a legjobb parti (2011)                                                                            DVD 3410   
Rend.: Jason Winer 
Szereplők: Russell Brand, Helen Mirren, Greta Gerwig. Időtartam: 106 perc 
 
Arthur Bach a felelőtlen sármőr eddig vígan élte világát, hiszen tudta: kiapadhatatlan vagyona és 
örök dajkája, Hobson minden bajból kihúzza. Most azonban élete legkomolyabb próbája előtt áll: 
döntenie kell, anyja akaratára feleségül veszi-e az ambiciózus üzletasszonyt, Susant, hogy a 
megszokott fényűzésben élhessen tovább, vagy inkább a bizonytalan jövőt választja igaz 
szerelmével, Naomival. A lány hatására és Hobson segítségével Arthur eddigi legköltségesebb 
kockázatát vállalja, és végre megtanulja, mit is jelent felnőtt férfinak lenni. 
 

 

 
Arthur Newman világa (2013)                                                                             DVD 3992    
Rend.: Dante Ariola 
Szereplők: Colin Firth, Emily Blunt, Anne Hece. Időtartam: 90 perc 
 
Wallace Avery belefáradt a saját életébe. Elvált, a fiától eltávolodott és a szerelmi életével is 
elégedetlen. Úgy érzi, csak akkor kap új esélyt a sorstól, ha új ember lesz belőle, ezért radikális 
lépésre szánja el magát. Szó szerint kisétál életéből, hamis személyazonosságot vásárol, és 
immár Arthur Newmanként elindul Indianába, hogy profi golfozó legyen. Jól kigondolt tervét 
azonban keresztülhúzza Michaela Fitzgerald, aki röpke néhány óra alatt leleplezi – Arthurnak 
viszont sokkal tovább tart leleplezni a lányt.  Az Arthur Newmanben két mindenre elszánt ember 
akarja újra felépíteni az életét, miközben egymásba szeretnek és rájönnek, hogyan tudnak azzá 
válni, akik valójában mindig is voltak. 

 

 
Árvák hercege (1999)                                                                           DVD 1412     
Rend.: Lasse Hallström 
Szereplők: Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine. Időtartam: 121 
perc 
 
Homer Wells árva, mégsem érzi úgy, hogy ne lenne családja. A St. Cloud árvaházban nőtt fel Dr. 
Wilbur Larch nem mindennapi, de szeretetteljes felügyelete alatt. De most, hogy lassan a férfikorba 
lép, izgatni kezdi a jövő. Homer szeretné felfedezni magának a világot. Megismerkedik egy fiatal 
párral, autóstoppol velük, és egyúttal otthagyja az árvaházat. Homer előtt hirtelen a választások 
végtelen tere nyílik meg. Egy nagyobb világba csöppen, mely tele van új élményekkel, 
kalandokkal, barátságokkal, de tragédiákkal, árulásokkal és veszélyekkel is. A szabályok, melyek 
eddigi életét irányították, egyszerre elavultnak tűnnek.  

 

 
Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány (2018)                     DVD 5838 
Rend.: Joe Berlinger 
Szereplők: Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario. Időtartam: 105 perc 
 
1969-ben Liz megismerkedik az őrjítően jóképű és okos Teddel. Az egyedülálló anya képtelen 
ellenállni a férfi karizmájának és hamarosan fülig beleszeret. Telik az idő, a pár látszólag mesébe 
illően boldog életet él, de aztán egy nap Tedet könyörtelen gyilkosságok sorának vádjával 
letartóztatják. Liz eleinte csak aggodalommal szemléli a történéseket, de a bizonyítékok fényében 
lassan kénytelen szembenézni a lehetőséggel, hogy álmai férfija valójában pszichopata. Az 
Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány Ted Bundy, a történelem egyik leghírhedtebb 
sorozatgyilkosának történetét meséli el. 



