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Játékfilmek
Amerikai filmek Me-Ne
A mecénás szeretője (1992)
DVD 728
Rend.: Barry Primus
Szereplők: Robert de Niro, Danny Aiello, Martin Landau. Időtartam: 105 perc
Marvin Landisman az egykor ígéretes író-rendező mostanáig jelentéktelen munkákat kap. A szinte
még ifjú filmes, aki forgatókönyvével régóta talpal – eredmény nélkül – stúdióról stúdióra. Most
végre akad egy producer, akit esetleg érdekelne a dolog. Jack Roth felkéri a film rendezésére, és
ez mentőövnek tűnik Marvin számára. Még New York-i útját elhalasztja, hogy találkozzon a
producert támogató pénzemberekkel. Csak az a bökkenő, hogy mind a három reménybeli
pénzügyi befektető szeretné „benyomni” a filmbe a szeretőjét. Ennek fényében a forgatókönyv
csakhamar úgy átalakul, hogy „szülőatyja” sem ismer rá.

Mechanikus narancs (1971) – feliratos
DVD 512
Rend.: Stanley Kubrick
Szereplők: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri. Időtartam: 131
perc
Alex, Dim, Georgie és Pete négy fékevesztett fiatal, akik a jövőben, egy szürrealista államban
élnek. A keménykalaposok bandája éjszakánként erőszakos túrákat tesznek a városban.
Válogatás és érzelem nélkül vernek meg férfiakat, erőszakolnak meg nőket, dúlnak fel otthonokat.
Alexet elárulják. A börtönben – büntetését enyhítendő – önként hajlandó alávetni magát egy új
terápiának, amelynek során szinte teljes agymosást végezne rajta. Alexet hamarosan gyógyultnak
nyilvánítják. Odakint azonban nem a szabadság, hanem a büntetés várja. Egykori bandatagjai –
akik immár rendőrök – kezdenek szórakozni vele, és egykori áldozatai is sorra megtalálják.

Meg az őscápa (2018)
DVD 5661
Rend.: Jon Turteltaub
Szereplők: Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson. Időtartam: 108 perc
Mikor egy masszív szörnyeteg megtámad egy tengeralattjárót, a legénység a Csendes-óceán
legmélyebb árkának fenekén reked. A Megalodon támadt rájuk, egy rég kihaltnak vélt, 25 méteres
óriáscápa. Hogy embereit kimentse, Zhang, az ambiciózus oceanográfus felbéreli Jonas Taylort, a
profi merülőt, hogy a segítségükre siessen. Az oceanográfus lányával, Suyinnal kiegészülve
Taylor megpróbálja kicselezni a földkerekség legnagyobb ragadozóját – azt a bestiát, mellyel
egyszer már szembesült korábban.

Még egy kis pánik (2002)
DVD 664
Rend.: Harold Ramis
Szereplők: Robert de Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow. Időtartam: 92 perc
Paul Vitti, a rettegett maffiavezér egy nap igencsak meglepi őreit a börtönben: bárgyú mosollyal felalá mászkál, és időről-időre dalra fakad. Ha Vitti musicalszámokat kezd el énekleni a cellájában,
vajon ki máshoz fordulhatnak az illetékesek, mint a pszichiáteréhez? Sobel doktor hiába tiltakozik,
gyorsan megszületik döntés: Vitti beköltözik Sobel házába, hogy alapos kezelésnek vesse alá
magát. Mi lesz ebből?! Vitti ezúttal készen áll, hogy új életet kezdjen, messze a maffia világától –
legalábbis ezt állítja. Gyenge idegzetű pszichiátere, Ben Sobel azonban nem biztos benne, hogy
ez a született bűnöző valaha is jó útra térhet.

Még zöldebb a szomszéd nője (1995)
DVD 4175
Rend.: Howard Deutch
Szereplők: Jack Lemmon, Walter Matthau, Ann-Margret. Időtartam: 100 perc
Van, ami sosem változik. John Gustafson és Max Goldman még mindig fasírtban van, nagyapa
még mindig hajkurássza a nőket, a vigyorgó óriásharcsát pedig még mindig senkinek sem sikerült
kifogni. De majd Max! Ám amikor kiderül, hogy a városka szeretett horgászboltját egy
temperamentumos olasz nő étteremmé szeretné átalakítani, a morgós vénemberek egy időre
leteszik a pecabotot és elássák a csatabárdot, hogy összefogjanak a betolakodó ellen. Azonban
akad egy kis probléma: Max első látásra beleszeret az ellenségbe.

Megcsalási engedély (2017)
DVD 5515
Rend.: Brian Crano
Szereplők: Rebecca Hall, Dan Stevens, Gina Gershon. Időtartam: 95 perc
Anna és Will mindenben elsők voltak egymás számára: első csók, első szerelem, első kapcsolat.
De vajon ez marad egyben az utolsó kapcsolat is? Amikor ugyanis Will megkéri Anna kezét, egy
közös barátjuk, Glenn azt javasolja, hogy mielőtt örökre összekötik hivatalosan az életüket
egymással, feküdjenek le másokkal is. A páros úgy dönt, belevág az őrült kalandba, ami teljesen
felforgatja kapcsolatukat. A Megcsalási engedély egy modern hangvételű romantikus történet, ami
a randizás és a monogámia kiszámíthatatlan, olykor vicces és ciki, máskor édesbús és megható
világába vezeti be a nézőket.

Megérzés (2007)
DVD 743
Rend.: Mennan Yapo
Szereplők: Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long. Időtartam: 92 perc
Linda Hanson gyönyörű házban él szerető férjével és két tüneményes kislányával. Élete idillinek
mondható, míg egy nap szörnyű hírt nem kap: férje, Jim autóbaleset áldozata lett. Amikor azonban
másnap reggel felébred, Jim él és virul, mintha mi sem történt volna. Linda megnyugodva veszi
tudomásul, hogy csak álmodta az egészet. De tényleg így lenne? Hamarosan ugyanis minden
megváltozik. Tökéletes élete egy csapásra darabokra hullik, és a hátborzongató zűrzavar
közepette Linda kétségbeesett harcba kezd a végzettel és az idővel, hogy megmentse a családját.

Meghurcolva (2014)
DVD 4409
Rend.: Daniel Lusko
Szereplők: James Remar, Bruce Davison, Dean Stockwell. Időtartam: 87 perc
John Luther eddigi elveit feladva az ország legismertebb szónokává válik. Mikor megtagadja egy
olyan törvény támogatását, amely korlátozná a szólásszabadságot és a vallást, egy olyan politikai
gépezet célpontjába kerül, amely a teljes elpusztítására törekszik. Gyilkossággal vádolják meg, és
most menekülnie kell, bátorsága és akaratereje pedig óriási próbatétel elé kerül, miközben nyaka
körül egyre szorul a hurok.

Megint 17 (2009)
DVD 2796
Rend.: Burr Steers
Szereplők: Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon. Időtartam: 98 perc
Ha lehetőséged lenne rá, hogy tinédzserként újra kezdd az életedet, megtennéd? A harmincas
éveiben járó Mike O’Donnell igen – és egy szép napon egy megmagyarázhatatlanul mágikus
pillanatban el is jön a nagy lehetőség! Egyik percről a másikra Mike ismét a középiskolában találja
magát, ahol ő a kosárlabdacsapat sztárja, a lányok kedvence, és még saját gyerekei iskolatársa is
egyben… így aztán, ha nagyon igyekszik, Mike most nem túl jó apából a srácok legjobb barátjává
válhat, és feleségével is rendbe hozhatja tönkrement házasságát.

Meglesni és megszeretni (1997)
DVD 476
Rend.: Griffin Dunne
Szereplők: Meg Ryan, Matthew Broderick, Kelly Preston. Időtartam: 96 perc
Mit tennél, ha a nagy szerelmed lapátra tenne? Vagy ha olyan vagy, mint Maggie vagy Sam,
helyesebb lenne a kérdést úgy feltenni: mit meg nem tennél? Maggiet a barátja hagyta el Sam
menyasszonyáért. Sam eleinte csak a barátnőjét szeretné visszakapni, ám Maggie bosszúra
szomjazik. Kémtámaszpontot állítanak fel, és onnan tartják megfigyelés alatt a két hűtlen szeretőt,
miközben válogatott kínzásokat eszelnek ki számukra. Ha Maggie és Sam sikerrel jár, akkor, akik
hűtlenek voltak, szerencsétlenek, és reménytelenek is lesznek. És ha Ámor is sikerrel jár, a két
kétségbeesett talán most szerelembe esik egymással.

Megmaradt Alice-nek (2014)
DVD 4410
Rend.: Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Szereplők: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart. Időtartam: 97 perc
A háromgyermekes, boldog házasságban élő Alice Howlandnek, a megbecsült
nyelvészprofesszornak egyre gyakrabban nem jutnak eszébe a szavak. Mikor korai Alzheimer-kórt
diagnosztizálnak nála, családjához fűződő kapcsolata óriási megpróbáltatás elé néz. Alice elszánt
küzdelme, hogy megmaradjon annak, aki volt, egyszerre rémületes, szívszorító és inspiráló ebben
a nagyhatású filmben.

Megmentőm a fény : visszatérés a halálból (1995)
DVD 3920
Rend.: Lewis Teague
Szereplők: Eric Roberts, Lynette Walden, Don McManus. Időtartam: 87 perc
Ez a megtörtént eseményen alapuló történet egy önző és kegyetlen férfiról szól. Dannion Brinkley
egy villámcsapás következtében a klinikai halál állapotába kerül. Miközben az orvosok
megállapítják, hogy meghalt, egy fénylő helyre jut, ahol átéli, hogy gonosz cselekedetei milyen
súlyos hatással voltak másokra. Miután felébred benne a vágy, hogy megváltozzon, lehetőséget
kap arra, hogy visszatérjen, és jóvátegye mindazt, amit elkövetett.. A film egyik fontos szereplője
az a Dr. Moody, aki a valóságban is a klinikai halál kutatásának egyik legismertebb alakja.
Munkássága a halál utáni élet kutatásának tudományosan elismert fontos anyagát képezi. Olyan
emberek életét tanulmányozta, akik áthaladtak az élet és a halál közti hídon, de visszatértek, hogy
elmondják, mi vár reánk.

Megőrjít a csaj (2014)
DVD 4551
Rend.: Peter Bogdanovich
Szereplők: Owen Wilson, Imogen Poots, Kathryn Hahn. Időtartam: 90 perc
Egy fiatal hollywoodi csillagocska, Isabella Patterson meséli el, hogy egy elbűvölő Broadway
rendező, Arnold Albertson tettei hogyan változtatták meg életét örökre. Az egész történet egy
félresikerült tündérmese, ahol az események láncolata mindenkit elér, kezdve Arnold feleségével,
Deltával az alamuszi drámaíró Joshua Fleeten át egészen Isabella dilis therapeutájáig.

Megszállottság (1976)
DVD 1021
Rend.: Brian de Palma
Szereplők: Cliff Robertson, Geneviéve Bujold, John Lithgow. Időtartam: 93
perc
Michael Courtland sikeres üzletember és boldog családapa. Tizedik házassági évfordulójuk
ünnepén feleségét, Elizabethet és kislányukat, Amyt elrabolják. Michael a rendőrség tanácsára
nem fizet, az akció kudarcot vall, szerettei halálával végződik. Tizenhat évnyi gyász után a firenzei
templomban Michael találkozik a halott hitvesére kísértetiesen hasonlító fiatal restaurátor lánnyal,
Sandrával. Egymásba szeretnek, és a lány követi a férfit New Orleans-ba. Az esküvő előtt azonban
újra kezdődik a rémálom, amikor Sandrát is elrabolják

Megszólít az éjszaka (2002)
DVD 855
Rend.: M. Pellington
Szereplők: Richard Gere, Laura Linney, Will Patton. Időtartam: 114 perc
Egy nyugat-virginiai kisvárosból különös hírek érkeznek: egyre többen állítják, hogy éjszakánként
szárnyas teremtmények jelennek meg a házak között. John Klein újságíró, és nem hisz a
természetfölöttiben. Ám felesége halála után a helyszínre utazik. Hátborzongató rémálom veszi
kezdetét. A teremtmények épp olyanok, mint azok a fura lények, akiket Klein haldokló felesége
rajzolgatott. A környékbeliek azt állítják, hogy ők jól ismerik a férfit. A tér átalakul, Klein váratlanul
idegen városokban, úti céljától távol találja magát. A nyomok egy kisvárosba vezetnek, melynek
folyója fölött különös fény ragyog, lakói pedig ugyanazt álmodják.

