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A beavatott (2014)
DVD 4120
Rend.: Neil Burger
Szereplők: Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd. Időtartam: 134 perc
A BEAVATOTT című lebilincselő akció-kalandfilm egy olyan jövőbeli világban játszódik, ahol a
társadalom öt csoportra tagolódik. Tris azonban egyikbe sem illik bele – ő ugyanis Elfajzott, és
mivel kilóg a sorból, veszélyesnek számít. Egy csoportvezető, aki az összes Elfajzottat ki akarja
irtani, kipécézi magának a lányt, Tris pedig csak egyetlen emberben bízhat: Négyesben, a harcias
Bátrak kiképzőjében, aki sötét titkokat rejteget. Tris és Négyes olyan összeesküvésre derít fényt,
amely a végsőkig próbára teszi majd a bátorságukat…és örökre összeköti a sorsukat.

A beavatott 2. A lázadó (2015)
DVD 4435
Rend.: Robert Schwentke
Szereplők: Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer. Időtartam: 114
perc
Tris szövetségeseket és válaszokat keres a futurisztikus Chicago romjai között. Négyessel együtt
menekülniük kell a műveltek csoportjának hataloméhes vezetője, Jeanine elől. Az idővel versenyt
futva Trisnek rá kell jönnie, hogy családja milyen titok miatt áldozta fel életét és miért próbálja meg
a műveltek vezére megállítani őket mindenáron.

A beavatott 3. A hűséges (2016)
DVD 4820
Rend.: Robert Schwentke
Szereplők: Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels. Időtartam: 116 perc
A lázadók egy csapata, élükön Tris-szel és Négyessel veszélyes küldetésre indulnak a várost
határoló falakon túlra, ahol egy furcsa új világ és egy minden eddiginél nagyobb fenyegetés várja
őket. Együtt dühödt harcba fognak a túlélésért, és ez a csata már nem csak csoportjaik és
családjaik életben maradásáról szól, hanem az egész város jövőjéről.

Bébi mama (2008)
DVD 1721
Rend.: Michael McCullers
Szereplők: Tina Fey, Amy Poehler, Greg Kiennar. Időtartam: 94 perc
Az egyedülálló és meglehetősen konzervatív Kate Holbrook számára mindig is a munka volt a
legfontosabb. De a negyedik X felé közeledve rájön, hogy az életéből már csak egy kisbaba
hiányzik. Azonban kiderül, hogy képtelen teherbe esni, ezért aztán végső elkeseredésében
kétségbeesett lépésre szánja el magát: keres egy béranyát. Szabályokhoz és elvekhez kötött élete
aztán egy csapásra a feje tetejére áll, amikor beköltözik hozzá Angie, a neveletlen anyajelölt. A
kérdés már csak az, előbb lesznek-e jó barátok, minthogy egymás agyára mennének.

Beépített hiba (2014)
DVD 4415
Rend.: Paul Thomas Anderson
Szereplők: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson. Időtartam: 144 perc
A film a pszichedelikus drogokba mártott 60-as évek végére repíti el a nézőt, ahol DélKaliforniában mindent a paranoia ural a sivatag homokjától a tengerpart homokjáig. Szörfösök,
szélhámosok, drogosok és rockerek, egy véreskezű uzsorás, FBI-ügynökök, szaglászó zsaruk és
egy szaxofonosnak álcázott beépített ügynök, továbbá néhány Beverly Hills-i fogorvos, valamint
egy Arany Agyar névre hallgató titokzatos entitás: ilyen figurák társaságában pillanatok alatt
tótágast áll a világ. Így aztán mikor Doc Sportellóhoz, a magánnyomozóhoz beállít a volt csaja,
Shasta Fay, hogy előadjon egy sztorit a milliárdos ingatlan-befektető pasijáról, annak feleségéről
és a felesége pasijáról… nos, ekkor kissé fura fordulatot vesznek a dolgok.

Beépített szépség (2000)
DVD 2830
Rend.: Donald Petrie
Szereplők: Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt. Időtartam: 106 perc
Gracie Hart élete az FBI. A frizurájánál fontosabb a revolvere, a ruhák meg csak akkor érdeklik, ha
terepszínűek. És ez így is maradna mindörökké, ha egy terrorista névtelen levélben nem
fenyegetné meg a szervezőket, hogy bombát fog robbantani a Miss Amerika választáson. Gracie
az egyetlen a testületben, aki eséllyel épülhet be a szépségverseny döntőjébe. Az ügy érdekében
igyekszik néhány napig úgy tenni, mintha ő is csak bájos, üresfejű, gyenge szépség volna. Ez lesz
élete legnehezebb bevetése. Vic Melling, a kényes ízlésű szépségszakértő lehetetlen feladatot
kap: újkori Higgins professzorként sűrű leckékkel próbálja meg behozni Grace hátrányát a nagy
versenyig. És ez lesz a szépségversenyek történetének legkülönösebb széplány-találkozója.

Beépített szépség 2. Csábítunk és védünk (2005)
DVD 4160
Rend.: J. Pasquin
Szereplők: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano. Időtartam: 111
perc
Egy jó rendőr legyen kemény, goromba és ápolatlan – ez Gracie Hart véleménye, aki az ügy
érdekében egyszer még arra is hajlandó volt, hogy szükség esetén csinosnak és jól ápoltnak
álcázza magát. A bevetés azonban különös személyiségtorzulásokat indított el nála. A
szükségesnél nagyobb fontosságot kezdett tulajdonítani a külsejének: elpuhult. Amikor harcias
kolléganője, Sam, beszól neki határozottan megvédi magát. Az ellenségeskedést azonban fel kell
függeszteniük, amikor Gracie régi barátnőjét, a szépségkirálynő Cherylt rejtélyes bűnözők rabolják
el. A nyomok Las Vegasba vezetnek: a csillogás városában újabb álruhákat, férfiakat és
fegyvereket próbálhatnak ki, miközben talán az ügy megoldásához is egyre közelebb kerülnek…

Beépülve : az Escobar ügy (2016)
DVD 5060
Rend.: Brad Furman
Szereplők: Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo. Időtartam: 127
perc
A 80-as évek virágzó drogbizniszében Robert Musella alvilági pénzek tisztára mosásával szerez
magának hírnevet a nemzetközi drogbárók és a fehérgalléros bankárok körében egyaránt. Azt
azonban senki sem sejti, hogy a Musella álnév mögött az amerikai vámhivatal beépített ügynöke,
Robert Mazur áll. Az erőszak és a korrupció világával egyre szorosabb bizalmi viszonyba kerülő
nyomozó életét kockára téve próbálja lekapcsolni a világ legnagyobb drogkartelljeinek hálózatát.

Beethoven (1992)
DVD 1167
Rend. Brian Levant
Szereplők: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones. Időtartam: 84 perc
Gazfickókkal a nyomában Beethoven, a kölyökkutya betéved egy nyitott kapun, és új otthonra lel
Newtonék házában. Az elragadó kis bernáthegyi azonban hamarosan egy százkilós súlyos ebbé
kerekedik, aki alaposan felforgatja az újdonsült gazdik hétköznapjait. George nem rajong a
gyerekek kedvencéért, de mikor Beethoven egy állatkísérlet célpontjává válik, rá vár a feladat,
hogy megmentse a család legújabb tagját a rosszfiúk markából.

Beethoven 3. (2000)
DVD 1296
Rend.: David Mickey Evans
Szereplők: Judge Reinhold, Julia Sweeney, Michaela Gallo. Időtartam: 95 perc
Richard, felesége és gyerekei egy összejövetelre igyekeznek, melyhez keresztül kell szelniük
Amerikát. A családfőnek ez álmai vakációja. A többieknek: unalom négy keréken – amíg fel nem
tűnik a színen a váratlan vendég… egy hatalmas, nyáladzó kutya. Richard ígéretet tesz
testvérének, hogy magával viszi Beethovent. A gyerekek finoman szólva sem ujjonganak
örömükben a feladat hallatán, és lelkesedésünk csak csökken, mikor a bernáthegyivel együtt a
zűrzavar is gyökeret ver. De mikor tolvajok fenyegetik a Newton családot, Beethoven hősiesen
ráharap a lehetőségre, és örökre beférkőzik a család tagjainak szívébe.

Beetlejuice – kísértethistória (1988)
DVD 2903
Rend.: Tim Burton
Szereplők: Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis. Időtartam: 88 perc
Mit tehet egy újdonsült szellempár, amikor csinos New England-i otthonukba, amelyet még élőként
laktak, felvágós New York-i yuppie-k költöznek? A megoldás: „bioördögűző”-t bérelnek, akinek az
lenne a feladata, hogy elriassza a hívatlan betolakodókat. Csakhogy egykettőre kiderül, hogy rossz
lóra tettek, ugyanis Beetlejuice a szellemfilmek történetének legeszelősebb, legzakkantabb
figurája.

Behálózva (1987)
DVD 1679
Rend.: Tom Mankiewitcz
Szereplők: Dan Aykroyd, Tom HanksChristopher Plummer. Időtartam: 102 perc
Joe Friday régivágású zsaru, akinek már a felmenői is mind a bűnüldözés területén
tevékenykedtek. Nem örül túlzottan, amikor Pep Steebeck személyében új társat kap, az új fickó
ugyanis igazi okostojás. Friday és Steebeck azonban kénytelen egy időre elfeledkezni kölcsönös
ellenszenvükről, az ügy, amin dolgoznak ugyanis egyre meredekebb fordulatokat vesz. Kultikus
gyilkosságsorozat tartja rettegésben Los Angelest és a zsaruk úgy vélik, egy ismert televíziós
hittérítő állhat az ügy hátterében.

Belső terek (1978)
DVD 1256
Rend.: Woody Allen
Szereplők: Kristin Griffith, Mary Beth Hurt, Richard Jordan. Időtartam: 88 perc
A film egy amerikai középosztálybeli család lassú széthullásáról. Eve-et, a remek ízlésű, ám
távolságtartó belsőépítészt sokévnyi házasság után elhagyja a férje. Kiderül, hogy a házaspár
három lányának viszonya is hűvös. A három nővér, a sikeres író, Renata, a mindig határozatlan
Flyn és a feltörekvő színésznő, Joey összetört anyjuk kedvéért igyekeznek mégis szeretetet
mutatni. Amikor azonban apjuk beleszeret egy másik nőbe, döntése váratlan és meghökkentő
fordulatot hoz.

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

Ben Hur (2016)
DVD 5524
Rend.: Timur Bekmambetov
Szereplők: Jack Huston, Toby Kebbell, Rodrigo Santoro. Időtartam: 118 perc
Judah Ben Hurt fogadott testvére, Messala, a római hadsereg tisztje hamisan vádolja árulással. A
herceget megfosztják nemesi címétől és rabszolgaságba kényszerítik, ezért hátra kell hagynia
családját és szerelmét. Több évet tölt a tengeren hánykolódva, míg végül a halál torkából a
titokzatos Ilderim menekíti ki és az ifjú herceg végre hazatérhet. Bár bosszúra szomjazik, végül
megváltásra talál.

Ben Hur (1959) – feliratos
DVD 21
Rend.: William Wyler
Szereplők: Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet. Időtartam: 214
perc
A jeruzsálemi Ben Hur, egy gazdag zsidó család fia, újra találkozik gyerekkori barátjával, a római
légió parancsnokával, Messala-val. Élete gyökeresen megváltozik, amikor megvádolják, hogy
megpróbálta megölni Messala-t. Száműzik családját, őt pedig rabszolgasorba döntik. Egy tengeri
csata során megmenti a parancsnok, Quintus Arrius életét, aki ezért cserébe fiává fogadja.
Rómába indul, hogy részt vegyen egy kocsiversenyen. Legnagyobb ellenfele régi barátja, Messala.
Kettejük versenyfutásának egy ütközés vet véget, melyet Ben Hur éppen csak túlél, ám eldönti,
hogy a kardját felcseréli Krisztus tanaival.

Ben-Hur nevében (2016)
DVD 5061
Rend.: Mark Atkins
Szereplők: Adrian Bouchet, Jonno Davies, Peter Ormond. Időtartam: 86 perc
Történetünk Kr. u. 171-ben játszódik a Római Birodalom fénykorában. Sok ezer rabszolga
verejtéke árán tartható csak fent a világkorát élő fényűző Birodalom. Egy ifjú gladiátornak sikerül
megszöknie a rabszolgasor elől egy harci szekérrel. Menekülés közben római katonákkal és
zsoldosokkal veszi fel a küzdelmet, de a harcban nincs egyedül.

Benjamin Button különös élete (2008)
DVD 1915
Rend.: David Fincher
Szereplők: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson. Időtartam: 159 perc
Bejamin Button különös körülmények között született – és még különösebb élet jutott neki. 1918-ba
született New Orleansban. Amikor ismeretlen kezek későbbi nevelőszülei küszöbére helyezik
pólyáját, egy aggastyán újszülöttet bíznak a sorsra. A fiú csöpp, de nyolcvan éves. Őszen,
kopaszon, meggörnyedve jár iskolába, ám ahogy telik az idő, izmai ruganyosabbá, bőre simábbá,
arca mosolygósabbá válik. Számára visszafelé járnak az órák. Behajózza az óceánt, túléli Pearl
Harbor bombázását, végül visszatér szülőhelyére. Csak egy barátja van: egy a kislány, aki kitart
mellette élete végéig. Lelki társak maradnak az élet minden örömén és bánatán át, szerelmük
pedig kiállja az idő fantasztikus és nehéz próbáját.