 

 
Atomcsapda (2002)                                                                              DVD 1901    
Rend.: Kathryn Bigelow 
Szereplők: Harrison Ford, Liam Neeson, Peter Sarsgaard. Időtartam: 138 perc 
 
1961-ben – hidegháború csúcsán – Alekszej Vosztrikov kapitányt a nukleáris rakétát hordozó 
tengeralattjáró, a K-19 parancsnokává neveznek ki. Vosztrikov azt a feladatot kapja, hogy 
villámgyorsan indítsa el első útjára a rosszul előkészített, nem megfelelően felszerelt 
tengeralattjárót – s nem számít, hogy milyen. Miközben a Jeges-tenger mélyén siklanak, a 
legénység kollektív bátorsága, és ahogy Vosztrikov rettenthetetlenül azonosul a hazája és emberei 
iránti kötelességérzetével, ami végül megmenti a K-19-t és egyúttal elhárítja a – pusztulásukkal 
egyébként biztosan bekövetkező – nukleáris katasztrófa veszélyét is.  

 

 

 
Atomszóke (2017)                                                                                                  DVD 5333    
Rend.: David Leitch 
Szereplők: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman. Időtartam: 96 
perc 
 
Lorraine Broughtont a hidegháborús Berlinbe küldik, ahol aztán minden eszét, ügyességét és 
vonzerejét be kell vetnie ahhoz, hogy kézre kerítsen egy felbecsülhetetlen értékű dossziét, amire 
igen sokan pályáznak. Miközben körülötte forradalom van készülőben, Broughtonnak agyafúrt 
árulókon és rendíthetetlen bérgyilkosokon kell keresztülverekednie magát az év legtökösebb 
akciófilmjében. 

 

 

 
Augusztus (2008)                                                                                 DVD 2043    
Rend.: Austin Chick 
Szereplők: Josh Hartnett, Naomie Harris, Adam Scott. Időtartam: 85 perc 
 
2001. nyarán az internetes cégeket csődhullám éri utol, de a pimaszul ambíciózus Tom Sterling 
vezette LandShark képes talpon maradni, sőt sikert sikerre halmoz, amivel a figyelem 
középpontjába kerül. Augusztusra azonban a cégnek, és így Tomnak is szembe kell néznie a 
részvénytőzsde válságával... csakhogy Tom nem törődik bele egykönnyen a kudarcba. A céget 
felvásárolni akaró befektetőkkel való csatározásai mellett ráadásul barátnőjét is vissza kell 
hódítania. Az élet pedig hamarosan kegyetlen leckével szolgál, mely nem csak Tom számára 
jelenti egy korszak végét. 

 

 

 
Augusztus Oklahomában (2013)                                                        DVD 4281    
Rend.: John Wells 
Szereplők: Meryl Streep, Julia Roberts, Evan McGregor. Időtartam: 121 perc 
 
A költő Beverly Westonnak alkoholproblémái vannak, felesége, Violet pedig szájrákkal küzd, 
ráadásul egyre inkább kezd rákapni a drogokra. A férj úgy dönt, hogy felfogad egy 24 órás 
gondozót Violet mellé. Néhány héttel később Beverly eltűnik, amely arra ösztönzi a családot, hogy 
összegyűljenek megkeresni, ám néhány nappal később kiderül, hogy a családfő öngyilkosságot 
követett el. Az egész család részt vesz a temetésen, köztük Violet és Beverly lányai, Barbara és 
Karen, valamint a házban lakó Ivy is. A következő néhány napban azonban elharapóznak az 
indulatok. 

 

 
Automata (2013)                                                                                                        DVD 4401    
Rend.: Gabe Ibánez 
Szereplők: Antonio Banderas, Dylan McDermott, Melanie Griffith. Időtartam: 
104 perc 
 
Ötven év múlva a Földre fokozatos elsivatagosodás vár. Az emberiség a túlélésért küzd a lassan 
pusztuló környezetben. A civilizáció hanyatlásával párhuzamosan azonban eljön a mesterséges 
intelligencia felemelkedése, köszönhetően az ROC nevű vállalatnak, amely megalkotja az első 
kvantumszámítógépes aggyal rendelkező androidokat. Miközben a cég biztosítási ügynöke, Jacq 
Vaucan rutinmunkaként vizsgál olyan eseteket, ahol biztonsági protokolljukat megsértő robotokra 
érkeznek panaszok, egy nagyszabású manipuláció nyomára bukkan, amelynek végzetes 
következményei lehetnek az egész emberiség jövőjére nézve. 