Megtört város (2012)
DVD 3724
Rend.: Allen Hughes
Szereplők: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones. Időtartam:
104 perc
Billy Taggart, a New York-i exzsaru az egyik legjobb rendőr volt a városban, ám utolsó nyomozása
során túl messzire ment. Magándetektívként próbálja helyre tenni életét, mikor egy nap
telefonhívást kap a polgármestertől, Hostetlertől, aki munkát ajánl neki, és lehetőséget, hogy
visszakapja a jelvényét. Hostetler attól tart, hogy feleségének viszonya van, és ezzel veszélybe
sodorja újraválasztásának esélyeit. Billy komolyan veszi a feladatot, egyre mélyebbre ássa magát
az ügybe, és rájön, hogy sokkal többről van szó egy sima házasságtörési botránynál. Miután
kiderül, hogy a polgármester csak kijátszotta és csőbe húzta őt, a New York utcáin edződött
exrendőr az igazságot hajszolva pokollá változtatja a város teljhatalmú urának életét.

Mellékhatások (2013)
DVD 3795
Rend.: Steven Soderbergh
Szereplők: Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones. Időtartam: 102
perc
Emily és Martin fényűző életet élnek. Mindenük megvan, amire csak vágynak, egészen addig,
amíg Martint bennfentes kereskedelem miatt le nem tartóztatják. Emilyt nagyon megviselik a
történtek, mély depresszióba esik, és amikor négy év múlva Martin kiszabadul a börtönből,
képtelen örülni a visszatérésének. Egy sikertelen öngyilkossági kísérlet után a nő felkeresi
Jonathan Banks pszichiátert, remélve, hogy a terápiák és az antidepresszánsok kirántják
elkeseredéséből, és újra élvezni tudja az életet. A gyógyszerek azonban hatástalannak
bizonyulnak: Emilyt sötét gondolatai már-már az őrületbe kergetik, ezért Banks új tablettát ír fel
neki. Az új pirula azonban olyan mellékhatásokkal jár, amikkel senki sem számolt.

Mélytengeri pokol (2016)
DVD 5143
Rend.: Peter Berg
Szereplők: Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich. Időtartam: 103 perc
A Deepwater Horizon olajfúró torony fedélzetén dolgozó 126 ember számára 2010. április 20-a is
úgy indult, mint egy átlagos munkanap. De mielőtt ez a nap véget ért volna, a világ szemtanúja
lehetett Amerika történetének egyik legnagyobb katasztrófájának, amely ember építette
szerkezettel történt. A Mélytengeri pokol azon nők és férfiak küzdelmét mutatja be, akik aznap ott
voltak a fedélzeten, és mindent kockára tettek, hogy másokat megmentsenek

Mélyütés (2015)
DVD 4759
Rend.: Antoine Fuqua
Szereplők: Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Rachel McAdams. Időtartam:
123 perc
Billy Hope sikeres bokszoló, karrierje csúcsán van, mikor azonban egy tragikus balesetben
elveszíti feleségét, lányát pedig elveszi tőle a gyámügyi hivatal, a férfi mély depresszióba süllyed.
Ahhoz, hogy újra talpra álljon, Tick Williams, a sokat látott edző segítségét kéri, aki nem csak
abban segíthet, hogy Hope újra ringbe szálljon, de talán abban is, hogy önmagát meglelve a lányát
is visszaszerezhesse.

Mélyvíz (2001) – feliratos
DVD 16
Rend.: S. Mecgehee
Szereplők: Tilda Swinton, Goran Visnjic, Jonathan Tucker. Időtartam: 97 perc
A látszólag hétköznapi háziasszony, Margaret Hall egy kora reggel rábukkan legidősebb fia, Beau
barátjának, Darby-nak holttestére a házuktól nem messze eső mólónál. Margaret úgy dönt,
elsüllyeszti a hullát a tó közepén. A férfi titokzatos halálát követően hirtelen felbukkan Alek Spera,
aki megmutat egy videokazettát, melyen Beau és barátja láthatók félreérthetetlenül kompromittáló
helyzetben. Az idegen megzsarolja a nőt: ha nem fizet, bemártja a fiút. Ami kezdetben csupán
macska-egér játéknak tűnik Margaret és a férfi között, hamarosan kegyetlen vadászattá fajul.

Menedék (2016)
DVD 5267
Rend.: Niki Caro
Szereplők: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh. Időtartam: 122
perc
1939-ben járunk, Antonina Żabińska és férje, Dr. Jan Żabiński odaadó gondoskodással vezetik a
virágzó varsói állatkertet. Idilli boldogságuknak azonban vége szakad, amikor a nácik megszállják
Lengyelországot, ők pedig új felettest kapnak a Birodalom frissen kinevezett fő zoológusa, Lutz
Heck személyében. Antonina és Jan mindenüket kockára téve, titokban az ellenállásnak kezdenek
el dolgozni: az állatkert rejtett alagútjai és ketrecei segítségével mentenek meg családokat a varsói
gettóból. Ám ezzel nagy veszélybe sodorják magukat...

Mentőexpedíció (2015)
DVD 4678
Rend.: Ridley Scott
Szereplők: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig. Időtartam: 136 perc
A halottnak hitt amerikai űrhajóst társai magára hagyják a Marson, amikor a kitörő homokvihar elől
menekülve, sietősen távoznak a bolygóról. Mark Watney azonban életben van és mindent elkövet,
hogy életben is maradjon: gépeket szerkeszt, élelmiszert termeszt, vizet gyárt, sőt sikerül felvennie
a kapcsolatot a földi irányítókkal is, akik mindent megtesznek, hogy segítsenek, de nem olyan
egyszerű a Marsra mentőexpedíciót küldeni

Merénylet a suligóré ellen (2008)
DVD 2657
Rend.: Brett Simon
Szereplők: Mischa Barton, Reece Daniel Thompson, Bruce Willis. Időtartam:
106 perc
Az iskolai lap riportere, Bobby Funke címlapsztorit készül írni Paulról, a suli népszerű
diákelnökéről. Amikor eltűnik egy köteg vizsgateszt a kőkemény igazgató, Kirkpatrick irodájából,
Bobby újságcikkében Paul-t nevezi meg gyanúsítottként. Paul barátnője, a szexi, végzős
Francesca rányomul Bobby-ra, addigi ellenségei pedig gyanúsan kedvessé válnak, ezért Bobby
kételkedni kezd a sztársrác bűnösségében, és nyomozásba kezd. Hamarosan az egész sulit
behálózó összeesküvést fed fel, ami a diákokat és a tanárokat egyaránt veszélybe sodorhatja.
Döntenie kell: felfedi az igazságot, vagy élvezi tovább frissen nyert alfahím státuszát?

A messzi dél vadjai (2012)
DVD 4140/1-2
Rend.: Benh Zeitlin
Szereplők: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly. Időtartam: 96
perc
A hatéves Hushpuppy a civilizált világtól távol él, a Teknőnek nevezett elmaradott kis településen.
A Teknő egy elfeledett hely, ahol a közösség tagjai egyenlőként élnek az állataikkal, s közben
valódi ünnepként élik meg a hétköznapokat. Hushpuppy édesanyja rég eltűnt, imádott édesapjával,
a bárdolatlan Winkkel él. Huspuppy társasága a Teknő különös iskoláját leszámítva csak néhány
szelíd vadállat. Amikor a százévente előforduló hatalmas vihar kavarja fel az öbölváros körüli
nyugodt vizeket, nemcsak az édesapa betegszik meg hirtelen, de régen kihalt ördögi lények
támadnak fel fagyott sírjukból, hogy rettegésbe taszítsák a Földet. A kis hősünknek korán meg kell
tanulnia, hogyan állítsa meg a megállíthatatlant, amely gigantikus erővel csap le a világra.

Mesterdetektív (2007)
Rend.: Kenneth Branagh
Szereplők: Michail Caine, Jude Law. Időtartam: 85 perc

DVD 1265

Andrew Wyke hetvenes éveiben járó, befutott krimiíró. Gyönyörű vidéki kúriájában egy napon
meglátogatja Milo Tindle, a fiatal, munkanélküli színész, aki elcsábította az író feleségét. Most
azért jött, hogy rábeszélje a férfit a válásra. Andrew azonban különös ajánlattal áll elő. Milo lopja el
az emeleti széfben található több milliós ékszergyűjteményét, hogy biztosítani tudja Maggie jövőjét,
ő maga pedig jókora biztosítási összeget kapjon. Milo belemegy, ám később elbizonytalanodik:
vajon Andrew valóban a javát akarja, vagy mindez egy megkeseredett és bosszúszomjas
öregember elégtétele lenne? A két férfi között megindul az intellektuális küzdelem.

A mestergyilkos (2011)
DVD 3402
Rend.: Simon West
Szereplők: Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland. Időtartam: 89 perc
Arthur Bishop egy vérbeli bérgyilkos, aki a maga szabta szigorú szabályok szerint teszi el
célpontjait láb alól. Munkáját professzionális precizitással, elszántan végzi, nincs nála jobb a
szakmában. Mikor tanítómesterét Harryt meggyilkolják, küldetését ezúttal maga határozza meg:
meg kell találnia azokat, akik felelősek Harry haláláért. Steve, Harry fia is apja gyilkosát keresi,
ezért felkeresi Bishopot, aki tanítani kezdi a mesterségre. A leckék során a mindig egyedül dolgozó
Bishop és a fiú között veszélyes kapcsolat alakul ki. Miközben együtt nyomoznak az ügyön az
elhallgatott szavak és sérelmek veszélyeztetni kezdik a munkájukat.

A mestergyilkos : feltámadás (2016)
DVD 5124
Rend.: Dennis Gansel
Szereplők: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones. Időtartam: 94
perc
Arthur Bishop, azaz a Mestergyilkos ismét akcióba lendül a nagysikerű thriller kirobbanó
folytatásában. Egy gyönyörű és dörzsölt nő ármányainak köszönhetően Bishop kénytelen
visszatérni ahhoz az élethez, melyről azt hitte, hogy végképp maga mögött hagyta, és elvállalja azt
a lehetetlen küldetést, hogy végezzen hárommal a világ legveszélyesebb és legjobban őrzött
emberei közül.

A mexikói (2000)
DVD 4225
Rend.: Gore Verbinski
Szereplők: szereplők Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, Időtartam: 119
perc
Mielőtt a hanyag Jerry jó útra térhetne Samantha oldalán, vállalnia kell egy rázós utat Mexikóba,
hogy elhozzon egy felbecsülhetetlen értékű pisztolyt, és ezzel egyenlítse ki tartozását. A pisztolyt
megtalálni sima ügy. De mikor felforrósodik a maffiafőnökökkel és bérgyilkosokkal tarkított helyzet,
a hazajutás már egészen más tészta…

Meztelenek és bolondok (1979)
DVD 1565
Rend.: Steven Spielberg
Szereplők: Dan Aykroyd, John Belushi, Lorraine Gary. Időtartam: 114 perc
1941-ben, hat nappal a japánok Pearl Harbor-i támadása után az amerikaiak attól tartanak, hogy a
következő célpont Kalifornia lesz. Az államban eluralkodik a pánikhangulat. Egy a légierőknél
szolgáló parancsnok, egy szélsőséges civil nacionalista nyomába erednek egy elveszett japán
tengeralattjárónak, ami saját célpontjául Hollywood-ot választotta. Amikor pedig az eltévedt japán
tengeralattjáró Los Angeles strandján bukkan fel, a lakosság fölöttébb mulatságos módon reagál.

Mi a gond velem? (2006)
DVD 2904
Rend.: Ethan Hawke
Szereplők: Mark Webber, Catalina Sandino Moreno, Sonia Braga. Időtartam:
112 perc
Néhány nappal a 21. születésnapja előtt William, a pályakezdő színész első látásra beleszeret
Sarába, a gyönyörű énekesnőbe. A fiú édes ártatlansággal, de annál kitartóbban ostromolja a
lányt, aki maga sem igazán tudja, beadja-e neki a derekát. Mindeközben ott lebeg William fölött a
szülei kiábrándító példája.

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

Mi, a söpredék (2013)
DVD 4428
Rend.: Tina Gordon Chism
Szereplők: Craig Robinson, Kerry Washington, David Alan Grier. Időtartam: 90
perc
Graca és Wade egy éve alkotnak boldog párt. Grace fél bemutatni családjának „új” barátját, tart
attól, hogy nem fogadják be, ezért úgy dönt, inkább egyedül utazik haza szüleihez. Ám Wade
utána megy, hogy bizonyíthassa, képes felnőni a feladathoz, és el tudja magát fogadtatni a lány
családjával. Ezzel pedig kezdetét veszi az őrület.