Bérgavallér (2013)
DVD 4231
Rend.: John Turturro
Szereplők: John Turturro, Woody Allen, Vanessa Paradis. Időtartam: 86 perc
Fioravante, barátja Murray tanácsára elkezdi a világ legősibb mesterségét űzni, és végül olyasmit
talál, amiről nem is tudta, hogy keresi. Murray gyönyörű bőrgyógyásza, Dr. Parker megemlíti, hogy
szépséges barátnőjével, Selimával férfit keresnek egy édeshármashoz. Murray észreveszi a
pénzügyi lehetőséget az ajánlatban, és meg akarja győzni Fioravantét, hogy vállalja a feladatot.
Fioravante először bizonytalankodik, de rá kell ébrednie, hogy vannak kellemetlenebb módjai a
pénzkeresésnek. Miközben Fioravante Dr. Parker és Selima hálószobái között ingázik, egyre
szemérmesebb randikat bonyolít Avigallal, egy köztiszteletnek örvendett haszid rabbi özvegyével
is. Amikor fellángol a szerelem, Murray rájön, hogy nem is olyan egyszerű kerítőnek lenni.

Bérgyilkos a szomszédom (2000)
DVD 2294
Rend.: Jonathan Lynn
Szereplők: Bruce Willis, Matthew Perry, Natasha Henstridge. Időtartam: 126
perc
Nicholas „Oz” Oseransky szerény, de kissé ideges természetű fogorvos, aki Montreal
elővárosában él. Felesége, Sophie meglehetősen kikapós, elveri a pénzét, s nem akar beleegyezni
a válásba. Jimmy „Tulipán” Tudeski éppen kijött a börtönből, s készen áll arra, hogy behajtsa régi
adósságát egy kelet-európai donon, Yanni Gogolakon. Közben Sophie meg akarja öletni Ozt,
Jimmy végezni akar Yannival, az pedig az ő halálát kívánja. Végül – miután a szálak már
menthetetlenül összegabalyodtak – a két különböző természetű szomszéd kénytelen összefogni.

Bérgyilkos Mary (2018)
DVD 5510
Rend.: Babak Najafi
Szereplők: Taraji P. Henson, Billy Brown, Jahi Di'Allo Winston. Időtartam: 85
perc
Mary hivatásos bérgyilkos, aki Boston legádázabb maffiacsaládjának dolgozik, amit egy Benny
nevű bűnöző irányít. Amikor Mary lelő egy védelem alatt álló gengsztert, hogy megmentsen egy
fiatal fiút, magára haragítja a fél alvilágot, köztük az orosz maffiát és a volt szeretőjét is.
Szerencsére nem az a könnyen ijedős fajta, ezért egész paróka- és fegyverarzenálját felvonultatva
szembeszáll a gazfickókkal: Mary bármire képes, hogy ő maradjon utoljára talpon.

Bérgyilkosék (2010)
DVD 3403
Rend.: Robert Luketic
Szereplők: Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck. Időtartam: 97 perc
Spencer csak egy átlagos kormánynak dolgozó bérgyilkos szuperkém, akire egy európai
küldetésén talál rá az igaz szerelem egy gyönyörű, okos és éppen szakítás után lévő nő, Jen
Kornfeldt személyében. A románcból házasság lesz, Spencer múltját hátrahagyva boldogan
illeszkedi be a kisvárosi milliőbe. Azonban Spencer 30. Születésnapján rádöbbennek, több millió
dolláros vérdíj van a pár fejére kitűzve, és ami még rosszabb, a gyilkosok valószínűleg már évek
óta figyelik őket. Bárki lehet az ellenségük: szomszédaik, barátaik, a fűszeres vagy akár a
barátságtalan öregember az utca túlsó felén.

Bérhaverok (2015)
DVD 4425
Rend.: Jeremy Garelick
Szereplők: Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco-Sweeting. Időtartam: 97 perc
Doug Harris, a szeretetreméltó, de visszahúzódó vőlegényjelöltnek van egy problémája: nem talál
magának esküvői tanút. Kevesebb, mint két hét múlva elveszi álmai nőjét, ezért Doug Jimmy
Callahan, az Esküvői Tanú Kft. vezetőjéhez fordul segítségért, kinek cége fantasztikus esküvői
tanúkat ad bérbe olyan magába húzódó fickók számára, mint amilyen Doug. Ezzel egy
elképesztően vicces esküvői kálvária veszi kezdetét, melynek során Doug és Jimmy, a bérhaver
között váratlanul igazi barátság is kialakul.

Beszervezve (2015)
DVD 4687
Rend.: Nina Nourizadeh
Szereplők: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Topher Grace. Időtartam: 92
perc
Mike, a teljesen jellegtelen kisvárosi suhanc többnyire beszívva tengeti napjait, és legfőbb vágya
az, hogy a városhatárban rátörő pánikrohamát legyőzve végre elvigye barátnőjét, Phoebe-t Hawaiira. A fiatalok élete egyik napról a másikra megváltozik, mikor kiderül, hogy Mike – aki maga sem
tud a dologról – valójában egy ölésre kiképzett alvóügynök. Mikor egykori megbízói úgy döntenek,
hogy likvidálják őt, a srácban öntudatra ébred a szuperkatona, és hamarosan azon kapják magukat
Phoebe-vel, hogy egy egész hadsereg próbál végezni velük.

Betty nővér : szappanopara (2000)
DVD 5596
Rend.: Neil LaBute
Szereplők: Morgan Freeman, Renée Zellweger, Chris Rock. Időtartam: 107
perc
Bettynek, a jólelkű kisvárosi pincérnőnek rettenetes a magánélete. Egyedül a szappanoperák jelentik
számára a menekülést a hétköznapokból. Egyik este feszült figyelemmel nézi kedvenc sorozatát, amikor
két idegen férfi társaságában betoppan a férje, hogy egy gyanús üzletről tárgyaljanak. A tárgyalás vitává
fajul, és a hidegvérű bűnözők habozás nélkül elteszik a férjet láb alól. Betty sokkos állapotba kerül, és a
következő pillanatban, mintha már egy másik világba került volna. Betty Sizemore-ból hirtelen Betty nővér
lesz, aki elhatározza, hogy visszatér szerelméhez, dr. Ravellhez, a sorozat főszereplőjéhez. A lány
azonnal el is indul Kansasból. Férje telephelyéről "kölcsönvesz" egy autót, éppen azt, amelyikért a
bűnözők jöttek, és amelynek a csomagtartója tele van kábítószerrel. A két bűnöző üldözőbe veszi az
asszonyt, de nehéz dolguk van, mert Bettynagyon eltökélten halad célja felé.

Beugratás (2006)
DVD 2305
Rend.: Lasse Hallström
Szereplők: Richard Gere, Alfred Molina, Marcia Gay Harden. Időtartam: 112
perc
Clifford Irving karizmatikus és sármos író. Mindenkit meggyőz arról, hogy kizárólag ő jogosult
megírni a világtól elvonult milliárdos, Howard Hughes életrajzát. Tervei szerint könyvének alapját a
Hughes-zal folytatott beszélgetések adják. A valóságban írása merő következtetés sok-sok archív
anyaggal, melyeket társával ásnak elő. Mégis darázsfészekbe nyúl. A megjelenést óriási botrány
övezi, Irving hamarosan már verőlegények elől menekül, néha sikertelenül. Végül egy ellene
irányuló hatalmas összeesküvés-elméletet sző.

Bíbor és fekete (1983)
DVD 1116
Rend.: Jerry London
Szereplők: Gregory Peck, Christopher Plummer, John Gielgud. Időtartam: 138
perc
1943-ban a németek megszállják Rómát, a Vatikán függetlenségét viszont kénytelenek tiszteletben
tartani. A Gestapo római parancsnokságának vezetője, Herbert Kappler ezredes vastag fehér
vonalat mázoltat fel kijelölve az egyházi állam határait. Hugh O’Flaherty az ír származású pap
diplomáciai mentességét felhasználva mindent megtesz azért, hogy a Rómába szökött
szövetséges katonákat elrejtse a nácik elől. Kappler ezredes parancsot ad a pap elfogatására és
azonnali megölésére, amint az elhagyja a Vatikán falait. O’Flaherty viszont vakmerő sportot űz a
nácik éberségének kijátszásából.

Bíbor violák (2006)
DVD 1779
Rend.: Edward Burns
Szereplők: Edward Burns, Debra Messing, Selma Blair. Időtartam: 103 perc
Képzeld el, hogy összefutsz az expasiddal, és kiderül, hogy a haverja a legjobb barátnőd egykori
nagy szerelme… Patti Petalson, egy valaha szépreményű, ám évek óta alkotói válsággal küszködő
írónő, akinek házassága romokban hever. Élete azonban gyökeres fordulatot vesz, mikor
váratlanul felbukkan régi szerelme, a szintén író Brian.

Bíborhegy (2015)
DVD 4680
Rend.: Guillermo del Toro
Szereplők: Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston. Időtartam:
114 perc
A fiatal írónő beleszeret egy rejtélyes idegenbe, akivel egy ódon kastélyba költözik. Kísértetek és
kísértések, árulások és ármányok között rejtőzik az igazság a helyről, amit úgy hívnak: Bíborhegy

Bíborszín (1985)
DVD 1056
Rend.: Steven Spielberg
Szereplők: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Adolph Caesar. Időtartam: 148
perc
Az Alice Walker Pulitzer-díjas regényén alapuló Bíborszín egy tanulatlan fekete nő, Celie több
évtizedet átfogó története. Celie-t egy kegyetlen férfihoz kényszerítik, akit nem is a nevén, hanem
„az úr”-nak nevez. Szenvedései miatt magába fordul, és bánatát egyedül Istennel osztja meg. Két
rendkívüli nő barátsága szükséges ahhoz, hogy megváltozzon, megtanulja becsülni önmagát, és
legyen ereje a megbocsátáshoz.

Bilko főtörzs (1996)
DVD 1513
Rend.: Jonathan Lynn
Szereplők: Steve Martin, Dan Aykroyd, Phil Hartman. Időtartam: 90 perc
A hadsereg arról híres, hogy csupa nagydarab, elszánt harcoló gépet képez ki, akik nagyszerű
nemzetünk védelmére esküdtek fel. De Fort Baxterben van egy egység, akik még felsorakozni sem
tudnak rendesen. Ernie Bilko főtörzs a világ legsiralmasabb katonáiból álló szedett-vedett csapatot
vezeti. Ahelyett, hogy harcra képezné ki csapatát, szerencsejátékra és a felelősség alóli kibújásra
tanítja őket. Thorn őrnagy, Bilko esküdt ellenségének megjelenésével azonban kemény idők
jönnek: be akarja záratni a támaszpontot, befeketítve Bilko hírnevét.

Birdman avagy A mellőzés meglepő ereje (2014)
DVD 4365
Rend.: Alejandro G. Inárritu
Szereplők: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton. Időtartam: 114
perc
Riggan Thomson, a lecsúszott mozisztár szeretné bebizonyítani, hogy valódi művész, és mindenét
kockára teszi, hogy rendező-főszereplőként színpadra vigyen egy darabot a Broadwayn. De ehhez
meg kell küzdenie a társulaton belüli és kívüli bírálóival, ellenséges rosszabbik énjével, elhidegült
lányával és elviselhetetlen színésztársával. Egyetlen cél lebeg a szeme előtt: hogy ne legyen
átlagos!

A bíró (2014)
DVD 4326
Rend.: David Dobkin
Szereplők: Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga. Időtartam: 136
perc
A nagyvárosi, nagyszájú jogász, Hank Palmer az édesanyja halála miatt utazik haza, és kénytelen
átmenetileg egy fedél alatt maradni az apjával. Az öreg bíró nyakas és kiállhatatlan. És nagyon
beteg. És gyilkossággal gyanúsítják. Hank célja kideríteni az igazságot. Akarva-akaratlan egyre
több időt tölt a szülői házban, és egyre jobban érti, miért is szökött el innen örökre. Ám család ellen
nincs orvosság: a szeretet is felébred benne a rokonság iránt, melyet olyan nagyon igyekezett
elfelejteni.

A bizalom (2016)
DVD 5033
Rend.: Alexander Brewer, Benjamin Brewer
Szereplők: Nicolas Cage, Elijah Wood, Sky Ferreira. Időtartam: 88 perc
Waters és Stone két jelentéktelen rendőr, akik mindennapjukat a bizonyíték raktárban töltik a Las
Vegas-i Rendőrkapitányságon. Munkájuk érdektelen és unalmas. Stone egy nap felfigyel egy
szokatlanul magas óvadékra, melyet egy mellszoborba csempészett drog ügylet miatt tűztek ki. A
két
barát
kieszel
egy
tervet,
hogy
megtalálják
a
pénz
forrását.