 

 
Avatar (2009)                                                                                       DVD 2769     
Rend.: James Cameron 
Szereplők: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang. Időtartam: 155 perc 
 
A távoli jövőben játszódó filmben, a főhős, a háborús veterán a Pandora nevű bolygóra utazik. A 
bolygó lakói, a Na’vik az emberhez hasonló faj – de nyelvük és kultúrájuk tökéletesen különbözik a 
miénktől. Ebben a gyönyörű és halálos veszélyeket rejtő világban a földieknek nagyon nagy árat 
kell fizetniük a túlélésért. Azonban egy érdekes lehetőséghez is jutnak: agyuk megőrzésével új 
testet ölthetnek, és az új testben, egy idegen lény, az avatar-juk szemével figyelhetik magukat és a 
körülöttük lévő felfoghatatlan, vad világot. Az új test a főhős számára azonban titkos feladatot is 
jelent egyben, amit mindenáron végre kell hajtania.  

 

 
Aviátor (2004)                                                                                                         DVD 94/1-2 
Rend.: Martin Scorsese 
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Gwen Stefani. Időtartam: 170 
perc 
 
Howard Hughes, a huszadik század legfigyelemreméltóbb egyéniségei közé tartozott. Sikeres 
feltalálóként, dörzsölt iparmágnásként és ünnepelt hollywoodi producerként az álmai 
megvalósításáért a mindenre kész amerikai ideálját testesítette meg. Legnagyobb szenvedélye 
azonban mindenekelőtt a repüléshez fűzte. Életének eredményekben leggazdagabb évei 
elevenednek meg: az a húszas évek közepétől a negyvenes évekig terjedő időszak, melynek 
során Hughes merészsége és szenvedélye révén mind a repülést, mind a filmkészítést 
forradalmasította.  

 

 
Azok a csodálatos Baker fiúk (1989)                                                            DVD 5598    
Rend.: Steve Kloves 
Szereplők: Jeff Bridges, Michelle Pfeiffer, Beau Bridges. Időtartam: 114 perc 
 
A Baker testvérpár hosszú idők óta együtt játszik, fellépéseik különlegessége, hogy kétzongorás 
koncerteket adnak. Jack, noha rendkívül tehetséges, zenei talentuma nem tudott kibontakozni, 
ezért fáradt és cinikus. Testvére, Frank, a duó motorja , menedzsere, fellépéseik szervezője. Egy 
szép napon azt veszik észre, hogy koncertjeiken gyérül a közönség, ritkul a felkérések száma. 
Belátják, hogy nincs más lehetőségük; egy énekesnőt kell fogadniuk. Felvételt hirdetnek, de egyik 
jelentkező rosszabb a másiknál. Már vége van a meghallgatásnak, amikor elkésve, csapzottan 
berobban Susie Diamond, és amikor énekelni kezd, a Baker fiúk tudják; megvan az igazi.... Ám a 
szerelem, a féltékenység, a karriervágy és a pénz ezúttal is (majdnem) mindent elront. 

 

 
Azt beszélik... (2005)                                                                              DVD 371 
Rend.: Rob Reiner 
Szereplők: Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine. Időtartam: 93 
perc 
 
Mikor Sarah vőlegényével hazalátogat, pillanatok alatt meggyőződik arról, hogy a Huttingerék 
nyugis vidéki életét nem neki találták ki, sőt annyira kilóg ebből a családból. Az éles nyelvű nagyi 
és a család régi barátja is ezt a feltevést igazolja. A férfi néhány megjegyzése alapján Sarah 
nyomozni kezd, és elképesztő családi titkokra derít fényt: az ő nagymamája volt a Diploma előtt 
című klasszikus vígjátékot ihlető történet hősnője! És akkor sem a nagyi, sem a többi rokona nem 
az, akinek hitte őket... vagy is ő maga is egészen más.   

 

 
Azúrkék égbolt (2007)                                                                          DVD 2040    
Rend.: Mike Robe 
Szereplők: Ashley Williams, Charlotte Ross, John Corbett. Időtartam: 91 perc 
 
Amikor a gazdag marhatenyésztő, Jack Mercy meghal, hatalmas montanai farmját három lányára 
hagyja, akik mind féltestvérek, és még csak nem is ismerik egymást. Ám a végrendeletnek van egy 
kitétele: a három lány csak akkor kaphatja meg multimilliomos apjuk örökségét, ha egy teljes éven 
át együtt élnek a farmon. A nővérek tisztában vannak vele, hogy az újsütetű család élete nem lesz 
sétagalopp, de arra egyikük sem számít, hogy valakik tönkre akarják majd tenni őket. A három 
gyanútlan lánynak döntenie kell: vagy összefognak egymással, vagy örökre búcsút inthetnek apjuk 
hagyatékának. 