MIB : Men in black : sötét zsaruk (1997)
DVD 5863
Rend.: Barry Sonnenfeld
Szereplők: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino. Időtartam: 94 perc
K ügynök és J ügynök egy szupertitkos szervezet tagjai: ők és a kollégáik ellenőrzik a nálunk
vendégeskedő földönkívülieket. Így aztán amikor egy intergalaktikus terrorista érkezik a
bolygónkra, hogy két másik világ követe ellen kövessen el merényletet, K és J akcióba lendül. El
kell kapniuk az emberi alakot öltő – ezért teljességgel azonosíthatatlan – betolakodót, különben az
emberiségnek annyi. Nem nagy ügy. Azért ők a sötét zsaruk, hogy ha kell, eltakarítsák az
univerzum mocskát.

MIB3 : Men in black 3 (2012)
DVD 5853
Rend.: Barry Sonnenfeld
Szereplők: Tommy Lee Jones, Will Smith, Josh Brolin. Időtartam: 101 perc
A Sötét zsaruk 3.-ban J ügynök és K ügynök visszatér… a múltba. J 15 éve védi a világot a Földre
sunnyogó ufóktól, és látott már pár cifra, megmagyarázhatatlan esetet, de még az űrlények sem
tudják úgy meglepni, mint fanyar és szűkszavú társa, K. Most a veterán ügynök nagy bajba kerül,
és a Földet invázió fenyegeti. Szerencsére van megoldás, csak ahhoz J-nek vissza kell utaznia a
múltba pár évtizedet, ahol rájön, hogy vannak a világegyetemnek olyan titkai, amelyeket K eddig
rejtve tartott előle. De most vége a sötétségnek: J társul a fiatal K-val, hogy megmentse őt, az
ügynökséget és az emberiség jövőjét.

MIB : sötét zsaruk a Föld körül (2019)
DVD 5862
Rend.: F. Gary Gray
Szereplők: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson. Időtartam:
113 perc
K ügynök és J ügynök nyugdíjba ment. Vagy más okokból nem dolgoznak már az ügynökségnél –
erre sajnos senki sem emlékszik. Szerencsére mindig van utánpótlás: H ügynök és M ügynök
szintén arra vállalkoztak, hogy felkutassák a Földre áltestben beszivárgó, és talán ártó szándékkal
itt ragadó űrből jött idegeneket. Akit pedig felkutatnak, azt leleplezik: nincs olyan csáp, csőr, szarv,
olló vagy egyéb végtag, nincs olyan zselés, kitinpáncélos, tömör vagy légnemű test, amely
elrettenheti őket a munkájuktól, és különleges eszközeik bevetésétől. Ebben a nagyszabású, az
egész Földön átívelő kalandban az ügynökök egy új generációja minden eddiginél nagyobb
fenyegetéssel néz szembe: úgy tűnik, tégla van a szervezetben.

Michael Clayton – nézz szembe az igazsággal! (2007)
DVD 1317
Rend.: Tony Gilroy
Szereplők: George Clooney, Tilda Swinton, Tom Wilkinson. Időtartam: 115
perc
Michael Clayton az egyik legbefolyásosabb, vállalati joggal foglalkozó ügyvédi iroda munkatársa, a
„takarító”, aki minden nehéz vagy akár mocskos ügyet tisztára mos. Munkája miatt teljesen kiégett,
ráadásul a magánélete is válságban van. Idős barátja, és kollégája, Arthur Edens már nyolc éve
dolgozik egy ügyön az egyik fontos ügyfelüknek, de a perben egyáltalán nem állnak jól. Az ügyvédi
iroda tulajdonosai aggasztónak találják Edens viselkedését, és Claytont bízzák meg a probléma
helyrehozásával. Idős barátja lelki válsága saját kételyeire is rávilágít, rájön, hogy nem
ügyfelüknek, hanem a szembenálló félnek van igaza.

Micsoda csapat (1992)
DVD 5303
Rend.: Penny Marshall
Szereplők: Geena Davis, Tom Hanks, Madonna. Időtartam: 122 perc (Sony
klasszikusok ; 18.)
Javában dúl a második világháború, de az amerikaiak szenvedélye mit sem csökkent a baseball
iránt. 1943-ban berekesztik a profi baseball bajnokságot, mert a teljes liga valamelyik fronton
harcol, de cirkusz kell, bármi áron! A találékony sportmenedzser merész ötlettel áll elő: női ligát
szervez, és toborzókörútra indul. Így kerül az önérzetes háziasszonyokból és emancipált
farmernőkből verbuvált csapatba Dottie, Mae és Doris is. A szponzorok megbízzák Jimmy Dugant,
az egykori menő, ma már csak iszákos edzőt a lányokból álló szedett-vedett csapat felkészítésére.
Jimmy nem igazán lelkesedik az ötletért, de pénzre neki is szüksége van, és úgy gondolja, hogy
lényegében mindegy, otthon vagy az edzésen alussza ki magát. A Rockford Peaches eleinte gúny
tárgya a ligában, de a döntő pillanatban az elszánt lányok bevetik tudásukat és bájaikat...

Mielőtt az ördög rádtalál (2007)
DVD 1264
Rend.: Sidney Lumet
Szereplők: Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Marisa Tomei. Időtartam:
112 perc
Hansonék első ránézésre rendezett és jómódú külvárosi család. A szülőknek ékszerboltja van,
ahova Charles minden nap elviszi feleségét, Nanette-t. Gyermekeik közül Andy látszólag sikeres
üzletember, gyönyörű feleséggel az oldalán, ám valójában komoly drogproblémákkal küzd. Öccse,
Hank elvált, egyedül él, és a gyerektartást sem tudja fizetni. Andy ráveszi öccsét, hogy rabolja ki a
szülők ékszerüzletét. Csakhogy a rablásba hiba csúszik, és az események pokoli rosszul
kezdenek alakulni.

Mielőtt éjfélt üt az óra (2013)
DVD 3892
Rend.: Richard Linklater
Szereplők: Ethan Hawke, Julie Delpy, Valter Lassally. Időtartam: 135 perc
Richard Linklater romantikus trilógiájának befejező részében Jesse és Celine már egy Párizsban
élő párt alkotnak. Jesse az elmúlt évek során sikeres íróvá avanzsált. Celine-nel, a lányaival és
korábbi házasságából született fiával Hankkel egy Görögországban élő író vendégszeretét élvezik.
A nyár végeztével Hank hazautazik Amerikába. A fiúval eltöltött idő Jesse-ben felébreszti a vágyat
hazája iránt és javasolja feleségének, hogy Párizsból költözzenek a tengerentúlra. Celine, annak
ellenére, hogy munkájában új kihívást keres, visszautasítja a költözést. A barátok érezvén a
feszültséget, egy tengerparti luxushotelben eltöltött éjszakát ajándékoznak a párnak. Celine
ódzkodik elfogadni az ajándékot, azonban a barátok hajthatatlanok. Végül Celine és Jesse gyalog
indulnak el a festői vidéken, flörtölgetve, vitatkozva és szívszorító őszinteséggel beszélgetve
magukról, érzelmeikről, az életükről.

Mielőtt felkel a nap (1995)
Rend.: Richard Linklater
Szereplők: Ethan Hawke, Julie Delpy. Időtartam: 97 perc

DVD 235

Egy nap még idegenek, másnap már elválaszthatatlan lelki társak. Néhány óra múlva azonban el
kell válniuk. Az amerikai Jesse és a francia Celine egy Budapestről Párizsba tartó vonaton
találkoznak, szinte azonnal vonzódni kezdenek egymáshoz és együtt fedezik fel az éjszakai
Bécset. Miközben végigjárják a varázslatos város főbb látványosságait és megismerik változatos
lakóit, megosztják egymással élményeiket, álmaikat, reményeiket és csalódásaikat. Erre az
éjszakára örökké emlékezni fognak. Jesse és Celine minden pillanatot megragadnak, az utolsó
másodpercet is kiélvezik, mielőtt felkel a nap.

Mielőtt lemegy a nap (2004)
Rend.: Richard Linklater
Szereplők: Ethan Hawke, Julie Delpy. Időtartam: 77 perc

DVD 236

Volt olyan az életedben, akinek emléke máig kísért? Akivel kapcsolatban eszedbe jut: mi lett volna
ha…? Mikor a 90-es évek közepén Jesse és Celine először találkoztak, spontán együtt töltött óráik
sorsdöntőnek bizonyultak. A sors csalafintaságának köszönhetően kilenc évvel később újra
találkoznak, ezúttal Párizsban, és csak egy röpke délután áll rendelkezésükre, hogy eldöntsék,
lesz-e folytatás. A nagyrészt valós időben játszódó film természetes és meghitt, és tobzódik az
olyan gyönyörű pillanatokban, amelyek a szerelmet éltetik.

Mielőtt leszáll az éj (2000)
DVD 573
Rend.: Julian Schnabel
Szereplők: Javier Bardem, Johnny Depp, Olivier Martinez. Időtartam: 133 perc
A költő Reinaldo Arenas a forradalmi Kuba egyik legkarizmatikusabb jelképének rövid, ám annál
viharosabb életét a harag és az elkeseredettség kísérte. Tanárai már egészen fiatal korában
felfedezték a szegény családból származó fiúban rejlő tehetséget és a fővárosba küldték tanulni.
Ám nyíltan vállalt homoszexualitása és kormányellenes írásai szálkát jelentenek a konzervatív
vezetőség szemében, ezért félreállították. Arenas két évet töltött el börtönben, ahonnan barátain
keresztül csempészte külföldre írásait. A rabság idején ismerkedett meg Lazaro Gomez Carillesszel, akivel később Amerikába szökött, azonban az ígéret földje nem egészen azt nyújtotta neki,
amire számított.

Mielőtt meghaltam (2013)
DVD 4054
Rend.: Jean-Marc Vallée
Szereplők: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto. Időtartam:
113 perc
Ron Woodroof texasi cowboy
szabados élete fenekestül felfordul, amikor HIV-fertőzést
diagnosztizálnak nála, és közlik vele, hogy már csak 30 napja van hátra. Woodroof mindenáron
életben akar maradni, ezért törvényes és törvénytelen eszközöket bevetve alternatív gyógymódok
után kutat a világ minden táján. Rayon személyében olyan szövetségesre talál, akivel korábban
szóba sem állt volna. Létrehoznak egy hihetetlenül sikeres „vásárlói klubot”, maguk köré gyűjtve
egy sereg, a társadalom peremére szorult embert, akikkel együtt példaértékű küzdelmet folytatnak
a méltóságukért és az elfogadásukért.

Mielőtt megismertelek (2016)
DVD 5062, DVD 5069
Rend.: Thea Sharrock
Szereplők: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Időtartam: 106 perc
Néha a szerelem elvisz oda, ahová soha nem gondoltad volna, hogy valaha eljuthatsz. Louisa
„Lou” Clark igazi vidéki lány, gondtalan, vidám természete azonban komoly próbatétel elé kerül,
amikor új munkahelyén gondoskodnia kell Will Traynorról. A baleset miatt tolószékbe került fiú már
mindent feladott, Lou azonban elszánja magát, hogy bebizonyítsa neki, igenis van miért élni.
Ketten együtt új kalandokra indulnak, melyektől sokkal többet kapnak, mint vártak, ugyanis
életükkel együtt egymás iránti érzéseik is gyökeresen megváltoztak.

Miért éppen Minnesota? (2008)
DVD 2004
Rend.: Jonas Elmer
Szereplők: Renée Zellweger, Harry Connick jr., Frances Conroy. Időtartam: 93
perc
Lucy Hill befolyásos üzletasszony, aki tökéletesen elégedett flancos Miami-i életstílusával. Egy
fantasztikus előléptetés reményében azonban belemegy, hogy egy isten háta mögötti minnesotai
városkába helyezzék át, ahol egy tejüzem átalakítását kell felügyelnie. A jeges utak, a fagyos
időjárás alaposan megnehezítik Lucy dolgát, aki rátartiságával ráadásul a helybélieket is maga
ellen fordítja. Különösen a jóképű szakszervezeti vezetővel, Ted Mitchellel gyűlik meg a baja. A
fagyos légkör csak akkor kezd felengedni, amikor Lucy ráébred, hogy a zordon körülmények
valójában több melegséget rejtenek, mint a napfényes Miami irodaházai.

