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

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

Tini nindzsa teknőcök (2014)
DVD 4360
Rend.: Jonathan Liebesman
Szereplők: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner. Időtartam: 97 perc
Mikor New York városa bajba kerül, a rettenthetetlen nindzsa-harcos – és pizza-imádó – testvérek
sietnek a segítségére. A szokatlan hősök April O’Neil, az elszánt riporter és bölcs mesterük,
Szecska oldalán szembesülnek legnagyobb ellenfelükkel, a gonosz Zúzóval. lép.

A tinilány naplója (2015)
DVD 4841
Rend.: Marielle Heller
Szereplők: Bel Powley, Alexander Skarsgard, Christopher Meloni. Időtartam:
98 perc
Az 1976 San Franciscójában nővé érő Minnie Goetze lelkére egyaránt hat a hanyatlóban lévő
hippimozgalom és az ébredező punk rock. A többi tinilányhoz hasonlóan ő is a szerelmet, az
elfogadást és az élet értelmét keresi. Kezdetnek rögtön szövevényes viszonyba kezd édesanyja
pasijával, „a világ legeslegjóképűbb csávójával”, Monroe Rutherforddal. A következmény: egy fiatal
lány szexuális és művészi eszmélésének szellemes és tabukat döntögető bemutatása.

A tintahal és a bálna (2005)
DVD 652
Rend.: Noah Baumbach
Szereplők: Jeff Daniels, Laura Linney, Jesse Eisenberg. Időtartam: 77 perc
Az önéletrajzi elemeket sem nélkülöző filmben két tizenéves fiú éli meg szülei szakítását. Bernard,
a család feje elitista egyetemi tanár, egykor kiváló novellista. Felesége Joan csak most bontogatja
szárnyait mint író, és nem is tehetségtelen. Ez éppen elég ahhoz, hogy Bernardban feltámadjon a
féltékenység, a család kettészakadjon. A fiúk választás elé kerülnek; Walt apjával, Frank pedig
anyjával marad. Aztán Joan fia teniszedzőjével találkozgat egyre sűrűbben, Bernard pedig
tanítványával, Lilivel randevúzgat, akit mellesleg fia is kedvel.

Tiszta napfény (2006)
DVD 2561
Rend.: Christine Jeffs
Szereplők: Amy Adams, Emily Blunt, Jason Spevack. Időtartam: 88 perc
Rose, a középiskolai pompom-lányok csapatkapitánya egy nap arra ébred, hogy harmincas éveire
gyerekét egyedül nevelő anya és takarítónő lett belőle, aki egy házasember szeretője. Húga,
Norah otthon lóg apjánál, aki botcsinálta üzletemberként még mindig a nagy dobáson gondolkodik.
Hogy problémás kisfiát magániskolába irathassa, Rose sajátos vállalkozásba kezd húgával:
bűntények helyszínein vállalnak takarítást a gyors pénz reményében. Percek alatt könyékig
merülnek a halálesetekben, öngyilkosságokban, és hasonlóan szaftos ügyekben. Miközben fura
üzletüket építgetik, Rose és Norah lassan megnyílik egymás előtt, és elkezdik tisztába tenni saját
életüket.

Titanic (1997)
DVD 3608/1-2
Rend.: James Cameron
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane. Időtartam: 186 perc
1912. április 10-én indul útjára a világ legnagyobb, legelegánsabb, legbiztonságosabbnak vélt
óceánjárója, a Titanic. A csodálatos hajón sokféle ember utazik, köztük Jack és Rose, akik két
teljesen különböző világból érkeztek, de mégis összehozza őket a sors. Amikor a vesztébe
száguldó hajó jéghegynek ütközik, már nem csak szerelmükért, hanem az életben maradásukért is
meg kell küzdeniük.

Titkok (1992)
DVD 2344
Rend.: Peter Hunt
Szereplők: Christopher Plummer, Stephanie Beacham, Linda Purl. Időtartam:
88 perc (Danielle Steel gyűjtemény)
A Manhattan című szórakoztató TV sorozat sztárjainak és készítőinek magánéletére is drámai és
bonyolult. A sikeres producernek, Max Wexler-nek nincs rejtegetni valója a múltjában. A jelenében
viszont annál több, mert szenvedélyes kapcsolat fűzi a sorozat egyik sztárjához, Sabina-hoz. Jane
Adams, a szappanoperák egykori királynője erőszakos és féltékeny férje hálójában vergődik. A
szívdöglesztő Bill Warwick első főszerepében tetszeleg, de a rendőrség nyomozni kezd felesége
különös halála ügyében. A show-nak azonban a botrányok és titkok közepette is folytatódnia kell.

A titkos ablak (2004)
DVD 5850
Rend.: David Koepp
Szereplők: Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello. Időtartam: 92 perc
Mort Rainey, a sikeres író magányosan tölti napjait vidéki házában. Legújabb könyvén dolgozik, de
nem túl sok sikerrel. Egy nap furcsa idegen bukkan fel, aki váltig állítja, hogy Rainey ellopta, majd
saját neve adta ki sz ő novelláját. Az a író, bár tagadja a vádakat, semmi hihető bizonyítékot nem
tud felmutatni, pedig a dühödt idegen ismétlődő látogatásai egyre fenyegetőbbé válnak. A halálra
rémült Rainey magánnyomozóhoz fordul, de néhány döbbenetes gyilkosság után rájön: senkiben
és semmiben nem bízhat többé.

Titokzatos folyó (2003)
DVD 742
Rend.: Clint Eastwood
Szereplők: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon. Időtartam: 132 perc
25 évvel ezelőtt David beszállt egy autóba. Amikor négy nappal később újra előkerült, már
egészen más lett, még két legjobb barátja sem volt fontos többé számára. A gyerekek felnőttek.
Sean rendőr lett, Jimmynek kis boltja van meg priusza és gyanús haverjai, Dave azóta is az akkori,
régi emlékeivel küszködik. Jimmy lányát egy nap holtan találják, a gyilkosság pedig újra
összehozza a három egykori barátot. Mindannyiuknak szembe kell nézni a múlttal, amire egyikük
sem szeretne emlékezni. Az apa bosszút akar állni. A rendőr el akarja kapni a tettest, és meg
akarja menteni az apát attól, hogy maga is bajba keveredjen. De bármerre mennek, valahogyan
mindig újra a harmadik férfiba botlanak.

Tolkien (2019)
DVD 5831
Rend.: Dome Karukoski
Szereplők: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney. Időtartam: 107 perc
A film J.R.R. Tolkien tinédzser éveibe kalauzol. Az oxfordi Pembroke College-ba kerül az árva
Ronald. Az érzékeny fiú összebarátkozik néhány, művészetek iránt érdeklődő társával, és
szövetségükből kölcsönösen ihletett és bátorságot merítenek. Az évek során kapcsolatuk egyre
szorosabbá válik, de aztán az I. világháború kitörése próbára teszi baráti szövetségüket. Később
Edith Bratt személyében a szerelem is rátalál. Tolkient korai élettapasztalatai inspirálták arra, hogy
megírja Középfölde egész világot meghódító történetét.

A tolvajok hercegnője (2001)
DVD 3367
Rend.: Peter Hewitt
Szereplők: Keira Knightley, Malcolm McDowell, Stuart Wilson. Időtartam: 87
perc
A Tolvajok Fejedelmét asszonya, Marion egy leánygyermekkel ajándékozta meg, de a szülésbe
sajnos belehalt. Az ifjú Gwynt Robin Hood egyik barátja nevelte fel. 18 évvel később Anglia királya,
Oroszlánszívű Richard halálos ágyán szenved és az angol trónért többen vetekednek. János
herceg akar Anglia trónjára ülni, de Oroszlánszívű Richárd végrendelete megváltoztathatja a
trónutódlás sorrendjét, mert ő törvénytelen fiára, Fülöpre hagyta a koronát. Robin Hood pedig
mindenáron meg akarja akadályozni, hogy János végezzen riválisával. Amikor azonban fogságba
esik, Gwyn elindul, hogy kiszabadítva apját Fülöp segítségére legyen.

Tolvajok városa (2010)
DVD 3221
Rend.: Ben Affleck
Szereplők: Ben Affleck, Rebecca Hall, John Hamm. Időtartam: 120 perc
A Bostonban történő rablások és más erőszakos bűncselekmények nagy részét ugyanabból a
kerületből származó tettesek követik el. Doug MacRay itt él: ezt a világot ismeri, ezeket a
szabályokat fogadja el. Ő és emberei sosem haboznak, mindig megszerzik, ami kell nekik, és nem
hagynak nyomot maguk után. Doug bandájával az eddigi legnagyobb zsákmánnyal kecsegtető
bankrablásukra készül, mely után szakítani szeretne a bűnözői élettel. Ám most az egyszer
hibáznak: egy rosszul sikerült bankrablás során kénytelenek túszul ejteni egy banktisztviselőt és
ettől kezdve minden megváltozik. Csakhogy közbeszól néhány váratlan bonyodalom, és egy
mindenre elszánt FBI-ügynök is a nyomukban van, aki régóta vadászik a társaságra.

Tomb Raider (2018)
DVD 5571
Rend.: Roar Uthaug
Szereplők: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins. Időtartam: 113
perc
A kötöttségektől menekülő Lara Croft mai napig nem hajlandó elfogadni, hogy kalandor édesapja
évekkel ezelőtt eltűnt. Mindenét arra teszi fel, hogy megoldja az apja halálát övező rejtélyeket,
ebben pedig nem támaszkodhat másra, csupán éles eszére, eltökéltségére és kitartására. És még
így is túl kell lépnie a saját határait ahhoz, hogy veszélyekkel teli útján azzá válhasson, amire
mindig is rendeltetett.

Top Gun (1986)
DVD 5572
Rend.: Tony Scott
Szereplők: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer. Időtartam: 105 perc
Mitchell hadnagy, becenevén "Maverick" remek vadászpilóta, de ez neki nem elég: ő a legjobbak
között is a legjobb akar lenni. Sikerül is bekerülnie az USA haditengerészetének elitképőjébe, a
híres "Top Gun"-ba, s ettől az élete gyökeresen megváltozik. Ha sikerül lehiggadnia, és kerülnie a
lélegzetelállító légimutatványok közepette a felesleges hősködést, valóra válthatja minden álmát.
Azt is, ami a dermesztően szép Charlotte-tal kapcsolatos, aki matekra oktatja a pilótákat, de
civilként beavatja Mavericket a tananyagon túlmenő titkokba is.

Tortúra (1990)
DVD 5775
Rend.: Rob Reiner
Szereplők: James Caan, Kathy Bates, Frances Sternhagen. Időtartam: 103
perc
A sikeres író, Paul Sheldon legújabb regénye frissen elkészült kéziratával indul útnak kiadójához.
Útközben azonban baleset éri – kocsija kisodródik, és a szakadékba zuhan. A súlyosan sérült férfit
egy közelben lakó ápolónő, Annie Wilkes menti ki a roncsok közül. Saját lakásába viszi az alélt
írót. Annie hamar rádöbben, hogy kedvenc regénysorozata imádott szerzőjét ápolja, így mindent
elkövet, hogy Sheldon meggyógyuljon. Amikor azonban elolvassa a kocsiban talált új regény
kéziratát és rádöbben, hogy a sorozat hősnője, Tortúra meghal az új történetben, féktelen haragra
gerjed. Megsemmisíti a regényt és kegyetlen módszerekkel arra kényszeríti az ágyhoz kötött férfit,
hogy írjon egy új Tortúra-történetet, ezúttal azonban boldog végkifejlettel…

Totál beépülve (2013)
DVD 3759
Rend.: Tom Vaughan
Szereplők: Miley Cyrus, Jeremy Piven, Mike O’Malley. Időtartam: 90 perc
Molly – fiatal kora ellenére – kemény magánnyomozó, aki házastársaikat megcsaló férfiakra
szakosodott. Lehet azonban bármilyen kemény, arra nincs felkészülve, ami az után várja, hogy az
FBI beépített ügynökeként egy egyetemi lányházba kell beköltöznie, ahol orrukat fenn hordó,
elkényeztetett csajszik között találja magát. Őt azonban ez sem tántorítja el, hiszen meg kell
védenie az egyik lányt, akinek az apja a maffia ellen készül tanúvallomást tenni. Molly mindenben
szöges ellentéte egyetemi „nővéreinek”, most mégis össze kell barátkoznia a kényeskedő libákkal,
ha sikeresen akarja teljesíteni a szigorúan titkos küldetést. De bokros teendői között azért arra is
jut ideje, hogy megismerkedjen egy fiúval.

Több mint testőr (1992)
DVD 4189
Rend.: Mick Jackson
Szereplők: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp. Időtartam: 124 perc
Rachel Marron a sikerei csúcsán álló ének és filmsztár. Rajongói megőrülnek érte, hogy láthassák,
hallhassák, hogy megérinthessék. Ám egyikük egy lépéssel továbbmegy: meg akarja ölni. Itt kerül
a képbe Frank Farmer biztonsági szakember, akinek soha egy pillanatra nem lankad a figyelme,
mindig résen van. Rachel eddig maga irányította az életét, és nem számított rá, hogy valaki majd
megmondja neki, mit és hogyan csináljon. Arra pedig végképp nem számított sem ő, sem Frank,
hogy egymásba fognak szeretni.

A tökéletes bizonyíték (2013)
DVD 3969
Rend.: Olatunde Osunsanmi
Szereplők: Stephen Moyer, Torrey DeVitto, Radha Mitchell. Időatartam: 90
perc
Egy tömegmészárlás felderítésében a rendőrségnek csupán a helyszínen talált mobiltelefonok és
kamerák felvételei segíthetnek. Az ügyre két detektívet jelölnek ki, akik az álarcot viselő gyilkos
kilétét az áldozatok telefonjai által rögzített videók alapján próbábálják kideríteni. A felvételeket
elemezve fény derül az áldozatok mindennapjaira, egymás közötti viszonyukra és a gyilkosságok
lehetséges indítékaira. A detektívek mozaikként próbálják összeilleszteni a különböző felvételeket
és úgy tűnik sikerül azonosítaniuk a gyilkost, azonban nem sejtik, hogy egy tökéletes bűnténnyel
állnak szemben, amiben egyik bizonyíték sem az, aminek látszik...

Tökéletes bűnözők (2010)
DVD 3279
Rend.: John Luessenhop
Szereplők: Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba. Időtartam: 102 perc
A gengszterek mindig tökéletesen terveznek és lazán dolgoznak. Nincs bank vagy széf, amely
biztonságban volna tőlük. És most egy minden korábbinál nagyobb dobásra készülnek: olyan
rablásra, amely 25 millió dollárt hozhat a konyhára. Csupán egyvalami zavarhat be: egy
megszállott zsaru, aki bármire hajlandó, hogy elkapja őket.

Tökéletes célpont (1993)
DVD 1528
Rend.: John Woo
Szereplők: Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen, Yancy Butler.
Időtartam: 96 perc
Natasha Binder ügyvédnő apja eltűnik New Orleansban. A nő mindent megtesz, hogy előkerítse.
Felbérli Chance-t, a munkanélküli hajóst, aki veszélyes harcos hírében áll. Chance eleinte csak a
pénz miatt segít Natashának, ám amikor kiderül, hogy az áldozat milyen sötét körülmények között
tűnt el, személyes ügyként kezeli a megbízatását. Hamarosan azzal a bandával kerül szembe,
amely halálos játékok szervezésével keresi pénzét. Az ügyfelek unatkozó milliárdosok, akik
hajlandók fél millió dollárt fizetni azért, hogy a legnagyobb kihívást jelentő prédára
vadászhassanak: egy emberre. Chance nyomába erednek és megkezdődik a halálos hajsza.

Tökéletes gyilkosság (1998)
DVD 701
Rend.: Andrew Davis
Szereplők: Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen. Időtartam:
103 perc
A New York-i milliomos, Steve Taylor mindent megkapott az élettől, amit ember csak kívánhat:
pénzt, hatalmat és egy gyönyörű, fiatal feleséget. Emily előkelő, okos asszony, akit egy csöppet
sem elégít ki, hogy a férje csupán gyűjteménye legértékesebb darabjának tekinti. Nem csoda hát,
hogy egy idő után egy másik férfi karjaiban keres vigaszt: David Shaw szegény, de tehetséges
festő, aki mindent megad az elhanyagolt fiatalasszonynak. Taylor azonban hamarosan rájön és
végzetes lépésre szánja el magát. A tökéletes gyilkosságot kívánja elkövetni.

Tökéletes hang (2013)
DVD 3756, DVD 4243
Rend.: Jason Moore
Szereplők: Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson. Időtartam: 107 perc
Beca, az egyetemi újonc egyik klikkben sem érzi jól magát, ám végül egy olyanra dumálják rá,
melyről álmában sem gondolta, hogy valaha tagja lesz: ez pedig a Bellák, az egyetem lánykórusa.
A csapatban vannak kemény csajok, cuki csajok és fura csajok, akik csak egyetlen dologban
egyeznek, mégpedig hogy milyen jól szólnak, ha együtt dalolnak. Elkél hát nekik a vérfrissítés,
főleg mikor kihívják férfi riválisaikat egy mindent eldöntő dalpárbajra az egyetemi vokálversenyen.

Tökéletes hang 2. (2015)
DVD 4485
Rend.: Elizabeth Banks
Szereplők: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld. Időtartam: 110 perc
A Barden Bellák visszatérnek, hogy énekükkel ismét lenyűgözzék a hallgatóságot. Három év telt el
azóta, hogy a Bellák csak csajokból álló csapata megnyerte az országos énekversenyt, és azóta is
veretlenek. Ám egy botrány miatt veszélybe kerül utolsó évük a Bardenben, ezért a háromszoros
bajnokok most joggal tartanak attól, hogy örökre elvész az őket összetartó harmónia. Csak
egyetlen alkalom adódik számukra arra, hogy kiköszörüljék a csorbát: ha ki tudják harcolni, hogy
indulhassanak Koppenhágában az Accapella Világbajnokságon. A versengés okozta feszültség
mellett még a végzős diákok problémái is nyomasztják őket, ezért minden erejükre szükség van
ahhoz, hogy ismét szorosan összekovácsolódva, mindenkit maguk mögé utasítva feljussanak a
csúcsra.

Tökéletes hang 3. (2017)
DVD 5453
Rend.: Trish Sie
Szereplők: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld. Időtartam: 89 perc
Az előző két részben megkedvelt Bellák a világbajnokság megnyerése után lediplomáztak és
kiléptek a nagybetűs életbe, ahol kénytelenek megtapasztalni, hogy az énektudás még nem jelent
biztos állást. Amikor lehetőségük adódik, hogy tengerentúli turnéra induljanak, egy pillanatig sem
haboznak: a csodás csajok ismét összegyűlnek, hogy együtt énekeljenek és szokásuk szerint
kétes
kimenetelű
döntéseket
hozzanak.

Tökéletes nap (2006)
DVD 796
Rend.: Peter Levin
Szereplők: Rob Lowe, Frances Conroy, Christopher Lloyd. Időtartam: 87 perc
Robert Harlan legszebb álmai válnak valóra, amikor első regénye a bestsellerlisták élére kerül. Az
ifjú író hamar a rivaldafényben találja magát, de amíg ő a sikerben fürdik, családi élete lassan
tönkremegy. Egy titokzatos idegen jóslata azonban ráébreszti, mi a legfontosabb az életben, és
megpróbál visszatalálni feleségéhez és lányához ebben a szívmelengető karácsonyi filmben.

Tökéletlen idők (1993)
DVD 1406
Rend.: Richard Linklater
Szereplők: Ben Affleck, Matthew McConaughey, Parker Posey. Időtartam: 98
perc
Egy csapat gimnazista utolsó tanítási napjának – és az azt követő őrült éjszakának – az
eseményeit meséli el a film. 1976-ban még nem volt túlságosan bonyolult az élet a fiatalok
számára. Szép idők voltak. A szex még biztonságos, a drogok nem veszélyesek, s a zene
dübörgő. 17 évesen még nem foglalkoztatják az embert a mindennapi gondok. Pink, Mitch, és
Jodie most fejezték be az iskolát. Jókedvűek, szeretnek élni és egy kis hülyeségért nem kell a
szomszédba menniük.