Bizonyítás (2005)
DVD 996
Rend.: John Madden
Szereplők: Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Jake Gyllenhaal. Időtartam: 96
perc
A gyönyörű és okos Catherine éveket töltött azzal, hogy gondját viselje a ragyogó szellemű, de
labilis apjának, a zseniális matematikusnak. Halála után a lány egyedül maradt az óriási házban
fájdalmával, apja 103 jegyzetfüzetével, és a kérdéssel: mit kezdjen most önmagával. Hamarosan
megérkezik Hal, Caterine apjának egykori tanítványa, akinek feltett szándéka, hogy
áttanulmányozza a hátra maradt jegyzetfüzeteket. A fiatal nőnek a lehető legnyugtalanítóbb
problémával kell megküzdenie: vajon ő maga mennyit örökölt apja őrültségéből – vagy éppen
zsenialitásából?

Bízz a szerelemben! (2012)
DVD 4339
Rend.: Josh Boone
Szereplők: Greg Kinnear, Jennifer Connelly, Lily Collins. Időtartam: 93 perc
Bill Borgens veterán regényíró, akit három éve hagyott el a felesége, Erica egy másik férfi miatt,
nem tudja abbahagyni a nő utáni epekedést. Még szomszéd szeretője, Tricia is próbálja randizásra
bíztatni, de Bill figyelmét senki sem tudja felkelteni. Mindeközben vadul önállósodó kollégista
lánya, Samantha első regényét publikálja és első szerelmével találkozgat újra; tinédzser fia, Rusty
pedig igyekszik megtalálni önmagát fantasy íróként és a problémákkal küszködő álomlány
pasijaként. Ezek a problémák összehozzák a triót és Borgensék megtudják, hogyan lesz valaminek
a
vége
egy
új
dolog
kezdete.

Blackhat (2015)
DVD 4450
Rend.: Michael Mann
Szereplők: Chris Hemsworth, Tang Wei, Viola Davis. Időtartam: 127 perc
A globális kiberbűnözés világában játszódó Blackhat egy eltávozásra engedett elítélt sorsát követi
nyomon, aki amerikai és kínai társaival egy magas szintű kiberbűnözői hálózatot üldöz Chicagótól
Los Angelesig, Hongkongtól Dzsakartáig.

Blue Jasmine (2013)
DVD 3986
Rend.: Woody Allen
Szereplők: Alec Baldwin, Cate Blanchett, Louis C.K. Időtartam: 95 perc
Hallal, a vagyonos üzletemberrel kötött házasságának köszönhetően Jasmine az amerikai álmot éli
New Yorkban. Ám házasságával együtt az élete is darabokra hullik hirtelen, és elveszíti nagyvilági
körülményeit. Hogy újra egyenesbe jöjjön, húga, Ginger szerény San Fransisco-i otthonába
költözik, ahol nem a luxus és a kényelmes hétköznapok várják. Jasmine egy ironikus helyzetekkel
fűszerezett új világban találja magát, ahol újra össze kell szednie magát és életét.

Bob Roberts (1992)
DVD 2062
Rend.: Tim Robbins
Szereplők: Tim Robbins, Giancarlo Esposito, Alan Rickman. Időtartam: 110
perc
A film szatirikus felvilágosítás, dokumentumszerű utazás az amerikai politika világába, ahol egy
politikusnak nem csak a beszédei és tévészereplései hordozhatnak üzenetet. Ez az az ország,
ahol minden lehetséges, ahol egy fülbemászó dallam is jelenthet egyenes utat a politikai karrier
csúcsára. Az egyik szenátor-jelölt egy népdalénekessel karöltve olyan zeneszámot alkot, ami
lepipálja a legügyesebb PR-osokat is. Hamarosan a slágerlisták élére kerülnek, bizonyítva, hogy
manapság az image, egy jó dallam és egy csipetnyi vegytiszta szentimentalizmus többet ér, mint a
tartalom és a részletek.

Bódító élet (1993)
DVD 2661
Rend.: Michael Elias
Szereplők: Jeff Goldblum, Kathy Baker, Forest Whitaker. Időtartam: 106 perc
Al Gorky tenor szaxofonos és Buddy Chester trombitás igazi vad és bohém zenészéletet élnek.
Azonban Al szélsőséges életvitele és nemtörődömsége nemcsak házasságát veszélyezteti, hanem
a közös zenélést is. Amikor Buddyról kiderül, hogy gyógyíthatatlan agytumora van,
mindkettejüknek szembe kell nézni a halandósággal. Egy utolsó közös fellépésre készülnek.

A boldogság nyomában (2006)
DVD 5849
Rend.: Gabriele Muccino
Szereplők: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Christopher Syre Smith.
Időtartam: 113 perc
A film főhőse Chris Gardner, a megélhetésért küszködő San Franciscó-i házaló ügynök. Miután
barátnője, Linda elhagyja, Chris egyedül próbál gondoskodni ötéves kisfiukról, Christopherről. A
férfit határtalan elszántságának köszönhetően felveszik fizetés nélküli gyakornoknak egy híres
brókercéghez, ahol a húsz pályázó közül csupán egy kap állást. Kilakoltatásuk után Chris és fia az
utcára kényszerülnek, hajléktalanszállókon és egy metróállomás mosdójában töltik az éjszakákat.
Egymás iránti szeretetük azonban a legreménytelenebb helyzeteken is átsegíti őket.

A boldogságtól ordítani (1998)
DVD 51
Rend.: Todd Solondz
Szereplők: Jane Adams, Jon Lovitz, Philip Seymour Hoffman. Időtartam: 134
perc
A történet középpontjában egy tipikus New Jersey-i család áll: papa, mama és három felnőtt
lányuk. Helen, a sikeres írónő, New Yorkban él és szemmel láthatóan mindene megvan. Trish is
elégedett lehet, van kertes álomháza, szerető pszichiáter férje és három majdnem tökéletes
gyermeke. Aggódik kisebbik húga, Joy miatt, aki harminc évesen még nincs férjnél és ígéretes
karrier sem körvonalazódik előtte, viszont furcsábbnál furcsább kalandokba bonyolódik.

Bolond szél fúj (1997)
DVD 5310
Rend.: Andy Tennant
Szereplők: Matthew Perry, Salma Hayek, Jon Tenney. Időtartam: 104 perc
(Sony klasszikusok ; 16.)
Isabel Fuentes tüzes, vérpezsdítő, igazi latinos jelenség. Élete a pörgés, Mexikó a mindene. Alex
Whitman nyugis típus, nem különösebben kedveli az izgalmakat, barátnőit csak korlátozott ideig
viseli el, New Yorkot viszont a világ minden kincséért sem hagyná maga mögött sokáig. Amikor
ezek ketten Las Vegasban találkoznak… megszűnik körülöttük a világ. Egymás karjaiba omlanak,
és a fülledt éjszaka után mennének is tovább, mintha mi sem történt volna. Szerelmük apró
gyümölcsére azonban egyikük sem számított. Isabel alkalmi szeretője után veti magát, aki
menekül egy darabig, aztán azon kapja magát, hogy már ő üldözi a lányt.

Bolondok aranya (2008)
DVD 1453
Rend.: Andy Tennant
Szereplők: Kate Hudson, Matthew McConaughey, Donald Sutherland.
Időtartam: 108 perc
Finn még mindig a volt felesége után fut, már amikor éppen nem a Tapsi Tatának nevezett
gengszter elől menekül. Mindeközben, nyolc év keresés után, végre rábukkan a Karib-tengeren
1715-ben eltűnt, legendás királynői hozomány lelőhelyére. Most már csak annyi a dolga, hogy
felhozza a kincseket, visszaszerezze a feleségét, és elhúzza a csíkot, mielőtt a gengszterek a
helyszínre érnek.

A bombák földjén (2008)
DVD 2776
Rend.: Kathryn Bigelow
Szereplők: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty. Időtartam: 130
perc
Az Irakban dolgozó amerikai bombaosztag tagjai talán a világ legveszélyesebb munkáját végzik.
Nap mint nap bombákat hatástalanítanak a háborús övezet kellős közepén. Életük azon múlik,
hogy sikerül-e a megfelelő zsinórt elvágni idejében, mielőtt valaki felrobbantaná. Számukra
Bagdadban mindenki potenciális ellenség, ezért belső konfliktusaik ellenére össze kell tartaniuk.
William James bombaspecialista őrmester megszállottan nem vesz tudomást a halál közelségéről
társaitól eltérően, akik egyszerűen csak túl akarják élni. Összebarátkozik egy helyi kisgyerekkel és
amikor egy bombaraktárban hozzá hasonlító holttestre bukkan, keresni kezdi a tetteseket.

Bor, mámor, Provence (2006)
DVD 504
Rend.: Ridley Scott
Szereplők: Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney. Időtartam: 112 perc
Skinner a londoni cityben él: nagymenő bróker, el sem tudja képzelni az életét folyamatos internetés mobilkapcsolat, állandó rohanás és munka nélkül. Aztán váratlanul kap egy esélyt, hogy új
életet kezdjen. Egy rég látott nagybácsi ráhagyja dél-franciaországi birtokát. Eddig eszébe sem
jutott, hogy megnézze, de most egy hirtelen szeszélynek engedelmeskedve odautazik. Beköltözik
a házba, ahol gyerekkorában járt utoljára, és hagyja, hogy magával ragadja és átformálja egy
eddig ismeretlen, egészen másfajta világ. A szőlő, a ház, az egyszerű élet. Amiről kiderül, hogy
nem is olyan egyszerű. Itt éri a hír, hogy váratlanul elbocsátották az állásából.

Borat – Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika (2006)
Rend.: Larry Charles
DVD 393
Szereplők: Sacha Baron Cohen, Pamela Anderson, Ken Davitian. időtartam:
80 perc
Borat elviselhetetlen, gátlástalan, tolakodó, buta és nagyképű. A Kazah Kulturális Minisztérium
egyik alkalmazottjáról a helybéli hivatalnokok elhiszik, hogy tud angolul, és Amerikába küldik.
Abban bíznak, hogy kiszagolja, mi hiányzik még náluk a határtalan jóléthez és a nagyhatalmi
státuszhoz. Megérkezik Amerikába, és igyekszik tanulni. A fontosabb leckék: gyorsétkezdék, gyors
nők, kaják, piák, autók és újabb nők. Hogy eközben semmit nem tanul, csak megbotránkoztatja,
zavarba hozza és halálra rémíti Amerikát, az csöppet sem érdekli: elvégre az igazi kazah férfi
szereti magát nagyon jól érezni.

Bosszúállók (2012)
DVD 3597
Rend.: Joss Whedon
Szereplők: Robert Downey, Chris Evans, Mark Ruffalo. Időtartam: 137 perc
A Vasember, Hulk, Thor és Amerika Kapitány most először fognak össze. Egy nap váratlan
ellenség tűnik fel a színen, aki az egész Föld létét fenyegeti. Nick Fury, a nemzetközi
békefenntartó ügynökség, a S.H.I.E.L.D. vezetője rádöbben, hogy a katasztrófától csupán egy nem
mindennapi csapat tudná megmenteni világot – és nekilát a szuperhősök toborzásának.

Bosszúállók : Ultron kora (2015)
DVD 4466, DVD 4467
Rend.: Joss Whedon
Szereplők: Robert Downey, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo. Időtartam: 136
perc
Csupán a jó szándék vezérli Tony Starkot mikor akaratán kívül létrehozza Ultront, a félelmetes
mesterséges intelligenciát, amely úgy dönt, hogy elhozza a „világbékét”, méghozzá az emberiség
kiirtásával. Vasembernek, Amerika Kapitánynak, Thornak és a Hulknak, valamint a Fekete
Özvegynek, Sólyomszemnek és Nick Fury-nek ismét egyesíteniük kell az erejüket, hogy legyőzzék
Ultront
és
megmentsék
a
világot.
Már
ha
tudják!

Bosszúállók [3.] : végtelen háború (2018)
DVD 5537, DVD 5538
Rend.: Anthony és Joe Russo
Szereplők: Robert Downey, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo. Időtartam: 143
perc
Thanos, az Őrült Titán el akarja pusztítani az univerzum lakóinak jó részét. Hogy célját elérje,
össze kell gyűjtenie az összes „végtelen követ”. A Bosszúállók összefognak a Galaxis Őrzőivel, a
Fekete Párduccal, Doctor Strange-dzsel és Thorral, hogy megakadályozzák a terv megvalósítását
és megfékezzék a nagy erejű Thanost. Minden idők legnagyobb és leghalálosabb leszámolására
kerül sor.

Bosszúállók [4.] : végjáték (2019)
DVD 5816, DVD 5817
Rend.: Anthony Russo, Joe Russo
Szereplők: Robert Downey, Chris Evans, Mark Ruffalo. Időtartam: 173 perc
Öt évvel azután, hogy Thanos egy csettintéssel eltüntette az Univerzum élőlényeinek felét,
kiszabadul a kvantumvilág fogságából Scott Lang. Felkeresi Amerika Kapitányt, mert úgy érzi,
tudja, hogyan tehetnék semmissé a katasztrófát. A Bosszúállók nagyszabású akciót terveznek.
Hőseink végre megértik, hogy milyen törékeny is a valóságunk, melynek megőrzése érdekében
óriási áldozatokat kell hozni. Ez a nagyszabású kaland a barátságról és a csapatmunkáról szól,
valamint arról, hogy a lehetetlen akadályok leküzdése érdekében félre kell tenni az ellentéteket.