Miért nősültem meg? (2007)
DVD 2509
Rend.: Tyler Perry
Szereplők: Tyler Perry, Janet Jackson, Jull Scott. Időtartam: 114 perc
Négy baráti házaspár felmegy a hegyekbe egy hétre pihenni, élvezni a friss levegőt és egymás
társaságát. A kalandok már a feljutással elkezdődnek, és amikor összeáll a csapat, néhány
váratlan szereplővel feldúsítva, csakhamar felszínre kerülnek a házassági problémák. A
pihenésből párterápia lesz, ahol felvetődik az alapkérdés: ki miért házasodott meg? És hogyan
lehet életben tartani a tüzet?

Miért pont ő? (2016)
DVD 5200
Rrend.: John Hamburg
Szereplők: James Franco, Bryan Cranston, Megan Mullally. Időtartam: 107
perc
Ned, a totál dilis és teljességgel elviselhetetlen srác bármit megengedhet magának. Laird, a lányos
apa semmit nem engedne meg neki. A srác feleségül venné a lányos apa lányát. Az apát ettől a
gutaütés kerülgeti. Legfőbb ideje, hogy eltöltsenek együtt egy hosszú hétvégét…

Míg a jackpot el nem választ (2008)
DVD 1769
Rend.: Tom Vaughan
Szereplők: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Rob Corddry. Időtartam: 97 perc
Életük legdurvábban átbulizott éjszakája után két vadidegen – Jack és Joy – arra ébred Vegasban,
hogy széles jókedvében összeházasodott! A helyzet mindkettejük szerint egyszerű: azonnal el kell
válni. Ám épp, mielőtt ebben megegyeznének, Jack bedobja Joy negyeddollárosát egy játékgépbe,
és megüti a főnyereményt. A bíró nem hajlandó elválasztani, és hat hónapi kemény
próbaházasságra ítéli őket. Aki bebizonyítja, hogy a másik hibájából kell szakítaniuk, az egyedül
viszi a nagy dohányt. Kezdődik hát a nemek nemtelen háborúja: minden lehetséges és lehetetlen
fegyverrel próbálják pokollá tenni a párjuk életét.

MIIB : sötét zsaruk II. (2002)
DVD 5852
Rend.: Barry Sonnenfeld
Szereplők: Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn Boyle. Időtartam: 84 perc
A két feketeöltönyös ügynök visszatér, hogy megmentse a Földet az újabb csillagközi
katasztrófától. Legutóbbi bevetésük óta K ügynök a posta alkalmazottjaként éli neutralizált életét,
míg J ügynök folytatja munkáját az egyetlen földönkívülieket felügyelő központban. Jay felfedezi a
vonzó fehérnemű álmodell, Serleena ördögi cselszövését, és miután sikerül egykori társát
visszacsábítania, együtt küzdenek az idegen söpredék ellen. K ügynök, a hajdani sötét zsaru,
ugyanis az egyetlen ember, aki tudja mi fán terem zarthai fény , és hogy miben sántikál Serleena.
A két mindenre elszánt ügynök ezúttal több segítő- (vagyis inkább hátráltató) társsal is meg van
áldva : bevetésre kerül Frank, azügynöknek kissé kutyaütő fekete ruhás eb.

Mike és Dave esküvőhöz csajt keres (2016)
DVD 5076
Rend.: Jake Szymanski
Szereplők: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam Devine. Időtartam: 95 perc
Mike és Dave képtelenek felnőni: a bulimániás testvérpár mindig csinál valami balhét. A kishúguk
közelgő esküvőjén azonban nem okozhatnak fennforgást, ezért családi nyomásra hirdetést adnak
fel, amelyben jóravaló lányokat keresnek plusz egy főnek – a srácok szülei abban reménykednek,
hogy konszolidált kísérőik majd megzabolázzák a fiúkat a jeles eseményen. A több ezer jelentkező
közül végül sikerül két olyan csajt választani, akik a féktelen bulizásban még rajtuk is túltesznek.
Az őrült humorú Mike és Dave esküvőhöz csajt keres egy valóban feladott hirdetésből merített
ihletet.

Mildred Pierce (1945)
DVD 4868
Rend.: Michael Curtiz
Szereplők: Joan Crawford, Jack Carson, Zachary Scott. Időtartam: 116 perc
Amire Veda csak vágyik, azt az anyja – Mildred Pierce – előteremti, még ha ennek az is az ára,
hogy Mildrednek véget kell vetnie középosztálybéli házasságának, fel kell küzdenie magát a férfiak
által uralt világ csúcsára, és hozzá kell mennie egy tehetős férfihez, akit egyáltalán nem szeret.
„Bármire hajlandó lennék érte” – mondja Mildred, mikor a lánya iránt érzett szeretetéről kérdezik.
Talán még a gyilkosságra is?

Mildred Pierce (2011)
DVD 3511/1-2
Rend.: Todd Haynes
Szereplők: Kate Winslet, Guy Pearce, Evan Rachel Wood. Időtartam: 329 perc
Mindent feladott, hogy mindene meglegyen. Ám Mildred Pierce hajlandó volt megfizetni a siker
árát. Mildred a gazdasági világválság idején Los Angelesben egyedülálló anyaként küzd azért,
hogy megfeleljen idősebb lánya, Veda minden kívánságának, és közben mit sem törődik a külvilág
elvárásaival és szerelmei árulásaival.

Milk (2008)
DVD 2153
Rend.: Gus Van Sant
Szereplők: Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin. Időtartam: 123 perc
Az életével megváltoztatta a történelmet, a bátorságával pedig mások életét. Harvey Milk volt az
első olyan választott, magas közhivatali tisztséget betöltő ember Amerikában, aki nyíltan vállalta
homoszexualitását. Győzelme nemcsak meleg jogi szempontból volt jelentős; egységbe kovácsolta
a politikai spektrum különböző szereplőit, a nyugdíjasoktól kezdve a szakszervezeti dolgozókig.
Alapjaiban változtatta meg az emberi jogokért folytatott harc természetét, és vált egész Amerika
hősévé.

Millió dolláros bébi (2004)
DVD 47/1-2
Rend.: Clint Eastwood
Szereplők: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman. Időtartam: 80 perc
Frankie Dunn számos nagyszerű bokszbajnokot nevelt ki edzői pályafutása során. Senkit nem
engedett közel magához. Egyetlen barátja Hepaj, az egykori bokszoló, ő tartja rendben Frankie
edzőtermét. Egy nap Maggie Fitzgerald besétál az edzőterembe. A lányt nem kényeztette el az
élet, de tudja, hogy mit akar, és minden áron el is akarja érni. Frenkie kíméletlenül közli Maggievel: túl öreg ahhoz, hogy bajnok lehessen, ő pedig egyébként sem foglalkozik női versenyzőkkel.
Frankie végül megadja magát és vonakodva bár, de elvállalja a lány tanítását. Azt nem tudják
viszont, hogy hamarosan egy olyan harccal kell szembesülniük, amelyhez több lélekre és
bátorságra lesz szükség, mint eddig bármihez.

Minden azzal kezdődött … (2008)
DVD 2310
Rend.: Barry Levinson
Szereplők: Robert De Niro, Bruce Willis, John Turturro. Időtartam: 104 perc
Hollywood a színfalak mögött: gyerektartás, ex-nejek, pszichoanalízis, szívügyek, józan ész kontra
hálószoba. A film lerántja a leplet a film biznisz legbelső titkairól, így a néző bepillantást nyerhet a
filmipar kissé hisztis, kíméletlen, cinikus és gyanakvó világába, megismerheti a filmesek alkotói
válságtól való félelmét is. Ben elkeseredett mozis producer, akinek csillaga leáldozóban van, s
megpróbálja túlélni a forgatást egy tébolyult rendező, egy pofátlan színész és egy semmihez sem
értő executive csapatában. Mindezek felett a második házassága is éppen a tönk szélén áll.

Minden kút Rómába vezet (2010)
DVD 2900
Rend.: Mark Steven Johnson
Szereplők: Kristen Bell, Josh Duhamel, Will Arnett. Időtartam: 87 perc
Beth, a szerelemben szerencsétlen New York-i művészeti kurátor hirtelen elhatározással Rómába
siet testvére esküvőjére, és ott megakad a szeme valakin. Ez pedig őt lepi meg a legjobban!
Kedélyét gyorsan lehűtik, ám nem adja fel, és kihalászik néhány érmét a szerelmesek kútjaként
ismert Trevi-kútból. A kerek kincsek kéretlen kérők egész sorát varázsolják elé. Egy elbűvölő
riporter is az ostromlók közt van, de Beth nem tud dönteni: vajon ez a sármos pasas az igazi vagy
sem?

Minden, minden (2017)
DVD 5293
Rend.: Stella Meghie
Szereplők: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera. Időtartam:
93 perc
Mi lenne, ha nem léphetnél kapcsolatba a külvilággal? Sosem érezhetnéd a friss szellőt, az arcod
nem fürödhetne a napfény melegében… és nem csókolhatnád meg a szomszéd fiút? A Minden,
minden egy rendhagyó szerelmi történet Maddyről, az eszes, érdeklődő és élénk fantáziájú 18
éves lányról, aki egy betegség miatt nem hagyhatja el hermetikusan lezárt otthonát, és Ollyról, a
szomszédban lakó srácról, aki fittyet hány az akadályokra. Az ingerszegény környezetben élő
Maddy bármit megtenne, hogy minél többet megtapasztalhasson a külvilágból, és átélhesse első
románcát. Miközben az ablakon át kémlelik egymást és telefonos üzenetekben kommunikálnak,
Olly és közte mély kötelék szövődik; mindent kockára tennének azért, hogy együtt lehessenek…
még ha mindent el is veszíthetnek.

Minden odavan (2013)
Rend.: J. C. Chandor
Szereplők: Robert Redford. Időtartam: 102 perc

DVD 4033

Egy férfi magányosan hajózik az Indiai-óceánon. Egy nap arra ébred, hogy vitorlása léket kapott,
amikor összeütközött egy, a tengeren hagyott konténerrel. A navigációs berendezés és a rádió
meghibásodása miatt nem tudja, hogy egy erős vihar felé vitorlázik. Bár a hajótestet sikerül
kijavítania, minden tudására és korát meghazudtoló erejére szüksége van ahhoz, hogy túlélje a
vihart. Az áramlatokra kell bíznia magát, hogy elvigyék egy olyan hajózási útvonalig, ahol reménye
lehet arra, hogy valaki a segítségére siet. A könyörtelen napsütés, és a hajója körül úszkáló cápák
arra
késztetik,
hogy
szembenézzen
saját
halandóságával.

Minden út Rómába vezet (2015)
DVD 5106
Rend.: Ella Lemhagen
Szereplők: Sarah Jessica Parker, Raoul Bova, Claudia Cardinale. Időtartam:
92 perc
Maggie egy lobbanékony természetű egyedülálló New York-i anya és főiskolai tanár. Hogy újra
egymásra találjanak kezelhetetlen tini lányával, Summerrel, úgy dönt, útra kelnek egy kis Toszkán
faluba, ahol Maggie fiatalabb korában gyakran megfordult. Érkezésükkor Maggie összefut Lucával,
egykori sármos pasijával, aki még mindig agglegény és nyolcvanéves anyjával, Carmennel él.
Summer (mivel hiányzik neki New York-i „rosszfiú” barátja) és Carmen (aki titokban esküvőt tervez
az örök városban Marcellinoval, élete egykori nagy szerelemével) ellopják Luca autóját és
elindulnak Rómába. Maggie és Luca a nyomukba erednek .

Mindenki gyermeke. Jessica McClure megmentése (1989)
DVD 2719
Rend.: Mel Damski
Szereplők: Beau Bridges, Pat Hingle, Roxana Zal. Időtartam: 90 perc
A másfél éves Jessica McClure nevét pillanatokon belül sok millióan ismerhették meg, amikor
beleesett egy 8 méteres csatorna építési gödrébe. A gödör közepén fennakadt gyermek kimentése
nagyon bonyolult feladatnak mutatkozott, hiszen a munkagépek rezgésétől a gödör bármikor
beomolhatott volna. Jessica balesetének jelentősége túl a személyes drámán az, hogy talán ekkor
tapasztalhatta meg a világ először a modern kori média hatalmát. A mentőakció minden részletét
közvetítő tévétársaságok jóvoltából az egész világ együtt aggódott a gyermek életéért, érezhette át
a szülők drámáját, és tisztelhette hősként a helyi tűzoltóság és a mentő alakulatok 58 órás
heroikus küzdelmét.