A tökéletlen trükk (2008)
DVD 2827
Rend.: Sean McGinley
Szereplők: John Malkovich, Colin Hanks, Emily Blunt. Időtartam: 87 perc
A nagy Buck Howard a földkerekség legnagyobb mágusa. Legalábbis ő így véli. Az igazság
azonban az, hogy Buck Howard valaha sokkal szebb napokat látott. De Buck a nagy visszatérésről
álmodozik, s egy mindent elsöprő országos turnéra készül, melynek menedzselésére szerződteti a
jogi tanulmányait félbe hagyó és írói hivatással kokettáló Troy Gable-t. Troynak nem csupán saját
apja ellenérzéseivel és egy elbűvölően szép, ám legalább annyira ravasz publicista
ármánykodásaival kell megbirkóznia, de az illúziókkal teli illuzionista gigantikus egójával is. Buck
Howard ugyanis biztos a sikerben és van is egy terve, mellyel újra ámulatba ejtheti az egész
világot.

Törés (2007)
DVD 792
Rend.: Gregory Hoblit
Szereplők: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathaim. Időtartam: 109
perc
Ted Crawford brutálisan meggyilkolja feleségét, majd rezzenéstelen arccal várja a letartóztatására
érkező rendőrséget. A gyilkos fegyverrel és egy beismerő vallomással a kezében Willy Beachum
helyettes kerületi ügyész úgy érzi, az ítélet előre borítékolható – ám ekkor az ügy száznyolcvan
fokos fordulatot vesz. Beachum kétségbeesett harcba kezd a ravasz Crawforddal, hogy kiderítse
az igazságot, és választ kapjon az egyre égetőbb kérdésre: ugye nem úszhatja meg?

Törésvonal (2015)
DVD 4505
Rend.: Brad Payton
Szereplők: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario. Időtartam:
110 perc
Miután a Szent András-törésvonal mentén húzódó Kaliforniát egy kilencesnél is erősebb
földrengés rázza meg, és gyakorlatilag a földdel teszi egyenlővé, egy mentőhelikopter-pilóta és
különélő felesége együtt indulnak el Los Angelesből San Franciscóba, hogy megmentsék egyetlen
lányukat. De a rendkívüli kihívásokkal teli út csak a kezdet, és mikor azt hinnék, hogy már
túlvannak a nehezén... a legrosszabb még csak akkor jön.

Törjön ki a frász! (1996)
DVD 5423
Rend.: Peter Jackson
Szereplők: Michael J. Fox, Trini Alvarado, Peter Dobson. Időtartam: 105 perc
Frank Bannister, a kisvárosi „szellemirtó” valójában egy követ fúj a kiűzendő szellemekkel. A
svindli nagyon jól működik egészen addig, amíg egy félelmetes szellem be nem vadul, és el nem
kezd öldökölni. Franknek rá kell jönnie, hogyan állíthatja meg a gonosztevőt. A hátborzongató
horror-vígjáték a vizuális trükkök egész garmadát vonultatja fel, hogy pokoli élményt nyújtson a
megszeppent nézőnek.

Törtetők : a film (2015)
DVD 4506
Rend.: Doug Ellin
Szereplők: Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon. Időtartam: 100 perc
Vincent Chase, a filmsztár visszatért, és természetesen itt van vele a sleppje is, Eric, Turtle és
Johnny. Ráadásul újra forgatna, méghozzá Ari Golddal, a szuperügynökből lett stúdiófejessel. A
srácok talán megváltoztak, de a köztük lévő kötődés erősebb, mint valaha, ahogy Hollywood
szeszélyekkel teli, néha pedig egyenesen életveszélyes világában próbálnak meg ellavírozgatni.

A törvény gyilkosa (2008)
DVD 2378
Rend.: Jon Avnet
Szereplők: Robert De Niro, Al Pacino, Carla Gugino. Időtartam: 101 perc
A két nyugdíj előtt álló zsaru Turk és Rooster, már harminc éve társak. Pályájuk utolsó
megbízatásaként egy különlegesen kezelt sorozatgyilkosság felderítését kapják, ahol az áldozatok
egytől egyig bizonyíték hiányában felmentett egykori vádlottak. A gyilkos utáni hajszában a két
rutinos kopó pillanatokon belül eljut a rendőrség soraihoz, hogy azután döbbenten tapasztalja,
hiába az együtt eltöltött évtizedek, még mindig nem ismerik egymást igazán.

Törvénytisztelő polgár (2009)
DVD 3029
Rend.: F. Gary Gray
Szereplők: Gerard Butler, Jamie Foxx, Bruce McGill. Időtartam: 105 perc
Clyde Shelton számára a becsület mindennél fontosabb volt. Egy tragikus estén aztán betörők
lemészárolták a feleségét és kislányát, és ezzel minden megváltozott. Mikor a gyilkosokat elkapják,
az ügyre Nick Rice-ot állítják rá. Nicket arra kényszerítik, hogy alkut kössön az egyik elkövetővel,
amennyiben az felnyomja társát… Tíz év telik el. Holtan találják a férfit, aki megúszta a
gyilkosságot, Clyde Shelton pedig nem tagadja, hogy ő a vétkes. Ultimátumot nyújt be Nicknek: ha
nem akarja, hogy a per kulcsfigurái sorban meghaljanak, akkor csináljon valamit az ezer sebből
vérző igazságszolgáltatási rendszerrel. És Clyde nem viccel: börtöncellájában ülve egy olyan
bosszúhadjáratot vezényel le, melyet szemlátomást senki és semmi nem képes megakadályozni.

Törvénytől sújtva (1986)
DVD 135
Rend.: Jim Jarmusch
Szereplők: Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni. Időtartam: 107 perc
Jack, a selyemfiú és Zack, az egykor szebb napokat látott lemezlovas, két rafinált fickó,
akiket a törvény hosszú keze utolért és bedugott egy világtól elzárt börtönbe. A két
ˇártatlan”, akik egyébként nem bírják túl jól egymás társaságát újabb lakótársat kap
Roberto, a szerencsétlen hamiskártyás olasz turista személyében. Bob megmozgatja az
állóvizet. Bár külföldi, de látta a filmekben, hogy Amerikában az a „szokás”, hogy mindenki

megszökik a börtönből, így hát ő is kitalálja, hogy lehet lelépni arról a szűk helyről. Csak, hát ahogy
a „filmekben is szokták” üldözőbe veszik őket.

Tövismadarak (1983) - feliratos
DVD 4088/1-2
Rend.: Daryl Duke
Szerepllők: Richard Chamberlain, Rachel Ward, Jean Simmons. Időtartam:
464 perc
Egy pap, aki Isten és saját emberi érzelmei közt őrlődik. Egy lány, aki az elérhetetlenre vágyik. Az
50 évet felölelő szerelmi történetben vágyakkal, bosszúval, félelmekkel és szenvedéllyel teli
sorsokat követhetünk végig. A tévésorozat e beteljesülésre váró, tiltott szerelem krónikája.

Tőzsdecápák - a pénz nem alszik (2010)
DVD 3223
Rend.: Oliver Stone
Szereplők: Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin. Időtartam: 127 perc
Gordon Gekko az egykori legendás pénzügyi titán és manipulátor kiszabadul a börtönből, és
vissza akar szerezni mindent, amit elveszített: nemcsak hatalomra, pénzre, de a lánya, Winnie
szeretetére is vágyik, aki egy feltörekvő bróker, Jacob menyasszonya. Ezért Gekko a családi béke
kedvéért szárnyai alá veszi a kezdő idealista fiatalembert. Jacob korábbi mentora különös halált
halt nemrég. A fiú gyanakszik, a nagy öreg pedig hamarosan ismét belekeveredik a pénzért és a
sikerért folytatott gyilkos játszmába. Miközben a Wall Streeten fokozódik a gazdasági válság
okozta pánik, mester és tanítványa életük legkockázatosabb vállalkozásába kezdenek.

Transamerica (2005)
DVD 437
Rend.: Duncan Tucker
Szereplők: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan. Időtartam: 99
perc
Bree transzszexuális. Hosszú évek óta magányosan él Los Angeles-ben, és arra készül, hogy
teljes értékű nővé váljon. Már csak egy hét, és az utolsó műtéten is túl lesz. Ám egy váratlan
telefonhívás nemcsak a műtét idejét teszi kétségessé, hanem az egész életét a feje tetejére állítja.
A New York-i rendőrségen letartóztatták 17 éves fiát, mivel Toby anyja már nem él, őt keresik meg.
Nem akar tudomást venni a fiúról, akinek létezéséről nem is tudott. Bree kelletlenül elutazik New
Yorkba, és képtelen bevallani Toby-nak, hogy a konzervatív középosztálybeli női külső valójában
az apját rejti, inkább egy egyházi segélyszolgálat tagjaként tünteti fel magát.

Transformers (2007)
DVD 779
Rend.: Michael Bay
Szereplők: Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel. Időtartam: 138 perc
2003-ban a Beagle 2. marsjáróról az a hír járta be a világsajtót, hogy váratlanul meghibásodott. A
robot utolsó üzenete azonban szigorúan titkos minősítést kapott. Ez volt az egyetlen
figyelmeztetés, ami eljutott hozzánk. Most pedig már mindenki tudja, hogy mit titkoltak előlünk: két
földönkívüli robot-faj, az Autobotok és az Álcák háborúja dúl évszázadok óta a világűrben… és
pusztító összecsapásuk most a Földön folytatódik, veszélybe sodorva a teljes emberiség jövőjét! A
gonosz Álcákat csupán egyvalami tartja vissza a végső győzelemtől: az pedig a földi fiú, Sam
Witwicky tulajdonába került.

Transformers. A bukottak bosszúja (2009)
DVD 5847
Rend.: M. Bay
Szereplők: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel. Időtartam: 144 perc
A Földért folytatott küzdelem folytatódik. Sam Witwicky rábukkan az alakváltó robotok eredetének
ősi titkára. Akarja vagy sem, Optimus Prime, Űrdongó és a többi Autobot oldalán kénytelen élethalál harcba indulni az Álcák ellen, akik sosem látott erővel és elszántsággal térnek vissza;
egyetlen céljuk, hogy elpusztítsák bolygónkat.

Transformers 3 (2011)
DVD 3423
Rend.: Michael Bay
Szereplők: Shia LaBeouf, JoshDuhamel, John Turturro. Időtartam: 148 perc
Földünk történelmében sötét titok lappang, amely olyan intergalaktikus háborút robbanthat ki,
melytől még a TRANSFORMEREK sem tudják megmenteni bolygónkat. Sam Witwicky-nek és az
AUTOBOTOK-nak ismét fel kell venniük a harcot az ÁLCÁK mindent felemésztő gonoszságával,
hogy megvédjék világunkat.

Transformers : a kihalás kora (2014)
DVD 4278
Rend.: Michael Bay
Szereplők: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Nicola Peltz. Időtartam: 158 perc
Az emberiséget egy rémületes új ellenfél kihalással fenyegeti, és csak Optimus vezér meg az
Autobotok menthetik meg a világot. A kormány viszont ellenük fordult, ezért új szövetségesekre
van szükségük, többek között Cade Yeagerre , a zseniális feltalálóra és a félelmetes Dinobotokra!

Tripla kilences (2016)
DVD 5071
Rend.: John Hillcoat
Szereplők: Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie. Időtartam: 111
perc
Egy korrupt zsarukból és bűnözőkből álló csapat tagjait megzsarolja legutóbbi munkaadójuk: Irina
az orosz maffiavezér addig nem fizeti ki őket, amíg végre nem hajtanak egy újabb, lehetetlennek
tűnő rablást. A bandának egyedül akkor van esélye, ha sikerül elcsalniuk a város összes zsaruját
arról a környékről, ahol le akarnak csapni. A terv szerint kinyírnak egy rendőrt, így a kollégák mind
odasereglenek majd a 999-es jelzésre – ez a kód arra az esetre, ha az áldozat egy közülük. A
kiszemelt csali Chris Allen, akinek nagybátyja, Jeffrey Allen nyomozó épp forró nyomon jár a
banda leleplezésében.

Trója. Rendezői változat (1993)
DVD 2838/1-2
Rend.: Wolfgang Petersen
Szereplők: Brad Pitt, Eric Bama, Orlando Bloom. Időtartam: 196 perc
Parisz, a trójai hős elrabolja a spártai király, Menelaosz feleségét, a világszép Helénét. A görögök
sértett büszkesége bosszúra éhezik: hatalmas sereget és hajóhadat gyűjtenek, és megostromolják
Tróját. A sereget Agamemnón vezeti, de a legnagyobb harcos Akhilleusz köztük. Minden
hősiesség hiábavaló: a hatalmas vár ellenáll, az ostrom több mint tíz évig húzódik. Ha az erő nem
segít, ravaszsággal talán sikerül a földig rombolni a büszke falakat.

Trópusi vihar (2008)
DVD 1796
Rend.: Ben Stiller
Szereplők: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey jr. Időtartam: 102 perc
Bár az amerikai álomgyár ünnepelt csillagai még csak öt napja forgatnak egy hatalmas
költségvetésű vietnámi háborús filmet, a produkció máris egy hónapos lemaradásban van. Az
őrjöngő producertől megfélemlített rendező ledobja színészeit a dzsungelbe, hogy ott – tudtukon
kívül, különleges effektusok bedobásával, értsd: hatalmas nagy robbantásokkal – „igazi” háborút
teremtve filmezhesse őket. Egyedül az a baj, hogy a fiúkat véletlenül az Arany Háromszög kellős
közepébe, egy kábítószergyártó magánhadsereg karjaiba repíti. Ennyire hiteles körülményekre
azért még ők sem számítottak.

A Truman-show (1998)
DVD 5834
Rend.: Peter Weir
Szereplők: Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich. Időtartam: 99 perc
Truman Burbank nem is sejti, hogy békés szülővárosa egy óriási stúdió, melyet egy jó fantáziájú
producer-rendező ötlött ki és irányít. Szomszédai, barátai és szüntelenül csacsogó felesége pedig
szerződtetett színészek. Ám Truman lassan, apró jelekből rájön, hogy valami nincs rendben
körülötte. Egyre többet tud meg. És egyre többen lesznek a show nézői között is olyanok, akik
drukkolnak, hogy derüljön ki a fájó igazság: Truman élete nem más, mint egy hatalmas átverés.

Trükkös fiúk (2003)
DVD 845
Rend.: Ridley Scott
Szereplők: Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman. Időtartam: 112 perc
Balek minden bokorban terem – és ezt Roy és Frank a két csaló jócskán ki is használja. Roy bár
mestere szakmájának annyi neurózissal, frusztrációval és rossz szokással rendelkezik, amennyi
egy egész idegosztálynak is elég lenne. Napokig nem megy az utcára, kizárólag tonhalkonzerven
él, tisztaságmániás. Pszichológusa javaslatára felkeresi soha nem látott 14 éves lányát. A lány
beviharzik, mindent felforgat maga körül, felkavarja apja eddig szigorúan rendszerezett életét.
Aztán ráveszi, hogy tanítsa őt is meg a szélhámosság trükkjeire. A magának való férfi egyre több
titkát árulja el a lánynak.

Túl a barátságon (2005)
DVD 232
Rend.: Ang Lee
Szereplők: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway. Időtartam: 134
perc
Ennis del Mar és Jack Twist véletlenül ismerkednek meg, miközben munkára jelentkeznek egy
helyi farmernél. Ettől kezdve a világ és a jövő, véglegesen megváltozik. A hegyek között, a szabad
ég alatt bajtársias vonzódás alakul ki közöttük, amely aztán váratlanul egy sokkal mélyebb intim
viszonnyá alakul át. Ennis és Jack a nyár végén lejönnek a hegyekből, és elbúcsúznak egymástól.
Ennis Wyomingban marad, és feleségül veszi szerelmét, ezalatt Jack Texasban elnyeri a rodeókirálynő kegyeit. Négy év múlva levél jön Ennis-nek Jack-től, aki épp útközben van Wyoming felé.

Túl a csúcson (1987)
DVD 2946
Rend.: Menahem Golan
Szereplők: Sylvester Stallone, Robert Loggia, Susan Blakely. Időtartam: 90
perc
Lincoln Hawk egy tizennyolc kerekű járgány tutajosa, de gondolatai egyre csak fia körül járnak, akit
születése óta nem látott. Most viszont el kell hoznia őt egy virginiai katonai iskolából, hogy
elfuvarozza Denverbe. A gyerek anyja, ugyanis haldoklik, és ők mindenképpen el akarnak
búcsúzni tőle, még akkor is, ha a nő apja bármit megtenne, hogy ezt megakadályozza. Egy férfi
sok kaland és viszontagság ellenére elnyeri fia szeretetét. Egy férfi – bár alig van esélye –
világbajnok akar lenni, és őrült álmait megosztja a fiával is.

Túl az Óperencián (1992)
Rend.: Ron Howard
Szereplők: Tom Cruise, Nicole Kidman. Időtartam: 134 perc

DVD 1576

1892-ben Írország nyugati partján él Joseph Donnely egy szegény földműves, akinek feltett
szándéka, hogy bosszút álljon a családját elnyomó földesúron. A sors azonban úgy hozza, hogy a
földesúr lányát, Shannon-t kíséri Amerikába, hogy új földterületeket szerezzenek. Bostonba
érkezve Joseph szállást keres maguknak és hamarosan kiderül róla, hogy tehetséges bunyós. De
boxoló karrierje rövid életűnek bizonyul és Shannonnal együtt hamarosan az utcán találják
magukat. Joseph munkát vállal a vasút építésénél, de nem felejti el álmát, hogy saját földet
szerezzen.

Túl jó nő a csajom (2010)
DVD 3028
Rend.: Jim Field Smith
Szereplők: Jay Baruchel, Alice Eve, Mike Vogel. Időtartam: 100 perc
Kirk a teljesen hétköznapi fiatal srác nem hisz a szerencséjének, amikor Molly, az őrjítő bombázó
belezúg. Okostojás haverjai, őrült családja és elviselhetetlen exbarátnője teljesen kiakadnak –
pont, mint Kirk maga. A "kész őrület" kifejezés egyáltalán nem túlzás: Kirk a leghúzósabb és
legőrültebb akciókat is bevállalja, csak hogy megtartsa élete nőjét.

A túlélő (2013)
DVD 4227
Rend.: Peter Berg
Szereplők: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch. Időtartam: 116 perc
2005. június 28-án az amerikai haditengerészet megindította a Vörös Szárnyak Hadműveletet. Az
akció célja az volt, hogy felkutassák és likvidálják az afganisztáni hegységek között rejtőző tálib
vezért, Ahmad Shahd-ot. A bevetés azonban nem várt szörnyű fordulatot vett. A négyfős, SEALkommandós osztag csakhamar harapófogóban találta magát, körbevéve egy egész sereg tálib
fegyveressel, reménytelenül elvágva a segítségtől. Az akció súlyos kudarccal végződött, a
négyesből egyedül Marcus Luttrel maradt életben. Luttrel visszaemlékezéseit a bátorság és
hősiesség egyik legigazabb történetének tartják.

A túlélő (2014)
DVD 4547
Rend.: James McTeigue
Szereplők: Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott. Időtartam: 94
perc
Az Amerikai Külügyminisztérium egyik emberét azzal a megbízással küldik Londonba, hogy
megakadályozzon egy esetleges terrorcselekményt. Mikor Ő maga is gyanúba keveredik, nem
marad más esélye, csak a menekülés.

A turné vége (2015)
Rend.: James Ponsoldt
Szereplők: Jason Segel, Jesse Eisenberg. Időtartam: 102 perc

DVD 4901

Amikor a Rolling Stone magazin riportere, David Lipsky elkíséri a neves regényírót, David Foster
Wallace-t könyve bemutató körútjára, felejthetetlen ötnapos utazás veszi kezdetét. A két férfi
megosztja egymással örömeit, titkolt hibáit, és örökre összeköti őket ez a hihetetlen, lélekemelő
kaland.

Tuti szajré (2013)
DVD 3900
Rend.: Dito Montiel
Szereplők: Liam Hemsworth, Emma Roberts, Dwayne Johnson. Időtartam: 90
perc
Miután nem sikerült felvételt nyernie a rendőrakadémiára, Chris Potamitis biztonsági őrként kezd el
dolgozni az EMPIRE STATE pénzszállító cégnél. Chris véletlenül elszólja magát egy barátjának,
Eddie-nek a társaság laza biztonsági előírásairól, és hamarosan akaratán kívül belekerül az USA
történelmének legnagyobb értékű rablásába. Ahogy a helyzet egyre melegebbé válik, Chris és
Eddie nem csupán a nyakukban loholó veterán nyomozóval, James Ransone-mal, de a helyi
gengszterbandákkal is meggyűlik a baja.