 



 

 
Azután (2010)                                                                                                             DVD 3305   
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: Matt Damon, Cécile de France, Jay Mohr. Időtartam: 124 perc 
 
George amerikai munkás, akit gyerekkora óta különleges kapcsolat fűz a holtak világához. Marie 
francia újságíró, akinek egy halálközeli élmény alapjaiban változtatja meg a gondolkodását. 
Marcus londoni iskolás, aki a hozzá legközelebb álló személy elvesztése után kétségbeesetten 
keresi a válaszokat az őt gyötrő kérdésekre. Miközben mindhárman az igazságot kutatják, útjaik 
összefutnak, életüket pedig örökre megváltoztatja a meggyőződés: a halál nem a vég, létezik az 
„azután”. 

 

 

 
Babe 2. Kismalac a nagyvárosban (1998)                                                    DVD 1271 
Rend.: George Miller 
Szereplők: Magda Szubanski, James Cromwell, Mickey Rooney. Időtartam: 92 
perc 
 
A három muskétás, Babe, Ferdy és Mrs. Hoggett a nagyvárosba indulnak, ahol az elképesztő 
akadályok ellenére ellenségeiket barátaikká változtatják, és elég pénzt szereznek, hogy 
megmentsék a farmot. Babe nagy szíve az újabb csodás kalandokon során is minden bajon 
átsegíti.  

 

 

 
Bajnokok reggelije (1999)                                                                      DVD 782      
Rend.: A. Rudolph 
Szereplők: Nick Nolte, Barbara Hershey, Bruce Willis. Időtartam: 106 perc 

 
A történet főszereplője egy milliomos vállalkozó, a város legismertebb embere és reklámarca, 
Dwayne Hoover. A férfi hatalmas kiárusítást tervez autókereskedésében, ám rögeszméi egyre 
inkább kezdik átvenni az elméje feletti hatalmat, és a helyzeten egy író, Kilgore Trout felbukkanása 
sem segít. Ugyan menedzsere és titkárnője próbál magyarázatot találni a különös viselkedésre, de 
a dolgok megváltoztathatatlanul rossz irányba fordulnak. Hol halott feleségével társalog, hol 
öngyilkossággal kísérletezik, ami véres ámokfutásba torkollik. 

 

 

 
Bajos csajok (2004)                                                                                                 DVD 1947    
Rend.: Mark Waters 
Szereplők: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tim Meadows. Időtartam: 93 
perc 
 
Cady Heron afrikai vidékeken nőtt fel zoológus szülei mellett, és 15 éves koráig csak hírből ismerte 
az iskolát. A család azonban visszatér Chicagóba, és Cady egy átlagos gimnáziumban találja 
magát, ahol hamar megtanulja: semmit sem tud azokról a vad dolgokról, melyek az úgynevezett 
civilizációban előfordulnak. Ami itt folyik, az valóságos pszichológiai hadviselés és intrikák sora, és 
mindezek élén Regina George áll, a legmenőbb és legrafináltabb csaj az iskolában. Az új lány alig 
teszi be a lábát, máris a lehetséges riválisaként tartják számon. Arra is rá kell jönnie, hogy az élet a 
dzsungelben sokszor semmi ahhoz képest, ami egy gimiben történik. 

 

 
A bakancslista (2007)                                                                           DVD 1371   
Rend.: Rob Reiner 
Szereplők: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes. Időtartam: 93 perc 
 
Ha a halál után úgysincs ráadás, miért ne csapnánk egy nagy bulit, mielőtt végleg kicsengetnek? 
Edward, a harapós milliárdos és Carter, a könyvmániás autószerelő  legalábbis erre jutnak, amikor 
egy kórház rákosztályán egymás mellé sorsolja őket az élet. Siránkozás helyett összeállítják 
beteljesületlen álmaik közös jegyzékét – a bakancslistát – és belevágnak életük legnagyobb 
kalandjába, még mielőtt feldobnák a bakancsot. Szabadesés, őrült száguldás a versenypályán, 
piramistúra Afrikában... Az öregfiúk keményen belehúznak, hogy bepótolják az egy életen át 
halogatott élményeket. 