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

Mint a kámfor (1998)
DVD 1224
Rend.: Steven Soderbergh
Szereplők: George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames. Időtartam: 118
perc
Jack Foley több bankot rabolt fegyver nélkül, mint bárki más. Háromszor kapták el. Most harminc
évet kellene letöltenie. A szökés pillanatában egy nyomozónő kerül Jack és társa, Buddy útjába.
Túszként magukkal viszik. Karen Sisco becsületes nyomozócsaládból való, minden alkalmat
megragad fogvatartói terveinek meghiúsítására. Az első menet döntetlent hoz, de már késő: Jack
rabul ejtette szívét. A következő randevún Detroitban viszont már túl sokan akarnak velük lenni.
Jack és Karen most mindent kockára tesznek, hogy megtudják, több is van-e közöttük, mint a
törvény.

Miss Daisy sofőrje (1989)
DVD 872
Rend.: Bruce Beresford
Szereplők: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Akroyd. Időtartam: 95 perc
Atlanta, 1948. Daisy, a 72 éves nyugdíjas tanárnő vadonatúj Packard autójával nekimegy a
szomszéd garázsának és az autó totálkáros lesz. Booli, a fia megpróbálja meggyőzni makacs
anyját arról, hogy a jövőben egyetlen biztosító társaság sem vállalja a kockázatot. Sőt, egy
lépéssel tovább megy és felfogadja Hoke Colbumot anyja sofőrjének. A színesbőrű férfi tisztában
van saját képességeivel és saját méltóságával. Az első zökkenők után különös barátság alakul ki
közöttük.

Mission: impossible (1996)
DVD 5685
Rend.: Brian De Palma
Szereplők: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Beart. Időtartam: 106 perc
Egy volt orosz kém szigorúan bizalmas nemzetközi információkat dob a feketepiacra: egy listát a
világ legjobb titkos ügynökeinek nevével… Ha az adatok rossz kezekbe kerülnek, az beláthatatlan
következményekkel jár. Ethan Hunt titkosügynök és csapata ezért akcióba lendül. Számításaikba
azonban hiba csúszik, és Hunton kívül senki sem éli túl a küldetést. A szuperkém a kormány
bérgyilkosai elől menekül, közben betör a CIA egyik legjobban őrzött épületébe, és egy
expresszvonat tetején is akcióba lendül, azaz mindent megtesz, hogy üldözői előtt egy lépéssel
járjon, és közelebb jusson a sokkoló igazsághoz.

Mission: impossible 2. (2000)
DVD 5686
Rend.: John Woo
Szereplők: Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton. Időtartam: 118 perc
Ethan Hunt ez alkalommal sincs könnyű helyzetben: meg kell állítania az áruló Sean Ambrose
ügynököt, aki egy halálos vírust akar a világra szabadítani. Hunt egyetlen reménye a szépséges
Nyah Hall, az ő segítségével talán megakadályozhatja a katasztrófát...

Mission: impossible 3. (2006)
DVD 5687
Rrend.: J. J. Abrams
Szereplők: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames. Időtartam: 120
perc
A szuperkém felettesei megbízására ezúttal egy minden eddiginél halálosabb ellenféllel, a szadista
fegyverkereskedő Owen Daviannel veszi fel a harcot. Csapatával együtt látványos és izgalmas
kalandokba keverednek Olaszország és Kína egzotikus tájain. A tét óriási: nem csak
ügynöktársukat kell kiszabadítaniuk, de meg kell állítaniuk Daviant, aki végezni akar Ethan
feleségével.

Mission: impossible [4.] : fantom protokoll (2011)
DVD 5688
Rend.: Brad Bird
Szereplők: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg. Időtartam: 128 perc
Nincs se tervük, se segítségük – de nincs más választásuk: akcióba kell lépniük! Ethan Hunt
ügynök elit csapatával kénytelen elrejtőzni a világ elől, mikor a Kreml felrobbantásáért őket teszik
felelőssé, és embereit terroristának bélyegzik. Miközben az ügynökség nevét próbálják tisztára
mosni, a csapat egy olyan összeesküvés nyomaira bukkan, melynek célja egy nukleáris háború
kirobbantása. A világ megmentése érdekében minden trükköt be kell vetniük, ugyanis ez a
küldetés minden eddiginél kockázatosabb, veszélyesebb és lehetetlenebb!

Mission: impossible : titkos nemzet (2015)
DVD 5528
Rend.: Christopher McQuarrie
Szereplők: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg. Időtartam: 126 perc
Az Impossible Mission Force-t feloszlatják, így Ethan és csapata szorult helyzetben van, amikor
szembekerül egy magasan képzett, különleges ügynökökből álló hálózattal, a Szindikátussal. A
rendkívül rátermett alakulat mindenáron új világrendet akar létrehozni, és ezt terrortámadások
egyre durvuló sorozatával szándékozik véghez vinni. Ethanék csak magukra számíthatnak,
valamint egy rejtélyes brit ügynöknőre. Így néznek szembe az eddigi leglehetetlenebb
küldetésükkel.

Mission: impossible : utóhatás (2018)
DVD 5677
Rend.: Christopher McQuarrie
Szereplők: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames. Időtartam: 141 perc
Ethan Hunt küldetése során egy nehéz helyzetben úgy dönt, a csapatát menti meg, még annak
árán is, hogy ezzel veszni hagyja a lopott plutóniumot A balul sikerült akció után a CIA melléjük
rendeli Walker különleges ügynököt.. Az IMF versenyt fut az idővel, mivel a terroristák
atomtéámadást akarnak végrehajtani.

Miután (2019)
DVD 5845
Rend.: Jenny Gage
Szereplők: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair. Időtartam:
101 perc
A Miután főszereplője, Tessa kötelességtudó kamaszlány, példás tanuló és hűséges barátnője egy
kedves fiúnak, aki hamarosan követi őt az egyetemre. Az ambiciózus lány élete azonban
fenekestül felfordul, amikor megismerkedik a titokzatos és lázadó Hardin Scott-tal. A srác
mágnesként vonzza Tessát, aki kénytelen megkérdőjelezni mindent, amit saját magáról és a
világról eddig gondolt.

Mo’ better blues (1990)
DVD 1357
Rend.: Spike Lee
Szereplők: Denzel Washington, Spike Lee, Wesley Snipes. Időtartam: 132 perc
A tehetséges Bleek Gillingham megszállott trombitás, aki nem tud választani két barátnője, Indigo
és Clark között. De amikor a gyermekkori barátja és menedzsere a segítségére szorul, Bleek rájön,
hogy az általa felépített világ törékenyebb, mint gondolta.

Mona Lisa mosolya (2003)
DVD 65
Rend.: Mike Newell
Szereplők: Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles. Időtartam: 115 perc
Wesley kollégiumban csak lányok tanulnak, és mind tudják: bármilyen rangos és szigorú hely is
tanintézményük, a sikert csupán abban mérik, milyen jól mennek férjhez. De 1953-ban minden
megváltozik. Pedig csupán új művészettörténet-tanár érkezik a patinás falak közé. Katherine
Watson éppen hogy elvégezte az egyetemet, és nagyon másképpen gondolkodik a világról, mint
kollégái és tanítványai. Szeretné, ha a gondjaira bízott lányok többet akarnának a világtól, mint
amit elvárnak tőlük. Kezdetben azt hiszi, hogy óra közben elérheti, amit akar. De lassacskán rájön,
hogy ha fel akarja nyitni a diákjai szemét, lázadnia és lázítania kell.

Monte Wildhorn csodálatos nyara (2011)
DVD 4516
Rend.: Rob Reiner
Szereplők: Morgan Freeman, Virginia Madsen, Madeline Carroll. Időtartam:
105 perc
Monte Wildhorn egy igazi életunt, mogorva fráter, aki egy csendes szigetre költözik, hogy ihletét és
életkedvét visszaszerezve ismét írásba fogjon. A vidéki hétköznapokban a férfi lassan túlteszi
magát felesége halálán, és összebarátkozik szomszédjaival, egy, a gyermekeit egyedül nevelő
anyával és három csemetéjével, akik hamarosan visszahozzák Monte írás iránti szenvedélyét. Ám
amíg Monte Wildhorn ismét felfedezi az élet napos oldalát, szórakoztató helyzetkomikumok
sokaságát kell megélnie.

Morgan (2016)
DVD 5137
Rend.: Luke Scott
Szereplők: Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Toby Jones. Időtartam: 88 perc
Egy titkos laboratóriumban tudósok csoportja olyan genetikai kísérletet végez, amelynek
eredménye az emberi fejlődés következő állomása lehet. A szintetikus DNS-ből létrehozott alany
dühkitörése után azonban mérlegelni kell, hogy a lényben rejlő óriási potenciál miatt megéri-e
vállalni
az
ezzel
járó
kiszámíthatatlan
veszélyt…

Mortdecai (2015)
DVD 4367
Rend.: David Koepp
Szereplők: Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor. Időtartam: 106
perc
Ő a született gentleman. Elegáns, jó modorú, és mindig megőrzi a hidegvérét. Charles Mortdecai,
a nagyvilági műkereskedő vad orosz banditákkal, az angol titkosszolgálat embereivel,
megdöbbentően hosszú lábú feleségével és néhány nemzetközi terroristával a nyomában is
mindig az marad, aki volt. Ezúttal azonban a szokásosnál is nagyobb szüksége van különleges
képességeire. A tudomására jut, hogy egy lopott festmény hátoldalára jegyezték fel annak idején a
titkos kódot, melynek segítségével hozzá lehet jutni a nácik elrabolt kincseihez.

Mr. Brooks (2007)
DVD 1062
Rend.: Bruce A. Evans
Szereplők: Kevin Costner, Demi Moore, William Hurt. Időtartam: 115 perc
Mr. Brooks sikeres üzletember, bőkezű adományozó, szerető férj és apa. Igazi alappillére
társadalomnak. Éjszakánként azonban megállíthatatlan sorozatgyilkos, aki túl okos ahhoz, hogy
egyáltalán gyanúba keveredjen. Egészen mostanáig. Mr. Brooks egy időre legyőzi rossz szellemét,
ám két év után gyilkos ösztöne ismét előtör. Amikor végez egy szeretkező párral, maga sem sejti,
hogy egy szemtanút hagyott maga után. A kukkoló Tom lefotózza az eseményeket, és megzsarolja
Brooksot. Nem pénzt akar: életre szóló élményre vágyik. A gyilkos körül szorul a hurok, ráadásul
egy okos nyomozónő, Tracy Atwood is a sarkában van.

Mr. és Mrs. Smith (2005)
DVD 173
Rend.: Doug Liman
Szereplők: Brad Pitt, Angelina Jolie, John Powell. Időtartam: 115 perc
Jane és John Smith átlagos külvárosi házaspár, akik évek óta unalmas, sivár kapcsolatban élnek.
Drága autókkal járnak be irodáikba, néha lenyírják a füvet és átmennek a szomszédhoz egy kis
grillpartira. Látszólag tehát mindenük megvan – de mindkettőjüknek van egy titka, amiért a másik
„ölni tudna”. Mr. és Mrs. Smith valójában jólfizetett bérgyilkosok, akik ráadásul két, egymással
szemben álló szervezetet szolgálnak. Amikor rájönnek, hogy ezúttal egymás célpontjai, rögtön
megkezdôdik párharcuk.

Mr. Hobbs szabadságra megy (1962)
DVD 3212
Rend.: Henry Koster
Szereplők: James Stewart, Maureen O’Hara, Fabian John Saxon. Időtartam:
116
„Inkább maradtam volna agglegény, mint hogy a családommal legyek összezárva, egy teljes
hónapig, ugyanabban a házban!” – írja Mr. Hobbs memoárjában a feleségének. És hogy min ment
keresztül Mr. Hobbs az alatt az egy hónap alatt a tengerparton? Kis híján hajótörést szenvedett
egy vad viharban, azután majdnem a fejére omlott egy roskatag ház. Kamaszlánya hisztériáját,
veje madármániás főnökét és egy nimfomániás nőt kellett elviselnie a gyerekbőgéstől hangos,
düledező vityillóban. Csoda hát, ha alig várja, hogy visszarohanhasson a nagyváros
betonrengetegébe?

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

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

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

Múmia (2016)
DVD 5281
Rend.: Alex Kurtzman
Szereplők: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella. Időtartam: 106 perc
Ahmanet életét kioltották, mielőtt beteljesíthette volna végzetét: az ókori királynő évezredek óta
fekszik kriptájába zárva, a sivatag kérlelhetetlen homoktengerében eltemetve. Egy műkincstolvaj
felelőtlensége miatt azonban a mumifikált uralkodó életre kel, és a világra szabadítja régóta
felgyülemlett bosszúvágyát... A Közel-Kelet homokdűnéitől London alatti titkos labirintusokig ívelő
nagyszabású, izgalmas fordulatokban bővelkedő, akciódús kalandfilm bevezet az istenek és a
szörnyetegek mai világába.