Tükör/szilánk (2008)
DVD 3055
Rend.: Sean Ellis
Szereplők: Lena Headey, Ulrich Thomsen, Melvil Poupaud. Időtartam: 85 perc
Gina mit sem sejtve érkezik apja születésnapi ünnepségére, amin részt vesz az egész család. A jó
hangulatú vacsora közben azonban a falitükör a földre zuhan és ripityára törik, baljós sejtelmeket
ébresztve mindenkiben. Másnap munkából hazafelé menet Gina saját magát pillantja meg, ahogy
kocsijában elhajt az utcán. Megdöbbenve követi hasonmását, akinek lakásában megtalálja apja
fényképét. A felzaklatott nő autóbalesetet szenved. Miközben lábadozik, megpróbálja megfejteni
az elmúlt napok nyugtalanító eseményeit. A dolgok hátterében sötét titkok lapulnak, melyek
barátjához és apjához vezetnek.

Tükröm, tükröm (2012)
DVD 3621
Rend.: Tarsem Singh Dhandwar
Szereplők: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer. Időtartam: 104 perc
A gonosz királynő megfosztja jogos örökségétől az árva hercegnőt, Hófehérkét, hogy ő maga
uralkodhasson a királyságban. Nem mellesleg pedig szeretné felkelteni a jóképű Alcott herceg
figyelmét is. Hófehérke szépsége azonban megbabonázza a herceget, aki rögvest beleszeret.
Dühében a királynő száműzi a fiatal lányt a sötét erdőbe, ahol reményei szerint egy emberevő
szörnyeteg gyomrában köt majd ki. A talpraesett hercegnő azonban szövetkezik hét lelkes, lázadó
törpével, hogy visszakövetelje magának a trónt, elűzze a gonoszt és visszaállítsa a rendet a
birodalomban.

Tüzes bosszú (2012)
DVD 3989
Rend.: David Barrett
Szereplők: Bruce Willis, Rosario Dawson, Josh Duhamel. Időtartam: 93 perc
Jeremy Coleman tűzoltó élete egy hajszálon múlik, amikor szemtanúja lesz egy helyi üzlet
tulajdonosának brutális meggyilkolásának. Mivel arra kényszerítik, hogy tanúskodjon a kegyetlen
bűnbanda ellen, ezért beveszik a tanúvédelmi programba. De miután egyértelművé válik, hogy a
program nem tudja megvédeni sem őt, sem a szeretteit, Jeremy a saját módján veszi kézbe az
irányítást.

Tűzgyűrű (2013)
DVD 3874
Rend.: Guillermo Del Toro
Szereplők: Charlie Hunnam, Idris Elba, Ron Perlman. Időtartam: 126 perc
Amikor hatalmas szörnyek rémisztő seregei, a kaijuk özönlötték el a tenger mélyéből a Földet,
gyilkos háború vette kezdetét. Az emberek jaegereket, azaz óriásrobotokat fejlesztettek ki, hogy
megküzdjenek velük. Ám még az egyszerre két pilóta által irányított gigászok is védtelennek
bizonyulnak a kaijuk ellen, és az emberiséget a végső pusztulás fenyegeti. Amikor azonban egy
kiábrándult expilóta és egy zöldfülű újonc elindítanak egy kimustrált, ósdi gépezetet, felcsillan a
remény, hogy megakadályozhatják az apokalipszist.

Tűzgyűrű : lázadás (2018)
DVD 5584
Rend.: S. S. DeKnight
Szereplők: John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian. Időtartam: 106 perc
A lázadó Jake Pentecost, az egykor szépreményű Jaeger-pilóta, akinek legendás édesapja életét
adta azért, hogy az emberiség legyőzhesse a Kaidzsuknak nevezett óriásszörnyeket. Jake
azonban abbahagyta a kiképzést és az alvilágban kereste a boldogulását. Ám amikor újabb, még
veszélyesebb támadás fenyegeti pusztulással a világot, kap egy utolsó esélyt, hogy méltó legyen
apja örökségéhez: összefog egy csapat tehetséges fiatallal, többek között egykori pilótatársával,
Lamberttel és a 15 éves Jaeger-hackerlánnyal, Amarával, és lázadást robbantanak ki a pusztítás
erői ellen. A 2013-as nagy sikerű Tűzgyűrű folytatásában egy új nemzedék válik hősökké: nekik
kell felvenni a harcot a legnagyobb és legveszélyesebb szörnyekkel, amelyek valaha a bolygónkon
jártak.

U-571 (2000)
DVD 2460
Rend.: Jonathan Mostow
Szereplők: Matthew McConaughey, Harvey Keitel, Bill Paxton. Időtartam: 112
perc
1942 áprilisában Hitler hadba állítja tengeralattjáró flottáját az Egyesült Államokkal szemben. Az
amerikaiak nagy része nem is sejti, hogy a Szövetségesek mekkora veszteségeket szenvednek el
a Keleti Part mentén. Az amerikai haditengerészet ugyanis nem tudja feltörni a németek rádiós
kódjait, szinte vakon küzdenek támadásaik ellen. Kidolgoznak hát egy titkos bevetési tervet: útnak
indítanak egy tengeralattjárót, hogy német felségjel alatt foglalja el az U-571-et, az egyik sérült
német tengeralattjárót, és szerezze meg a kódok feltöréséhez szükséges dekódert. Az U-571 egy
második világháborús, valós történetet mesél el.

Az U.N.C.L.E. embere (2015)
DVD 4644
Rend.: Guy Ritchie
Szereplők: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander. Időtartam: 112 perc
A hidegháború csúcsán, valamikor a 60-as évek elején Napoleon Solo, a CIA ügynöke és Illya
Kuryakin, a KGB embere kénytelen félretenni régóta tartó viszálykodását, hogy közösen
megállítsanak egy titokzatos nemzetközi bűnhálózatot, amely a nagyhatalmak közötti törékeny
egyensúly felborítására készül. Mindössze egyetlen esélyük van: meg kell találniuk egy eltűnt
német tudóst, kinek révén eljuthatnak az ellenséghez ebben a laza és stílusos akciókalandfilmben.

UFO (2018)
DVD 5632
Rend.: Ryan Eslinger
Szereplők: Alex Sharp, Ella Purnell, Ben Beatty. Időtartam: 85 perc
Derek kiváló képességekkel bíró egyetemista, akit kísért egy gyerekkori emlék: meggyőződése
szerint kisfiú korában földönkívülit látott. A srác most úgy véli, az Egyesült Államok különböző
reptereiről érkező bejelentések, amelyek különös égi eseményekről számolnak be, valójában UFOjelenségekről tanúskodnak, ezt azonban a kormány igyekszik eltussolni. Barátnője, Natalie és
matematika professzora, Dr. Hendricks segítségével akarja lerántani a leplet az igazságról,
miközben
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Ufók a padláson (2009)
DVD 2496
Rend.: John Schultz
Szereplők: Kevin Nealon, Robert Hoffman, Doris Roberts. Időtartam: 82 perc
Kitört a nyári szünet, ám a Pearson família gyermekei nem élvezhetik alaposan a vakációt: szüleik
unalmas tóparti nyaralójában kénytelenek tengetni napjaikat. Az eseménytelenségnek azonban
egyszeriben vége szakad, amikor kis, zöld emberkék kényszerleszállást hajtanak végre a tetőn,
azzal a céllal, hogy elfoglalják a házat ÉS az egész Földet! A gyerekek csak saját
leleményességükre,
bátorságukra
és
videójátékokon
megacélozott
ügyességükre
támaszkodhatnak az idegenek elleni küzdelmükben. Bolygónk megmentése már önmagában sem
kis feladat, de talán annyira nem is nehéz, mint az egészet titokban tartani a szüleik előtt.

Ugratópálya (2007) - feliratos
DVD 1507
Rend.: Paul Hoen
Szereplők: Corbin Bleu, Keke Palmer, David Reivers. Időtartam: 80 perc
Izzy Daniels, a brooklyni kamasz bokszbajnoknak készül, hogy valóra váltja apja álmát, megnyerje
az Arany Kesztyűt. Amikor azonban a szomszédban lakó Mary kötélugró csapatából kiesik a
negyedik ember, Izzy készséggel beszáll. Ez a sport több tehetséget és csapatmunkát kíván, mint
ahogy a fiú képzelte - és Izzy menet közben azt is megtanulja: az a legfontosabb, hogy a szívére
hallgasson!

Ujj-függő (2005)
DVD 1315
Rend.: Mike Mills
Szereplők: Iou Pucci, Tilda Swinton, Keanu Reeves. Időtartam: 92 perc
Justin egy olyan tinédzser, aki még mindig szopja az ujját. Az egyetlen ember, akit ez izgat, az
apja, de bármit találjon is ki, semmi sem használ. Marad ugyanúgy a legmagányosabb gyerek a
suliban. És akkor ott van Justin fogorvosa, egy misztikus hippi figura, aki hipnózis útján próbálja
meg Justint leszoktatni az ujjszopásról. Persze az iskola pszichológus sem adja fel, gyógyszereket
ír fel a fiúnak, minek következtében Justin nem szopja többé az ujját, sorra nyeri a vitákat,
mindenkit lenyűgöz zseniális meglátásaival, csak éppen újabb problémákkal szembesül: anyjával,
apjával és a drogfüggőséggel.

Újoncok napja (2014)
DVD 4195
Rend.: Ivan Reitman
Szereplők: Kevin Costner, Jennifer Garner, Denis Leary. Időtartam: 105 perc
A legnagyobb amerikaifutball-szövetség, az NFL válogatóján Sonny Weaver, Jr. sportmenedzser
újjáépítheti a csapatát, ha sikerül az első számú kiszemeltjét megszereznie. El kell döntenie, mit
hajlandó feláldozni ezen a sorsdöntő napon, amelyen több száz fiatal amatőr játékos próbálja
valóra váltani az álmát: bekerülni a profik közé.

Újra együtt (2011)
DVD 4686
Rend.: Jamie Linden
Szereplők: Lynn Collins, Jenna Dewan-Tatum, Rosario Dawson. Időtartam: 96
perc
Tíz év telt el az érettségi óta. Ki hízott meg? Ki lett híres? Ki nem változott semmit? Jake, Marty,
Cully, és a többiek újra összejönnek egy felejthetetlen estére, ahol előkerülnek a régi nagy sztorik,
és felszínre kerülnek az elfeledett érzelmek.

Újra otthon (2017)
DVD 5372
Rend.: Hallie Meyers-Shyer
Szereplők: Reese Witherspoon, Nat Wolff, Jon Rudnitsky. Időtartam: 93 perc
A válófélben lévő Alice úgy dönt, új életet kezd, amelynek első lépéseként lányaival együtt
visszaköltözik szülővárosába, Los Angelesbe. Itt ismerkedik meg a 40. születésnapi buliján három
feltörekvő fiatal filmessel, akik épp producert és albérletet keresnek. Amikor anyja unszolására
Alice beleegyezik, hogy a srácok ideiglenesen beköltözzenek a vendégházba, meglepően jól
alakulnak a dolgok – talán egy kicsit túl jól is: Alice összeszűri a levet az egyik nála jóval fiatalabb
albérlőjével. A helyzetet aztán tovább bonyolítja a féltékeny, leendő exférj felbukkanása.

Újrakezdők (2009)
DVD 3088
Rend.: Bart Freundlich
Szereplők: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Joana Gleason. Időtartam: 91
perc
Amikor Sandy véletlenül rájön, hogy férje megcsalja, azonnal elhagyja, és két gyerekével New
Yorkba költözik. Új életet akar kezdeni, és sportriporterként akar dolgozni. Sandy azonban
hamarosan ráébred, hogy a karrierépítés és a gyereknevelés egyedül nem megy egyszerre.
Megbízza hát a lakása alatti kávézóban dolgozó Aramot, hogy vigyázzon a gyerekekre. A jóképű
25 éves fiú azonban nemcsak a gyerekekkel barátkozik össze mind jobban, hanem az
anyukájukkal is. Sandy és Aram viszonya egyre szenvedélyesebbé válik, és kezdik úgy érezni,
hogy a jelentős korkülönbség ellenére egymásnak teremtette őket az ég. Vagy talán mégsem…?

Az újságos fiú (2012)
DVD 3695
Rend.: Lee Daniels
Szereplők: Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole Kidman. Időtartam: 92
perc
Az Egyesült Államok déli része, 1969. Négy évvel korábban tisztázatlan körülmények között
megölték egy kisvárosi seriffet. A gyilkossággal az aligátornyúzó Hillary Van Wettert vádolták, aki
most a börtönben várja halálos ítélete végrehajtását. A titokzatos és vonzó külsejű Charlotte Bless
szenvedélyes levelezésbe kezd a férfival, és össze akar házasodni vele. Mivel Charlotte meg van
győződve Van Wetter ártatlanságáról, kapóra jön neki, hogy a Miami Times két újságírója, a
környékre való Ward Jansen és Yardley Acheman a városba érkeznek, hogy felderítsék az ügyet.
Hármójukhoz csatlakozik Ward öccse, a főiskoláról kirúgott és most újságkihordóként dolgozó Jack
is, és reménytelenül beleszeret Charlotte-ba.

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

Úriember revolverrel (2018)
DVD 5837
Rend.: David Lowery
Szereplők: Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover. Időtartam: 90 perc
Forrest Tucker 70 évesen vakmerő tervet eszelt ki, megszökött a börtönből, majd végrehajtott egy
elképesztő bankrablássorozatot, kicselezve a hatóságokat, és ámulatba ejtve a lakosságot. A férfi
életének egyik meghatározó figurája az őt üldöző John Hunt nyomozó, akit valahol lenyűgöz, hogy
milyen kifinomultan űzi törvényen kívüli mesterségét. Tucker megismerkedik az özvegy Jewellel,
és életében először úgy érzi, hogy gondoskodni akar valakiről.

Az út (2009)
DVD 2909
Rend.: John Hillcoat
Szereplők: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Robert Duvall. Időtartam: 107
perc
Ezen a zord bolygón, a valaha ismert természet és civilizáció megannyi szépségével megszűnt
létezni. Egy mindent elsöprő világkatasztrófa eredményét látjuk csak a földön, amelyben egy
család próbál életben maradni és rálelni a letűnt kor megmaradt értékeire. Mindent szürkeség, por
és romok borítanak, az állat- és növényvilág teljesen kipusztult, ember is alig élte túl a
szerencsétlenséget. Apa és fia bizakodva és elszántan próbálják magukat életben tartani az
éhenhalástól és a kannibalizmustól. Ha meg akarják lelni az áhított nyugalmat, fel kell venniük a
versenyt az ellenséggel és végigmenni a szebb világ felé vezető úton!

Út a vadonba (2007)
DVD 1421
Rend.: Sean Penn
Szereplők: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt. Időtartam: 142 perc
22 éves Christopher McCandless most diplomázott, ígéretes jövő előtt áll, de a biztos pálya helyett
az ismeretlent választja és kalandot keresve nekivág Amerikának. Merész kalandor, avagy tragikus
figura, aki harcra kelt az ember és a természet közt feszülő érzékeny egyensúllyal? McCandless
útja a dél-dakotai búzamezőktől a Colorado folyó zuhatagain és egy kaliforniai neohippi kolónián át
egészen Alaszka áhított, ám veszélyes vadonjáig vitt. Eközben olyan érdekes emberekkel
találkozott, akik döntő hatással voltak gondolkodására és akik életét ő is megváltoztatta.

Az utaskísérő : senkit nem hagy kielégítetlenül! (2015)
DVD 5030
Rrend.: Sam Friedlander
Szereplők: Mark Feuerstein, Danny Pudi, Jayma Mays. Időtartam: 97 perc
Larry Gaye, nevének fura hangzása ellenére nem meleg, sőt! Igazi gigolo, a legnagyobb király a
szakmában és az ágyban. Igaz, annyi esze sincs, mint egy marék lepkének, de nem is ezért
imádják a nők. Larry légi utaskísérő, nincs az a meleg helyzet, ahol ne találná fel magát és ne
hagyna maga után elégedett utasokat, akárcsak a repülőgép kondenzcsíkja. Az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy nem utaskísérő, hanem pilóta szeretett volna lenni, ám nem ment át az
alkalmassági vizsgán, s ez a kudarc a mai napig kísérti. Ráadásul újabb fenyegetettség elé néz: a
légitársaság új típusú robot-stewardesseket tesztel, amik idővel leválthatnák őt és kollégáit.
Larrynek tehát igazolnia kell, hogy többet ér, mint egy cyborg-utaskísérő – bármilyen formás
kebleket is terveztek azoknak.

Utazás a Föld középpontja felé (2007)
DVD 1832
Rend.: Eric Brevig
Szereplők: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem. Időtartam: 89 perc
A Föld középpontjának felkutatására tett egyik kísérletük alkalmával Trevor Anderson, unokaöccse
Sean és túravezetőjük Hannah forradalmi felfedezést tesznek, ami lélegzetelállítóan izgalmas
kalandokra repíti őket az ismeretlenbe. Miközben próbálják megtalálni a hazafelé vezető utat, a
csapat soha nem látott világot jár be, ahol minden képzeletet felülmúló fantasztikus lények és
tárgyak bukkannak fel a legváratlanabb pillanatokban.

Utazás a Föld középpontjába (2008)
DVD 1825
Rend.: Scott Wheeler, Davey Jones
Szereplők: Greg Evigan, Dedee Pfeiffer, Jennifer Renee. Időtartam: 83 perc
Egy fúrótorony kutatócsapata rejtélyes körülmények között, mélyen a föld felszíne alatt eltűnik. Az
egzotikus, lenyűgöző környezetbe csöppent csapat különös teremtményekre bukkan. Eleinte még
kíváncsian szemlélik az ismeretlennek tűnő növényeket és állatokat, ám feltűnnek a húsevő
dinoszauruszok, óriáspókok és más szörnyek, így hamarosan már az életükért küzdenek.

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

Utazók (2016)
DVD 5202
Rend.: Morten Tyldum
Szereplők: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen. Időtartam: 111 perc
Egy Avalon nevű űrhajó 5259 utassal a fedélzetén siklik elegánsan egy távoli bolygó felé, ahol az
érkezők majd új életet kezdhetnek. Míg úticéljukat el nem érik, a hajón utazók biztonságosan
lefagyasztva alusszák krio-álmukat. Elvileg. A programba azonban hiba csúszik: Jim és Aurora a
tervezettnél 90 évvel korábban ébred fel. Segítségben aligha reménykedhetnek, olyanok, mint két
hajótörött egy lakatlan szigeten. Miközben próbálják megérteni, miért mondott csődöt hibernációs
ágyuk, rájönnek, hogy az űrhajó hatalmas veszélyben van és így a rajta lévő több mint ötezer
ember
is.
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Az utca királyai (2008)
DVD 1602
Rend.: David Ayer
Szereplők: Keanu Reeves, Hugh Laurie, Forest Whitaker. Időtartam: 104 perc
Tom Ludlow kemény fejű kopó, aki az utcai igazságszolgáltatás keserű és kíméletlen katonáját.
Csapatának tagjai áthatolhatatlan kört alkotnak a külvilág, de még a többi rendőr számára is. A
törvény nem áll mellettük, ezért csak magukra számíthatnak. Amikor azonban meggyilkolnak egy
rendőrt, aki rossz szemmel nézte Tom törvényt nem tisztelő igazságszolgáltatási módszereit, az
erőszak elszabadul: már senki sincs biztonságban.

Útmutató házas férfiaknak (1967)
DVD 3365
Rend.: Gene Kelly
Szereplők: Walter Matthau, Robert Morse, Inger Stevens. Időtartam: 90 perc
Paul felesége, Ruth a világ legcsinosabb, legkedvesebb és legháziasabb teremtése. Paulnak
mégis csorog a nyála, valahányszor meglát az utcán egy rövid szoknyát vagy egy mélyebb
dekoltázst. Barátja, Ed úgy érzi, meg kell mentenie Paul házasságát. Ezért ad neki egy hasznos
tanácsot: sürgősen be kell csajoznia, hogy ki-egyensúlyozottabb legyen és ezáltal kedvesebb a
nejével! Egy nőt felszedni azonban nem egyszerű feladat. Szerencsére Ed igen komoly
szaktudással rendelkezik a csajozás területén és sok-sok vicces példán keresztül mutatja be
Paulnak, hogyan lehet alaposan elszúrni a dolgot. Mígnem egy gyászos napon őt is utoléri a
végzete.