Bosszúra törve (2016)
DVD 5233
Rend.: Chuck Russel
Szereplők: John Travolta, Christopher Meloni, Amanda Schull. Időtartam: 86
perc
Stanley Hill tehetetlenül nézi, ahogy egy végzetes éjszakán meggyilkolják a feleségét. A férfi a
rendőrségre nem számíthat, így egy régi kommandós cimborájával, Dennisszel összefogva kezébe
veszi
az
irányítást
és
addig
nem
nyugszik,
amíg
bosszút
nem
áll…

Bosszútól fűtve (2012)
DVD 3748
Rend.: Niels Arden Oplev
Szereplők: Colin Farrell, Noomi Rapace, Dominic Cooper. Időtartam: 113 perc
Victor egy New York-i maffiavezér, Alphonse jobbkeze, akinek egy ismeretlen baljós üzeneteket
küldözget, és sorra gyilkolja az embereit. Darcy, Victor barátja, aki szintén Alphonse-nak dolgozik,
megszállottan üldözi a gyilkost, hogy kivívja főnöke elismerését és feljebb lépjen a ranglétrán.
Mindeközben Victor megismerkedik a vonzó és titokzatos Beatrice-szal, aki a szemközti házban
lakik az édesanyjával, Valentine-nal. Beatrice azonban nem kalandot keres: bosszút akar állni
valakin, aki szörnyű sebet ejtett rajta, és ehhez Victort akarja felhasználni. Hamarosan azonban rá
kell döbbennie, hogy a férfi sem az, akinek látszik.

A Boszorkány-hegy (2009)
DVD 2023
Rend.: Andy Fickman
Szereplők: Dwayne Johnson, AnnaSophia Robb, Carla Gugino. Időtartam: 94
perc
Jack Bruno az egyszerű Las Vegas-i taxisofőr kifog néhány fura utast: két kamasz ül be hozzá,
akik igazából a világűrből érkezett idegen lények. A kormány embereivel, egy ufóvadásszal és az
egyre fogyó idővel kell versenyre kelniük, hogy visszaszerezzék a jövevények elveszett űrhajóját.
Ha nem érnek oda időben, a különös utasok már sosem jutnak haza a saját – nagy veszélyben
lévő – bolygójukra. Lélegzetelállító üldözési jelenetek, nagy kalandok és szemkápráztató speciális
effektusok teszik a filmet a műfaj gyöngyszemévé – melyen az egész család együtt szórakozhat és
izgulhat.

Boszorkánykonyha (1940)
DVD 2126
Rend.: Alfred Hitchcock
Szereplők: Joel McCrea, Laraine Day, Herbert Marshall. Időtartam: 104 perc
(Sir Alfred Hitchcock sorozat)
Jones amerikai újságírót lapja 1939 elején Európába küldi, hogy beszámoljon az
esetleges világháború lehetőségéről. A véletlen úgy hozza, hogy Londonban találkozik
egy idős politikussal, aki fontos dolgokat tud. Egy megrendezett merénylet után az
öregurat náci kémek elrabolják. Jones egy nő segítségével Hollandiába indul a
professzor felkutatására. A lány apja állítólag egy pacifista szervezet elnöke, valójában
azonban náci vezető. Egy tengeri repülőszerencsétlenség után az apa öngyilkos lesz,
de Jones megmenekül, majd később Londonban újra találkozik a lánnyal.

Boszorkányt vettem feleségül (1942) – feliratos
DVD 1619
Rend.: René Clair
Szereplők: Fredric March, Veronica Lake, Cecil Kellaway. Időtartam: 77 perc
270 évvel ezelőtt Salemban egy boszorkánysággal vádolt lányt, Jennifert és apját máglyahalálra
ítélik. Végső elkeseredésében a lány megátkozza az őket megvádló Wooley inkvizítor családját.
Azt kívánja, hogy valamennyi utódjának boldogtalan házassága legyen. Sok-sok generációval
később Wallace Wooley kormányzójelölt az esküvőjére készülődik. Jennifer, a „boszorkány”, apja
társaságában visszatér a földre, hogy beteljesítsék a családi átkot. De számításukba hiba csúszik:
eszeveszett kavarodás támad, amikor a bűbájos Jennifer – pechjére – véletlenül megissza saját
bájitalát, és végzetesen beleszeret az utódba.

A Bourne ultimátum (2007)
DVD 1036
Rend.: P. Greengrass
Szereplők: Matt Damon, Julia Stiles, David Strathaim. Időtartam: 112 perc
Csak el akart tűnni. Ám ehelyett Jason Bourne-ra azok vadásznak, akik olyanná tették, amilyen.
Elvesztette az emlékeit és az egyetlen embert, akit szeretett. Nem riasztja a golyók zápora és a
magasan képzett gyilkosok új nemzedéke sem. Egyetlen célja van: visszamenni a kezdetekig, és
kideríteni, ki is ő valójában. Bourne becserkészi a múltját, hogy meglelje a jövőjét. Moszkván,
Párizson, Londonon, Tangeren és New York Cityn keresztül vezet az útja az igazi Jason Bourne
felé, miközben megpróbálja kicselezni a rendőröket, szövetségi nyomozókat és Interpol
ügynököket, akik már célba vették.

Boxcar Bertha. A lázadók ökle (1972)
DVD 2687
Rend.: Martin Scorsese
Szereplők: Barbara Hershey, David Carradine, Barry Primus. Időtartam: 85
perc (Hollywood movie classics)
Amikor a kisstílű rablásokból élő csavargó lány, Bertha megismerkedik Big Bill Shelley-vel, nem is
sejti, hogy hamarosan ott lesz minden újság címoldalán, mint Amerika legveszélyesebb és
legkeresettebb bűnözője. Ez nem is csoda, hiszen a vasúttársaság pénzszállító vagonjait kötik el
és a pénzt Robin Hood módjára a vasútszakszervezet segélyalapjának adják át. Miközben egyre
népszerűbbé válnak az egyszerű emberek között, megindul ellenük a kíméletlen hajtóvadászat és
a végállomáson élve már nincs kiszállás.

Bőrfejek (2008)
DVD 1351
Rend.: George Clooney
Szereplők: George Clooney, Renée Zellweger, John Krasinski. Időtartam: 109
perc
Amikor a veterán focista Dodge Connolly felveszi csapatába a háborús hős Carter „Golyó”
Rutherfordot annak reményében, hogy visszaszerezi a csapat szerencséjét, sokkal többet kap,
mint amire számított. Carter érkezésével ugyanis színre lép Lexie Littleton, az elegáns és pimasz
újságírónő is, aki szerkesztőjétől azt a feladatot kapta, hogy fedje fel az igazságot Carter
érdemtelenül megszerzett hősi-státuszáról. Mindkét focistát teljesen elbűvöli Lexie szépsége, de
csak egyikük nyerheti el kegyeit.

Börni, az eszelős temetős (2011)
DVD 3732
Rend.: Richard Linklater
Szereplők: Jack Black, Shirley MacLaine, Matthew McConaughey. Időtartam:
100 perc
Börni, a temetkezési vállalkozó, aki a texasi poros kisváros egyik legközkedveltebb lakosa. Tanít a
vasárnapi iskolában, énekel a templomi kórusban, és bárkinek segítő kezet nyújt, aki hozzáfordul.
Mindenki szereti Börnit, így semmi meglepő nincs abban, amikor összebarátkozik a gazdag, ám
kibírhatatlan özvegyasszonnyal. A hölgy hamarosan teljesen Börnitől kezd függeni, minden ügyesbajos ügyét, még a bankkal való kapcsolattartást is, ő intézi. Telik-múlik az idő, Börni továbbra is
készségesen rendelkezésre állt az özvegynek, ám a hölgyet már jó ideje nem látta rajta kívül
senki. Amikor kiderül, hogy az asszony már régóta elhalálozott, Börnit ádolják meg a
gyilkossággal.

Bőrnyakúak 2 – tűzvonal (2014)
DVD 4197
Rend.: Don Michael Paul
Szereplők: Cole Hauser, Josh Kelly, Danielle Savre. Időtartam: 98 perc
A harcokba belefásult, azok során megsérült Chris Merrimette tizedes egysége azt a feladatot
kapja, hogy egy, a tálibok által uralt terület határán lévő előőrs kimerült készleteit töltse fel. Az
ellenséges Helmand tartományon át vezető útjuk során leinti őket a haditengerészet különleges
egysége, és egy új, nemzetközi jelentőséggel bíró feladatot ad nekik: segíteniük kell egy afgán nőt
– aki azzal szerzett magának hírnevet, hogy ellenszegült a táliboknak – abban, hogy
elmenekülhessen az országból. Szárazföldi vagy légi támogatás híján Merrimannek és embereinek
minden bátorságukat és tűzerejüket össze kell szedniük ahhoz, hogy a háborús övezeten át a
biztonságba kísérjék az asszonyt.

Börtönpalota (1999)
DVD 1905
Rend.: Jonathan Kaplan
Szereplők: Claire Danes, Kate Beckinsale, Lou Diamond Phillip. Időtartam: 96
perc
Thaiföld a szabadság, a napsütötte tenger, az óriási bulik és könnyű kábítószerek hazája. A két
barátnő csak egy boldog nyári vakációra vágyik: tengerre, mulatságra, fiúkra. De mindketten
beleszeretnek ugyanabba a titokzatos férfiba, mindketten megfeledkeznek a szükséges
óvatosságról. Az életük egyik pillanatról a másikra a feje tetejére áll. Váratlanul a pokol legmélyebb
bugyrában találják magukat: egy thaiföldi börtön női szárnyában, ahol rabok, börtönőrök és bírók
egyaránt gyűlölik a két jómódú amerikai lányt.

Börtönvonat Yumába (2007)
DVD 1454
Rend. James Mangold
Szereplők: Russell Crowe, Christian Bale, Peter Fonda. Időtartam: 118 perc
Ben Wade-et a vadnyugatot rettegésben tartó banditát elfogják, és Dan Evanst, egy farmert bíznak
meg azzal, hogy tegye fel Wade-t egy börtönvonatra, ami Yuma-ba megy. Evans elvállalja a
munkát, mert adósággal terhelt farmját csak így tudja megmenteni. Evans-nek azonban, nem csak
Wade embereivel kell megküzdenie, hanem az idővel is, ami ellene játszik. A farmernak mindössze
3 órája és 10 perce van arra, hogy feltegye Wade-et a vonatra.

Brightburn : a lángoló fiú (2019)
DVD 5828
Rend.: David Yarovesky
Szereplők: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dun. Időtartam: 87
perc
Mi történne, ha egy távoli bolygó szülöttje a Földre érkezne, de hiába nőne fel szerető otthonban,
kamaszfiúként az idegen lény különleges képességeit nem az emberiség megmentésére, hanem
pusztításra használná? Ha szuperhős helyett szupergonosszá válna? Mit tehetnek nevelőszülei,
akik saját gyermekükként szeretik? És mit tehet az emberiség? A válasz: a Brightburn – A lángoló
fiú egy vadonatúj műfaj, a szuperhős horror meghökkentő és hátborzongató darabja.

Broadway Danny Rose (1984)
DVD 1203
Rend.: Woody Allen
Szereplők: Woody Allen, Mia Farrow, Nick Apollo Forte. Időtartam: 81 perc
Danny Rose az ötvenes évek Broadwayének örök vesztes színészügynöke, pártfogoltjai
zongorázó papagájok, féllábú dzsiggelők, dadogó hasbeszélők. Most az egykori szívtipró énekest,
Lou Canovát karolja fel. Danny elhatározza, hogy segít Lou-nak visszatérni a reflektorfénybe, és a
lecsúszott sztárból újra sikeres bálványt farag. Eleinte úgy tűnik, hogy korábbi
balszerencsesorozata véget ért, hiszen minden remekül kezd összeállni: sikerül Lou nagy
visszatéréséhez összedobolni a Broadway legfontosabb sztárjait, és olajozottan megy a nagy
show szervezése. A premier előtt azonban Lou összebalhézik barátnőjével, Tinával.

Brigsby mackó (2017)
DVD 5430
Rend.: Dave McCary
Szereplők: Kyle Mooney, Claire Danes, Mark Hamill. Időtartam: 93 perc
James - miután élete első huszonöt évét a külvilágtól elzártan élte - hirtelen egy teljesen idegen
városban találja magát. A feje tetejére állt világban az a legsokkolóbb, hogy rajta kívül soha senki
nem látta kedvenc sorozatát, a Brigsby mackó kalandjait, ugyanis azt csakis és kizárólag neki
készítették és költözésével véget is ért. A srác imádott mackója tanításain keresztült próbálja
értelmezni ezt az új és rettentően félelmetes világot, majd úgy dönt, ő maga fejezi be Brigsby
történetét, hogy végre elkezdhesse sajátját.

Brókerarcok (2000)
DVD 1784
Rend.: Ben Younger
Szereplők: Giovanni Ribisi, Vin Diesel, Nia Long. Időtartam: 118 perc
A J.T. Martins brókercégnél dolgozók számára csak egy isten létezik: a pénz, amelynek
megszerzése érdekében nem csak az etikai normákat veszik semmibe, de a törvényt is két lábbal
tapossák. A fiatal Seth Davis 19 éves – ugyan kimaradt a főiskoláról -, mégis nagyra törő ambíciói
vannak. A Wall Street leghírhedtebb brókercégénél kezd el dolgozni. A legdörzsöltebb
tőzsdecápáktól megtanulja, hogy ha elég agresszív és gátlástalan, több pénzt kereshet, mint
amiről álmodni mert. Hamarosan rá kell döbbennie, hogy a mámorító siker mögött olyan csapda
rejtőzik, amely nem csak őt, hanem egész családját tönkreteheti.