A múmia (1999)
DVD 5621/1
Rend.: Stephen Sommers
Szereplők: Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Voslo. Időtartam: 118 perc
Imhotepet, Osiris főpapját, a Holtak Őrzőjét halálra ítélték az ókori Egyiptomban. A teste 3000 éven
át feküdt titokban elrejtve Hamunaptra elveszett városában, a legendás Holtak Városában, míg két
kincsvadász csapat 1925-ben rá nem bukkant Hamunaptra romjaira...és véletlenül fel nem
szabadította a gonosz teremtmény elképesztő erejét. Ezzel kezdetét veszi a hosszú és
kétségbeesett harc, hogy a kalandorok megmentsék magukat és a világot a szörnyű átoktól, mely
Imhotep feltámadásával szabadult fel.

A múmia visszatér (2001)
DVD 5621/2
Rend.: Stephen Sommers
Szereplők: Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Voslo. Időtartam: 124 perc
1935. Tíz évvel a mumifikált egyiptomi pappal, Imhoteppel történt szörnyű találkozás után Rick és
Evelyn boldog házasok, és egy eszes kisrác, a nyolc éves Alex szülei. A fiú apjától örökölte
kalandvágyát és humorérzékét, anyjától pedig az ősi kultúrákhoz való vonzódását. És ha lurkó
élénk fantáziáját kell felpiszkálni, mindig kéznél van a nagybácsi, Jonathan. Londoni otthonuktól
sok száz mérföldre, a Szahara homokja alatt egy újabb rémálom éledezik. Hatezer évvel ezelőtt a
Skorpiókirály nevű vad harcos alkut kötött Anubisz istennel, de elárulta őt, és ezért örök kárhozatra
ítéltetett. Most feltámad, hogy Anubisz seregével elpusztítsa a világot. Közben Londonban, a
British Museum ódon falai közt különös szertartás kezdődik: a világuralomra éhes csapat újra fel
akarja támasztani Imhotepet, mert ő az egyetlen, aki képes legyőzni a Skorpiókirályt!

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

A múzsa csókja (1999)
DVD 1523
Rend.: Albert Brooks
Szereplők: Albert Brooks, Sharon Stone, Andie MacDowell. Időtartam: 92 perc
Steven Phillips a sikeres forgatókönyvíró számára egy ebéd alatt derül ki, hogy karrierjének vége.
Bármit megtenne, hogy újra sikeres legyen, ezért találkozik irigylésre méltóan sikeres barátjával,
aki egy valóságos istennő, Sarah Little szolgáltatásait ajánlja neki. Sarah valódi múzsa, egyike
Zeusz, a görög isten kilenc lányának, akinek a kreativitás ösztönzése a feladata itt a Földön. Az
isteni szolgáltatásoknak azonban ára van, és Stevennek meg kell felelnie Sarah extravagáns
feltételeinek, ha az ügyfele szeretne lenni. Felesége, Laura rossz előérzetei ellenére Steven
elfogadja a feltételeket, és Sarah egyre mélyebbre ássa magát a magánéletükbe.

Műkedvelő műkincsrablók (2008)
DVD 2797
Rend.: Pete Hewitt
Szereplők: Morgan Freeman, Christopher Walken, William H. Macy. Időtartam:
86 perc
Charles, Roger és George múzeumi őrök a becsületesség mintaképei. Amikor azonban megtudják,
hogy, kedvenc műtárgyaikat egy másik múzeumba akarják költöztetni, elhatározzák, hogy az
eredeti alkotásokat hamisítványokra cserélik. A botcsinálta tolvajok munkához is látnak. Ám hiba
csúszik a számításukba, és minden a feje tetejére áll.

Működik a kémia (2013)
DVD 4123
Rend.: Geoff Moore, David Posamentier
Szereplők: Sam Rockwell, Olivia Wilde, Michelle Monaghan. Időtartam: 88 perc
Doug lelkiismeretes kisvárosi patikus, kontrollmániás feleséggel, idegesítő apóssal és unalmas
mindennapokkal. Egészen addig, amíg az ellenállhatatlan és magányos Elizabeth be nem tipeg az
életébe. A gazdag kirakatfeleséggel váratlanul fellángoló szerelme egy csapásra kirázza Dougot a
papucsából. A feldoppingolt piti patikus akcióhőst megszégyenítő vagánysággal igyekszik életét
magasabb fokozatba kapcsolni, amíg a dolgok ki nem csúsznak az irányítása alól.

München (2005) – feliratos
DVD 938
Rend.: S. Spielberg
Szereplők: Eric Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds. Időtartam: 157 perc
1972. szeptember. A Müncheni Olimpiai Játékok alatt egy palesztin terrorista-csoport tagjai túszul
ejtenek és meggyilkolnak tizenegy izraeli sportolót. Az izraeli miniszterelnök a véres merényletet
követően jóváhagyja egy titkos bosszú-akció tervét. Öt Moszad ügynök kapja a feladatot, hogy
kutassanak fel mindenkit, aki részt vett a sportolók elleni támadásban, vagy a háttérből irányította
azt, és végezzenek velük. A megtorló különítmény tagjai magukra vannak utalva: a CIA és a KGB
is a nyomukban van. Többé az ő életük sem lehet olyan, mint addig volt. Ahogy nő áldozataik
száma, úgy szaporodnak a kérdések és a kételyek is bennük.

Mystery men – Különleges hősök (1999)
DVD 1289
Rend.: Kinka Usher
Szereplők: Hank Azaria, Ben Stiller, Geoffrey Rush. Időtartam: 117 perc
Amikor Meghökkentő kapitány, Champion City legendás szuperhőse a gonosz őrült, Casanova
Frankenstein és diszkó-táncos segédjeinek keze közé kerül, hirtelen esélye támad a feltörekvő
szuperhősöknek arra, hogy megmutassák, mire képesek. Ők a Mystery Men, a világ legviccesebb
szuperhős-csapata. Mr. Ádáz, akinek ereje határtalan dühéből származik; a Lapátos, akinek apja
jobban ás, mint bárki más; a Kék Radzsa, a villadobáló anyámasszony katonája; a Tekés, aki apja
koponyájának segítségével üldözi a bűnt; Spleen, aki belső gázokkal pusztít; a Láthatatlan Fiú, aki
csak akkor láthatatlan, amikor senki nem néz oda és a Szfinx, a közhelyeket okádó filozófus.

Mystery train (1989) – feliratos
DVD 305
Rend.: Jim Jarmusch
Szereplők: Youki Kudoh, Masatoshi Nagase, Screamin’ Jay Hawkins.
Időtartam: 106 perc (Jim Jarmusch sorozat)
A film 24 óra alatt játszódik Memphisben. A középpontban egy lerobbant szálloda áll, ahol az
éjszakát töltik – egymásról nem is tudva – a három epizód szereplői: egy Elvis-rajongó fiatal japán
pár; egy halott férje hazaszállítását intéző olasz fiatalasszony és a lökött angol barátjával szakított
amerikai lány; és végül ez utóbbi fivére és annak néger haverja a részeg bánatában bűnözővé lett
angollal. Reggel aztán mindenki indul tovább.

A nagy dobás (2015)
DVD 5634
Rend.: Adam McKay
Szereplők: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling. Időtartam: 125 perc
Pár évvel a gazdasági világválság kirobbanása előtt Michael Burry kidolgoz egy csődbiztosítási
irányelvet, amellyel hasznot lehet húzni a rengeteg, bedőléssel fenyegető jelzálogkölcsönből.
Ötletét felhasználva a dörzsölt Wall Street-i bankár, Jared Vennet ráveszi egyik kollégáját, hogy
fektessen milliókat az üzletbe.

Nagy durranás! (1991)
DVD 692
Rend.: Jim Abrahams
Szereplők: Charlie Sheen, Cary Elwes, Valeria Golino. Időtartam: 82 perc
Sean „Topper“ Harley a fiatal repülős hadnagy egy ideje már hátat fordított a légierőnek. Block
parancsnok csak hosszas huzavona után tudja rábírni, hogy egy utolsó bevetés erejéig szálljon
vissza a pilótafülkébe. Az akció különlegessége, hogy maga Benson admirális áll a csapat élére,
aki már több ütközetben is bizonyította rátermettségét, és azt, hogy a hazáért képes feláldozni
jónéhány testrészét. Nem mindenki szeretné, ha sikerrel járna az „Alvó Menyét“ küldetés. Egy
lelkiismeretlen gyárcsoport például annak örülne, ha néhány pilóta nem térne vissza épségben és
az USA légiereje elgondolkodna azon, hogy ideje lenne új gépekre cserélni a régi vadászrepülőket.

Nagy hal (2003)
DVD 5315
Rend.: Tim Burton
Szereplők: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup. Időtartam: 120 perc
(Sony klasszikusok ; 3.)
Edward Bloom különös csodabogarak és vég nélküli tündérmesék álomvilágában hatalmas
étvággyal habzsolta az életet. Edward még halálos ágyán is – az elvarázsolt történeteket felidézve
– idegennek tűnik fia szemében, ezért Will, apró valóságmozaikok felkutatásával, maga próbálja
kideríteni az igazságot apja életéről – nem is sejti, milyen titkokra fog fényt deríteni…

A nagy kaszálás (2005)
DVD 541
Rend. Harold Ramis
Szereplők: John Cusack, Billy Bob Thornton, Connie Nielsen. Időtartam: 88
perc
A szentestén játszódó történet kezdetén egy Charlie nevű stiklis ügyvéd és társa, Vic, kétmillió
dollárra tesznek szert - persze nem tisztességes úton. A szélhámosok akkor kerülnek bajba,
amikor a hóvihar és a csúszós utak miatt nem tudnak terveik szerint gyorsan lelépni a városból a
lével. Helyette Charlie italozhat cimborájával, Pete-tel, és nyomulhat a striptease-bár
tulajdonosnőjére, Renatára, miközben persze próbálja elkerülni a helyi rendőrség figyelmét.

A nagy kiruccanás (1988)
DVD 1290
Rend.: Howard Deutch
Szereplők: Dan Aykroyd, John Candy, Annette Bening. Időtartam: 87 perc
Chet Ripley autóalkatrész-kereskedő elviszi családját nyaralni a tópartra. Ám még csak nem is
sejtik, hogy az idilli pihenés helyett a nem kívánt rokonság szakad a nyakukba. Váratlanul
megérkezik Chet idegesítő sógora, a kerékkereskedő Roman láncdohányos feleségével, Kate-tel
és ikerlányaival, Carával és Marával. A két család találkozása felér egy vulkánkitöréssel, amely
után kő kövön nem marad. A két férfiban csak egy a közös: ki nem állhatják egymást. Induljon a
sógorok közötti küzdelem!

A nagy Lebowski (1998)
DVD 1089
Rend.: Joel Coen
Szereplők: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore. Időtartam: 112 perc
Jeff Lebowski, más néven „Töki”, talán a leglustább ember Los Angelesben. A világ másik felén dúl
az Öböl-háború, de ez az öreg hippi még a hetvenes években él. Az egyetlen dolog, amiért
hajlandó megmozdulni, az egy kis tekézés Walter és Donny nevű haverjaival. Töki könnyű élete
azonban hirtelen megváltozik, amikor összetévesztik egy milliomossal. Először egy alapos verést
kap nem létező felesége adósságai miatt, aztán maga a milliomos kéri fel, hogy segítsen
visszaszerezni elrabolt feleségét. A bonyodalmakat csak tetézi néhány német nihilista, egy
pornófilm producer, a milliomos lánya és persze a tekepálya különös törzsvendégei is.

A nagy nap (2012)
DVD 3792
Rend.: Justin Zackham
Szereplők: Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton. Időtartam: 85 perc
Felnőtt gyerekeik és barátaik legnagyobb derültségére a rég elvált Don és Ellie Griffin kénytelenek
eljátszani a boldog párt nevelt fiuk, Alejandro kedvéért. Teszik mindezt azért, mert a fiatal vőlegény
rendkívül vallásos vér szerinti anyja váratlanul úgy határoz, hogy a fél világon átrepülve részt vesz
fia esküvőjén. A vendégsereg figyelmétől övezve Don lobbanékony párja nem tűri szótlanul, hogy
Ellie csak úgy visszatér Don életébe. Közben a Griffin testvérek is pont erre a hétvégére időzítik,
hogy minden felgyülemlett sértettségüket rázúdítsák az ősökre. Az egész családnak a káosz
uralta, viccesebbnél viccesebb és félreértett helyzetek közepette kell szembenézniük múltjukkal,
jelenükkel, jövőjükkel.