 



 

 
"Banánköztársaság" (1971)                                                                DVD 1255   
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Woody Allen, Louise Lasser, Carlos Montalbán. Időtartam: 79 perc 
 
Fielding Mellish, a New York-i zsidó terméktesztelő aki számos félreértés után, egy délamerikai 
puccs kellős közepében találja magát. A barátnője elhagyta, és úgy érzi, csak akkor szerezheti 
vissza őt, ha elutazik abba a kis köztársaságba, amelynek felszabadítása érdekében Nancy oly 
hevesen kampányolt. San Marco forradalmárai elzavarják a diktátort, s mivel Fielding Castro-
szakállt visel, kézenfekvő, hogy ő lesz az ország vezetője. A forradalom pártja harcot indít a 
hatalmat átszövő korrupció ellen. Munkához is látnak azonnal: megszületik első és egyben 
legfontosabb intézkedésük: kihirdetik, hogy az ország hivatalos nyelve mostantól kezdve a svéd 
lesz.  

 

 
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. 

 

 

 
Barry Seal : a beszállító (2017)                                                                        DVD 5373    
Rend.: Doug Liman 
Szereplők: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright Olsen. Időtartam: 
110 perc 
 
Barry Seal egy amerikai légitársaság pilótájából lett a Pablo Escobar-féle Medellín kartell szállítója. 
Fegyvert és drogot csempészett repülőin, majd miután beszervezte a CIA, az amerikai történelem 
egyik legnagyobb titkos akcióját hajtotta végre. 

 

 

 
Barátság extrákkal (2011)                                                                                    DVD 5697    
Rend.: Will Gluck 
Szereplők: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson. Időtartam: 105 
perc 
 
Dylannek egyszer és mindenkorra elege van a barátnőkből. Jamie úgy dönt, nem engedi, hogy 
hazug hollywoodi szerelmi történetek irányítsák az életét. Összehaverkodnak és elhatározzák, 
hogy kipróbálnak valami újat: csak a másik testére koncentrálnak, és ellenállnak minden érzelmi 
kötődésnek. Két logikusan gondolkodó felnőtt ember számára nincs is ennél ésszerűbb, 
kényelmesebb és kellemesebb ötlet. Csak nem biztos, hogy működik. Ugyanis rá kell jönniük, hogy 
a hollywoodi sablonok nem véletlenül léteznek… 

 

 
Batman: kezdődik! (2005)                                                             DVD 2829/1-2   
Rend.: Christopher Nolan 
Szereplők: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson. Időtartam: 134 perc 

 
A szülei halálát feldolgozni képtelen Bruce Wayne beutazza a világot azt kutatva miként vehetné 
fel a harcot az igazságtalanság ellen és védhetné meg az ártatlanokat. Wayne visszatér Gotham 
City-be és hűséges komornyikja, Alfred, Jim Gordon nyomozó és szövetségese, Lucius Fox 
segítségével szabadjára engedi alteregóját: Batmant, az álarcos hőst, aki erejét, intellektusát és 
szupermodern fegyverarzenálját kihasználva küzd a várost fenyegető gonosz ellen. 



 

 
Batman Superman ellen : az igazság hajnala (2016)                      DVD 4826   
Rend.: Zack Snyder 
Szereplők: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Időtartam: 145 perc 
 
Az igazság két bajnoka, Batman/Bruce Wayne és Superman/Clark Kent feszül egymásnak korunk 
legjobban várt ütközetében. Attól félve, hogy egy istenszerű szuperhős tetteit senki sem felügyeli, 
Gotham legendás lovagja szembeszáll Metropolis szeretett megmentőjével, miközben a világ 
körülöttük azt próbálja meg kitalálni, hogy milyen hősre is van szüksége igazán. De miközben 
Batman és Superman háborúba vonul egymással, egy új fenyegetés is megjelenik, amely az egész 
emberiség létét veszélyezteti. 
 

 

 
A bátrak háborúja (2016)                                                                                      DVD 5478   
Rend.: Mario Van Peebles 
Szereplők: Nicolas Cage, James Remar, Tom Sizemore. Időtartam: 125 perc 
 
A USS Indianapolis tragédiáját minden idők egyik legnagyobb háborús katasztrófájaként tartják 
számon: 1945-ben a hadihajót elsüllyesztette egy japán tengeralattjáró a Fülöp-szigeteknél, öt 
nappal azt megelőzően, hogy befejeződött volna a második világháború. A találatot követően 
McVay kapitány irányításával próbáltak a túlélők életben maradni élelem és ivóvíz nélkül a 
cápáktól hemzsegő óceánban. 