Bronxi mese (1993)
DVD 643
Rend.: Robert de Niro
Szereplők: Robert de Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato. Időtartam: 116
perc
A kilencéves Calogero New York olaszok lakta negyedében, Bronxban él a szüleivel. Apja, a
buszvezető Lorenzo vasszigorral neveli őt, de egyúttal igyekszik a legtöbbet nyújtani neki, és
megóvni az utca kegyetlenségétől. A fiú szemtanúja lesz egy gyilkosságnak, de a rendőrök
erőteljes ráhatása ellenére sem hajlandó azonosítani az elkövetőt. A helyi keresztapa, Sonny
felfigyel a srác bátor tettére, és védőszárnyai alá veszi a gyereket. Calogero isteníti Sonny-t,
legalább annyira tiszteli tisztességben megöregedett, becsületes apját is. Vajon melyik utat
választja a könnyen befolyásolható fiú? És mit tesz meg a két férfi, hogy a maga oldalára állítsa?

Brooklyn legmérgesebb embere (2013)
DVD 4441
Rend.: Phil Alden Robinson
Szereplők: Robin Williams, Mila Kunis, Peter Dinklage. Időtartam: 83 perc
Henry Altmann, egy, az életében bekövetkezett tragédia folytán a világ leggorombább férfijává vált.
Személyiségének gyökeres megváltozására akkor döbben rá, amikor a Brooklyni Kórház fiatal
orvosa egy vizsgálaton tévesen diagnosztizálva azt mondja neki, hogy agyi aneurizmája miatt
életének további kilátásai nem túl jók. Henry követeli orvosától, hogy mondja meg, mennyi ideje
van hátra, aki jobb híján mindössze 90 percet saccol páciensének. A rossz hírt és fennmaradó
idejét a férfi arra használja fel, hogy újra jobb emberré váljon és megpróbálja kapcsolatait rendbe
hozni – másfél óra alatt próbál meg kibékülni feleségével, fiával, testvérével és barátaival.

Brooklyn mélyén (2009)
DVD 2907
Rend.: Antoine Fuqua
Szereplők: Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke. Időtartam: 127 perc
Eddie-t, a kiégett rendőrt csupán egy hajszál választja el a nyugdíjtól és az utolsó hetén igyekszik
mindent megtanítani az újoncoknak, amit a rendőri hivatásról tudni kell. Sal több gyermekes
családapaként egyetlen célja, hogy feleségét és gyermekeit boldognak lássa. Az idáig vezető út
igen kockázatosnak mutatkozik, főleg, hogy Sal bármit képes megtenni céljainak érdekében.
Tango, aki beépített rendőrként az alvilág bugyrait járta gyilkosok és drogosok között, próbál
visszakapaszkodni régi életéhez, de hogy ez sikerüljön, börtönbe kellene juttatnia Caz-t, legjobb
barátját. A három életút találkozik és a véletlen úgy hozza, hogy együtt kell folytatniuk megkezdett
útjukat.

Buffalo Bill és az indiánok (1976)
DVD 5597
Rend.: Robert Altman
Szereplők: Burt Lancaster, Paul Newman, Geraldine Chaplin. Időtartam: 118
perc
Buffalo Bill az amerikai szórakoztatóipar egyik első professzionális sztárja komoly tőkét kovácsolt
valódi és csak a legendákban megtörtént kalandjaiból. Vadnyugati showjában úgy eleveníti fel az
indiánokkal vívott legvéresebb csatákat, ahogyan azt a győztesek szemszögéből megírták a
krónikások. Legújabb előadásához új sztárt szerződtetett, Ülő Bikát, a legendás indiánt, aki
embereivel lemészárolta Custer tábornok seregét a Little Big Horn folyónál. Ülő Bika hajlandó
lenne eljátszani a legendás eseményeket, de egy cseppet sem tetszik neki Buffalo Bill
forgatókönyve, amelynek szerinte nem sok köze van a valósághoz. Márpedig ő makacs indián, és
ragaszkodik a történelmi hűséghez..

Bugsy (1991)
DVD 5445
Rend.: Barry Levinson
Szereplők: Warren Beatty, Annette Bening, Harvey Keitel. Időtartam: 143 perc
A film szerelemről, hatalomról és mohóságról mesél. Benjamin „Bugsy” Siegel, a briliáns, de heves
természetű gengszter New Yorkból Los Angelesbe érkezik, hogy átvegye az irányítást a helyi
bűnbanda felett. Viharos kapcsolata egy hollywoodi dívával arra buzdítja, hogy a szervezett
bűnözésből valami még hatalmasabbat építsen ki – s ezzel hamarosan magára is haragítja a
maffiafőnököket. De Bugsy bármire hajlandó, hogy megvalósítsa álmait, ha kell, még életét is
feláldozza értük.

Bukós szakasz (2017)
DVD 5220
Rend.: Dax Shepard
Szereplők: Dax Shepard, Michael Pena, Rosa Salazar. Időtartam: 97 perc
Rendőrgyilkosság miatt nyomoz Frank Poncherello. Az FBI ügynök beépül a kaliforniai autópályarendőrség kötelékébe. Balszerencséjére társnak az újonc Jon Bakert kapja. A tapasztalt zsaru és
az egykori motorversenyző eleinte egymás agyára megy, de a közös munka összecsiszolja a
furcsa párost.

A burok (2013)
DVD 3746
Rend.: Andrew Niccol
Szereplők: Saoirse Ronan, Jake Abel, Diane Kruger. Időtartam: 120 perc
A burok a szerelem és az áldozathozatal története a közeli jövőben, amikor az egész emberiség
sorsa veszélybe kerül. A Földet békés idegenek, a Lelkek foglalják el. A Lelkek átveszik az
irányítást a legtöbb ember elméje fölött, testüket azonban érintetlenül hagyják, és beleköltözve
buroknak használják. A kevés emberi ellenálló egyikét, Melanie-t elfogja a Hajtók egyike, akik az
utolsó emberektől védik az új fajt. Kétségbeesett csata után Melanie testébe beleoperálnak egy
Vándor nevű Lelket. Vándort figyelmeztetik, hogy a heves érzelmek, a szenvedély és az élénk
emlékek miatt nem könnyű egy emberben élni, ám van valami, amire nem számított: teste korábbi
lakója nem hajlandó átadni az elméje fölötti uralmat.

Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969)
DVD 5781
Rend.: George Roy Hill
Szereplők: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross. Időtartam: 106
perc
A vadnyugat legendás párosa, Butch Cassidy és a Sundance kölyök a legtöbb hírhedt gengszterrel
ellentétben nem véres lövöldözésekbe torkolló útonállásaikkal írták be magukat örökre a legendák
nagykönyvébe, hanem elegáns stílusukkal és intelligenciájukkal. A duó esze Butch szeretett
minden problémát az agyával megoldani, csak a legvégső esetben nyúlt a koltjához. A Sundance
kölyök forrófejű volt, de hallgatott bölcs barátjára. Amikor a duó bandája kirabol egy postavonatot,
még nem sejtik, hogy ezzel óriási hibát követnek el. A vasúttársaság tulajdonosa ugyanis nem
sajnálja a pénzt: megbízza a környék legjobb fejvadászait és nyomkövetőit, hogy bármi áron
kutassák fel és öljék meg a két törvényenkívüli gazembert.

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

A bűn királynői (2019)
DVD 5918
Rend.: Andrea Berloff
Szereplők: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss. Időtartam: 98
perc
A hetvenes évek végén a Pokol Konyhája New York legrosszabb hírű negyede – és nem
véletlenül: ez a környék az ír maffia központja. Egy helyi banda három tagját mégis letartóztatja az
FBI – a nyomukba három család marad védtelenül és pénztelenül. A három feleség azonban nem
fogadja el a helyzetet. Mivel más lehetőségük nem maradt, a három nő saját kézbe veszi az ír
maffia ügyeit, és bebizonyítják, hogy nem riadnak vissza a kihívástól, legyen szó a csempészésről
vagy akár a vetélytársak kiiktatásáról. Az üzlet felvirágzik, ellenfeleik pedig kénytelenek
megtanulni, hogy milyen az, amikor a fegyverek női kézbe kerülne.

Bűnök és vétkek (1988)
DVD 1198
Rend.: Woody Allen
Szereplők: Alan Alda, Martin Landau, Woody Allen. Időtartam: 100 perc
Cliff Stern balsorsú filmes… amíg egy nap jó pénzzel kecsegtető ajánlatot nem kap: hízelgő
porteét kell forgatnia egy nagyképű tévés producerről. Judah Rosenthal a hitközség tartóoszlopa…
amig egy nap exszeretője meg nem fenyegeti, hogy mindent kitálal anyagi üzleteiről és
házasságon kívüli szerelmi életéről. Cliffnek választania kell tisztességtelenség és csőd, Judahnak
pedig a rabbi tanácsa és gengszer bátyja meglehetősen radikális megoldási javaslata között.
Mindkettejüknek van mit veszteniük, de dönteniük kell: és tudják, már semmi nem lesz olyan, mint
volt.

Bűnösnek nyilvánítva (2010)
DVD 3031
Rend.: Tom McLoughlin
Szereplők: Julia Ormond, Mahershalalhashbaz Ali, Lisa Arrindell. Időtartam: 85
perc
Prissy több mint húsz évet áldoz az életéből egy ártatlanul bebörtönzött ember kiszabadítására.
Volt főnöke ügyeinek újraosztásakor Prissy nem talál megfelelő ügyvédet a nemi erőszak vádjával
ártatlanul elitélt Calvin Willis képviseletére, ezért úgy dönt, maga vállalja a munkát. De nem
számított arra a mérhetetlen erőfeszítésre és a megrázkódtatások hosszú sorára, amelyek várnak
rá az igazságért vívott önfeláldozó küzdelme során.

Büntető ököl (2017)
DVD 5397
Rend.: S. Craig Zahler
Szereplők: Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Marc Blucas. Időtartam: 127
perc
Az egykori profi boxoló, Bradley elveszíti a munkáját és a házassága is válságba kerül. A férfi
drogfutárként kezd el dolgozni, hogy kényelmes életet tudjon biztosítani feleségének és majdani
utódjának. Amikor egy átadás brutális tűzharcba torkollik, Bradley hamar a hűvösön találja magát,
ahonnan csak úgy tudja megvédeni szeretteit, ha teljesíti egy elvetemült bűnöző követeléseit. Ki
kell nyírnia egy rabot, akit a börtön legveszélyesebb részlegében őriznek, ezért a férfinak be kell
bizonyítania: van annyira elvetemült, hogy a hírhedt 99-es blokkba zárják.

Café Society (2016)
DVD 5181
Rend.: Woody Allen
Szereplők: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg. Időtartam: 92 perc
Bobby egy New York-i zsidó család legkisebb gyermeke. Családjában a gengsztertől az
ékszerkereskedőn át a hollywoodi ügynökig sokféle rokon fellelhető – ő utóbbihoz utazik
szerencsét próbálni. Ám Phil bácsikája irodájában majdnem el is felejti, miért is érkezett!
Megismeri ugyanis annak gyönyörű titkárnőjét, Veronicat, aki azonnal bűvkörébe vonja a fiút.
Látszólag Bobby sem hagyja hidegen a nőt, ám egyvalamit elfelejt megemlíteni neki: hogy ő
titokban a házas Phil bácsi szeretője. Főhősünk visszatérve New Yorkba beleveti magát az
éjszakai életbe: gengszter bátyjával megnyitja a környék egyik legmenőbb szórakozóhelyét. Ám
történetük Veronicával ezzel még koránt sem ért véget…

Casablanca (1943)
DVD 5126/1-2
Rend.: Michael Curtiz
Szereplők: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid. Időtartam: 98
perc
Casablanca. Egy város, ahova könnyű megérkezni, de amit szinte lehetetlen elhagyni. Különösen
akkor, ha az ember rajta van a nácik által összeállított nem kívánatos személyek listáján. Márpedig
Victor Laszlo rajta van. Csak egy ember segíthet rajta. És az nem más, mint a keserű és cinikus
amerikai, Rick Blaine. Csakhogy ő nem éppen a segítőkészségéről híres. Ráadásul régi szerelme,
Ilsa, akit a férfi azóta se tudott kiverni a fejéből, Viktor felesége. Amikor Ilsa férje életéért cserébe
felajánlja magát Blaine-nek, a férfi komoly dilemma elé kerül.

Casanova (2005)
DVD 503
Rend.: Lasse Hallström
Szereplők: Heath Ledger, Sienna Miller, Jeremy Irons. Időtartam: 107 perc
A világ legnagyobb csábítója, vérbeli szélhámos, az átváltozás és a humor nagymestere – azt
beszélik, nincs nő a világon, aki ellen tudna állni Casanova sármjának. Legalábbis így volt ez
mostanáig. Életében először ugyanis megoldhatatlannak tűnő feladattal találja szembe magát a
legendás Casanova, amikor útjába kerül Francesca, a velencei szépség, aki teljesen váratlan
dolgot tesz: visszautasítja őt. Ármányok és furmányos cselszövések egész sorozata szükséges
ahhoz, hogy egy kicsit is közelebb tudjon kerülni Francescához. Nem sejti, hogy élete
legveszélyesebb játszmája ez..