Nagy szemek (2013)
DVD 4429
Rend.: Tim Burton
Szereplők: Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston. Időtartam: 101 perc
Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején Walter Keane, a festő hihetetlen népszerűségre
tett szert a műgyűjtők körében, mi több, a művészetek piaci jelenlétét is forradalmasította nagy
szemű lelencgyerekekről készült festményeivel. Azonban hamarosan fény derült a bizarr és
sokkoló igazságra: Walter képei valójában a felesége, Margaret munkáját dicsérték. A Nagy
szemek kettejük viharos kapcsolatának fordulatos, szellemes és színpompás tablója, valamint a
XX.
század
egyik
legabszurdabb
perpatvarának
zajos
krónikája.

A nagy szökés (1963)
DVD 1444
Rend.: John Sturges
Szereplők: Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough. Időtartam:
165 perc
A második világháború derekán néhány különösen veszélyesnek tartott szövetséges hadifoglyot
egy abszolút szökésbiztosnak tartott táborba zárnak a nácik. A foglyok természetesen az első
pillanattól kezdve azon törik a fejüket, miképpen lehetne mégis kijátszani a komoly biztonsági
intézkedéseket. A háborús stratégiákban verhetetlen brit tiszt, az alagútásásban utánozhatatlan
lengyel katona, az okmányhamisítás királyának tartott angol és két amerikai, egy ezermester és
egy szökési ötletekből kifogyhatatlan vagány fickó egyesítik erőiket.

Nagyfater elszabadul (2016)
DVD 4781
Rend.: Dan Mazer
Szereplők: Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza. Időtartam: 98 perc
Jason Kellyt egy hét választja el, hogy feleségül vegye főnöke irányításmániás lányát, és így végre
társtulajdonossá váljon apósa ügyvédi irodájába. Ezzel megkezdődhet kiszámítható, tökéletesnek
tűnő élete. Azonban ez a szépen megtervezett jövő egy csapásra veszélybe kerül, mikor Jason
szabadszájú nagyapja, Dick csőbe húzza a mit sem sejtő ifjú titánt. Dick a felesége halálát követő
napon arra kéri unokáját utazzon el vele Daytonába, ahová a feleségével jártak el minden évben,
és ahol éppen a Tavaszi Szünet nevű, vad partijairól híres fesztivál zajlik.

Nagyfiúk 2 (2013)
DVD 3941
Rend.: Dennis Dugan
Szereplők: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock. Időtartam: 97 perc
A jó barátok mindig jó barátok maradnak. Az öt általános iskolai haver, aki hosszú szünet után
egykori kosárlabda-edzőjük temetésén találkoztak újra, és töltöttek együtt egy emlékezetes
hétvégét, újra összejönnek. A családok egyre nagyobbak, az apák azonban nem lettek
normálisabbak – ismét egy őrült, vad és teljesen agyatlan hétvége várható!

Nagyi (2015)
DVD 4985
Rend.: Paul Weitz
Szereplők: Lily Tomlin, Julia Garner, Maria Gay Harden. Időtartam: 76 perc
Elle Reid nincs még teljesen túl a barátnőjével való szakításon, amikor unokája, Sage váratlanul
felbukkan nála egy kis pénzért, ami nem is olyan kicsi, hiszen 600 dollárról van szó, ráadásul még
napnyugta előtt kellene neki, de nagyon. Nagyinak egy vasa sincs, de Elle-lel nekivágnak, hogy
előteremtsék a dohányt. Mindeközben régi barátok és szerelmek keresztezik útjukat és érdekes
titkokra derül fény.

Nagymenők (1990)
DVD 4182
Rend.: Martin Scorsese
Szereplők: Robert de Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Időtartam: 134 perc
Henry Hill gyerekkora óta nagymenő szeretett volna lenni. Vágyakozva bámulta a szemközt lakó
maffiózót, aki mindig nagy kocsikon érkezett haza, akit mindig a legjobb nők kísértek, és akit soha
nem zaklatott a rendőrség, ha túl hangos bulit csapott az éjszaka közepén. Henry egy napon nagy
elhatározásra jut: önként jelentkezik a maffiózónál kisegítőnek. Néhány nap múlva már ő árulja a
lopott cigarettát a gyárkapuban, néhány hónap múlva már név szerint ismeri őt a legjobb bár
ajtónállója, és nem telik el sok idő, mire az utcán előre köszönnek neki a tőle rettegő emberek…

A nap árnyékos oldalán (1998)
DVD 3205
Rend.: David Veloz
Szereplők: Ben Stiller, Elizabeth Hurley, Owen Wilson. Időtartam: 86 perc
Jerry Stahl TV-s vígjátékíróként ötezer dollárt keres hetente. A gond csak az, hogy drogra viszont
hatezret költ ugyanennyi idő alatt, így hamarosan elveszti az állását, és elvonóra küldik. Itt ismeri
meg Kitty-t, aki jó hallgatóságnak bizonyul, de Jerry nagy szívében jut még hely Sandra-nak is,
akit csak azért vesz feleségül, hogy ezáltal zöld kártyához segítse a nőt. Aztán persze
megismerhetünk még számtalan fura figurát, a legjobb baráttól a munkákat szerző ügynökig, akik
állandó útitársai Jerry vad hullámvasúthoz hasonlító életének.

A Nap birodalma (1987)
DVD 4148
Rend.: Steven Spielberg
Szereplők: John Malkovich, Miranda Richardson, Christian Bale. Időtartam:
147 perc
Jim Graham, a brit kisfiú Sanghajban tartózkodik szüleivel, mikor kitör a II. világháború és a japán
hadsereg megszállja az országot. A háború forgatagában Jim elszakad a szüleitől, japán katonák
fogják el és fogolytáborba viszik. A nyomorúságos körülmények és a kegyetlen őrök már minden
reményt kiöltek a rabokból, azonban a fiú gyermeki kitartása, határtalan optimizmusa és irigylésre
méltó életigenlése újra lelket önt beléjük.

Napos oldal (2012)
DVD 3716
Rend.: David O. Russell
Szereplők: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro. Időtartam: 117
perc
Pat Solatano mindenét elvesztette – a házát, az állását, a feleségét. Kénytelen újra a szüleihez
költözni, miután nyolc hónapot töltött egy elmegyógyintézetben. Pat szeretné újra rendbe hozni az
életét, pozitívan szemlélni a világot és szeretne újra összejönni ex-feleségével is. Ám a dolgok
még bonyolultabbá válnak, mikor Pat megismeri Tiffanyt, a titokzatos fiatal lányt, aki szintén nem
kevés problémával küszködik. Miközben kölcsönösen segítik egymást céljaik elérésében, egyre
közelebb kerülnek egymáshoz, és a saját elrontott életükre is érvényes lesz a „minden rosszban
van valami jó” igazsága.

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

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

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

Nászfrász (2007)
DVD 858
Rend.: Ken Kwapis
Szereplők: Robin Williams, Mandy Moore, John Krasinski. Időtartam: 88 perc
Száguldozz Chicago belvárosában - bekötött szemmel. Viseld gondját két nyáladzó, bömbölő
csecsemőnek - robotbabáknak. Mondj le a szexről! Igen, még arról is. Egy kis ízelítő mindabból,
amire Frank tiszteletes kötelezi a házasulandókat az „igen” kimondása előtt. A film főhősei
házasodni készülő fiatalok. A szerelmesek felkeresik a menyasszony gyerekkori lelkészét, akinek
az a legfőbb célja az életben, hogy csökkentse a válások számát. És mi lehet jobb mód erre, mint
még az esküvő előtt összeugrasztani a párokat? Iratkozzon be Frank tiszteletes jegyesoktatására!
Keményebb, mint egy kiképzőtábor. De ezerszer viccesebb!

Nászok ásza (1998)
DVD 2520
Rend.: Frank Coraci
Szereplők: Adam Sandler, Drew Barrymore, Allen Covert. Időtartam: 97 perc
Bajban van, s fél attól, hogy esküvője rozoga bulivá fajulhat? A megoldás: Robbie Hart, az
egyszemélyes szervezőzseni, aki egymaga képes kézben tartani a házassággal járó minden
macerát. Ő a nászok ásza, aki nagyszerű beszédeivel, érzelmes dalaival, sármos humorával
képes elkápráztatni mindenkit. Felfelé ívelő karrierjének csúcspontja saját esküvője lehetne, ám
menyasszonya elhagyja őt. Robbie barátja, Julia is férjhez készül menni, és éppen őt kéri fel, hogy
segítsen neki. Robbie az előkészületek során egyre biztosabb lesz abban, hogy Julia választottja,
Glenn valójában egy seggfej, és azt is egyre tisztábban látja, hogy Juliát neki teremtette az ég.

Ne folytassa, felség! (1991)
DVD 1326
Rend.: David S. Ward
Szereplők: John Goodman, Peter O'Toole, John Hurt. Időtartam: 92 perc
Amikor egy végzetes baleset folytán elhalálozik a királyi család minden tagja, mindenáron örököst
kell találni. A kimerítő családfakutatás eredményeként előkerül egy távoli örökös, Ralph Jones. A jó
természetű, földön járó Las Vegas-i bárzongorista Ralph rövidesen leckéket kap királyi
viselkedésből és jómodorból. Oktatója Willingham, a királyi magántitkár. S bár Ralph viselkedése
rendkívüli módon elbűvöli az embereket, ugyanakkor olaj a tűzre a gonosz Lord Graves számára,
aki mindent megtesz azért, hogy elmozdítsa őt a trónról.

Ne szórakozz Zohannal (2008)
DVD 1742
Rend.: Dennis Dugan
Szereplők: Adam Sandler, John Turturro, Emmanuelle Chriqui. Időtartam: 112
perc
Zohan, a Moszad legtökösebb ügynöke, aki Rambókat eszik reggelire és a pillantásától
behorpadnak a tankok. Mígnem elege lesz az egészből, megrendezi a halálát és New Yorkba
költözik, hogy új életet kezdjen… mint fodrász. Hamarosan kiderül róla, hogy legalább olyan
ügyesen bánik az ollóval, mint a vállról indítható rakétával. Csodájára is jár hát fél Manhattan,
mígnem egy palesztin taxisofőr felismeri benne a halottnak hitt ellenséget. Így Zohan még egyszer
utoljára harcba kell szálljon, új, békés élete és a legészbontóbb hajköltemények védelmében!

Need for speed (2014)
DVD 4125
Rend.: Scott Waugh
Szereplők: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots. Időtartam: 127 perc
Tobey Marshall bosszút akar állni a gazdag és öntelt Dino Brewsteren, amiért az a nyakába varrt
egy bűntényt, amit nem ő követett el. Tobey a képességei legvégső határait is kész feszegetni:
benevez egy Amerikát átszelő, őrült autóversenyre, amelyen a világ legegzotikusabb járművei
vesznek
részt
–
ahol
eszméletlen
sebesség,
veszély
és
akció
várja.

Négy karácsony (2008)
DVD 2325
Rend.: Seth Gordon
Szereplők: Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall. Időtartam: 85
perc
Minden karácsonykor Brad és Kate repülőre ülnek, hogy megszabaduljanak az elvált szülőktől és
az idegesítő rokonságtól. Ezúttal azonban mindent belep a vastag köd, a repteret lezárják, így
hőseink kénytelenek megülni a családjaikkal négy karácsonyi ünnepet egyetlen pörgős,
mulatságos nap alatt. Brad megtanulja, hogyan ne szereljünk fel parabolaantennát, Kate
hadseregnyi csintalan kölyökkel veszi fel a harcot egy felfújható karácsonyi kastélyban, majd
Máriává és Józseffé kell válniuk egy bolondos ünnepi játék kedvéért. Vajon túléli-e Brad és Kate
kapcsolata a Négy karácsonyt?

A negyedik (2011)
DVD 4149
Rend.: D. J. Caruso
Szereplők: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer. Időtartam: 106
perc
John Smith egy különleges képességekkel megáldott fiú. Valójában egy idegen a Lorien bolygóról,
akinek hazáját leigázták a mogok. Csak kilenc fiatalnak sikerült elmenekülnie, a szökevények
nyomában azonban ott lihegnek az üldözőik. Hármat már levadásztak, most a negyediken a sor.
John egy ohiói kisvárosban húzta meg magát a védelmezőjével. Miközben egyre jobban
kibontakoznak képességei, megismeri a barátság és a szerelem érzését. Hamarosan rájön, hogy
nem menekülhet egész életében, szembe kell néznie az üldözőivel.