Utódok (2011)
DVD 3557
Rend.: Alexander Payne
Szereplők: George Clooney, Shailene Woodley, Beau Bridges. Időtartam: 110
perc
Az édes-kesernyés történet középpontjában egy egyedülálló apa áll, aki megpróbálja szorosabbra
fűzni kapcsolatát két lányával, és szeretné megérteni gyakran furcsán mulatságos útkeresésüket –
ebben az érzelmes, felvillanyozó, vicces és nagyon emberi – filmben.

Utódomra ütök (2010)
DVD 3289
Rend.: Paul Weitz
Szereplők: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson. Időtartam: 94 perc
Tíz évvel, két kis Beckurral és számtalan akadállyal később Greg végre megbékél szigorú
apósával, a volt CIA-ügynök Jackkel. Ám amikor a pénzszűkében lévő apuka másodállást vállal
egy gyógyszercégnél, Jack ismét teljes gőzzel gyanakodni kezd kedvenc ápolójára. Amikor Greg
és Pam egész klánja – Pam expasijával, Kevinnel kiegészülve – felvonul az ikrek születésnapi
buliján, Gregnek bizonyítani kell a szkeptikus após előtt, hogy ő a férfi a háznál. Ám a sok
félreértés, kémkedés és titkos hadművelet közepette vajon sikerül Gregnek kiállnia Jack utolsó
próbáját, és ő lehet a család következő pátriárkája vagy a bizalom köre megtörik örökre?

Utóhatás (2016)
DVD 5493
Rend.: Elliott Lester
Szereplők: Arnold Schwarzenegger, Scoot McNairy, Maggie Grace. Időtartam:
90 perc
A megtörtént eseményeken alapuló történetben két vadidegen élete fonódik össze egy tragikus
repülőgép-szerencsétlenséget követően. Az építőipari munkás, Roman Melnik már nagyon várja,
hogy felesége és várandós lánya hazaérkezzen Kijevből. A reptéren azonban szörnyű hírt kap: a
gép összeütközött egy másikkal és lezuhant. A végzetes hibát elkövető légiirányító, Jake élete
szintén összeomlik: házassága válságba kerül, és az őt érő fenyegetések miatt kénytelen új nevet
felvenni és másik államba költözni. Roman közben képtelen megnyugvást találni… a mérhetetlen
gyász hamarosan egy teljesen új érzésnek adja át a helyét: a bosszúszomjtól fűtött haragnak.

Az utolsó adás (2006)
DVD 904
Rend.: Robert Altman
Szereplők: Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Garrison Keillor. Időtartam:
101 perc
Egy amerikai kisvárosi színház színpadán több mint 30 éve hétről hétre élőben közvetítenek egy
rádióműsort. Ám az esős szombat esti előadás más, mint bármelyik azelőtti adás, ugyanis az
utolsó. A rádiócsatornát az épülettel együtt felvásárolta egy texasi cég, és mindkettőt felszámolja.
A műsor házigazdája és állandó énekese, GK számára ez is csak egy olyan este, mint a többi, a
show-nak folytatódnia kell. Mialatt a színpadon egymást követik az énekesek, az öltözőben régi
történetek és anekdoták folynak egybe, az előadóművészek múltját és jelenét összefonja az eltelt
30 év.

Az utolsó belövés (1997)
DVD 1390
Rend.: Vondie Curtis-Hall
Szereplők: Tupac Shakur, Tim Roth, Thandie Newton. Időtartam: 87 perc
Amikor lakótársuk kómába esik egy túladagolás után, két detroiti drogos elhatározza, hogy az
állami elvonókúrán megszabadulnak heroin függőségüktől. Ez azonban közel sem olyan egyszerű,
mint gondolnák. Hamar elvesznek a bürokrácia útvesztőjében az elvonó felé vezető ingoványos
úton, miközben menekülni kényszerülnek nemcsak egy drogdíler, de a rendőrség elől is.

Az utolsó csavar (2012)
DVD 3616
Rend.: Robert Lorenz
Szereplők: Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake. Időtartam: 106
perc
Gus Lobel évtizedeken át az egyik legjobb baseball-tehetségkutató volt, de a kor őt is utolérte. A
visszavonulásról hallani sem akar, pályájának azonban hamarosan vége lehet, mivel az Atlanta
Braves vezetősége már nem bízik az ítéletében. Gus lánya, Mickey úgy érzi, apja eltaszította őt, az
előléptetés előtt álló ambiciózus ügyvéd most mégis megjelenik, és elkíséri Gust a toborzóútján,
hogy saját karrierjét kockáztatva megmentse az apjáét.

Az utolsó csepp (1988)
DVD 421
Rend.: Robert Towne
Szereplők: Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell. Időtartam: 111 perc
McKussic és Nick Frescia életre szóló barátságot fogadtak az iskolapadban, foglalkozásuk viszont
ellenfelekké tette őket. Mivel az előbbi kábítószer-kereskedő, az utóbbi pedig rendőr lett. Kettőjük
kapcsolatát tovább bonyolítja, hogy ugyanabba a nőbe, az étteremvezető Jo Ann-be
szerelemesek. McKussic – aki már szeretne kilépni a drogkereskedelemből - a gyönyörű
tulajdonos miatt jár minden este ugyanoda vacsorázni, a rendőrség viszont azt hiszi, hogy a hely a
drogkereskedelem központja. Jo Ann mindkét férfihez vonzódik, ami az utolsó csepp a két egykori
barát számára; a gyanú és a gyűlölet ideje veszi kezdetét.

Az utolsó cserkész (1991)
DVD 2840
Rend.: Tony Scott
Szereplők: Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsa Field. Időtartam: 101 perc
A lecsúszott cinikus magánnyomozó összeáll a szintén züllött ex-hátvéddel, hogy megpróbáljanak
megoldani egy halálesetet. Joe Hallenbeck egy kiégett nyomozó; Jimmy Dix pedig egy volt LA
Stallions játékos. Hallenbecket felbérelik, hogy megvédje Coryt. Dix Cory barátja, s mikor Coryt
meggyilkolják egy autós üldözés során, Hallenbeck és Dix elhatározzák, hogy az ügy végére
járnak. Arra kell rájönniük, hogy súlyos korrupció húzódik az ügy hátterében, méghozzá egy aljas
politikus és egy focicsapat tulajdonosa közt.

Az utolsó csók (2006)
DVD 722
Rend.: Tony Goldwyn
Szereplők: Zach Braff, Jacinda Barrett, Casey Affleck. Időtartam: 120 perc
A film négy jóbarátról szól, akik hamarosan belépnek a harmincasok táborába. Egyikük, Michael
és gyönyörű barátnője, Jenna közös életet, családot terveznek, ám a fiú egy esküvőn
megismerkedik az egyetemista Kimmel, és hirtelen összezavarodik. Mi a fontosabb? Egy előre
megtervezett, üzembiztosan működő, de dögunalmas életet élni, vagy engedni a vonzásoknak és
legbensőbb késztetéseknek, amíg lehet? Te hogy döntenél?

Az utolsó dal (2010)
DVD 3020
Rend.: Julie Anne Robinson
Szereplők: Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Greg Kinnear. Időtartam: 103 perc
A film egy tizenéves lány és családjától elidegenedett apja történetét követi. A férfi sok év után kap
egy utolsó utáni esélyt, hogy kibéküljön a szeretteivel, ám lázadó természetű lányával nem
könnyen találja a közös hangot. Már csak egyvalamiben bízhat, abban, ami közös bennük: a zene
szeretetében. A zenén keresztül megismerhetjük a család történetét: barátságokat, titkokat és
árulásokat, az első szerelmet és a második esélyt.

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

Az utolsó mohikán (1992)
DVD 265
Rend.: Michael Mann
Szereplők: Daniel Day-Lewis, Madeline Stowe, Johdi May. Időtartam: 108 perc
1757-ben járunk. Az amerikai gyarmatokon három éve dúl a francia-angol háború. Sólyomszem , a
mohikán Csingacsguk fogadott fia otthon érzi magát ezen a forrongó, veszélyes vidéken.
Vándorlásai közben megment egy csoport csapdába esett angolt, és megígéri, hogy biztonság
helyre vezeti őket. Ezzel sorsuk és végzetük kibogozhatatlanul összefonódik, együtt kell
megküzdeniük a rájuk vadászó ellenséggel, valamint a mindenkivel szemben egyformán kegyetlen
vadonnal. És hogy helyzetük még bonyolultabb legyen, az angolok között ott van a gyönyörű Cora
Munro is.

Az utolsó műszak (2012)
DVD 4230
Rend.: David Ayer
Szereplők: Jake Gyllenhaal, Michael Pena, Anna Kendrick. Időtartam: 110 perc
Miközben a „szolgálunk és védünk” jelmondat értelmében nap mint nap vásárra viszik a bőrüket,
Brian Taylor és Mike Zavala rendőrtisztek között erős kötelék alakult ki annak érdekében, hogy a
műszak végén mindketten épségben térhessenek haza. Arra az erőszakhullámra azonban egyikük
sem készült fel, amely akkor indul el, mikor egy rutinellenőrzés során megállítják az egyik
leghírhedtebb drogkartell egyik tagját. A rendőrtisztek, bandatagok, átlagemberek, biztonsági
kamerák és rejtett optikák szemszögéből bemutatott kendőzetlen film kompromisszummentes,
durva és lebilincselő képet mutat Los Angeles legsötétebb utcáiról, és azokról a nőkről és
férfiakról, akik ezeket óvják.

Az utolsó tangó Párizsban (1972)
DVD 655
Rend.: Bernardo Bertolucci
Szereplők: Marlon Brando, Maria Schneider, Maria Michi. Időtartam: 110 perc
A férfi 45 éves, Párizsban élő amerikai, aki öngyilkos felesége emlékét kutatva járja az utcákat. A
nő 20 éves párizsi lány, egy fiatal filmrendező menyasszonya és dokumentumfilmjének tárgya. Egy
üres lakásban találkoznak, és azonnal szenvedélyes vad viszony kezdődik közöttük. A
névtelenségbe burkolózó idegenek szexuális fantáziáikat élik ki egymással egy lakásban, amely
épp oly üres, mint az ő sötét, tragikus életük. Egyre örjöngőbbé váló kapcsolatuknak látszólag
egyikük sem tud véget vetni, ám szenvedélyük nemcsak sosem képzelt magasságokba, de
borzongató mélységekbe is taszítja őket.

Az útvesztő (2014)
DVD 4327, DVD 4930
Rend.: Wes Ball
Szereplők: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster.
Időtartam: 109 perc
Thomas arra ébred, hogy csapdába esett. Egy csapat kortársával együtt egy állandóan változó,
hatalmas labirintus foglya – és nem emlékszik, hogy került oda. A sziklafolyosókon éjszakánként
gyilkos lények portyáznak, az útvesztő tele van meglepetéssel és veszéllyel. Ők mégsem adják fel.
Apránként megpróbálják kideríteni, kik ők, hogy kerültek oda, és ami a legfontosabb: hogyan
szökhetnének meg.

Az útvesztő[2] : tűzpróba (2015l)
DVD 4668, DVD 4931
Rend.: Wes Bal
Szereplők: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster.
Időtartam: 124 perc
Az útvesztőből ugyan kijutottak, ám Thomasra és társaira a falak túloldalán nem a béke, hanem
újabb borzalmak leselkednek egy olyan világban, amely rémisztően megváltozott – ahol a rend
felbomlott és az anarchia az úr. Útjuk a veszélyekkel teli, kietlen Perzselt földre vezeti a fiúkat, a
rejtélyek
azonban
csak
sokasodnak,
miközben
az
életben
maradás
a
tét!

Az útvesztő [3] : halálkúra (2018)
DVD 5522, DVD 5637
Rend.: Wes Ball
Szereplők: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie. Időtartam: 138
perc
A trilógia befejező részében a tisztársak, élükön Thomasszal, végső s egyben legveszélyesebb
küldetésükre indulnak: hogy megmentsék barátaikat, be kell törniük a VESZETT fennhatósága
alatt álló legendás Utolsó Városba, ami a korábbinál is halálosabb útvesztőnek bizonyul. Ha
azonban élve kijutnak, választ kapnak a Tisztásra érkezésük óta felgyűlt összes kérdésükre.

Útvesztőben (1997)
DVD 355
Rend.: David Lynch
Szereplők: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty. Időtartam: 135 perc
Fred Madison eltűnik börtöncellájából, ahol feleségének meggyilkolásáért tartják fogva. Helyén a
megrémült Pete Daytont találják, aki képtelen megmagyarázni, hogyan került a börtönbe és hogy
hol szerezte titokzatos fejsérülését. Két történet, ugyanazzal a nővel, aki hol szőke, hol barna
parókában csábít és hajszol a bűn felé. A nagymenő, hatalmát fitogtató pornókirály,
kényszerképzetekkel és hallucinációkkal vívódó, sodródó férfihősök és vér, erőszak minden
mennyiségben. Talányos cselekményvezetés, melyben a sorsokat valami misztikus, mágikus erő
kapcsolja össze. Semmi sem biztos ebben a Möbius-szalag-szerű filmben. Senki sem az, akinek
látszik.

Übergáz (2019)
DVD 5856
Rend.: Michael Dowse
Szereplők: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais. Időtartam: 90 perc
Napközben barkácsbolti eladó, esténként Uber-sofőrként dolgozik Stu. Hogy ötcsillagos értékelést
kapjon az utasaitól, mindenkinek igyekszik a kedvében járni. Vic, a szemműtéten frissen átesett
kőkemény zsaru Stu autóját választja az egyik akcióhoz. Forró nyomon jár egy kegyetlen
gyilkosság felderítésében. A pipogya fiatalember élete legkalandosabb éjszakáját éli át.

Az ügynökség (2006)
DVD 1242
Rend.: Robert de Niro
Szereplők: Matt Damon, Angelina Jolie, Alec Baldwin. Időtartam: 81 perc
Edward Wilson gy fiatal, céltudatos ember. Aki számára a becsületesség a legfontosabb.
Hazájáért, az Egyesült Államokért mindenre képes. Munkát kap a frissen megalakult OSS
csoportban (a későbbi CIA). A hidegháború idején kap megbízatást, hogy hozzon létre egy olyan
szervezetet, amely az Egyesült Államok érdekeit védi külföldön. Munkája során azonban az
országot uraló hidegháborús paranoiás hangulat egyre inkább fokozódik, és az iroda falain belülre
is beférkőzik. Egyre furcsább gondolatai támadnak, végül már nem bízhat senkiben sem, mindenki
gyanús. Ennek azonban megvan az ára. Wilson kénytelen feláldozni korábbi ábrándjait, és ami a
legfontosabb, a házasságát is.

Ünneprontók ünnepe (2005)
DVD 4156
Rend.: David Dobkin
Szereplők: Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken. Időtartam: 114
perc
Szigorú szabályokat követve és megnyerő modorukkal John Beckwith és Jeremy Grey bármelyik
lagzira bejutnak… és nincs koszorúslány, akit ne tudnának ágyba csalni. Az év legfényűzőbb
esküvőjén azonban John megszegi a szabályokat, és beleszeret a pénzügyminiszter (Christopher
Walken) lányába, Jeremyre pedig levakarhatatlanul rátapad a lány húga. Mivel Jeremy jóbanrosszban kitart John mellett, a befolyásos család hatalmas birtokára is követi barátját, ahol olyan
hétvége vár rájuk, amely még a két profi potyapartizó számára is túl vadnak bizonyulhat.

Űrdongó (2018)
DVD 5748
Rend.: Travis Knight
Szereplők: Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg jr.. Időtartam: 109
perc
1987-ben járunk. Miután ŰrDongó menekülni kényszerül a Cybertronról, egy kaliforniai kisváros
roncstelepén rejtőzik el. Charlie Watson, egy helyét kereső kamasz talál rá az ütött-kopott,
lerobbant autobotra. Javítás közben a lány rájön, hogy a kocsi nem egy közönséges Volkswagen
Bogár, hanem alakváltó robot, ráadásul érző lény. Hamarosan az álcák megérkeznek a Földre,
hogy Burns titkosügynök és csapata segítségével levadásszák az életben maradt autobotokat.
ŰrDongó és Charlie együttes erővel szállnak szembe velük .

Űrvihar (2017)
DVD 5390
Rend.: Dean Devlin
Szereplők: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish. Időtartam: 105 perc
Miután több egymást követő természeti katasztrófa veszélybe sodorja a Földet, világunk vezetői
összeülnek, hogy közös erővel létrehozzanak egy globális szatellit-rendszert, melynek
segítségével irányításunk alá vehetjük az időjárást. Most azonban valami nagyon elromlott: a Föld
védelmére létrehozott rendszer támadni kezdi azt, és egyre kisebb az esély arra, hogy megtalálják
a valódi veszélyforrást, mielőtt kitörne az űrvihar, és mindenkit elsöpörne a Föld felszínéről.

Üss vagy fuss (2012)
DVD 4228
Rend.: Dax Shepard, David Palmer
Szereplők: Dax Shepard, Kristen Bell, Bradley Cooper. Időtartam: 96 perc
Charlie Bronson, a korábbi bankrabló most egy kaliforniai városkában él, és egy nap úgy dönt,
kilép a tanúvédelmi programból, hogy segítse barátnőjét, Annie-t Los Angeles-i álommunkájának
megszerzésében. Annie minden lében kanál ex-pasija azonban a páros nyomába küldi Charlie
korábbi társait – akiket Bradley Cooper vezet-, és a Charlie védelméért felelős kétbalkezes rendőr
is csatlakozik a hajszához. A ráérősnek induló utazásból így hamar eszeveszett és komikus
üldözés lesz.

Ütött-kopott hírnév (2007)
DVD 3393
Rend.: Robert Davi
Szereplők: Chazz Palminteri, Robert Davi, Peter Bogdanovich. Időtartam: 94
perc
A The Dukes együttes tagjai Doo Wop énekesek. Valaha a csúcson voltak, most megélhetési
gondjaik vannak. A menedzserük, Lou Fiola erejét megfeszítve, ám egyre elkeseredettebben
próbál nekik munkát szerezni. Az eredményről jobb nem is beszélni. A nagy visszatérésről
álmodozva biztosra is mennének, hátha mégse kiváncsi már rájuk a közönség: nagy mennyiségű
arany ellopását tervezik. George és Danny életük nagy dobása és legőrültebb koncertje előtt, a
hangszerek hangolása mellett széfek feltörését gyakorolja.

Üveg (2019)
DVD 5758
Rend.: M. Night. Shyamalan
Szereplők: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson. Időtartam: 129
perc
M. Night Shyamalan összeköti két remek filmje, a 2000-es A sebezhetetlen és a 2017-ben
bemutatott Széttörve cselekményét egy vadonatúj thrillerben, az Üvegben. A Széttörve végét
követően David Dunn Kevin Wendell Crumb emberfeletti képességekkel bíró énje, a Fenevad
nyomába ered. Miközben több alkalommal is éles helyzetben találkoznak, a háttérben Mr. Üveg,
azaz Elijah Price alakja bontakozik ki, olyan titkok őrzőjeként, amelyek mindkét férfit számára
létfontosságúnak bizonyulhatnak.

Üzlet bármi áron (2015)
DVD 4438
Rrend.: Ken Scott
Szereplők: Vince Vaughn, Tom Wilkinson, Dave Franco. Időtartam: 87 perc
Üzlet az üzlet. Vagy annak kéne lennie. De egy keményen dolgozó, kis cégét folyton féltő
üzletember valamint két alkalmazottja számára nem ilyen egyértelmű a helyzet. Pedig épp életük
legfontosabb szerződését készülnek aláírni, és ezért mindhárman Európába utaznak. És életükben
nem követtek el annyi baklövést, mint üzleti útjuk során. Semmi sem alakul a terv szerint, minden
lehetséges baleset megtörténik velük, minden lehetetlen hibát elkövetnek, és soha nem az történik,
amit szeretnének, vagy ami józan ésszel elvárható volna. Mert az eredeti elképzelés szerint
biztosan nem keveredtek volna el egy tömeg szexfétis gyűlésre vagy a világ leggazdagabb
országai vezetőinek csúcstalálkozójára. De az igazi üzletember nem adja fel könnyen: bármibe
keverednek, igyekeznek kimászni belőle.

