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V. Henrik (1989)                                                                                                              DVD 63 
Rend.: Kenneth Branagh 
Szereplők: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Ian Holm. Időtartam: 132 perc  
 
A fiatal angol király, V. Henrik tapasztalatlan még az ország irányításához, ezért nem is csoda, 
hogy a nemesek és főpapok tanácsára területszerző háborút indít a frankok ellen. A király első 
nagy csatájában, éppen az ellenséges Frankhonban mutatja meg, hogy egyáltalán nem az a 
mások által irányított bábu. Henrik ugyanis lelkesedésével és önfeláldozásával nemcsak példát 
mutat harcosainak, de csapatai élén küzdve sikerül megfutamítania a túlerőben lévő ellenséget is. 
Nem sokkal később megismerkedik Katalinnal, a gyönyörű frank királylánnyal, és kettejük 
kapcsolata nem csupán az életüket, de a történelmet is más mederbe tereli. 

 

 
VIII. Henrik magánélete (1933)                                                            DVD 3512   
Rend.: Korda Sándor 
Szereplők: Charles Laughton, Merle Oberon, Robert Donat. Időtartam: 96 perc 
 
VIII. Henrik összesen hat feleséget „fogyasztott el”. Kettőtől elvált, egy meghalt, kettőt lefejeztetett 
és csak egy úszta meg, hogy egy fejjel kisebb legyen. Intrikák és hálószobatitkok Anglia 
leghíresebb uralkodójának életéből. A magyar származású, később világhírűvé vált filmes, Korda 
Sándor, akit az angol filmgyártás megújítójaként tartanak számon, ezzel a filmmel aratta első nagy 
sikerét. 

 

 

 
24 feketerigó (1989)                                                                              DVD 3381    
Rend.: Renny Rye 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Poirot fogorvosával vacsorázik egy kellemes londoni étteremben. A pincérnő különös vendégre 
hívja fel a figyelmüket. Mr Gascoigne, az idős festő étkezési szokásai drasztikusan megváltoztak 
az utóbbi héten. Nem sokkal később a festő meghal. Senki sem gyanakszik gyilkosságra, hiszen a 
művész már nagyon idős volt. Poirot azonban biztos benne, hogy bűncselekmény történt. A 
megoldás kulcsát pedig egy rigókról szóló gyerekvers szolgáltatja. 

 

 

 
28 héttel később (2007)                                                                          DVD 741    
Rend.: Juan Carlos Fresnadillo 
Szereplők: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner. Időtartam: 96 perc 
 
London lakosságát szabályosan megtizedelte a rage-vírus, illetve a vírus hatására dühöngő 
őrültekké változó betegek hordája. Az amerikai hadsereg azóta helyreállította a rendet, és a 
vesztegzár alá vont városba lassan visszatelepítik a lakosságot. A halálos kór azonban nem tűnt el 
végleg, csak átalakult. A fertőzött területen egy asszony túlélte a borzalmakat, és az orvosok 
alapos vizsgálat után visszaengedik a családjához. A vírus egy mutációja azonban felüti a fejét a 
nőben, és a horror folytatódik. 

 



 

 
39 lépcsőfok (1935)                                                                                DVD 616 
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim. Időtartam: 82 
perc (Alfred Hitchcock sorozat) 
 
A Mester e korai munkáját az egyik legjobb thrillereként tartják számon, mely az ártatlanul 
gyanúsított ember elkeseredett küzdelmét mutatja be, hogy bizonyítsa saját ártatlanságát. Ebben a 
tekintetben az utolsó Hitchcock-film, a Téboly előzményének is tekinthető. Richard Hannay 
Londonba látogató kanadai turista. Egy music hallban ismerkedik meg Annabella Smith-szel, aki 
titkos ügynökök elől menekül. Richard elrejti szobájában a nőt, akire rábukkannak üldözői és 
megölik. Richardnak meg kell találnia a gyilkosokat, hogy mentse saját életét. 