Nehéz idők (2005)
DVD 1975
Rend.: David Ayer
Szereplők: Christian Bale, Freddy Rodriguez, Eva Longoria. Időtartam: 111
perc
A két régi barát Mike Alverez és Jim Davis. A katonaságból frissen visszatért, meggyötört Jim
minden vágya, hogy csatlakozzon a Los Angeles-i rendőrséghez, és feleségül vegye mexikói
kedvesét. Mike szintén elkeseredetten kutat állás után, hogy barátnője végre békén hagyja. A
bajkeverő, naplopó, sörvedelő páros néhány napig ide-oda autózik Los Angelesben, mindenütt
káoszt és pusztítást hagyva maga után. Mígnem utoléri őket a végzet, és rá kell jönniük: szebb
jövő helyett nehéz idők várnak rájuk.

Nem félünk a farkastól (1966) – feliratos
DVD 264/1-2
Rend.: Mike Nichols
Szereplők: Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Segal. Időtartam: 126
perc
Vasárnap hajnali két óra van. Martha és George a cinikus és érzelmileg kiégett középkorú
házaspár egy partiról tér haza, és unalomból civódni kezdenek. Egy fiatal házaspárt várnak, akiket
a papa kérésére kellene elszórakoztatniuk... A kibontakozó dráma csak részben szól a "házassági
börtönről", legalább ugyanannyira két ember összetartozásáról, de éppen ettől lesz tanmese
helyett elgondolkoztató darab.

Nem férek a bőrödbe (2003)
DVD 1949
Rend.: Mark Waters
Szereplők: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Harold Gould. Időtartam: 93 perc
Dr. Tess Coleman és a 15 éves Anna nagyon másképp gondolkodik az élet nagy kérdéseiről:
ruháról, frizuráról, zenéről és pasikról. Anna képtelen megérteni, hogy anyja miért nem szereti, ha
ő egy rockegyüttesben játszik, a fáradt, agyondolgozott szülő viszont azt szeretné csemetéje
fejébe verni, hogy egyáltalán nem tragédia, ha ő újra férjhez megy. Egy nap a szokásos
veszekedés kissé elfajul. A másnap reggel Anna Tess és Tess Anna testében ébred. Az elfoglalt
pszichológus egy gimnáziumban és egy rockzenekarban kénytelen boldogulni, a vad tinilánynak
viszont egy megfontolt vőlegénnyel valamint egy hisztis gyerekkel muszáj szembenézni.

Nem írnek való vidék (2010)
DVD 3448
Rend.: Jonathan Hensleigh
Szereplők: Ray Stevenson, Vincent D'Onofrio, Val Kilmer. Időtartam: 108 perc
Danny Green árvaként Cleveland embertpróbáló utcáiról küzdötte magát hajógyári munkássá,
majd szakszervezeti vezetővé és ezzel párhuzamosan a helyi maffia szövetségesévé. Alvilági
kapcsolatai miatt az FBI kizárja a szakszervezetből ezért pénzbehajtóként kezd dolgozni a helyi
uzsorásnak, Shondor Birnsnek. Hatalma rövid idő alatt megnő, miközben viszonya az olasz maffia
vezérével megromlik, így az FBI nyomozójával, Joe Manditskival, valamint az olasz maffiával a
nyomában évekig tartó véres gengszterháborút robbant ki Cleveland utcáin. A film az 1970-es
években, Clevelandben lezajlott maffiaháború történetét dolgozza fel.

Nem vénnek való vidék (2007)
DVD 1330
Rend.: Joel Coen, Ethan Coen
Szereplők: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin. Időtartam: 117 perc
Minden úgy kezdődik, hogy Llewelyn Moss talál a Rio Grande mellett egy teherautót, amelyet egy
csapat hulla őriz. A kocsiban egy jó adag heroin és két millió dollár pihen. Amikor Moss elveszi a
pénzt, olyan katasztrofális erőszakhullámot indít el, melyet még a korosodó, kiábrándult Bell sheriff
személyében képviselt törvény sem tud megfékezni. Moss megpróbál egérutat nyerni üldözői, de
legfőképp egy rejtélyes figura elől, aki pénzfeldobással dönt emberi életről.

A nemek harca (2017)
DVD 5504
Rend.: Valerie Faris, Jonathan Dayton
Szereplők: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough. Időtartam: 117
perc
A film középpontjában a női teniszbajnok, Billie Jean King és az egykori férfi bajnok, Bobby Riggs
1973-as, izgalmas meccse áll. A pályán nem csak a két rivális sporttudása, de elvei is
összecsaptak, ugyanis egész más nézetet vallottak a nemi egyenlőséget illetően. Humorával és
eszes forgatókönyvével A nemek harca méltó emléket állít annak a történelmi jelentőségű
meccsnek, amely örökre megváltoztatta a játékszabályokat… a teniszpályán, és azon kívül is.

A nemzet aranya (2004)
DVD 3000
Rend.: Jon Turteltaub
Szereplők: Nicolas Cage, Sean Bean, Diana Kruger. Időtartam: 125 perc
Egyes elképzelések szerint a Templomos Lovagok legendás kincsét valahol Amerikában rejtették
el. Egy családi hagyomány pedig arra kötelezi a Gates-família minden férfitagját, hogy régész
legyen, és így hat nemzedék óta a nemzet Alapító Atyái által hátrahagyott jeleket keresik az egész
országban. Ben Gates most talált rá a helyes nyomra, s ez nem más, mint egy rejtett térkép a
Függetlenségi Nyilatkozat hátoldalán. Ám egy lelkiismeretlen kalandor is szeretné megszerezni, és
Ben kínzó dilemma elé kerül. Végül úgy dönt, ő maga lopja el a becses iratot, és nem hagyja, hogy
rossz kezekbe kerüljön. Vajon tényleg közelebb visz-e az okmány az áhított kincshez?

A nemzet aranya 2. Titkok könyve (2007)
DVD 4917
Rend.: Jon Turteltaub
Szereplők: Nicolas Cage, Jon Voight, Harvey Keitel. Időtartam: 120 perc
Benjamin Franklin Gates ezúttal egy újabb amerikai rejtély nyomába ered. A küldetés ezúttal az
egykori elnök, Abraham Lincoln meggyilkolásának körülményeihez vezet. Lincoln gyilkosa, John
Wilkes Booth ugyanis naplót vezetett, melyből gyanús körülmények között 18 oldalnak nyoma
veszett. Gates megpróbálja felderíteni a hiányzó lapok rejtekhelyét, s így talán fény derül az
Egyesült Államok egyik legnagyszerűbb államférfijának titokzatos halálára. A kalandban Gates-t
ezúttal is elkíséri Abigail és Riley.

Nepperek (1995)
DVD 1382
Rend.: Spike Lee
Szereplők: Harvey Keitel, John Turturro, Delroy Lindo. Időtartam: 129 perc
Strike egy „nepper”, aki a nap 24 órájában drogot árul. De fogytán az ideje. Miután a helyi
drogbárótól kap egy tippet, hogyan léphetne előrébb a ranglétrán, egy riválisát holtan találják és a
rendőrök Strike-ot gyanúsítják. Mazilli nyomozó hamar le akarja zárni az ügyet, a partnere Rocco
viszont valami mást szeretne, valamit, amit sokkal nehezebb megszerezni: az igazságot. Amikor
Strike törvénytisztelő bátyja beismerő vallomást tesz Rocco megesküszik, hogy mindenáron rács
mögé juttatja az igazi gyilkost.

Neveletlen hercegnő (2001)
DVD 3001, DVD 4918
Rend.: Garry Marshall
Szereplők: Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo. Időtartam: 110
perc
A kamaszlányok általában arról álmodoznak, hogy siker és csillogás veszi őket körül. Mia is hírre
és pompára vágyik. De amikor álma valóra válik, már nem is biztos benne, hogy örül-e az új
életnek. Őt és édesanyját váratlanul meglátogatja sosem látott apai nagyanyja. A hölgy Genovia
királynője, és azért jött, hogy értesítse unokáját: a kicsiny európai államban hamarosan
elfoglalhatja az őt megillető trónt. Míg a szigorú nagymama a királynőhöz méltó viselkedésre
próbálja nevelni a makrancos kamaszlányt, Mia egyre kevésbé tudja, mit gondoljon a
szerencséjéről.

Neveletlen hercegnő 2. Eljegyzés a kastélyban (2004) DVD 3002, DVD 4919
Rend.: Garry Marshall
Szereplők: Anne Hathaway, Heather Matarazzo, Hector Elizondo. Időtartam:
108 perc
Az amerikai kamaszból egyik napról a másikra Genovia hercegnője lett. Mia már kezdené magát
jól érezni az új életében, amikor váratlanul minden újra a feje tetejére áll. Ugyanis rövid időn belül
királynővé koronázzák. Genovia törvényei szerint ugyanis a hercegnőnek még koronázása előtt
férjhez kell mennie. Reménykedő hercegek, trónra vágyó arisztokraták és egyéb kék- vagy
hidegvérű udvarlók egész hada lepi el az udvart. Még szerencse, hogy egy nagyszájú
tinédzserlányt nem olyan könnyű csőbe húzni.

New York árnyai (1959)
DVD 1020
Rend.: John Cassavetes
Szereplők: Ben Carruthers, Lelia Goldoni, Hugh Hurd. Időtartam: 78 perc (John
Cassavetes sorozat)
Egy New York-i fekete családban három, egymástól teljesen különböző testvér keresi az
önkifejezés vélt vagy valós lehetőségeit. Bennie, a jazztrombitás éjszakától éjszakáig tartó
bódulatban dédelgeti művészlétének gyengécske lehetőségeit. Leila, az írónő már ébredezik:
szerelmi kalandjával nemcsak a lányság szertelen naivsága múlik el belőle, hanem csalódása
révén az őszinteség is. Hughes, a bárénekes meg nem értett „művészként” haknizgat ódivatú
dalaival.

New York bandái (2002)
DVD 28
Rend.: Martin Scorsese
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-Lewis. Időtartam:
166 perc
New York jó százötven évvel ezelőtt a bűnbandák városa volt. A történet szereplőinek otthona az
Öt Pont, Amerika egyik legszegényebb környéke, ahol folyton rivális bandák vívnak háborút az
utcák feletti hatalomért. Amsterdam Vallon, miután kiengedik a javítóintézetből, visszatér ide.
Egyetlen célja, hogy bosszút álljon Hentes Billen, aki édesapját szeme láttára ölte meg tizenöt
évvel korábban. A bandavezér hatalma azóta csak nőtt, és most még nagyobb kegyetlenséggel
harcol az új ír bevándorlók ellen. Győzelmeit minden évben megünnepli, és Vallon pont erre a
napra vár, hogy méltó bosszút álljon apjáért.

New York-i afférok (2017)
DVD 5488
Rend.: Marc Webb
Szereplők: Callum Turner, Kate Beckinsale, Pierce Brosnan. Időtartam: 84
perc
Thomas Webb jómódú család gyermeke: apja kiadót vezet, anyja a felső-középosztálybeli
feleségek mintaképe. A fiú épp végzett a főiskolán, így előtte az élet! Rögvest elköltözik szülei
fényűző házából és New York egy előkelőnek aligha nevezhető részén béreljen magának lakást. Itt
ismerkedik meg az alkoholista íróval, W.F. Geralddal, aki ha kellő mennyiségű viszkit fogyaszt,
csak úgy dől belőle a bölcsesség. Ám az igazi fordulat akkor következik be a srác életében, amikor
véletlenül megtudja, szülei házassága közel sem olyan idilli, mint képzelte: apja egy fiatalabb nővel
csalja a feleségét. Kémkedni kezd a titokzatos és gyönyörű nő után, ami végül oda vezet, hogy
elcsábítja apja szeretőjét. Ezzel persze beláthatatlan események láncreakcióját indítja el, melyek
alapjaiban változtatják meg a családról és a világról alkotott addigi képét...

Next. A holnap a múlté (2007)
DVD 1033
Rend.: Lee Tamahori
Szereplők: Nicholas Cage, Julianne More, Jessica Biel. Időtartam: 89 perc
A Las Vegas-i bűvész, Cris Johnson nem egy nagy mágus, de van egy képessége, ami
különlegessé teszi: 2 percet előre lát a jövőjéből. Kerüli a feltűnést és a kormányügynökségeket,
álnéven lép fel mulatókban, nehogy leleplezzék. De amikor terroristák egy ellopott nukleáris töltet
felrobbantásával fenyegetik Los Angelest, az FBI ügynöke, Callie Ferris elhatározza, hogy
mindenáron ráveszi Crist, hogy segítsen nekik megtalálni a bombát, és megakadályozni a
katasztrófát. Ám a férfit csak egy dolog érdekli: mikor találkozik azzal a lánnyal, akit rendszeresen
látni vél, és szerelmes belé.