Cash – a visszajáró (2010)
DVD 2964
Rend.: Stephen Milbum Anderson
Szereplők: Sean Bean, Chris Hemsworth, Victoria Profeta. Időtartam: 108 perc
Sam és Leslie fiatal házasok, és éppen anyagi gondjaik vannak. Amikor azonban Sam talál egy
bőröndnyi pénzt, úgy tűnik minden problémájuk megoldódik: telik új kocsira, a ház felújítására és a
számlák kifizetésére. A talált pénz azonban egy kegyetlen brit gengszteré, aki hamar rábukkan a
pénzét elherdáló párocskára, és arra kényszeríti őket, hogy rablásokból szerezzék vissza amit
elköltöttek.

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

A Cate McCall-per (2013)
DVD 3965
Rend.: Karen Moncrieff
Szereplők: Kate Beckinsale, James CromwellNick Nolte. Időtartam: 89 perc
Az egykori nagyágyú ügyvéd alkoholizmusából próbál kigyógyulni, amibe válása miatt menekült.
Állásának visszaszerzése érdekében elvállalja egy gyilkossággal vádolt nő fellebbezését. Minél
inkább beleássa magát az ügybe, annál több, a nyomozás során elkövetett súlyos vétségre lesz
figyelmes. Rádöbben, az eset sokkal bonyolultabb és veszélyesebb, mint azt gondolta volna.

A cég (1993)
DVD 1244
Rend.: Sydney Pollack
Szereplők: Tom Cruise, Ed Harris, Jeanne Tripplehorn. Íidőtartam: 149 perc
Mitch McDeere, a briliáns és ambiciózus harvardi joghallgató. Örökre szeretné eltemetni
munkásosztály-béli múltját, ezért csatlakozik egy kicsi és jól menő memphisi céghez, és ez Mitch
és felesége számára olyan életvitelt biztosít, amilyenről nem is álmodhattak korábban. De amikor
FBI ügynökök szembesítik a cégen belül történt korrupció és gyilkosság bizonyítékaival, Mitch úgy
dönt, hogy kideríti az igazságot, még úgy is, hogy hármas kereszttűzbe kerül: nyomában az FBI, a
maffia és egy olyan erő, mely semmitől sem riad vissza, hogy érvényesítse az érdekeit – A CÉG.

Célkeresztben (1993)
DVD 5681
Rend.: Wolfgang Petersen
Szereplők: Clint Eastwood, John Malkovich, Rene Russo. Időtartam: 123 perc
Frank Horrigan régi motoros a titkosszolgálatnál, már Kennedy véfelmét is ő látta el. A végzetes
dallasi napot azonban soha nem tudta magának megbocsátani. Harminc évvel később megint
esélyt kap a bizonyításra. Egy briliáns elméjű pszichopata az ügynökség tudomására hozza, hogy
meg fogja ölni az Egyesült Államok elnökét. A profi gyilkos ördögi sakkjátszmájában Farnkre osztja
a főszerepet. A zseniális őrült motivációja ismeretlen, személyazonosságát homály fedi. A
végzetesnek ígérkező óra közeleg, Frank pedig úgy tűnik, megint el fog késni.

Chappie (2015)
DVD 4420
Rend.: Neil Blomkamp
Szereplők: Sharlto Copley, Dev Patel, Sigourney Weaver. Időtartam: 115 perc
A nem túl távoli jövőben a bűnüldözést egy mindent elnyomó, mechanizált rendőrségi szerv végzi.
És az emberek úgy döntöttek, hogy ideje visszavágni. Mikor az egyik rendőrségi droidot ellopják és
átprogramozzák, ő lesz Chappie, az első önálló gondolkodásra és érzésekre képes robot. Mikor
azonban nagy befolyással rendelkező, pusztító szervek úgy határoznak, hogy Chappie veszélyt
jelenthet az emberiségre és a rendre, mindent bevetnek annak érdekében, hogy e gondolkodó
robot
ne
csak
fajtája
első,
de
utolsó
példánya
is
legyen
egyben.

Charlie angyalai (2000)
DVD 417
Rend.: McG
Szereplők: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu. Időtartam: 94 perc
Egy titokzatos férfi és három gyönyörű nő. A rejtélyes milliomos, Charlie sosem mutatkozik a
nyilvánosság előtt, ám még így, a távolból is képes fenntartani a legbonyolultabb ügyek
megoldására szakosodott detektívirodáját. Titkosügynökei azonban nem bújnak árnyékba. Szépek
és szexisek, de ez a törékeny női külső megtévesztő: közelharcban és csapdaállításban
verhetetlenek. Ám ezúttal talán még a szokásosnál is nehezebb feladatot kell megoldaniuk. A
gyanúsított az ő szépségük előtt sem hajlik meg: mindenre elszánt és semmitől sem fél. A tét
néhány millió dollár és néhány százezer élet. Az angyalok bevetik magukat.

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

Charlie kettős élete (2002)
DVD 1046
Rend.: Jonatham Demme
Szereplők: Mark Wahlberg, Thandie Newton, Tim Robbins. Időtartam: 100 perc
Charles halálát követően felesége rájön, hogy a férfi kettős életet élt. Egy könyörtelen banda
célpontjává válva Reggie a rejtélyes Joshua Peters és az ügynök, Mr. Bartholomew segítségével
próbál közelebb kerülni férje titkos életéhez. Az óra ketyeg, nincs hová menekülni és nincs kiben
megbízni, így Reggie-nek ki kell derítenie az igazságot Charlie-ról.

Charlie Wilson háborúja (2007)
DVD 1305
Rend.: Mike Nichols
Szereplők: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman. Időtartam: 98
perc
Charlie Wilson texasi kongresszusi képviselő volt, egy agglegény,a ravasz politikusi elme, a mély
hazaszeretettel, és az elnyomottak iránti részvéttel. A ’80-as évek elején az egyre terjeszkedő
szovjet megszállás nyomán ez az elnyomott Afganisztán volt. Charlie régi barátja, Joanne Herring,
Texas egyik leggazdagabb asszonya, a szenvedélyes antikommunista. Mivel úgy gondolta, hogy
az Afganisztán megszállására adott amerikai válasz igencsak vérszegény, arra ösztökélte Charliet,
hogy biztosítson pénzt és fegyvert a szovjet agresszorok kiűzéséhez. Charlie segítőtársa a
hadműveletben Gust Avrakotos CIA ügynök volt.

A cipőbűvölő (2014)
DVD 4422
Rend.: Tom McCarthy
Szereplők: Adam Sandler, Cliff ’Method Man’ Smith, Ellen Barkin. Időtartam: 93
perc
Max Simkin négy generáció óta öröklődő suszterüzletet visz és nem sok minden történik vele azon
kívül, hogy dolgozik a boltban, amit apja hagyott hátra, amikor évekkel ezelőtt titokzatos módon
eltűnt. A napjait az tölti ki, hogy a környékbeliek cipőit javítja, de sokkal szívesebben lenne bárhol
máshol. Mikor egyik gépe lerobban, kénytelen előkeresni egy régi családi masinát, amiről kiderül,
hogy nem egy hétköznapi varrógép, ő pedig nem egy hétköznapi cipész.

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

Clavius (2016)
DVD 5064
Rend.: Kevin Reynolds
Szereplők: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth. Időtartam: 103 perc
Lebilincselő bibliai történet Jézus feltámadásáról – egy hitetlen szemén keresztül bemutatva.
Claviust, a nagyhatalmú római hadvezért és szárnysegédjét, Luciust bízzák meg azzal, hogy
rájöjjenek, mi történt Jézus testével a keresztrefeszítés utáni hetekben. Cáfolni akarják azokat a
pletykákat, miszerint Jézus feltámadott volna. Ha ugyanis nem veszik elejét a híreszteléseknek,
amelyek a feltámadt Megváltóról szólnak, Jeruzsálem népe fellázad.

Corelli kapitány mandolinja (2001)
DVD 492
Rend.: John Madden
Szereplők: Nicolas Cage, Penélope Cruz, John Hurt. Időtartam: 131 perc
Kefalínia gyönyörű szigetén vagyunk a második világháborúban. Amikor az olasz Corelli kapitány
megérkezik a katonáival, a helybéliek eleinte rossz szemmel nézik a megszállókat, pedig a
jövevényeknek eszük ágában sincs háborúskodni: sokkal jobban vonzzák őket a szép lányok, a
finom borok, az önfeledt muzsikálás. A görögök hamarosan össze is barátkoznak a bohém
itáliaiakkal. Fokozatosan a Corellinek szállást adó gyönyörűséges Pelagia is megbékél a mindig
jókedvű, mandolinját csodálatosan pengető kapitánnyal, sőt a két fiatal között szerelem szövődik.
Ebbe az idilli világba is betör az igazi háború a maga kíméletlen valóságával.

Creed : Apollo fia (2015)
DVD 4768
Rend.: Ryan Coogler
Szereplők: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson. Időtartam:
128 perc
Adonis Johnsonnak, a néhai Apollo Creed fiának vérében van a boksz. Apjához hasonlóan ő is
bajnoki címről álmodozik, ezért Philadelphiába utazik, és meggyőzi Apollo egykori riválisából lett
barátját, Rocky Balboát, hogy az edzője legyen – annak ellenére, hogy a ringen kívül Rocky maga
is egy halálos ellenséggel küzd. Adonisnak lehetősége lesz bizonyítani, de előbb szívben és
lélekben is igaz harcossá kell válnia.

Creed II (2018)
DVD 5728
Rend.: Steven Caple Jr.
Szereplők: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson. Időtartam:
125 perc
Az élet kötéltánccá vált Adonis Creed számára. Személyes kötelezettségei és a következő nagy
meccsre való felkészülése között megtalálni az egyensúlyt komoly kihívásnak bizonyul. Az, hogy
ellenfele családja és a sajátja közös múlttal bír, csak feszültebbé teszi a közeledő megmérettetést
a ringben. Rocky Balboa viszont mindvégig ott van mellette, így együtt néznek szembe régi
sérelmeikkel, együtt jönnek rá, miért is érdemes küzdeni és együtt fedezik fel, hogy semmi sem
fontosabb a családnál.

Crooklyn (1994)
DVD 1372
Rend.: Spike Lee
Szereplők: Alfre Woodard, Delroy Lindo, Spike Lee. Időtartam: 94 perc
Carmicheal család Brooklynban él, amit ők szeretetteljesen csak Crooklynnak hívnak. Carolyn
Carmichael jó anya. Óriási erőfeszítéseket tesz, hogy munkanélküli zenész férjét és gyerekeit
eltartsa. Tíz éves lánya, Troy látja anyja emberfeletti erőfeszítését, s ő más életre vágyik.
Elhatározza, hogy nem hagyja magát, és kitör ebből a reménytelen környezetből.

Csábítás (2017)
DVD 5374
Rend.: Sofia Coppola
Szereplők: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst. Időtartam: 90 perc
Az amerikai polgárháború idején a világtól elzárt, déli leányiskolában már csak néhány diák
maradt. Az egyik növendék az erdőben sebesült jenkire bukkan. Bár a katona déliek ellen harcolt,
befogadják a házba. A férfi rájön, hogy a túlélése az intézetben maradt nőkön múlik. Igyekszik őket
az ujj aköré csavarni. A ház egy csapásra megtelik szexuális feszültséggel és a nők előbb
egymás, majd a katona ellen fordulnak.

Csábítunk és védünk (2015)
DVD 4521
Rend.: Anne Fletcher
Szereplők: Reese Witherspoon, Sofía Vergara, John Carroll Lynch. Időtartam:
84 perc
A karót nyelt Cooper rendőrtiszt próbálja megvédeni Daniella Rivát, egy drogkartell vezetőjének
harsány özvegyét, aki nem mellesleg egy fontos ügy koronatanúja. Ahogy a két totálisan
különböző nő Texasból menekül, nyomukban korrupt zsarukkal és gyilkos fejvadászokkal, azon
kapják magukat, hogy a legnagyobb veszélyt saját természetük jelenti.

A csaj nem jár egyedül (1999)
DVD 5892
Rend.: Robert Iscove
Szereplők: Freddie Prinze Jr., Rachael Leigh Cook, Jody Lin O'Keefe.
Időtartam: 92 perc
Véget ért a szünet, és a gimibe visszatérő Zach-nek szembesülnie kell a szörnyű valósággal... a
suli nagymenőjéből pancserré válhat, miután bombázó barátnője lecserélte őt egy nyálas
valóságshow-sztárra. Megtépázott hírnevét csak egy módon állíthatja helyre: ha bebizonyítja
barátainak, hogy képes bálkirálynőt faragni az első útjába kerülő csajból. Alighogy megkötik a
fogadást, a különc Laney személyében fel is tűnik áldozata. Arra azonban senki nem fogadott
volna, hogy miközben Zach a slampos művészlélek átváltoztatásán munkálkodik, a lány iránti
érzései is átalakulnak.