Vad esküvő (2017)
DVD 5387
Rend.: Damian Harris
Szereplők: Glenn Close, Jack Davenport, Minnie Driver. Időtartam: 92 perc
Eve Wilde, az egykori mozicsillag ismét házasodni készül, ez pedig aggodalommal tölti el három
felnőtt fiát, valamint első szerelmét, Laurence-t, aki egyben a három közül a kedvenc volt férje. A
közeli családtagokon kívül a távoli rokonok és az egykori szerelmek is meghívást kapnak, hogy
tanúi legyenek Eve és Harold egybekelésének. A nyári lakban eltöltött hosszú hétvége lehetőséget
ad rá, hogy mind kicsit jobban megismerjék egymást… az összezártság miatt aztán hamarosan
szikrázni kezd a levegő a szexuális feszültségtől, amely váratlan fordulatokhoz és egy igazán VAD
esküvőhöz vezet.

Vad vakáció (2008)
DVD 1392
Rend.:Malcolm D. Lee
Szereplők: Martin Lawrence, Margaret Avery, Joy Bryant. Időtartam: 109 perc
Amikor az ünnepelt TV show műsorvezető hazatér szülővárosába, délre, családja rádöbbenti, hogy
hazalátogatni nem éppen vakáció. Az egyik lehetetlen kínos helyzetből kerül a másikba, miközben
a nagyvárosi élet és a kisvárosi élet értékei ütköznek össze ebben a hisztérikus vígjátékban.

Vadállatok (2012)
DVD 3646
Rend.: Oliver Stone
Szereplők: Taylor Kitsch, Blake Lively, Aaron Johnson. Időtartam: 136 perc
A kaliforniai tengerparton, meseszép környezetben él az a két jó barát, akik ellenállhatatlan új
receptjükkel felturbózzák a marihuána-kereskedelmet a környéken, és ezzel magukra vonják egy
könyörtelen mexikói drogkartell figyelmét. A két barát hamarosan egy olyan háborúban találja
magát, melyet szemlátomást nem lehet megnyerni, és minden ravaszságukat össze kell szedniük
ahhoz, hogy megmentsék a lányt, akit mindketten szeretnek.

A Vadász és a Jégkirálynő (2015)
DVD 4970
Rend.: Cedric Nicolas-Troyan
Szereplők: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt. Időtartam: 109
perc
Miután Hófehér legyőzte Ravennát, nyoma vész a gonosz királynő aranytükrének. A Vadász a
mágikus tárgy felkutatására indul, csakhogy Ravenna húga, Freya is meg akarja szerezni. A
Jégkirálynő a kastélyába viteti a tükröt, amelyből gonosz nővére újra életre kel.

A vadnyugat hőskora (1963)
DVD 1465/1-3
Rend.: John Ford , Henry Hathaway , George Marshall , Richard Thorpe
Szereplők: Gregory Peck, Henry Fonda, Debbie Reynolds. Időtartam: 158 perc
Hősies bátorság, szívós kitartás és vérre menő küzdelem – ilyen lehetett a vadnyugat hőskora. A
legendás korszakot három rendező öt fejezetben eleveníti fel, a filmtörténet leghíresebb
akciójelenetei és legendás színészgárda segítségével. A többgenerációs családregényben
nyomon követhetjük, amint hőseink nyugat felé vándorolnak, útjukat tajtékzó folyó, dübörgő
bölényhad és vonatos lövöldözés tarkítja.

Vadon (2014) - feliratos
Rend.: Jean-Marc Vallée
Szereplők: Reese Witherspoon, Laura Dern. Időtartam: 111 perc

DVD 4443

Cheryl fiatal, mégis úgy érzi, mindent elveszített. Az élete összeomlóban van, de lát kiutat. Csak
nagyon hosszút. Bár életében nem kirándult, egy hirtelen ötlettől vezérelve vándorútra indul. Több
mint 1500 kilométert gyalogol az Egyesült Államok nyugati partvonalán. Átkel a Mojave sivatagon,
megmássza a Sierra Nevadát, végiggyalogol Kalifornián és Oregonon, kibírja a havat és a
forróságot. És legfőképpen: a magányt. Hosszú útja során persze sok emberrel találkozik, köt
barátságokat és túlél néhány ijesztő kalandot: de az igazi társaságát a múltjából meríti. Menet
közben a régi, elrontott élete szereplői kísértik. Feledhetetlen vándorlás várja az önmegismerés és
a megváltás felé, amelyek ismét erőt adnak, és egyszer s mindenkorra meggyógyítják.

Vadregény (2014) – feliratos
DVD 4369
Rend.: Rob Marshall
Szereplők: Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden. Időtartam: 120 perc
Ebben a musicalben különböző ismert mesehősök a vadregényes erdőbe merészkednek.
Hamupipőke, Piroska, Babszem Jankó, Rapunzel és más ikonikus figurák sorsa fonódik össze egy
péknek és feleségének köszönhetően, akik a régóta várt gyermekáldás reményében veszélyes
kalandra indulnak, hogy feloldjanak egy boszorkányt sújtó átkot.

Vagány nők klubja (2002)
DVD 841
Rend.: Callie Khouri
Szereplők: Ellen Burstyn, Ashley Judd, Sandra Bullock. Időtartam: 112 perc
Sem a New York-i színdarabíró Sidda Lee Walker, sem Luisanaban élő különc anyja Vivi, nem
hajlandók lépéseket tenni azért, hogy rendbe hozzák kapcsolatukat. Ez a feladat a Ya-ya
nővérekre marad. Vivi és barátnői tizenévesen hozták létre a Ya-ya papnők szövetségét. A négy
nagyszájú és öntörvényű kislány felett elszáll az idő, de az egymás iránti szeretet és ragaszkodás
idős korukra is megmarad: a három bolondos öregasszony mindent megtesz, hogy újra
összehozza anyját és lányát. Altató a koktélban, emberrablás - semmitől nem riadnak vissza a cél
érdekében.

A vágy villamosa (1951) - feliratos
DVD 387/1-2
Rend.: Elia Kazan
Szereplők: Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter. Időtartam: 120 perc
A régi déli családból származó középkorú Blanche, a terhes húgához, Stellához érkezik New
Orleansba. Az egykori tanárnő az összeomló életéből menekül. Semmije sem maradt. Blanche
kifinomult álmodozó stílusa és Stanley durva viselkedése közti surlódások mindennapivá válnak. A
nő sógora kollégáját, Mitchet szemelte ki magának. Stanley azonban leleplezi korábbi züllött életét,
és elárulja barátjának. A tragédia elkerülhetetlen. A dráma Stanley és Blanche, a durva valóság és
a csalódások teremtette álomvilág kétségbeesett küzdelméről szól. Ebben a három perccel
hosszabb verzióban olyan korábban be nem mutatott jelenetek láthatók, amelyeket a cenzúra nem
engedett bemutatni.

Vágyak szerelmesei (2012)
DVD 4193
Rend.: Stuart Blumberg
Szereplők: Mark Ruffalo, Tim Robbins, Gwyneth Paltrow. Időtartam: 108 perc
Éles humorú és megható portré egy igazán rendhagyó modern családról: egy zűrös közösségről,
amelyet három olyan férfi alkot, akik napról napra próbálnak ellavírozni New York City érzelmi
aknamezőin, miközben igyekeznek felépülni szexfüggőségükből. A három férfi – köztük a
karrierista környezetvédelmi tanácsadó, a munkájában sikeres, de napi problémákkal küszködő
nős férfi és a szellemeskedő, zabolátlan sürgősségi orvos – a függőséggel való leszámolás
folyamatának különböző pontjait testesíti meg. Külön-külön intelligensek, elbűvölőek, de érzelmileg
a mélyponton vannak, együtt viszont ráébrednek, hogy talán mégiscsak van esélyük a
boldogságra.

Vakáció (2015)
DVD 4661
Rend.: Jonathan Goldstein, John Francis Daley
Szereplők: Ed Helms, Christina Applegate, Leslie Mann. Időtartam: 95 perc
A Griswold-família következő generációja újabb elátkozott, de elképesztően vicces családi
kalandra indul. Apja nyomdokaiba lépve a felnőtt Rusty Griswold egy fél országot átívelő családi
vakációval lepi meg feleségét és két fiát, melynek célja Walley World, Amerika „kedvenc családi
élményparkja”.
Ugyan
mi
baj
lehet
útközben?

Vakrandi (2006)
DVD 3150
Rend.: James Keach
Szereplők: Chris Pine, Eddie Kaye Thomas, Anjali Jay. Időtartam: 96 perc
Danny intelligens, érző szívű, jóképű srác, aki vak. Nem mintha ez visszatartaná bármitől, az
esetek nagy részében nem hajlandó zavartatni magát fogyatékossága miatt. Ő a város egyik
legnépszerűbb sráca, sőt, kosárlabdában verhetetlen. Ezért veri ki a víz bátyját, a csajozógép
Larry-t, amikor rájön, hogy Danny azért félénk és ideges, amikor szembejön egy lány, mert még
szűz. Úgy gondolja, ezen sürgősen változtatni kell, ezért sorozatban leszervez néhány kínosabbnál
kínosabb vakrandit különféle cicababákkal, de Danny érdeklődését egyik sem kelti fel. Ellenben a
szemésznél dolgozó indiai ápolónő, Leeza nagyon is! Úgy tűnik, ők ketten egymásnak lettek
teremtve… vagy mégsem?

Vakrepülés (1999)
DVD 939
Rend.: Mike Newell
Szereplők: John Cusack, Billy Bob Thornton, Angelina Jolie. Időtartam: 119
perc
A film két légiközlekedés-irányító férfi rivalizálásáról szól. Vetélkedésük azonban egészen a
végletekig megy - komoly problémákat okozva ezzel a családjukhoz való viszonyukban, karrierjük
alakulásában - és nem utolsó sorban a légi irányítás működésében. Nick Falzone a munkájáért élhal, ő a legfoglalkoztatottabb és a legkiválóbb légiközlekedés-irányító - egészen addig, míg új
munkatárs nem érkezik a helyszínre Russell Bell személyében, akinek szintén a kisujjában van a
szakma, és akinek szintén a munkája a mindene! A két férfi hamarosan rájön, hogy a pályán csak
egyikük számára van hely, és megindul egymás kikészítése.

Vakszerencse (2013)
DVD 3962
Rend.: Brad Furman
Szereplők: Justin Timberlake, Gemma Arterton, Ben Affleck. Időtartam: 88 perc
Richie online pókeren szerzi meg a tandíjra valót, és egyszer nagyon lehúzzák. Dühében elindul,
hogy megkeresse az oldal üzemeltetőjét. Ivan Block, a nagymenő szerencsejáték-szervező Costa
Ricán él, és egészen meghökkentő válasszal lepi meg a srácot, amikor az szemtől szembe kerül
vele. Richie két tűz közé szorul. Block és a rajta keresztül elérhető határtalan gazdagság áll az
egyik oldalon, és az őt mindenáron levadászni akaró fanatikus FBI ügynök a másikon.

Válaszúton (2016) – feliratos
DVD 5081
Rend.: Ross Katz
Szereplők: Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace. Időtartam: 106
perc
Travis Parker nagydumás, felhőtlen életet élő agglegény és esze ágában sincs ezen változtatni. A
jóképű, laza férfi egyáltalán nem vágyik arra, hogy komoly kapcsolatba bonyolódjon – egészen
addig, amíg nem találkozik gyönyörű új szomszédjával, Gabbyval: a fiatalok menthetetlenül
egymásba szeretnek. Amikor a sors súlyos kihívás elé állítja kapcsolatukat, Travisnek olyan
döntést kell hoznia, amely örökre megváltoztatja mindkettőjük életét...

Valentin-nap (2010)
DVD 2841
Rend.: Garry Marshall
Szereplők: Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel. Időtartam:120
Sorsok ütköznek, kereszteződnek, gabalyodnak újra egymásba egyetlen napon – a szerelmesek
napján. Valaki megkéri a kedvese kezét. Egy virágküldemény nem jut el a címzettjéhez. Egy féltve
őrzött titok végre napvilágra kerül. A „csak úgy megjelenek, és meglepem a pasim” visszafelé sül
el. Csörték, csókok, elhibázott és helyes döntések és még sok más...

A válságstáb (2015)
DVD 4705
Rend.: David Gordon Green
Szereplők: Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie. Időtartam:
103 perc
Egy esélytelennek tűnő bolíviai elnökjelölt egy amerikai kampánycsapathoz fordul segítségért,
amelyet Jane Bodine, a megtört, de rendkívül tehetséges stratéga vezet. Csak azért tér vissza
önként vállalt nyugdíjából, hogy szembeszállhasson egykori legnagyobb ellenfelével, az utálatos
Pat Candy. Mivel Candy a konkurenciának dolgozik, a verseny hamarosan mocskos rivalizálássá
aljasul, amelyben semmi sem szent, és csak a győzelem számít.

Változó világ (1982)
DVD 1393
Rend.: Amy Heckerling
Szereplők: Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Judge Reinhold. Időtartam: 86
perc
A nyári szünidőnek vége, és a Ridgemont High diákjai újra az osztálytermekben vannak. Linda, a
gazdag szókinccsel rendelkező lány tippeket ad Stacynek, hogyan csábítsa el a fiúkat. Stacy úgy
viselkedik, mintha legalább 19 éves lenne, a valóságban azonban alig 15. Marknak nagyon tetszik
Stacy, csak nem tudja, hogyan közeledjen hozzá. Mike, a főnöke elárulja neki a csábítás trükkjeit.
Mark randira hívja Stacyt, aki éjszaka kiszökik otthonról, hogy találkozhasson vele. A lány bátyja,
Brad közben úgy érzi, nagyfiú lett már, és gyakorolja, hogyan kell szakítani barátnőjével.

Váltság-Nobel-díj (2007)
DVD 2283
Rend.: Randall Miller
Szereplők: Alan Rickman, Bryan Greenberg, Shawn Hatosy. Időtartam: 106
perc
Barkley Michaelson éppen Ph.D. tézisén dolgozik, amikor apja, az ismert kutató, Eli Michaelson
megnyeri a kémiai Nobel-díjat. Csakhogy Eli múltbéli piszkos ügyei kezdenek összeütközésbe
kerülni a jelennel. Amikor Barkley-t elrabolják a díjátadó estéjén, Eli visszautasítja, hogy
váltságdíjat fizessen. Így kezdődik tehát a keserű mese a rosszul működő családról, vágyról,
árulásról, és végezetül a bosszúról.

Vámpírakadémia (2013)
DVD 4263
Rend.: Mark Waters
Szereplők: Zoey Deutch, Lucy Fry, Danila Kozlovsky. Időtartam: 101 perc
Az eldugott St. Vladimir Akadémia a mora uralkodói családok és dampyr testőreik számára szolgál
oktatóhelyül. Lissa egy mora (halandó vámpír) nemesi család sarja, egy hercegnő, ami miatt
folyamatos életveszélyben van. Barátnőjével, Rose-zal az átlagos vámpírdiákok életét próbálják
élni, de Lissa különleges mágikus képességei és a mindkettőjüket megkísértő tiltott szerelem nem
javít a helyzeten. Szembe kell nézniük a belső és külső támadásokkal, amit a kegyetlen strigák
(hallhatatlan vámpírok) jelentenek, akiknek mindent megér, hogy levadásszák a mora trónörököst,
Lissát.

Van, aki forrón szereti (1959)
DVD 663/1-2
Rend.: Billy Wilder
Szereplők: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon. Időtartam: 117 perc
Két munkanélküli muzsikus, Joe és Jerry kénytelenek eltűnni a városból. Végső
kétségbeesésükben jelentkeznek egy női zenekarba! Csak akkor jönnek rá, hogy megfogták az
isten lábát, amikor felszállnak a vonatra, amellyel az együttes Floridába indul. Az énekesnő, Sugar
Kane egy igazi bombázó, akibe mindkét nőimitátor beleszeret. Joe-nak azonban van már egy
terve: „lányként“ Sugar bizalmába férkőzik, két fellépés között viszont átöltözik és gazdag
playboynak adja ki magát. Jerrynek eközben egy lelkes udvarlója akad egy öregedő playboy, akit
képtelen levakarni magáról, pedig bevet mindent!

Várandósok - az a bizonyos kilenc hónap (2012)
DVD 3647
Rend.: Kirk Jones
Szereplők: Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks. Időtartam: 105
perc
A történet öt párról szól, akiknek sorsa egybefonódik, mikor kénytelenek szembenézni a terhesség
kihívásaiva. A fitness guru, Jules és a táncos show sztár, Evan pörgő celebélete egy csapásra
felfordul, mikor szülői örömök elé néznek. A bébimániás író Wendy kénytelen megtapasztalni saját
testén azt, amiről eddig csak írt, közben férje, Gary saját apjával kénytelen rivalizálni, aki fiatal
feleségével vár ikreket. A fotográfus Holly szeretn adoptálni egy gyermeket, ám a férje, Alex nem
biztos a dolgában. A rivális szakácsok, Rosi és Marco számukra is meglepő összemelegedése
pedig váratlan következményt von maga után: mi a teendő, ha az első randiból rögtön első gyerek
is lesz?

Váratlan szépség (2016)
DVD 5185
Rend. David Frankel
Szereplők: Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley. Időtartam: 93 perc
Howard Inlet, a sikeres New York-i reklámszakember egy családi tragédia után teljesen magába
zárkózik. Barátai veszélyes és kockázatos tervet készítenek a megmentésére, amely a
legvégsőkig feszíti a húrt… de talán segít, hogy a visszataláljon az életbe, mielőtt mindent elveszít.
Felbérelnek három színészt, akik a Halált, az Időt és a Szerelmet megszemélyesítve segítenek
neki, hogy feldolgozza a gyászát. A film arról mesél, hogy még a legnagyobb veszteségek
közepette is meg lehet találni az élet szépségét, és hogy csak akkor élünk igazán, ha rájövünk,
hogy a szeretet, az idő és a halál kéz a kézben járnak.

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

Várlak nálad vacsorára (1978)
DVD 2381
Rend.: Howard Zieff
Szereplők: Walter Matthau, Glenda Jackson, Art Carney. Időtartam: 98 perc
Dr. Charley Nichols a felesége halála miatt három hónapig tartó szabadságra megy, hogy a
tragikus esemény okozta sokkot kiheverje. Szabadsága leteltével visszatér a kórházba, ahol igen
meglepetten fogadják, hiszen a három hónap alatt Charley szakállat növesztett és teljesen
megváltoztatta életmódját. Sőt, azt is elárulja, hogy behozza a harmincegy évnyi házasság okozta
lemaradását, és minden csinos nővel, aki az útjába akad, randevúzni fog. A teljes döbbenet akkor
következik be, amikor Charley lépéseket is tesz terve megvalósulása érdekében.

Vasember (2008)
DVD 1535
Rend.: Jon Favreau
Szereplők: Robert Downey, Terrence Howard, Jeff Bridges. Időtartam: 121
perc
Tony Stark, a zseniális feltalálót és különc milliárdost egy külföldi erődemonstrációja alkalmából
elrabolják. Ráadásul mellkasába vasszilánk fúródik, mely lassan halad a szíve felé. Elrablói azt
követelik tőle, hogy építsen meg egy minden eddiginél pusztítóbb fegyvert. Tony meg is építi,
azonban egy olyan páncélöltözet formájában, amely segítségére lehet a szökésben, és távol tartja
a vasszilánkot a szívétől. Így születik meg a legendás Vasember. Az új külsőhöz új belső is jár,
ezért Stark – nem született, hanem gyártott hősként – a világ megmentésére indul.

Vasember 2. (2010)
DVD 5131
Rend.: Jon Favreau
Szereplők: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle. Időtartam: 119
perc
Kiderült, hogy a szuperhős Vasember valójában Tony Stark. Kihasználva az iránta való
érdeklődést a milliárdos feltaláló fel akarja hívni a figyelmet a közjó szolgálatába állítható technikai
újdonságokra. A kormány azonban azt szeretné, ha fejlesztéseit a hadsereg kapná. Tony azonban
nem akarja megosztani a Vasemberrel kapcsolatos információit, attól fél, hogy azok rossz kezekbe
kerülnek. Közben felbukkan egy rejtélyes figura a Stark család múltjából. Ivan Vanko a saját
fegyverével akarja elpusztítani a Vasembert. A szuperhős kénytelen újra akcióba lépni, hogy a
barátai segítségével legyőzze azokat az erőket, amelyek őt és az emberiséget fenyegetik.