 

 
Baywatch (2017)                                                                                                       DVD 5523    
Rend.: Seth Gordon 
Szereplők: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario. Időtartam: 112 
perc 

 
A csupa izom Mitch Buchannon a Smaragd-öböl lelke. A vizimentők főnöke egyáltalán nincs 
elragadtatva attól, hogy fel kell vennie a csapatába a bulizós, nagyképű Matt Brodyt. Mégis össze 
kell fognia  abotrányhős olimpiai bajnok úszóval, mert csak együtt tudják megakadályozni, hogy a 
part békéje áldozatul essen a gátlástalan üzletasszony, Victoria Leeds sötét ármánykodásának. 

 

 

 
Bazi nagy görög lagzi (2002)                                                              DVD 1232   
Rend.: Joel Zwick 
Szereplők: Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan. Időtartam: 91 perc 
 
Mire vágyik egy görög apa? Természetesen arra, hogy a lánya menjen hozzá egy görög férfihoz, 
aki lehetőleg még rendes is. Toula 30 éves, szülei chicagói éttermében, a Táncoló Zorbában 
dolgozik, és családja legnagyobb rémületére semmi jelét nem mutatja, hogy kedve volna végre 
megházasodni. Az apja már bármilyen vővel kiegyezne. Pontosabban: majdnem bármilyennel. De 
Toula, az örök lázadó egyszer csak megszabadul a szemüvegétől, senkinek nem árulja el, mivel 
tölti az estéit, és végül bemutatja álmai férfiát, Iant, aki szőke, nem görög, és még vegetáriánus is. 
Elszabadul a pokol! De nincs mese: az apának el kell viselnie Iant, Iannek el kell viselnie új 
családját, és Toulának el kell viselnie, hogy szerettei képtelenek elviselni egymást. 

 

 
Bazi nagy görög lagzi 2. (2015)                                                                         DVD 4874    
Rend.: Kirk Jones 
Szereplők: Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan. Időtartam: 90 perc 
 
Hogy a sok ouzo-e az oka (hoppá!) vagy éppen a Windex, nem tudhatjuk, de a Portokalos klán 
tagjain tizenhárom év se hagyott nyomot: egytől-egyig visszatérnek Hangosabbak, görögebbek és 
ragaszkodóbbak már nem is lehetnének, Ian és Toula lánya, Paris nagy bánatára. A 
pályaválasztás előtt álló lányt egyetlen cél vezérli: minél távolabb akar kerülni túlbuzgó családjától.. 
Mindeközben Ian és Toula házassága sem a régi, szeretnének több időt tölteni kettesben.. 
Természetesen számíthatnak a rokonság segítségére – egy kissé túlságosan is… Hamarosan 
azonban nagy sokk éri Portokalosékat: kiderül, hogy a megrögzötten konzervatív családfő, Gus és 
felesége, Maria házassága érvénytelen. Mivel egy görög nőt sem érhet az a szégyen, hogy 
pártában marad, a család azonnal a tettek mezejére lép, és nekilát az esküvő megszervezésének 



 

 
Bazi rossz Valentin-nap (2009)                                                           DVD 2502    
Rend.: Nia Vardalos 
Szereplők: Nia Vardalos, John Corbett, Amir Arison. Időtartam: 86 perc 
 
A manhattani virágbolt tulajdonos, Genevieve Gernier imádja a romantikát és a Valentin-napot. 
Viszont sajátos és szigorú randiszabályokat követ: összesen öt alkalommal találkozik egy férfival, 
hogy elkerülje az esetleg kialakuló kötődést, s így a csalódást és a fájdalmat. Amikor jóképű, 
kedves Greg Gatlin megveszi a közeli éttermet, azonnal megtetszenek egymásnak. Találkozni 
kezdenek, és az ötödik randevú után Genevieve úgy érzi, mégsem jó a maga kreálta szabály, mert 
fülig szerelmes lett. Lehet, hogy felül kéne írnia szerelmi filozófiáját? 

 

 