A csajok bosszúja (2014)
DVD 4205
Rend.:. Nick Cassavetes
Szereplők: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. Időtartam: 105 perc
A menő New York-i ügyvédnő véletlenül rájön, hogy az ellenállhatatlanul szexi pasijának felesége
van, sőt még szeretőt is tart. Ahelyett, hogy megtépné a riválisait, inkább összefog velük, hogy
együtt leckéztessék meg a notórius hazudozó szépfiút.

A csajok háborúja (2009)
DVD 1945
Rend.: Gary Winick
Szereplők: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston. Időtartam: 85 perc
Emma és Liv gyerekkoruk óta elválaszthatatlanok. Nincs titkuk egymás előtt. Mindenről ugyanaz
jut eszükbe. Az esküvőről például az, hogy csak akkor tökéletes, ha júniusban kerül rá sor,
méghozzá a Plaza Hotelben. Persze nagyjából egyszerre kérik meg a kezüket, persze egyszerre
mondanak igent, és persze egyszerre választják ki a lagzi helyszínét. Egy adminisztrációs hiba
miatt ugyanarra a napra. És attól kezdve a barátnőség a legkegyetlenebb, leggátlástalanabb és
legbosszúszomjasabb háborúvá válik: a két lány minden eszközt bevet és semmitől sem riad
vissza, hogy tönkre tegye a másik lakodalmát.

Csajok hajnalig (2017)
DVD 5325
Rend.: Lucia Aniello
Szereplők: Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Julian Bell. Időtartam: 97 perc
Öt barátnő, két nap, egy lánybúcsú. Mi baj történhetne? Például meghal egy Chippendale-fiú és a
csajok fékevesztett bulizás helyett kénytelenek azzal tölteni a hétvégét, hogy valahogy
megpróbálják eltüntetni a nyomokat. Az biztos, hogy felejthetetlen éjszaka lesz...

Csajok szabadon (2012)
DVD 4416
Rend.: Harmony Korine
Szereplők: James Franco, Vanessa Hudgens, Selena Gomez. Időtartam: 90
perc
Négy szexi egyetemista lány a tavaszi szünidőt Floridában szeretné tölteni, a kiruccanás
finanszírozásának legtökéletesebb módja pedig nem más, mint egy étterem kirablása. Az akciót
véghez is viszik, ám ez csak a kezdet. A vakáción vadabbnál vadabb bulik követik egymást, majd
börtönbe is kerülnek. A másnapos csajok bikiniben állnak a bíró elé, ám váratlanul lerakja értük az
óvadékot Alien, a hírhedt helyi gengszter, aki szárnyai alá veszi a négy lányt, és ezzel indul csak
be igazán a történelem legdurvább tavaszi szünete.

A csajom apja ideges (2005)
DVD 2888
Rend.: Kevin Rodney Sullivan
Szereplők: Bernie Mac, Ashton Kutcher, Zoe Saldana. Időtartam: 101 perc
Theresa meghívja a pasiját a szülei 25. házassági évfordulója alkalmából rendezett nagy
ünnepségre, és csak egy jelentéktelen apróságot felejt el otthon előzetesen megemlíteni: hogy a
srác fehér. Az apja meglátja a srácot, és begorombul: mindent elkövet a szerelmesek ellen, amit
nem tilt a jó ízlés vagy a büntetőtörvénykönyv… azután azokat is. Komikus helyzetek és
félreértések őrületes lavináját indítja el, melyeket a fiú először tűr, azután küzd ellenük, végül már
csak menekül.

Csajos buli (2015)
DVD 5170
Rend.: Lisa Addario, Joe Syracuse
Szereplők: Jason Biggs, Janet Montgomery, Jenny Mollen. Időtartam: 86 perc
Guy Carter végzős építész, aki szeretne mielőbb munkát találni, mert gyönyörű felesége babát vár.
Mindent elkövet annak érdekében, hogy gondoskodni tudjon családjáról, de kétségei támadnak,
hogy képes lesz-e megbirkózni ekkora feladattal. Egy nap felajánlanak neki egy sofőri állást, amiről
azonban hamar kiderül, hogy nem szokványos munka. Örömlányokat kell fuvaroznia Los
Angelesben, ezzel pedig egy hosszú és őrült éjszaka veszi kezdetét.

Csak a testeden át! (2008)
DVD 1433
Rend.: Jeff Lowell
Szereplők: Eva Longoria Parker, Paul Rudd, Lake Bell. Időtartam: 91 perc
Kevés vígjáték kezdődik úgy, hogy rögtön a film elején a főhős gyönyörű menyasszonyát
agyonnyomja egy jégangyal. Henry, a vőlegény képtelen feldolgozni a történteket, ezért látnokhoz
fordul. Ashley szakmájában szélhámos, ennek ellenére segít a fiún – hiszen egy csapásra
egymásba szeretnek. Itt jöhetne, hogy „és boldogan éltek, amíg meg nem haltak”, de ehhez Henry
elhunyt menyasszonyának is lesz egy-két keresetlen szava a másvilágról. Kate szelleme mennyei
kötelességének érzi féltékenynek lenni és minden alkalmat megragadni, hogy az őrületbe kísértse
az új „nagy ő”-t..

Csak barátok (2005)
DVD 345
Rend.: Roger Kumble
Szereplők: Ryan Reynolds, Amy Smart, Anna Farts. Időtartam: 90 perc
Chris Brandernek mindene megvan: gazdag, jóképű zenei producer. De ez nem mindig volt így. A
középiskolában szégyenlős, túlsúlyos melák volt, akiből mindenki csak gúnyt űzött. Az egyetlen jó
dolog az életében, hogy barátjának tudhatta Jamie-t, az iskola legnépszerübb vezérszurkolóját.
Chris titokban halálosan szerelem volt a lányba, amikor azonban végre összeszedte magát és
bevallotta érzelmeit, Jamie visszautasította. És már bele is kezdett a megalázó „maradjunk csak
barátok” szövegbe. 10 évvel később hazalátogat és találkozik Jamie-vel. Chris újra lehetőséget
kap, hogy feltegye az i-re a pontot. Mindent megtesz, hogy elbűvülje a lányt.

Csak most kezdődik (2017)
DVD 5525
Rend.: Ron Shelton
Szereplők: Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Rene Russo. Időtartam: 89
perc
Duke Diver egy Palm Springsben található luxus üdülőhely, a Villa Capri szabadszellemű
menedzsere. Bár a múltja sötét titkot rejt, jelenlegi élete csupa napfény és vidámság: mindent
megtesz, hogy a vendégek számára a Capriban eltöltött idő életük legnagyobb bulija legyen.
Felhőtlen jókedvének egyszeriben vége szakad, amikor becsekkol az ex-katona szívtipró, Leo.
Nyomban megindul a harc a két férfi között a szálloda alfahímje címéért, valamint az újonnan
érkezett üdvöske, Suzie kegyeiért. Amikor azonban Duke-ot utolérik a múlt árnyai, a két rivális
kénytelen összefogni, hiszen Duke élete és a Villa Capri jövője a tét.

Csakazértis szerelem! (2014)
DVD 4479
Rend.: Angus MacLachlan
Szereplők: Paul Schneider, Anna Camp, Michael Chernus. Időtartam: 82 perc
Mikor felesége elhagyja Ottot, a férfi kénytelen visszatérni az agglegény élethez. Bár sármja már
megkopott, igyekszik megtalálni az igazit. Felkeresi rég elfeledett szerelmeit, azonban rá kell
jönnie, a csajozás már nem úgy megy, mint régen.

A család kicsi kincse (2006)
DVD 670
Rend.: Jonathan Dayton, Valerie Faris
Szereplők: Greg Kinnear, Steve Carell, Toni Colette. Időtartam: 86 perc
Olive szeretné megnyerni „A család kicsi kincse”-gyerek szépségversenyt. Olive felmenői mind
olyan neurotikusak, bolondok és bogarasak, hogy számukra minden nap újabb kaland. A lány apja,
Richard a világ legpechesebb karriertanácsadója, nagybácsija Frank irodalomtanár, aki eredmény
nélkül próbálta elcsábítani egyik fiútanítványát, bátyja, Dwayne, csak idejétmúlt német filozófusokat
imád, és egy ideje nem hajlandó megszólalni. Egyedül a nagypap vidám mindig – de talán csak
azért, mert az utóbbi időben rászokott a kábítószerre. A sors úgy hozza, hogy Olive bekerül a
döntőbe. A sok fura fugura kénytelen néhány napot együtt eltöleteni egy lerobbant kisbuszban.

Családi album (1994)
DVD 2003
Rend.: Jack Bender
Szereplők: Jaclyn Smith, Michael Ontkean, Joe Flanigan. Időtartam: 167 perc
(Danielle Steel gyűjtemény)
Összetalálkozik egy gyönyörű hollywoodi színésznő és egy jóképű fiatal hadnagy. Egymásba
szeretnek és örök hűséget fogadnak. Úgy tűnik, hogy minden megadatott számukra: szenvedély,
tehetség, gazdagság és négy gyönyörű gyermek. A családi albumba belelapozva azonban már
egy egészen más történet rajzolódik ki. Ward többet költ annál, mint amennyit megengedhetne
magának, és bánatát szeretőinél próbálja feledni. Hamarosan elveszíti a családi boldogságot,
feleségét, Faye-t és gyermekei tiszteletét.

Családi üzelmek (2013)
DVD 3939
Rend.: Rawson Marshall Thurber
Szereplők: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts. Időtartam:
106+114 perc
A piti díler, David Clark kénytelen egy nagy drogszállítmányt átcsempészni Mexikóból, amihez
furfangos tervet eszel ki. Meggyőzi szomszédait, a sztriptíztáncos Rose-t, a lúzer Kennyt és a
csavargó Caseyt, hogy álljanak össze egy kamu családdá. „Millerék” bevágják magukat egy nagy
lakóautóba, és elindulnak dél felé a július 4-i hosszú hétvégére, amelyen tonnányi poén és még
több bonyodalom vár rájuk.

Csaó, Lizzie! (2003)
DVD 1948
Rend.: Jim Fall
Szereplők: Hilary Duff, Adam Lamberg, Robert Carradine. Időtartam: 90 perc
Lizzie és barátai a sikeres érettségi után Rómába utaznak. Legnagyobb megdöbbenésére Lizzie-t
rendre összekeverik a népszerű olasz popduó női sztárjával. Amikor a duó tagjai összevesznek, és
elválnak útjaik, a csapat férfitagja, Paolo rádumálja Lizzie-t, hogy helyettesítse egykori partnerét és
barátnőjét. Lizzie-nek imponál a jóképű sztár és a felkérés, ezért enged a csábításnak, és lassan
popsztárrá változik A váratlan karrierről persze a szülei is értesülnek és csapot-papot hátrahagyva
felkerekednek Olaszországba, hogy jobb belátásra térítsék a lányukat.

Csapatjáték (2014)
DVD 4366
Rend.: Thomas Carter
Szereplők: Jim Caviezel, Michael Chiklis, Alexander Ludwig. Időtartam: 110
perc
A Spartans Futballcsapat edzőjeként Bob Ladouceur mindig azt mondogatta a játékosainak, hogy
a győzelem nem számít, de aztán Teddy Eidson segédedző mellett valahogy mégis sikerült
megszakítás nélkül 151 mérkőzésen győzelembe vezetni fiait, és ezzel beírni a csapatot a
rekordok könyvébe. Mikor a felesége, Bev arra kéri őt, hogy több figyelmet szenteljen családjának,
a férfit csak az érdekli, hogy nehogy megszakadjon a győzelemsorozat. Az évad hajrájához
közeledve, tragédiáktól és belső viszályoktól megtépázva a Spartans könnyen elveszíthet mindent,
amiért küzdött, mikor egy briliáns fiatal játékos segít Bobnak ráébrednie arra, hogy a csapatjáték
mindennél fontosabb.

Csapnivaló menyegző (2006)
DVD 356
Rend.: Michael Zinberg
Szereplők: Sarah Paulson, Eric Mabius, Renee Abbott. Időtartam: 85 perc
Emily és Bent egy karácsonyi napon találkozott először, így két évvel később úgy döntenek, hogy
karácsony napján házasodnak össze. Emilynek dolgoznia kell messze otthonától, ezért Ben
feladata lesz az esküvő megszervezése. A probléma akkor jön, amikor a halogató Ben megpróbál
alkudni a tanúkkal a ruhákon, a cipőkön és az egész esküvő szervezése egyre zűrzavarosabbá
válik. Emily teljesen kiborul, hogy a tökéletes napból nem lesz semmi, ám amikor a fenyegető
hóvihar miatt a munkahelyén kell maradnia rájön arra, hogy az egyetlen fontos dolog az életben
az, hogy a karácsonyi esküvőt békében, otthon tudják megtartani.

A Császárok Klubja (2002)
DVD 1544
Rend.: Michael Hoffman
Szereplők: Kevin Kline, Emile Hirsch, Rob Morrow. Időtartam: 104 perc
William Hundert, a szenvedélyes és fegyelmezett görög-római történelem professzor szigorúan
szabályozott világa teljesen a feje tetejére állés végérvényesen megváltozik, amikor egy új diák,
Sedgewick Bell besétál az osztályába. Ami az akaraterők heves csatájának indul, hamarosan egy
szoros tanár-diák kapcsolattá alakul, de a végeredmény egy olyan életreszóló lecke Hundert
számára, amely még egy negyed századdal később is kísérteni fogja.