A vasöklű férfi 2. (2015)
DVD 4437
Rend.: Roel Reiné
Szereplők: RZA, Dustin Nguyen, Cary-Hiroyuki Tagawa. Időtartam: 87 perc
Thaddeus visszatér a klasszikus kung fu filmeket megidéző akció kalandfilm folytatásában,
amelyben evilági és másvilági gonosz erők ellen folyik a harc. A súlyosan megsebesült
Thaddeusra egy kínai bányászvároska közelében találnak rá, ahol egy bányász, Li Kung és annak
felsége fogadja be. A vasöklű férfi szép lassan visszanyeri erejét, de közben egyre jobban
belebonyolódik a konfliktusba, amelyben a helybéliek állnak szemben egy gonosz mesterrel és
annak klánjával. De nem kell egyedül szembeszállni az ellenséggel, mert Kung is halálos erejű
harcossá
növi
ki
magát.

Védd magad! (2006)
DVD 539
Rend.: Sidney Lumet
Szereplők: Vin Diesel, Peter Dinklage, Linus Roache. Időtartam: 125 perc
A film a 80-as évek Amerikájába vezet. Akkor zajlott az amerikai bíróság történetének leghosszabb
maffiapere, amelynek külön érdekessége, hogy a vádlott ügyvéd nélkül védte magát. A film magát
a pert eleveníti fel, ahol Jack DiNorscio-nak lehetősége nyílik arra, hogy enyhítsen saját
büntetésén, amennyiben hajlandó feladni a maffia többi tagját. Különleges élményt nyújt, ahogy a
szokásosan egyhangú és fárasztó pert DiNorscio saját képére formálja, egyéni beszédmódban
szólal meg a hivatalos törvényszéki nyelvezet helyett. A nagyarcú DiNorscio végigpoénkodta a
több évig húzódó tárgyalást és a tévéközvetítések kedvence lett.

A védelmező (2014)
DVD 4321
Rend.: Antoine Fuqua
Szereplők: Denzel Washington, Marton Csokas, Chloe Grace Moretz.
Időtartam: 127 perc
McCall eltemette magában rejtélyes múltját, és csendes, nyugodt életet él. De a sors az útjába
sodor egy fiatal lányt, Terit, akit brutális orosz gengszterek dolgoztatnak, és ő képtelen tétlen
maradni. Újjáéledt igazságvágya átformálja a férfit. Újra erős lesz, gyors, ravasz és kegyetlen. De
most a gyengébbet védi. És nem áll meg már soha. Ha összecsapnak a fejed felett a hullámok, ha
szorult helyzetben vagy, ha nincs kihez fordulnod, McCall segít. Mert ő a Védelmező.

A védelmező 2. (2018)
DVD 5679
Rend.: Antoine Fuqua
Szereplők: Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders. Időtartam: 116
perc
Sofőrként dolgozik Robert McCall , és igyekszik maga mögött hagyni harcos múltját. Mostanában a
gyengéket védelmezi. Amikor régi kollégáját és barátját meggyilkolják, McCall ismét akcióba
lendül. Nyomozni kezd, hogy bosszút álljon Susan gyilkosain. Bérgyilkosokat küldenek rá, de ez
sem téríti el a szándékától. Pár éve azt hitte, visszavonulhat a harctól, de aztán rá kellett jönnie,
hogy számára most kezdődnek csak az igazán veszélyes évek. Az egykori titkos ügynök
legyőzhetetlen, kemény és keserű: de ha azt látja, hogy az erősebbek a gyengébb ellen fordulnak,
akkor közbelép, és nem érdekli a túlerő. Ezúttal ráadásul egy szerettéről van szó…

Védelmező fegyver (2015)
DVD 4988
Rend.: Alex Kendrick
Szereplők: Priscilla Shirer, T.C. Stallings, Karen Abercrombie. Időtartam: 115
perc
Tony és Elizabeth Jordannek mindene megvan, amiről mások csak álmodoznak: nagyszerű a
munkájuk, van egy gyönyörű kislányuk és csodás az otthonuk – a látszat azonban néha csal: a pár
házassága válságban van. Míg Tony szakmai sikerei fényében sütkérezik, és – engedve a
kísértésnek – kedvére flörtölget, addig Elizabeth szép lassan megadja magát a benne növekvő
keserűségnek. Az életük aztán váratlan fordulatot vesz, amikor az ingatlanügynökként dolgozó
feleség találkozik egy új ügyféllel: Elizabeth az idős Miss Clara bölcs tanácsainak segítségével
száll harcba házassága megmentéséért. A Szerelempróba és A bátorság emberei alkotóinak új
filmje megkapó dráma a hit erejéről – tele humorral és lélekkel.

A Véderő (2009)
DVD 2941
Rend.: Peter Stebbings
Szereplők: Woody Harrelson, Elias Koteas, Michael Kelly. Időtartam: 97 perc
Neve: Véderő Foglalkozása: Szuperhős Különleges képessége: NINCS Arthur Poppington nappal
építkezéseken dolgozik forgalomirányítóként. Éjszakánként azonban akcióba lép, mint Véderő, a
botcsinálta szuperhős, akinek sem szuperképességei, sem pénze, sem különleges kütyüi, se
fegyverei nincsenek. Kitartása azonban határtalan, amire szüksége is van, ha el akarja kapni az
anyja haláláért felelősnek tartott drogdílert Captain Industry-t. Amikor azonban Arthur egyik este
megment egy fiatal prostit egy a szerb maffiával is összejátszó korrupt zsaru kezei közül, olyan
ellenséget szerez magának, aki vagy letartóztatja, vagy megöli.

Vegasi vakáció (1997)
DVD 2881
Rend.: Stephen Kessler
Szereplők: Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Randy Quaid. Időtartam: 91 perc
(Vakáció kollekció; 4.)
Ha Clark Griswold egyszer a fejébe vesz valamit, nincs, aki megállítsa. Főleg amikor úgy érzi, hogy
itt a vakáció ideje. A célpont ezúttal Las Vegas, a családi szórakozás fellegvára! A sivatag közepén
elterülő neonfényben úszó város azonban nemcsak a szerencsejátékok, hanem a bűnök és
csábítások ördögi központja is. A család minden tagját rabul ejtik a bűnös városban kísértő
szerencselovagok. A papa le is ragad egy játékasztalnál, ahol az egész családi vagyont el lehet
verni. A veszteségek összehozzák Clarkot egy másik megkopasztott család tagjaival és együtt
keresnek kiutat. Ha Las Vegas átverte őket, ők is átverik Las Vegast.

Végjáték (2013)
DVD 3983
Rend.: Gavin Hood
Szereplők: Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld. Időtartam: 110 perc
A Földön mindenki egy idegen faj inváziójától retteg, ezért a Nemzetközi Flotta élére egy
különösen rátermett parancsnokot keresnek. Hamarosan meg is találják – egy zseniális
képességekkel bíró tizenéves fiú személyében. Az ő feladata lesz a csapatok irányítása és az
emberiség jövőjének megmentése.

Végtelen szerelem (1981)
DVD 1078
Rend.: Franco Zeffirelli
Szereplők: Brook Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight. Időtartam: 111 perc
A 17 éves Martin halálosan beleszeret a 15 éves Jade-be. A lány szabadelvű szülei csak akkor
avatkoznak bele a kapcsolatba, amikor a fiú lassan minden éjszakáját Jade szobájában tölti. Az
apa eltiltja lányától, Martin pedig kétségbeesésében felgyújtja házukat, és mentésre készen áll
előtte. A tűz azonban túl gyorsan terjed, és a ház leég. A család megmenekül, de David
javítóintézetbe kerül, Jade pedig messzire költözik és nem válaszol a fiú leveleire. Amikor a lány
apja megtudja, hogy David szabadlábra került, megfenyegeti.

Végtelen szerelem (2014)
DVD 4057
Rend.: Shana Feste
Szereplők: Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood. Időtartam: 100
perc
Nincs is annál erőteljesebb, mindent háttérbe szorító és felemésztő érzés, mint az az adrenalinroham, amely az első szerelmet kíséri... a maga intenzitásával, zaklatottságával, határtalanságával
és csábító ígéretével.David Elliotot és Jade Butterfieldet, a karizmatikus fiút és a tehetős családból
származó lányt, kiknek első látásra fellobbanó szerelmének még a szülői ellenzés sem szabhat
gátat. Ugyan két különböző társadalmi osztályból jöttek, a tagadhatatlan és legyőzhetetlen
vonzalomnak képtelenek ellenállni.

Végveszélyben (1994)
DVD 5866
Rend.: Phillip Noyce
Szereplők: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer. Időtartam: 135 perc
Amikor mentora, James Greer admirális súlyosan megbetegszik, Jack Ryant nevezik ki a CIA
helyettes igazgatójának. Új pozíciója első megbízatásaként ki kell derítenie, hogy ki ölte meg az
elnök egyik barátját, a köztiszteletben álló amerikai üzletembert, akit tikos szálak kötöttek a
kolumbiai drogkartellekhez. A CIA azonban Ryan tudtán kívül elindít egy életveszélyes ügynök által
vezetett alakulatot a kolumbiai drogbárók ellen. A két tűz közé szorult Ryan karrierjét és életét is
kockára teszi az egyetlen dologért, amiben még hinni tud: az igazságért.

Végzetes rágalom (1961)
DVD 2705
Rend.: William Wyler
Szereplők: Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, James Garner. Időtartam: 118
perc (Hollywood movie classics)
Martha Dobie és Karen Wright bentlakásos leányiskolát vezet a konzervatív New England
városában. Az iskola egyik tanulója, Mary problémás, amikor Karen hazugságon kapja ,
szobafogságra ítéli. A kislány viszont bosszút forral: kitalál egy történetet, mely egy kihallgatott
beszélgetés részletein alapul és Martha és Karen leszbikus kapcsolatát feltételezi. Az aljas
hazugság saját életre kel. A leányiskola egyik napról a másikra kiürül. A magukra maradt nők még
az utcára sem mernek kilépni. Egy véletlen folytán azonban mégis fény derül az igazságra, de az
események addigra már végzetes következményekhez vezetnek.

Végzetes vonzerő (1987)
DVD 1398
Rend.: Adrian Lyne
Szereplők: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer. Időtartam: 114 perc
Dan Gallagher, a New York-i ügyvéd félrelép, felesége távollétében randevúzik a csábító Alex
Forrest-tel. Dan később megbánja a futó kalandot, és úgy dönt részéről vége az egésznek. De a
nő nem törődik bele. Alexet nem lehet lerázni. Sem most, sem holnap, semmikor, még akkor sem,
ha tönkre kell tennie Dan családját ahhoz, hogy megtartsa a férfit.

Vejedre ütök (2004)
DVD 5788
Rend.: Jay Roach
Szereplők: Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman. Időtartam: 110 perc
A kórházi ápolóként dolgozó Greg Beckur feje fölött a családi katasztrófa sötét fellegei kezdenek
gyülekezni, mikor vaskalapos ex-CIA ügynök apósa bejelenti, találkozni szeretne a hagyományokat
cseppet sem tisztelő, bohém szüleivel. A családi kötelékek aztán össze-vissza gabalyodnak ebben
a kihagyhatatlan vígjátékban.

Vékony jég (2011)
DVD 3800
Rend.: Jill Sprecher
Szereplők: Greg Kinnear, Alan Arkin, Billy Crudup. Időtartam: 93 perc
Mickey Prohaska, a kispályás biztosítási ügynök a nagy fogásról álmodozik, amely végre megadná
neki a kezdőlökést ahhoz, hogy háta mögött hagyja a fagyos Wisconsint. Azonban Mickey ravasz
terve egyik pillanatról a másikra dől dugába, mikor egy lobbanékony lakatos kiveszi a kezéből az
irányítást, és ezzel a tét is sokkal magasabb lesz, mint valaha is gondolta volna.

Vén csontok (2009)
DVD 2792
Rend.: Walt Becker
Szereplők: John Travolta, Robin Williams, Kelly Preston. Időtartam: 84 perc
Charlie és Dan gyerekkoruk óta a legjobb barátok, és azt hiszik, már nem érheti őket meglepetés.
De életük egyik legnagyobb közös üzleti sikere küszöbén váratlanul a nyakukba szakad egy
hétéves ikerpár. A két megátalkodott agglegénynek fogalma sincs a gyereknevelésről, és se
kedve, se ideje megtanulni. Az első kisebb botlásokat elképesztő baklövések és eget zengető
botrányok követik –ezekben már egy gorilla és néhány agresszív pingvin is szerepet kap.
Rengeteg problémával kell szembenézniük, a szokatlan kihívás többször is az összeomlás szélére
sodorja őket. Azonban lassacskán végre ráébrednek, valójában mi az igazán fontos az életben.

Vén rókák (2017)
DVD 5254
Rend.: Zach Braff
Szereplők: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin. Időtartam: 92 perc
Három régi jó barát egy nap arra ébred, hogy a nyugdíjuk vállalati átszervezés áldozatává vált.
Ezen aztán úgy felháborodnak, hogy elhatározzák, hagyják a fenébe a nyugdíjas éveket, és
életükben először a bűn útjára lépnek. Ahhoz, hogy a számláikat kifizessék, szeretteik jövőjét
pedig biztosítsák, a trió veszélyes feladatra vállalkozik, mégpedig arra, hogy kirabolják azt a
bankot,
amely
lenyelte
a
nyugdíjukat.

Venom (2018)
DVD 5709, DVD 5710
Rend.: Ruben Fleischer
Szereplők: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed. Időtartam: 108 perc
Egy balulsikerült interjú után az oknyomozó újságíró Eddie Brock lába alól kicsúszik a talaj.
Nemcsak a munkáját veszíti el, de menyasszonya is szakít vele. Az újságíró teljesen maga alatt
van, és ha mindez nem lenne elég, egy földönkívüli szimbióta gazdateste lesz: kettejük egysége a
szuperképességekkel rendelkező Venom. Szükségük is lesz emberfeletti erejükre, ugyanis egy
másik, sokkal erősebb és ütős fegyverarzenállal felszerelt szimbióta el akarja pusztítani
bolygónkat.

Vérbeli hajsza (1987)
DVD 419
Rend.: Joe Dante
Szereplők: Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan. Időtartam: 115 perc
Tuck Pendelton amerikai pilóta önként jelentkezik, hogy részt vegyen egy kicsinyítési kísérletben,
melynek célja, hogy apró tengeralattjáró-szerű szerkezetével belülről térképezze fel egy nyúl
testét. A rosszfiúk azonban megpróbálják a már miniatűrizált járművet és pilótáját tartalmazó
injekciós tűt ellopni. Végül a zűrzavarban a hős amerikai egy hipochonder bolti eladó, Jack Putter
testében köt ki. Tuck és Jack kényszerű szimbiózisban menekülnek tovább. Egyetlen reményük
Tuck barátnője, Lydia, az újságíró, akinek információi és ötletei tovább bonyolítják a helyzetet.

Véres gyémánt (2006)
DVD 497/1-2
Rend.: Edward Zwick
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou. Időtartam:
143 perc
Egy zsoldoskatonából lett csempész és egy mende halász útjai kereszteződnek a kilencvenes
évek végén a polgárháború sújtotta Sierra Leonéban. Mindketten ugyanazt keresik, bár egészen
más okból: egy ritka és megfizethetetlenül értékes gyémántot. A csempész szemei előtt
dollármilliók lebegnek, az elkeseredett halász viszont csak a gyermekét szeretné megmenteni, akit
könyörtelen lázadók hurcoltak el, és akarata ellenére besoroztak katonának.

Veronika meg akar halni (2009)
DVD 2986
Rend.: Emily Young
Szereplők: Sarah Michelle Gellar, Jonathan Tucker, Erika Christensen.
Időtartam: 103 perc
A 24 éves Veronikának látszólag mindene megvan: barátok, család, állás, jó partik. Valaminek
mégis a hiányát érzi. Egyszer csak úgy dönt, megöli magát. Öngyilkossága nem sikerül, egy
elmegyógyintézetben ébred. Az orvos közli vele, hogy a bevett gyógyszer károsította a szívét,
csupán napjai vannak hátra. Ezekben a napokban a lány új barátokat talál, új vágyakat fedez fel
magában. Rájön nem könnyű eldönteni, hogy ki a normális és ki az őrült, hogy rajtunk múlik,
milyen életet élünk. Rádöbben: valójában létünk minden pillanata döntés élet és halál között. De mi
várhat még arra, aki már minden döntést meghozott, a végső választást is beleértve?

Versenyfutás az idõvel (2013)
DVD 3949
Rend.: Courtney Solomon
Szereplők: Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voight. Időtartam: 86 perc
Az óra ketyeg, miközben az egykori autóversenyző, Brent Magna Bulgária útjain száguldozik, hogy
megmentse elrabolt feleségét. Egy lopott Ford Shelby GT500 Super Snake-ben ülve az
elkeseredett Brent mindenben követi egy ismeretlen hang utasításait, aki őt és az ügybe véletlenül
belekeveredő utasát egyre veszélyesebb feladatokkal bízza meg. Ha kudarcot vallanak, Brent
felesége az életével fizet. A környék összes zsarujával a nyomukban a két idegennek valahogyan
meg kell szöknie, vagy szembe kell szállnia az arctalan támadóval ebben az adrenalinfokozó, őrült
tempójú filmben.

Vérző olaj (2007)
DVD 1395
Rend.: Paul Thomas Anderson
Szereplők: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor. Időtartam: 152
perc
A Vérző olaj a család, a végzet, a hatalom és nem utolsósorban az olaj története. A helyszín
Kalifornia tűzveszélyes határvidéke a századforduló idején, amikor minden a petróleumról szólt.
Mikor Daniel Plainview kap egy titokzatos tippet, hogy van egy kis városka, ahol egy egész
olajóceán szökell ki a földből, úgy dönt, hogy fiával együtt nekivág, és szerencsét próbál a poros
Little Bostonban. A kitermelt olaj mennyiségével együtt nőnek a konfliktusok is, és az emberi
értékek - a szeretet, a remény, a közösség, a hit, az ambíció, valamint az apa és fia közti kötelék is veszélybe kerülnek a korrupció, a csalás és az olaj kimeríthetetlen áramlása miatt.

Veszedelmes viszonyok (1988)
DVD 793
Rend.: Stephen Frears
Szereplők: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. Időtartam: 111 perc
XVI. Lajos uralkodása alatt a francia arisztokrácia a csábítást, az érzékiséget társasjátékként űzi,
a kegyetlen mulatságnak pedig azok is részesei lesznek, akik nem vágynak efféle izgalmakra.
Merteuil márkinő „apró” szívességet kér volt szeretőjétől, Valmont vikomttól. A sármos férfinak el
kell csábítania a hamvas Cécile-t, akit a márkinő volt férje készül elvenni. Fogadást kötnek, hogy
Valmont Cécile meghódítása közben a gyönyörű, férjezett és istenfélő Madame de Tourvel ágyába
is beférkőzik. A márkinő felajánlja magát a férfinak, amennyiben az bizonyítani tudja, hogy sikerrel
járt.

Veszett a világ (1990)
DVD 5916
Rend.: David Lynch
Szereplők: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe. Időtartam: 120 perc
(Platina gyűjtemény)
Sailor Ripley éppen a börtönből szabadult. Találkozik szerelmével, Luluval és közösen
megszöknek a lány vallási fanatikus anyja, Marietta, elől, aki ellenzi a kapcsolatukat. A fiatalok
elindulnak New Orleans felé. Nem is sejtik, hogy a nyomukban van az anya által felbérelt
magándetektív, Farragut, akinek feladata, hogy keresztezze a terveiket. Marietta azonban biztosra
akar menni, ezért egy kegyetlen kábítószer-kereskedőt is utánuk küld ugyanezzel a megbízatással.
Sailor és Lulu egyre furcsább emberekkel találkozik az útjuk során.

Vesztesek bosszúja (2010)
DVD 2882
Rend.: Sylvain White
Szereplők: Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Chris Evans. Időtartam: 97
perc
A különleges erők egy elit egységét a bolíviai dzsungelbe küldik egy veszélyes fegyver- és
drogkereskedő megsemmisítésére. A csapat azonban hamarosan rádöbben, hogy a Max nevű
gonosztevő csapdájába estek. Most mindenki azt hiszi, hogy meghaltak, és ők épp erre alapozzák
vakmerő akciójukat, melynek célja, hogy tisztázzák magukat, és kiegyenlítsék a számlát Maxszel.
Csatlakozik hozzájuk a rejtélyes és gyönyörű Aisha is, aki a legveszélyesebb helyzetben is
feltalálja.

Victor Frankenstein (2015)
DVD 4752
Rend.: Paul McGuigan
Szereplők: Daniel Radcliffe, James McAvoy, Jessica Brown Findlay. Időtartam:
105 perc
Victor Frankenstein, a vadul kísérletező tudós hűséges segédjével, Igorral az oldalán a
halhatatlanság lehetőségeit kutatja. Amikor azonban Victor túl messzire megy, megszállottsága
borzalmas következményekhez vezet. Egyedül Igornak sikerülhet visszarángatni barátját az őrület
határáról – és megmenteni őt, saját magát és mindenki mást is a világra szabadított szörnyű
teremtménytől.

Vigyázat, Vadnyugat! (1972)
DVD 1540
Rend.: E. B. Cluche
Szereplők: Terence Hill, Gregory Walcott, Harry Carey. Időtartam: 120 perc
Tom apja halálán van, de utolsó kívánságként egyetlen dolgot kér nyámnyila fiától: költözzön a
vadnyugatra, hátha ott sikerül igazi férfivé válnia. Az öreg három haverja pártfogásába veszi a
mimózalelkű fiút. Tom csinos öltözékben, ló helyett biciklin, udvarias viselkedéssel akar jó
benyomást tenni a cowboyokra. Ráadásul sikerül levadásznia a város legjobb nőjét, Candidát a
marhapásztor Bob elől, aki kicsit bepöccen és alaposan helybenhagyja hősünket. Nincs más hátra,
alkalmazkodni kell a mostoha körülményekhez. A három haver segítségével Tom megtanulja,
hogyan kell bunyózni és elsütni a hatlövetűt.

A vihar magja (2014)
DVD 4301
Rend.: Steven Quale
Szereplők: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Matt Walsh. Időtartam: 85
perc
Egy átlagos nap elején Silverton városát váratlan tornádócsapás éri. Az egész város ki van
szolgáltatva a kiszámíthatatlan és halálos ciklonoknak, pedig a kutatók szerint a legrosszabb még
csak ezután jön. A legtöbben menedéket keresnek, néhányan a vihar magja felé haladnak. Milyen
messzire juthatnak a viharvadászok? Csak egy ilyen alkalom adódik az életben, hogy a végére
járjanak.

Viharsziget (2009)
DVD 2863
Rend.: Martin Scorsese
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley. Időtartam: 132
perc
Teddy Daniels szövetségi rendőrnyomozónak egy eltűnt személyt kellene felkutatnia egy
különlegesen veszélyes őrültek számára létesített elmegyógyintézet-szigeten, ám a
rutinnyomozásnak induló eset hamarosan sötét fordulatot vesz. Minél mélyebbre hatol a zsaru az
ügyben, annál több és több elképesztő és félelmetes titokra bukkan. Egy dolgot azonban biztosan
megtanul: vannak helyek, ahol nem szabad kutakodni – soha!

A világ legjobb apja (2009)
DVD 2800
Rend.: Bobcat Goldthwait
Szereplők: Robin Williams, Alexie Gilmore, Daryl Sabara. Időtartam: 96 perc
Lance Clayton megtanulta kevesebbel beérni az életben. Arról álmodott, hogy híres és gazdag író
lesz, ehelyett csak a középiskolai irodalomtanárságig vitte. Kamasz fia, Kyle kiállhatatlan alak, aki
csak keserűséget okoz neki. Lance az iskola vonzó művészettanárával, Claire-rel jár, de a lány
nem akar komoly kapcsolatot, sőt a nyilvánosság előtt még azt is titkolja, hogy közük lenne
egymáshoz. Amikor aztán Lance-t szörnyű tragédia éri, a sors fintoraként élete legnagyobb
lehetőségét kapja. Egyszeriben övé lehet mindaz a hírnév, gazdagság és népszerűség, amire
mindig is vágyott – de csak akkor, ha együtt tud élni a tudattal, hogyan érte ezt el.

Világok harca (2005)
DVD 5765
Rend.: Steven Spielberg
Szereplők: Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto. Időtartam: 112 perc
H. G. Wells híres fantasztikus regényének nagyszabású adaptációjában az emberiség agresszív
idegen lényekkel csap össze. Egy nap ugyanis óriási vihar csap le a bolygónkra, a föld alól pedig
különös, háromlábú fémszerkezetek másznak elő. Az idegenek hadserege mindent megsemmisít,
ami útjába kerül. Miközben az emberek fejvesztve menekülnek, Ray Ferrier azért küzd, hogy
megvédje gyermekeit.

Violet és Daisy (2011)
DVD 3964
Rend.: Geoffrey Fletcher
Szereplők: Saoirse Ronan, Alexis BledelMarianne Jean-Baptiste. Időtartam: 88
perc
Violet és Daisy ránézésre egyszerű tinédzserlányok, valójában azonban könyörtelen bérgyilkosok,
akik a maffia megbízásából bárkit jégre tesznek. Napjaik csacsogással és kedvenc lánybandáik
hallgatásával telnek, ám amikor új célpontjukról, a titokzatos és magányos Michaelről kiderül, hogy
nem egészen az, akinek mutatja magát, a lányok hamarosan olyan helyzetben találják magukat,
melyet nem lehet töltényekkel megoldani.

A viskó (2016) - feliratos
DVD 5258
Rend.: Stuart Hazeldine
Szereplők: Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw. Időtartam: 127
perc
A viskó egy apa mindent megváltoztató, spirituális utazására kíséri el a nézőt. Egy családi
tragédiát követően Mack hitválságba kerül, és nem csupán Isten létezését kérdőjelezi meg, de az
életnek sem látja többé értelmét. Képtelen továbblépni, míg egy nap rejtélyes meghívót kap egy
elhagyatott kunyhóba. Itt aztán három különös idegennel ismerkedik meg, köztük a titokzatos
Papával. Új ismerőseinek hála Mack olyan örök igazságokra lel, melyeknek köszönhetően képes
lesz jobban megérteni az őt ért tragédiát, és új értelmet találni életének.

Vissza a jövőbe 1. (1985)
DVD 5083/1, DVD 5084/1
Rend.: Robert Zemeckis
Szereplők: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson. Időtartam: 111
perc
Marty McFly a 80-as évek jellegzetes amerikai teenagere, aki egy plutónium meghajtású,
időgéppé átalakított De Lorean kocsival véletlenül visszarepül az 1955-ös évbe. Az időgép a kissé
őrült tudós - a Doki – műve. Martynak, a gyakran hisztérikus és mindig lenyűgöző időutazása során
azt kell elérnie, hogy a teenager korban lévő, majdani szülei egymásba szeressenek - váratlan
felbukkanása a múltban ugyanis egy kissé megzavarta a jövőt, és saját léte is veszélybe került.
Közben azon is gondolkodnia kell, hogyan juthat vissza a jövőbe - és hogyan tudassa a fiatal, a
jövőről szóló minden információ elől elzárkózó Dokival, hogy 1985-ben, az időgép indulásának
pillanatában halálos támadás éri majd...

Vissza a jövőbe 2. (1989)
DVD 5083/2, DVD 5084/2
Rend.: Robert Zemeckis
Szereplők: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson. Időtartam: 104
perc
Marty még kis sem pihenhette a múltban átélt kalandokat, amikor máris újra be kell szállnia az
időgépbe. A Doki ugyanis járt a jövőben és látta, hogy a McFly család komoly bajban van. A Doki
és Marty beszállnak a De Lorean-ba és ellátogatnak 2015-be, ahol lélegzetelállító kalandok során
úgy tűnik megoldják a McFly család néhány jövőbeni problémáját. Amikor azonban visszatérnek a
jelenbe, hamarosan rá kell döbbenniük, hogy valaki fenekestül felforgatta az időt és rémséges
körülményeket teremtett az 1985-ös Hill Valley-ben. Az egyetlen remény, visszatérni 1955-be és
megmenteni a jövőt - vagyis a jelenüket, amit valaki a távoli jövőből felforgatott...

Vissza a jövőbe 3. (1990)
DVD 5083/3, DVD 5084/3
Rend.: Robert Zemeckis
Szereplők: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson. Időtartam: 113
perc
A jövő- és múltutazások izgalmai után a Doki semmi mást nem szeretne, csak egy kis nyugalmat.
Úgy dönt tehát, hogy a modern kor hektikusságától mentes múltba, az 1885-ös vadnyugatra
költözik. A múltból üzeni száz évvel később élő barátjának, Marty-nak, hogy szükség esetén hol
találja majd az elrejtett időgépet. Marty a temetőben felfedezi a Doki sírját, és rájön, hogy az őrült
tudós nem élvezhette sokáig a nyugalmat: még 1885-ben erőszakos halált hal, ami a puskaporos
vadnyugaton nem éppen meglepő. Marty elhatározza, hogy ha törik, ha szakad, megmenti a Dokit,
ezért megkeresi az időgépet, és irány a vadnyugat! Arra nem gondol, hogy az indiánok, és Biff
elődjei könnyen megkeseríthetik ottartózkodását, és ha az időgép meghibásodik, a XIX. századi
technikával szinte lehetetlen lesz megjavítani...

Vissza hozzád (2014)
DVD 4341
Rend.: Michael Hoffman
Szereplők: James Marsden, Michelle Monaghan, Luke Bracey. Időtartam: 113
perc
Az egykori középiskolai szerelmespár, Amanda Collier és Dawson Cole 20 év elteltével találkoznak
újra, egy közös barátjuk temetésén, amikor visszatérnek a kisvárosba, ahol a kamaszkorukat
töltötték. A keserédes találkozás feléleszti az első szerelem valójában soha ki nem aludt lángját.
De hamarosan arra is rá kell jönniük, hogy azok az erők is működnek még, amelyek annak idején
szétválasztották őket, sőt talán még erősebbek, mint annak idején. Az évtizedeken átívelő szerelmi
történet mesél az első szerelem múlhatatlan hatalmáról és arról is, hogy milyen nehézségekkel kell
megküzdeni, ha megkapjuk az a bizonyos hőn óhajtott második lehetőséget. Vajon az igaz
szerelem képes-e felülírni a múltat?

A visszatérő (2015)
DVD 4774
Rend.: Alejandro G. Inárritu
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson. Időtartam: 150
perc
A Visszatérő magával ragadó, hátborzongató alkotás egy férfi küzdelméről, a legyőzhetetlen élni
akarásról és a teljes esélytelenséggel is dacoló emberi szellemről. Amikor Hugh Glasst a kietlen
amerikai vadonban medve támadja meg, társa megtagadja a segítséget és sorsára hagyja a félholt
felfedezőt a dermesztően fagyos rengetegben. Glass azonban nem adja fel; dacolva a természet
és az ember kegyetlenségével őrületes kalandokat él túl. Egymaga vág keresztül hegyen, erdőn,
folyón
és
hómezőn,
hogy
bosszút
álljon.

A víz érintése (2017)
DVD 5507
Rend.: Guillermo del Toro
Szereplők: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Időtartam: 118
perc
A szigorúan őrzött kormányzati létesítményben takarítónőként dolgozó, magányos Elisa a
külvilágtól elzárva él. Élete azonban gyökeresen megváltozik, mikor munkatársnőjével felfedeznek
egy titkos kísérletet és annak alanyát: egy különös, kétéltű lényt, aki különös érzéseket ébreszt
Elisában. A film a hidegháborús Amerikában játszódó, szokatlan tündérmese.

Vizet az elefántnak (2011)
DVD 3417
Rend.: Francis Lawrence
Szereplők: Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz. Időtartam:
115 perc
Jacob állatorvos szeretett volna lenni, de élete egy váratlan fordulata egészen más irányba
fordította. Csatlakozik egy utazó cirkuszhoz. Ő és Marlena a gyönyörű műlovarnő egymásba
szeretnek. Ám a direktor, Marlena férje nem olyan ember, hogy könnyen elengedje, amit már
megszerezett magának. A haragja tomboló, bosszúja félelmetes. Így utaznak keresztül a húszas
évek Amerikáján, oldalukon Rosie-val, az idomíthatatlannak tűnő elefánttal, és a társulat megannyi
érdekes tagjával.

Vizsga két személyre (2013)
DVD 3883
Rend.: Paul Weitz
Szereplők: Tina Fey, Paul Rudd, Michael Sheen. Időtartam: 107 perc
A Princeton University felvételi biztosaként dolgozó Portia munkahelyén és otthonában egyaránt
pedáns életet él. Amikor főnöke bejelenti, hogy hamarosan nyugdíjba vonul, Portia előtt megnyílik
a lehetőség, hogy feljebb lépjen a ranglétrán. A nő munkája részeként ellátogat egy alternatív
középiskolába, hogy felmérje a helyi tanulókat, és újra találkozik a főiskoláról ismert Johnnal,
akiből időközben idealista tanár lett. A férfinak nemrég megakadt a szeme a tehetséges, de különc
Jeremiahn, a diák pedig talán nem más, mint Portia fia, akit a nő évekkel korábban titokban örökbe
adott
és
aki
most
a
Princetonon
szeretné
folytatni
a
tanulmányait.

Volt egyszer egy Venice (2017)
DVD 5500
Rend.: Mark Cullen, Rob Cullen
Szereplők: Bruce Willis, Jason Momoa, John Goodman. Időtartam: 90 perc
Steve Ford magánnyomozó élete teljesen összeomlik, amikor egy hírhedt alvilági banda ellopja
imádott kutyáját, Buddyt. Amennyiben viszont szeretné látni legjobb négylábú barátját, végre kell
hajtania minden őrültséget, amire a banda kéri… mindeközben egy bosszúszomjas szamoai
testvérpár, egy uzsorás ostoba bérencei és még egy rakás másik kétes fazon is a nyakában lohol.
Steve-et azonban semmi nem állíthatja meg abban, hogy visszaszerezze hőn szeretett
kiskedvencét.

Vonzások és állatságok (1996)
DVD 1946
Rend.: Michael Lehmann
Szereplők: Uma Thurman, Janeane Garofalo, Ben Chaplin. Időtartam: 93 perc
Abby, az okos és szellemes állatorvosnő saját rádióműsort vezet. Hangja annyira elbűvöli egyik
hallgatóját, a fotós Briant, hogy randizni hívja a lányt. De Abby csak akkor ilyen magabiztos, ha
állatokról beszélhet, a magánéletben csupa kishitűség. Inkább a szomszéd lányt küldi el maga
helyett a találkára. Noelle Abby ellentéte: sudár szőkeség, valódi bombázó, esze viszont csak
kevés van neki. Mi vár arra, aki makacsul másnak akar látszani? Csupa zsákutca és félreértés,
meg persze rengetek érzelmi kalamajka.

Vörös veréb (2018)
DVD 5533
Rend.: Francis Lawrence
Szereplők: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts.
Időtartam: 134 perc
Dominika Jegorova gyönyörű, ünnepelt prímabalerina. Amikor szárnyaló karrierjét derékba töri egy
súlyos sérülés, a lányra lecsap a Veréb Iskola, egy titkos orosz hírszerzési szolgálat, akik kivételes
fiatalokat tanítanak meg arra, hogyan használják fegyverként a testüket és elméjüket. A lány kiállja
a szadista kiképzést, és belőle válik a legveszedelmesebb Veréb, akit a program valaha produkált.
Dominika azonban mihamarabb ki akar szabadulni a kémek világából, hiszen saját és beteg
édesanyja élete is veszélyben forog, akárcsak egy amerikai CIA-ügynöké, aki minduntalan
győzködi: ő az egyetlen ember, akiben a lány megbízhat… de vajon fordítva is igaz ez?

A Wall Street farkasa (2013)
DVD 4017
Rend.: Martin Scorsese
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey. időtartam:
172 perc
A pénz sosem elég. Jordan Belfort becsületes tőzsdeügynökként kezdte pályafutását, de az
amerikai álom őt is utolérte. A 80-as évek végére az egyik legnagyobb brókercég tulajdonosa lett,
26 évesen heti 1 millió dollárt keresett. Az idáig vezető út azonban korrupcióval és tisztességtelen
üzletekkel kikövezett csábító hullámvasútnak bizonyult. Mert minél nagyobb volt a kísértés ő annál
többet akart, mit sem törődve az illegális üzelmekkel és a nyomában loholó FBI ügynökökkel. Még
több pénz, még több hatalom, még több nő és megint még több pénz: ez Jordan életfilozófiája. És
hogy a szerénység egy túlértékelt erény. Jordan és falkája azt sem tudták mit kezdjenek az
illegálisan megszerzett milliárdokkal, de vajon a jéghegy csúcsáról merre vezet az út?

Walter Mitty titkos élete (2013)
DVD 4022
Rend.: Ben Stiller
Szereplők: Ben Stiller, Shirley MacLaine, Adam Scott. Időtartam: 110 perc
Egyszer az életben mindenki ráérez a pillanatra, amikor abba kell hagynia az álmodozást, hogy a
kezébe vegye a sorsát… állítólag. Walter Mitty számára talán most van itt a pillanat. Fejben folyton
elképesztő kalandok hőse, a valóságban még a csinos kolléganőjét sem meri megszólítani. De jön
a fordulat! Egy elveszett fotó után nyomozva Walter őrült utazásra indul. Cápával bunyózik, ázsiai
hadurakkal tortázik, Nepálban kutat… a valóság váratlanul felülmúlja a képzeletet. Stiller egyszerre
rendezője és főszereplője ennek a különleges, vicces, látványos és szép történetnek… ami talán
jobb, mint a valóság.

Wanted (2008)
DVD 1734
Rend.: Timur Bekmambetov
Szereplők: Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman. Időtartam: 105
perc
A 25 éves Wesley Gibson született vesztes. Egy irodai kockában robotol, a főnöke óránként
megalázza, a barátnője semmibe veszi. Váratlanul Wes megtudja, hogy rég nem látott apját
brutálisan meggyilkolták. Ő lesz a következő, hacsak nem csatlakozik a Szövetséghez, a
fejvadászok titkos társaságához, mely felajánlja, hogy belőle is tökéletes gyilkost farag. Wes igent
mond. Fox irányításával az egykori aktatologatóból hamarosan villámgyors reflexekkel és
emberfeletti erővel rendelkező bérgyilkos lesz. Az első éles bevetés után rádöbben, hogy csak egy
valami nehezebb mások életének kioltásánál: rendbe rakni a sajátját.

War (2007)
Rend.: Philip G. Atwell
Szereplők: Jet Li, Jason Statham, John Lone. Időtartam: 99 perc

DVD 1164

Miután Jack Crawford FBI-ügynök társát brutálisan meggyilkolja Rogue, a hírhedt bérgyilkos, a férfi
megfogadja, hogy kézre keríti a gyilkost és személyesen áll bosszút partnere halálért. Azonban
Rogue-ot szinte elnyeli a föld és hosszú ideig nem ad életjelet magáról. Legközelebb három év
múlva bukkan csak fel, hogy véres maffiaháborút robbantson ki Chan, a kínai gengszter és Shiro, a
japán Yakuza-főnök között. Crawford még mindig nem tett le arról, hogy levadássza Rogue-t, így
egy speciális osztag élén beavatkozik az összecsapásokba. Ám amikor az üldöző és üldözött
végre szembesül egymással, kiderül, hogy Rogue egyáltalán nem az, mint aminek látszik.

Warcraft : a kezdetek (2015)
DVD 5049
Rend.: Duncan Jones
Szereplők: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster. Időtartam: 118 perc
Azeroth békés birodalma a háború szélére sodródik, civilizációjuk egy félelmetes megszálló fajjal
néz szembe: ork harcosok menekülnek haldokló otthonukból, hogy új hazát foglaljanak maguknak.
Amikor megnyílik az átjáró a két világ között, az egyik seregre pusztítás, a másikra
megsemmisülés vár. A szemben álló felek hőseinek összeütközése fogja eldönteni a családjuk,
népük, hazájuk sorsát. Így kezdődik a látványos eposz hatalomról és áldozathozatalról, amelyben
a
háborúnak
sok
arca
van,
és
mindenki
harcol
valamiért.

Waterworld (1995)
DVD 1431
Rend.: Kevin Reynolds
Szereplők: Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper. Időtartam: 130
perc
A Földet víz borítja, az emberiség roskadozó hajókon és úszó szigeteken küzd a túlélésért.
Vannak, akik még bíznak a mitikus „Szárazföld" létezésében és annak hollétét keresik. Köztük a
gonosz Deacon is, aki megtámadja az atollt, ahol Enola és nevelőanyja Helen is menedéket talált,
annak reményében, hogy valami nyomra bukkan ott. Amikor a titokzatos kalandor, Mariner, a harc
közepébe csöppen, rájön, hogy ez nem más, mint a jó és a gonosz közti küzdelem, melynek
színtere a nyílt tenger. Csak később fedi fel Elena bámulatos titkát, mely örökre megváltoztathatja
a világot.