A csempész (2018)
DVD 5766
Rend.: Clint Eastwood
Szereplők: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne. Időtartam:
112 perc
A 80-as éveiben járó Earl Stone nem csupán le van égve, de magányos és még a cége is csőd
közelbe került. Ekkor azonban kap egy olyan munkaajánlatot, mely nem kíván tőle mást, csak azt,
hogy vezessen. Earl kapva kap az alkalmon, miközben nem is sejti, hogy épp most csapott fel egy
mexikói kartell drogfutárjának. Ugyan a pénzügyi problémái egy csapásra megoldódnak, múltbéli
tévedései mind nagyobb és nagyobb árnyékot növesztenek, és egyre csökken az esélye annak,
hogy hibáit helyrehozza, mielőtt a törvény vagy a kartell lecsapna rá.

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

Cserbenhagyás (2007)
DVD 1515
Rend.: Terry George
Szereplők: Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Jennifer Connelly. Időtartam: 102
perc
Ethan Learner főiskolai tanár családjával kisfia, a tíz éves Josh csellókoncertjéről tart hazafelé.
Útközben megállnak egy kis pihenőre. Ugyanezen az estén a jogász Dwight Arno és a tizenegy
éves fia, Lucas útja is a Reservation Roadon át vezet. Az egész egy pillanat műve, egy csattanás
és a kis Josht örökre elveszíti a családja. Dwight pánikszerűen hajt el a helyszínről, és az esetnek
egyetlen szemtanúja van, Ethan. Kihívják a rendőrséget és megkezdődik a nyomozás. A
gyermekét elvesztő apa és a cserbenhagyó gázoló másképp élik meg a tragédiát, de
mindkettejüknek olyan döntéseket kell meghozniuk, amik hatással lesznek egész későbbi életükre.

Csillag születik (2018)
DVD 5698, DVD 5717
Rend.: Bradley Cooper
Szereplők: Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay. Időtartam: 130
perc
Leáldozóban van Jackson Maine csillaga. A híres zenész az egyik bárban találkozik a fiatal Allyvel,
és meglátja benne a tehetséget. A nő épp feladni készült volna álmát, hogy egyszer sikeres
énekesnő lesz, de Jack révén hirtelen ráirányul a reflektorfény. De miközben Ally karrierje egyre
jobban beindul, úgy kerül kettejük kapcsolata egyre nagyobb kihívások elé, ugyanis Jackson
képtelen megbirkózni saját démonjaival és változtatni önpusztító életmódján.

Csillagainkban a hiba (2014)
DVD 4249
Rend.: Josh Boone
Szereplők: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Laura Dern. Időtartam: 121 perc
Hazel és Gus két csípős humorú, az illemszabályokra és szokásokra fittyet hányó fiatal. Persze,
hogy egymásba szeretnek. De az élet (és a halál) nem ilyen egyszerű. Történetük egy olyan
világot tár fel, amelyet soha nem fogsz elfelejteni.

Csillagember (1984)
DVD 5311
Rend.: John. Carpenter
Szereplők: Jeff Bridges, Karen Allen, Charles Martin Smith. Időtartam: 101
perc (Sony klasszikusok ; 9.)
A film főhőse egy békés szándékú földönkívüli, aki hajótöröttként csöppen az emberek közé,
amikor űrhajóját Wisconsin felett lelövik. A Csillagember Jenny Haydennél, a férjét gyászoló,
magába zárkózott fiatalasszonynál keres menedéket. A halott férj testét magára öltve a
Csillagembernek sikerül meggyőznie Jenny-t, hogy segítsen eljutnia Arizonába, három napja van
ugyanis már csak hátra, ha nem tud kapcsolatba lépni az anyaűrhajóval. A magányos asszony és
az idegen bolygó szülötte útnak indul, hogy versenyt futva az idővel célhoz érjenek. Ám a kormány
már mozgósította az ügynökeit, hogy élve vagy halva, de fogják el az idegent…

Csillagporos emlékek (1980)
DVD 1332
Rend.: Woody Allen
Szereplők: Charlotte Rampling, Jessica Harper, Woody Allen. Időtartam: 85
perc
Sandy Bates ünnepelt forgatókönyvíró és filmrendező nagysikerű vígjátékairól ismert. Csakhogy
elege van a sok vidámságból, a kritikusokból és a tolakodó nézőkből. Fajsúlyosabb mondanivalóra
vágyik. Új filmjének bemutatója azonban botrányba fullad, mivel a közönség nem azt kapja tőle,
amit megszokott. Csalódottságára a nők társaságában keres gyógyírt. Egyszerre három nőnek
udvarol, ami már önmagában megkérdőjelezi az igaz szerelem létezésébe vetett hitét. Mély
válságba zuhan, mert nem tudja, mivel szolgálhatná jól az emberiséget.

Csípem a családodat (2011)
DVD 3930
Rend.: Julian Farino
Szereplők: Hugh Laurie, Catherine Keener, Oliver Platt. Időtartam: 95 perc
David és Paige Ostroff, valamint Terry és Cathy Walling a legjobb barátok és szomszédok. A két
házaspár New Jersey külvárosában, Orange Drive-ban él. A kényelmes életük azonban felbolydul,
amikor öt esztendei távollét után Ostroffék lánya, Nina hazatér. A tékozló csemete szakított a
vőlegényével. Ahelyett, hogy a szomszédék fia, Toby érdekelné, a lány figyelmét a szülők legjobb
barátja, David kelti fel. Mindez nem marad következmények nélkül, különösen Nina gyermekkori
barátnője,
Vanessa
Walling
érzelmeit
kavarja
fel.

Csoda a mennyből (2016) – feliratos
DVD 5080
Rend.: Patricia Riggen
Szereplők: Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson. Időtartam: 105
perc
A 10 éves Anna gondtalan gyermekkorának hirtelen vége szakad, amikor gyógyíthatatlannak tűnő
betegséget diagnosztizálnak nála. A kislány családja nem adja fel a reményt, kitartóan küzdenek
azért, hogy megfelelő kezelést találjanak, és Anna felépüljön. Egy különös baleset következtében a
lány végül meggyógyul, az orvosok azonban nem tudnak magyarázatot találni a csodálatos
fordulatra...

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

A csodálatos Pókember 2. (2014)
DVD 4206
Rend.: Marc Webb
Szereplők: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx. Időtartam: 136 perc
Peter Parker hétköznapi kötelezettségei és a pók rendkívüli felelőssége nem fér könnyen össze. Ám most
sosem látott megpróbáltatások várnak a különleges képességű srácra. Olyan háború közeledik,
amilyenre még ő sincs felkészülve. Pedig Pókembernek lenni hatalmas buli! Peter imádja a felhőkarcolók
közti rohanást, lendülést és rablóvadászattal járó összes nyaktörő mutatványt. Ennél csak egyvalamit
szeret jobban: a Gwen mellett töltött időt. De a titkoknak ára van. És ha New York veszélybe kerül, nincs
kibúvó: a falmászónak akkor is akcióba kell lendülnie, ha érzi, új ellenfeleihez képest nem elég erős. Az
újonnan felbukkanó Electro megrázó képességekkel bír, és nincs egyedül. Peter Parkernek rá kell jönnie,
hogy az összes ellenségét egy dolog köti össze: az Oscorp.

Csodálatos világ (2009)
DVD 2412
Rend.: Joshua Goldin
Szereplők: Matthew Broderick, Michael Kenneth Williams, Sanaa Lathan.
Időtartam: 85 perc
Ben Singer, az egykori tehetséges country zenész megkeseredett emberré vált. Zenélés helyett
korrektorként dolgozik, de utálja munkáját és kollégáit egyaránt. Feleségétől elvált, lányát hetente
csak egyszer látogatja meg, de akkor is inkább kötelességből. Egyedül szenegáli lakótársa, Ibu az,
aki képes Ben állandó cinizmusát és utálkozását elviselni. Amikor Ibu cukorbetegsége miatt
kómába esik, Ben rádöbben, hogy abba kell hagynia az önsajnáltatást, és meg kell próbálnia
rendbe hozni az életét. Ezért azonban nemcsak a külvilággal, hanem önmagával is meg kell
küzdenie.

Csodás álmok jönnek (1998)
DVD 1057
Rend.: Vincent Ward
Szereplők: Robin Williams, Cuba Gooding Jr., Annabella Sciorra. Időtartam:
109 perc
Dr. Chris Nielsen és felesége, Annie házassága fájdalmasan megtört két gyermekük halála után.
Az asszony nem tudja magát túltenni a történteken, noha Chris mindent megtesz közös életük
érdekében. Négy évvel később egy balesetben Chris is meghal. A Paradicsomba kerül, amely
fantasztikusabb hely, mint valaha is gondolta volna. Albert védőangyal segítségével Chris rátalál
gyermekeire és kedvenc kutyájára. Az örökkévalóságban megvárná feleségét, de megtudja, hogy
balesete után Annie öngyilkosságot követett el. Chris a védőangyal segítségét kéri felesége
lelkének felkutatásához a reménytelen alvilágban.

Csokoládé (2000)
DVD 1233
Rend.: Lasse Hallström
Szereplők: Juliette Binoche, Judi Dench, Johnny Depp. Időtartam: 125 perc
Az álmos francia kisvárosban száz éve fikarcnyit sem változott az élet. Ám egy nap a szeszélyes
északi szél két titokzatos utazót hoz a békés közösségbe: Vianne-t és a kislányát, Anoukot. Vianne
édességboltot nyit, és ellenállhatatlan bonbonjai, süteményei és csokoládés italai felébresztik a
városka lakóinak étvágyát. A jövevény varázslatos ösztönnel érez rá vendégei legtitkosabb
vágyaira, és mindegyikőjüknek megtalálja a megfelelő édességet. Ám ez nem csak hírnevet szerez
neki, hanem ellenségeket is: Reynaud grófja meg van győződve arról, hogy az édes örömök fel
fogják dúlni a városát és aláássák a szigorú erkölcsi normákat. A fejébe veszi, hogy kiüldözi a
városból Vianne-t.

Csúcsformában 3. (2007)
DVD 1082
Rend.: Bratt Ratner
Szereplők: Chris Tucker, Jackie Chan, Hiroyuki Sanada. Időtartam: 87 perc
A hírhedt kínai bűnszövetkezet, a Triád Los Angelesben meggyilkoltatja Han nagykövetet, aki fel
akarta fedni az alvilági csoport egyik főnökének a kilétét. A sors tehát újra összehozza az amerikai
Carter és a kínai Lee nyomozót. A rettenthetetlen páros a világméretű összeesküvés nyomába
ered, ám egy idő után nemcsak a rejtély felderítésén kell fáradozniuk, hanem hogy megmentsék
barátjuk, a nagykövet lányának életét - és a sajátjukat. A nyomok Párizsba vezetnek. A két zsaru
nem járt még a fények városában, nem beszélik a nyelvet, de ez nem ok arra, hogy ne forgassák
fel fenekestül a várost.

A csúf igazság (2009)
DVD 2450
Rend.: Robert Luketic
Szereplők: Katherine Heigl, Gerard Butler, Eric Winter. Időtartam: 92 perc
Abbya sikeres tévéproducer túl sokat vár a férfiaktól. Mike, Abby műsorának macsó sztárja ezzel
szemben jól tudja, hogy a férfiakat csak egyetlen dolog érdekli. Abbyt persze alaposan
felbosszantja, hogy Mike reménytelen esetnek tartja a kapcsolatok terén, ezért úgy dönt,
megfogadja a férfi randitanácsait – csakhogy ez mindkettejük számára meglepő fordulathoz vezet.
A pár marakodva, versengve ismerkedik a csábítás fortélyaival. Egymás büszkeségét szeretnék
megtörni, míg végül, mindketten megtörnek.

Csuklyások (2018)
DVD 5760
Rend.: Spike Lee
Szereplők: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace. Időtartam:
130 perc
Az 1970-es évek elején Ron Stallworth lesz a Colorado Springs-i Rendőrség első afroamerikai
detektívje. Elszánt abban, hogy bizonyítsa rátermettségét, ezért aztán elvállal egy veszélyes
küldetést: beépülni és leleplezni a Ku Klux Klant. Egyik tapasztalt kollégáját, Flip Zimmermant kéri
meg arra, hogy a klánba beépülve segítsen a nyomozásban. Együttesen próbálják meg a
lehetetlent, térdre kényszeríteni a világ egyik legszélsőségesebb szervezetét, mielőtt az túl sok
hívet szerezne magának.

Cukorfalat (2005)
DVD 900
Rend.: David Slade
Szereplők: Patrick Wilson, Ellen Page, Sandra Oh. Időtartam: 100 perc
Hayley egy szép és vonzó 14 éves kamaszlány, aki kortársaihoz hasonlóan, sokat lóg az
interneten. Egy chat-szobában megismerkedik Jeff-fel , a 32 éves fotóssal, és pár hét levelezés
után találkoznak egy kávézóban. Hayley beül a nála jóval idősebb Jeff kocsijába, és elmegy vele a
férfi házába. A férfi egyre különösebben viselkedik, és egyre agresszívabbá válik, amikor a lány
vetkőzni kezd, hogy fotókat készítsen róla. Ám néhány pillanattal később Jeff elájul. Amikor
magához tér egy székhez van kikötözve. Folytatódik a macska-egér játék, de most már vérre menő
harccá válva.