Whiplash (2014)
DVD 4413
Rend.: Damien. Chazellea
Szereplők: Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser. Időtartam: 102 p.
Andrew Neiman, az ambiciózus fiatal jazzdobos minden vágya az, hogy elit zenei iskolája legjobb
növendéke legyen. Terence Fletcher, a vérfagyasztó módszereiről hírhedt oktató felfedezi
Andrewban a tehetséget, és áthelyezi őt elsőszámú zenekarába ezzel örökre megváltoztatva a
fiatal fiú életét. Azonban Andrew azon szándéka, hogy tökéletessé váljon, hamarosan mániává
fajul, kegyetlen tanára pedig készségei határára, és szinte az őrületbe hajszolja őt.

A WikiLeaks-botrány (2013)
DVD 4548
Rend.: Bill Condon
Szereplők: Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Anthony Mackie. Időtartam:
125 perc
Julian Assange és barátja elhatározzák, hogy górcső alá veszik a hatalmat gyakorlók kétes
tevékenységeit. Filléres büdzséből létrehozzák a WikiLeaks weboldalt, mely lehetővé teszi, hogy
név nélkül bárki publikálhasson olyan bizalmas adatokat, melyek az állami bűnözésre irányítják a
figyelmet. Publikációikkal globális diplomáciai viharokat okoznak. Munkakapcsolatuk és barátságuk
azonban megroppan, amikor birtokukba kerülnek az amerikai titkosszolgálat legnagyobb
diszkrécióval
kezelt
dokumentumai.

Wonder woman (2017)
DVD 5287, DVD 5288
Rend.: Patty Jenkins
Szereplők: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright. Időtartam: 135 perc
Az amazonok titkos szigeténél zuhan le a brit Steve Trevor gépe az első világháború idején. A
pilóta elmeséli a sziget lakóinak, hogy a világban véres háború dúl. A királynő lánya, Diana – akit
legyőzhetetlen harcossá képeztek ki - úgy érzi, véget kell vetnie a pusztításnak. A kegyetlen
küzdelemben a harcos hercegnő felfedezi a benne rejlő hatalmas erőt és ekkor szembesül valódi
sorsával is.

Woodstock a kertemben (2009)
DVD 2716
Rend.: Ang Lee
Szereplők: Demetri Martin, Dan Fogler, Emile Hirsch. Időtartam: 116 perc
1969 nyara. A Greenwich Village-ben lakberendezőként dolgozó Elliotra nagy hatással van a
melegjogi mozgalom. Ám kénytelen hazaköltözni a New York környéki Catskillsbe, mert basáskodó
szülei a családi motelt a teljes pusztulás szélére juttatták: az El Monacóra egy bank készül rátenni
a kezét. Amikor fülébe jut, hogy a szomszédos város mégsem ad engedélyt az ott tervezett
fesztivál megtartására, Elliot felhívja a szervezőket, felajánlja a családi motelt főhadiszállásnak,
hogy lendítsen a forgalmon, és megemlíti a szomszéd 600 hektáros birtokát is. A stáb beköltözik
az El Monacóba, és hamarosan másfél millió ember indul útnak a helyre, mely úgy írta be magát a
világtörténelembe: Woodstock.

X - akták - hinni akarok (2008)
DVD 1771
Rend.: Chris Carter
Szereplők: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet. Időtartam: 103
perc
Mulder és Scully visszatér. Az FBI egy emberét elrabolják, és ha ők nem segítenek, talán nem
sikerül megmenteni. A bűntényt ugyanis olyan különös, megmagyarázhatatlan jelenségek kísérik,
amelynek egyedül ők a szakértői. Egy vért könnyező pap azt állítja, lelki szemei előtt megjelent az
eltűnt, ám ott, ahova a társuk után kutatókat vezeti, más áldozatok testrészeit találják. A két
ügynök ismét a hihető és a hihetetlen határán egyensúlyozik, és nemcsak a saját nyugalmuk múlik
azon, hogy el tudják-e simítani a kettejük közti ellentéteket: hanem néhány ember élete is.

X-Men 1.5. A kívülállók (2000)
DVD 1606/1-2
Rend.: Bryan Singer
Szereplők: Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen. Időtartam: 100 perc
Mutánsok élnek köztünk. A genetika véletlene folytán különleges képességekkel születtek. Van
köztük, aki olvas mások gondolataiban, van, aki átsétál a falon, vihart támaszt, vagy ölni tud a
puszta tekintetével. Az emberek nem ismerik őket, ezért félnek tőlük. A mutánsok egy része pedig
retteg ettől a félelemtől: háborúra készül, mely a közönséges emberek és a mutánsok között zajlik
majd. Ám működik egy különleges intézet, ahol a rejtélyes X professzor maga köré gyűjti a
mutánsokat, képességeik irányítására tanítja őket, és föld alatti támaszpontján kiképez egy
különleges csapatot. Ők az X-Men, akik azt tartják fő feladatuknak, hogy megvédjék az
emberiséget saját rosszabb felétől: az emberellenes mutánsok bosszúhadjáratától.

X-Men 2. (2003)
DVD 1607/1-2
Rend.: Bryan Singer
Szereplők: Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen. Időtartam: 128 perc
X professzor iskolájának mutánsai örök veszélyben élnek. William Stryker ezredes, aki korábban
mutánsokon kísérletezett, a leghangosabb mutánsellenes. Embereivel elfoglalja az iskolát, és
offenzívát indít a professzor tanítványai ellen. A bajban a legváratlanabb helyről kapnak segítséget.
Magneto megszökik börtönéből és szövetséget ajánl Xavier professzornak. Elég egy szikra és
kirobban az első háború mutánsok és emberek között.

X-Men [3.] Az ellenállás vége (2006)
DVD 1605-1-2
Rend.: Brett Ratner
Szereplők: Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen. Időtartam: 100 perc
Az ellenállás felesleges: eljött a végső összecsapás ideje. Az ismerős mutánsok – a jók és a
gonoszak – meg az eddig ismeretlen hősök (köztük Angyal, Bestia, Buldózer és Kolosszus)
felsorakoznak , és megvívnak egymással. Forgalomba kerül egy vadonatúj gyógyszer, amellyel a
mutánsok megszabadulhatnak különleges képességeiktől és „normálissá” válhatnak. A békés
Xavier professzor és a mindig harcra kész Magneto másképpen gondolkodik a szerrről.
Másképpen gondolkodnak róla az emberek is, szerintük a mutánsokat rá kell kényszeríteni, hogy
használják.

X-men : az eljövendő múlt napjai (2014)
DVD 4245
Rend.: Bryan Singer
Szereplők: Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender. Időtartam:
126 perc
A több, egymást keresztező idősíkon bonyolódó történetben Xaiver professzor tanítványainak
nemcsak az emberekkel és az emberekben örök ellenséget látó mutánsokkal kell megküzdeniük immár robotokat is bevetnek ellenük. A sok mutánsnak és a sok harcnak egyetlen célja van: meg
kell akadályozni egy a jövőben készülő katasztrófát. De erre csak egyféleképpen van lehetőség:
meg kell változtatni a múltat. A mutánsok kénytelenek összefogni, mert különleges robotkatonák
vadásznak rájuk és az emberekre. Múlt és jövő együtt küzd ellenük, hogy végül egy gigantikus
csatában talán sikerüljön megfordítaniuk az idő menetét – és megmentsék a jelent!

X-Men : apokalipszis (2016)
DVD 5036, DVD 5037
Rend.: Bryan Singer
Szereplők: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence.
Időtartam: 138 perc
A sors ismét úgy akarja, hogy X Professzor, Magneto és Mistique útjai keresztezzék egymást.
Több ezer év után ugyanis felébred Apokalipszis, az első és leghatalmasabb mutáns, aki undorral
konstatálja, hogy a Földet az emberek uralják. Félelmetes erejével meg akarja tisztítani a bolygót,
hogy új világrendet hozzon létre. Küldetése sikerének érdekében elindul, hogy összegyűjtse négy
segédjét: egyikük Magneto lesz, aki Lengyelországban bujkálva próbált normális életet élni. X
Professzor iskolájában is véget ér az átmeneti nyugalom: a háborúban senki nem maradhat
semleges, a tehetséges diákokon múlik az emberiség sorsa.

X-Men : az elsők (2011)
DVD 3406
Rend.: Matthew Vaughn
Szereplők: James McAvoy, Michael Fassbender, Rose Byrne. Időtartam: 125
perc
Most végre megismerhetjük a mutánsok és emberek közti háború fantasztikus történetének első
fejezetét. X professzor és Magneto is volt valaha fiatal. Még nem voltak erejük teljében, nem tudták
pontosan, mire képesek, és nem voltak ellenségek. Sőt azt hitték, örökre barátok és
szövetségesek maradnak. Együtt hozták létre a mutánsok elit alakulatát, melynek első különleges
feladata: hogy megakadályozza a küszöbönálló III. világháború kitörését!

X-men : sötét főnix (2019)
DVD 5824, DVD 5825
Rend.: Simon Kinberg
Szereplők: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender. Időtartam:
109 perc
Egy űrbéli mentőakció során Jean Greyre titokzatos kozmikus erő csap le, amitől bolygónkra
visszatérve szuperképességei szinte korlátlanokká válnak. A lány képtelen ezt a mértékű erőt
kontrollálni, és egyre inkább kicsúszik lába alól a talaj. Jean olyanoknak árt, akik fontosak
számára, ez pedig lassan az X-Men összetartó erejét is kikezdi. A széthulló családnak újra
egyesülnie kell, ha nem akarják, hogy saját társuk okozza az emberiség pusztulását. (Az X-Men
saga zárófilmje.)

X-men kezdetek : Farkas (2009)
DVD 2233
Rend.: Gavin Hood
Szereplők: Hugh Jackman, Liev Schreiber, Danny Huston. Időtartam: 103 perc
Réges-régen, még X professzor színre lépése előtt, a mutánsok magányos, önpusztító és
zabolátlan életet éltek: nem fogadtak el semmilyen hatalmat maguk fölött. Amikor a Farkas
szerelme meghal, az első és egyetlen gondolata a bosszú, még akkor is, ha magánál sokkal
erősebb és ravaszabb ellenféllel, Victor Creed-del kell megküzdenie. Nem érdeklik a
következmények sem a kockázatok. A bosszú lehetőségét keresve eljut egy titkos katonai
laboratóriumba, ahol rajta próbálják ki a mutáns X-kísérletet. Az eredmény azonban mindenkit
meglep. Ahogy az is, hogy a kísérlet alanya többé nem hajlandó engedelmeskedni újjáteremtőinek,
hiszen ő egy egészen más, titkos célból hagyta, hogy élő fegyverré változtassák.

A zátony (2016)
Rend.: Jaume Collet-Serra
Főszereplő: Blake Lively. Időtartam: 83 perc

DVD 5085

Nancy egy titkos szörfparadicsomra bukkan, de hamarosan rá kell döbbennie, hogy nincs egyedül:
egy gyilkos cápa támadása után egy bóján keres menedéket. A part alig húszméternyire van,
mégis elérhetetlen. A vérszomjas vadállat elzárja a menekülési utat. Ha életben akar maradni, le
kell győznie a félelmét és összeszednie minden erejét és találékonyságát.

Zelig (1983)
Rend.: Woody Allen
Szereplők: Woody Allen, Mia Farrow. Időtartam: 72 perc

DVD 1397

Amerika imádja a szenzációkat, Leonard Zelig pedig maga a csoda. Úgy próbál menekülni élete
konfliktusaitól, hogy a lehető legtökéletesebben alkalmazkodik környezetéhez. Ez idővel olyan jól
megy neki, hogy képes lesz teljesen idomulni bárkihez, bármihez. A kaméleon-ember sokáig ébren
tartja az emberek millióinak érdeklődését. Az átváltozó-művészt tanulmányozó pszichiáternő
hamarosan az élettársa lesz az egyéniség nélküli embernek, akinek gyógyulási folyamatát egy
egész ország kíséri figyelemmel - és Zelig története igazán bővelkedik fordulatokban.

A zendai fogoly, avagy A királyi zűr (1979)
DVD 2940
Rend.: Richard Quine
Szereplők: Peter Sellers, Lynne Frederick, Elke Sommer. Időtartam: 104 perc
Ruritánia királya arról híres, hogy még soha életében nem ivott vizet. Nem csoda hát, hogy amikor
először erre kényszerül, azonnal belehal. Így a királyi korona két fia közül az idősebbre, Rudolf-ra
szállna, ha nem próbálná ezt az ármánykodó fivére megakadályozni. A gyilok már elő is van
készítve a trónörökös számára, amikor is belép a történetbe a hasonmása, Sydney, a jámbor
londoni bérkocsis.

Zene és szöveg (2007)
DVD 545
Rend.: Marc Lawrence
Szereplők: Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad Garrett. Időtartam: 104 perc
Először felkapnak, aztán lejárt lemez leszel, végül - ha lejjebb már nem süllyedhetsz - Alex
Fletcher szintjére jutsz. Mikor a slágerlisták üdvöskéje dalszerzésre kéri fel a 80-as évek
popsztárját, lehetőséget kínál a kiöregedett zenésznek, hogy visszakapaszkodjon a csúcsra. Csak
egy a gond: Alex a zene nyelvén kitűnően beszél, de távolról sem a szavak embere. Szerencsére
színre lép Sophie Fisher, az elbűvölő bejárónő, akinek veleszületett tehetsége van a
szövegíráshoz. Az újdonsült szerzőpáros hamar rájön, hogy a tökéletes szerelmes szám
megírásához nem árt szerelmesnek lenni.

A Zodiákus (2007)
DVD 700
Rend.: David Fincher
Szereplők: Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal, Robert Downey. Időtartam: 151 perc
San Franciscóban mindenki fél. A városban egy sorozatgyilkos szedi áldozatait: egyre ravaszabb,
kegyetlenebb módon végez áldozataival, egyre gúnyosabban küldi üzeneteit a város több
napilapjának, és már senki sem bízik benne, hogy a szadista gyilkos valaha rács mögé kerülhet.
Csak néhány rendőr, újságíró, köztük Paul Avery és egy halk szavú, ugyanakkor nagyon
tehetséges szerkesztőségi rajzoló bízik benne, hogy a normális agy az őrült gondolkodás fölé
kerekedhet. Elszántan, vadul és szenvedélyesen üldözik ellenségüket. Kezdetben
kötelességtudók, később elvakultak, végül már maguk is az őrület közelében járnak.

Zombieland. Gyilkos komédia (2009)
DVD 2772
Rend.: Ruben Fleischer
Szereplők: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone. Időtartam: 84
perc
Colombus, a neurotikus egyetemista megússza azt a járványt, amely az USA legtöbb lakójából
vérengző zombit csinált: mert már a járvány előtt is mindentől rettegett. A fegyvermániás,
csokizabáló macsó, Tallahassee a tökéletes ellentéte – és most míg együtt menekülnek, túl kell
élniük életük legrémesebb próbatételét: egymás társaságát. Összeismerkednek két lánnyal, akik
egész más eszközöket vetnek be a túlélés érdekében. Ám amikor négyszemélyessé szervezik a
csapatot, már nem biztosak, mi volna jobb: megbízni egymásban, vagy a zombik kitárt karjába
futni.

Zorro legendája (2005)
DVD 217
Rend.: Martin Campbell
Szereplők: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Raul Méndez. Időtartam:
125 perc
1850-ben Kalifornia már csak egy apró lépésre van attól, hogy az Egyesült Államok 31. szövetségi
állama lehessen. A nehéz helyzetet csak súlyosbítja a korrupt McGivens báró, aki számos tisztes
kaliforniai polgárt tesz nincstelenné ténykedése során. Csak Zorró, a titokzatos maszkos lovag az,
aki kisegítheti a bajból a helyieket. Don Alejandro feleségül vette a szépséges Elenát, fiuk, Joaquin
pedig már 10 éves. A kisfiú rajong a hős Zorróért és nem is sejti, hogy apja a titokzatos fekete
lovag. Elena viszont választás elé állítja férjét: vagy család, vagy hősködés.

Zoya (1995)
DVD 2150
Rend.: Richard Colla
Szereplők: Melissa Gilbert, Bruce Boxleitner, Diana Rigg. Időtartam: 170 perc
Oroszországban a királyi család sarja... Párizsban koldus... Amerikában vállalkozó. A királyi
családban eltöltött gyerekkora tragikus irányt vesz, amikor szüleit meggyilkolják az orosz
forradalomban. Nagymamájával Párizsba emigrálnak. Zoya-ra nélkülözés és a magány évei
várnak, mígnem találkozik a jóképű amerikai katonával, hozzámegy feleségül, és New York-ba
költözik. Házassága csodálatosan működik, és két gyönyörű gyermekük születik. Sajnos szerelme
áldozatául esik az 1929-es tőzsde krachnak. A boldogság keresése közben azonban még tartozik
egy utolsó gesztussal múltjának: vissza kell térnie Oroszországba, amely szívében mindörökre az
egyedüli otthont jelenti.

Zöld könyv : útmutató az élethez (2018)
DVD 5778
Rend.: Peter Farrelly
Szereplők: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Időtartam: 125
perc
Tony Lip egyszerű fickó, az a típus, akinek a problémamegoldó készsége kimerül az „előbb ütök és
csak aztán kérdezek” módszerben. Egy kis mellékes reményében elvállalja, hogy egy afroamerikai
zongorista, Don Shirley sofőrje lesz, aki Amerika déli államaiba indul turnézni, oda, ahol a helyiek
nem látják szívesen azokat, akiknek más a bőrszíne. Don kifinomult stílusa szöges ellentéte az
egykori kidobó ember nyers modorának, ám az út során rájönnek, van mit tanulniuk a másiktól.

Zöld Lámpás (2011)
DVD 3486
Rend.: Martin Campbell
Szereplők: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard. Időtartam: 109 perc
A végtelen és rejtélyekkel teli univerzumban évszázadok óta egy elit csapat őrzi a békét, a rendet
és az igazságot: a ZÖLD LÁMPÁS ALAKULAT. Amikor egy veszedelmes új ellenség, PARALLAX
az egész világegyetem elpusztítására készül, a csapatba most először egy emberi lényt is
beválasztanak, és attól kezdve a világ sorsa a vagány berepülőpilóta kezébe kerül. Hal gyorsan
megtanulja újonnan kapott, végtelen erejét használni. Hamar beleveti magát a küzdelembe: de ez
a mostani nagyobb mindennél, amit földi szem valaha látott.

A zsaruk becsülete (2007)
DVD 2883
Rend.: Gavin O'Connor
Szereplők: Edward Norton, Colin Farrell, Jon Voight. Időtartam: 125 perc
Megsebesül négy rendőr: kettő halálosan, kettő életveszélyesen. Egy New York-i drograzzia
tragikus következményei ezek, aminek a kivizsgálásával Ray Tierney nyomozót bízzák meg.
Tierney azonban nem csak emiatt áll kapcsolatban az üggyel: a tőrbecsalt rendőröket a bátyja
vezette, sógora pedig, aki szintén rendőr, gyakran velük járőrözött. Minél több bizonyíték kerül elő,
Ray és családtagjai között annál feszültebb lesz a viszony, és a testvéri kötelék is annál jobban
gyengül. Egy többgenerációs rendőrfamília tagjai a kőkemény valósággal és könyörtelen döntési
helyzetekkel szembesülnek – A zsaruk becsülete feltárja, hogy a törvény ellentétes oldalaira
kerülve miként szakad szét egy család.

Zsivány egyes : egy Star Wars történet (2016)
DVD 5186, DVD 5187
Rend.: Gareth Edwards
Szereplők: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn. Időtartam: 128 perc
Egy messzi-messzi galaxisban háború dúl. Félbehagyja a Halálcsillag tervezését Galen Erso, de a
Birodalom elfogja a tudóst és rákényszeríti a folytatásra. Kislánya, Jyn elmenekül és törvényen
kívüliként nő fel. Üzenetet kap, amelyben az apja beszámol a Halálcsillag biztonsági hibáiról. Jyn
és néhány lázadó veszélyes küldetésre vállalkozik. Jyn és néhány lázadó veszélyes küldetésre
vállalkozik, meg akarják szerezni a terveket, hogy legyőzzék a Birodalmat.