 

 
A 39 lépcsőfok (2008)                                                                        DVD 3282     
Rend.: James Hawes 
Szereplők: Rupert Penry-Jones, Lydia Leonard, David Haig. Időtartam: 85 perc 
 
Richard Hannay nemrég tért vissza Afrikából Angliába és kiábrándítóan szürkének, unalmasnak 
látja az otthoni életet. Egy reggel azonban betör a lakásába egy Scudder nevű titkos ügynök 
üldözőivel a nyomában, és egy kódolt dokumentumot bíz rá, mely megakadályozhatná a közelgő 
világháború kitörését. Hannay-t, az ártatlan és naiv átlagembert üldözőbe veszi a német titkos 
szolgálat, de az angol rendőrség is őt körözi Scudder megölése miatt. Addigi nyugodt élete 
mostantól kezdve egy elkeseredett hajszává válik. Miközben kétségbeesetten igyekszik eljuttatni a 
dokumentumot a brit titkos szolgálatnak, lázasan próbálja megfejteni a kódolt üzenetet. Többé nem 
bízhat senkiben, mert nem mindenki az, akinek mutatja magát.   

 

 
45 év (2015) – feliratos                                                                                              DVD 5245      
Rend.: Andrew Haigh 
Szereplők: Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James. Időtartam: 
91 perc (Ars Longa - Mesterfilmek) 
 
Kate és Geoff 45 éve élnek boldog házasságban. Pár nappal a házassági évfordulójuk előtt a férj 
múltjának egy eddig eltitkolt momentumára derül fény. Geoffet arról értesítik, hogy évtizedekkel 
ezelőtt eltűnt régi szerelmének holttestét megtalálták egy svájci gleccserbe fagyva. A felidézett 
emlék megzavarja az eddig tökéletesnek látszó harmóniát. Átértékelődik minden eltelt év, minden 
érzés, minden szó és mozdulat… 

 
 

 

 
1066 - királyok háborúja (2009)                                                           DVD 2348    
Rend.: Justin Hardy 
Szereplők: Frances Magee, Kate Ambler, Tim Pestler. Időtartam: 147 perc 
 
Az 1066. esztendőben járunk. Tostig Godwinson és III. Harald norvég király megtámadja Angliát. 
Két hétköznapi fiatal férfi, Tofi és Leofric olyan események sodrába kerülnek, amelyek egész 
Európa sorsát végképp megváltoztatják. Hazájuk védelmében, a két barát beáll II. Harold angol 
király seregébe és a stamford bridge-i csatában legyőzik a nagy viking hadsereget. De még mielőtt 
megünnepelhetnék a győzelmet, érkezik a hír, hogy Hódító Vilmos, Normandia hercege 
megtámadta Angliát és Sussex közelében már partra is szállt. Szülőfalujukat közvetlen támadás 
fenyegeti, ezért a két barát Hastings felé veszi az utat, hogy szembeszálljanak a kegyetlen 
betolakodókkal. Nem is sejtik, hogy a középkor legádázabb, legvéresebb csatája vár rájuk. 

 

 
1984 (1984)                                                                                                                  DVD 4615      
Rend.: Michael Radford 
Szereplők: John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton. Időtartam: 113 perc 
 
Winston Smith lázadó, a gondolatbűnöző, aki nem hajlandó elismerni, hogy a 2x2 a Párt akarat 
szerint lehet három vagy öt. A jövőben járunk. A Föld lakossága egy nukleáris konfliktust követően 
három országra oszlik, melyek állandó harcban állnak egymással. A totalitárius Óceániát a mindent 
látó Nagy Testvér kormányozza, fővárosa pedig Londonban van. Az egyéniség bárminemű 
megnyilvánulását szigorúan üldöző állam egyik polgára, Winston Smith, az Archívumok részlegén 
dolgozik hivatalnokként. Titokban naplót vezet, melyben leírja titkos vágyait. Egy nap 
megismerkedik a vonzó Juliával, aki az Igazság részlegén dolgozik. Megbeszélnek egy randevút 
annak ellenére, hogy ez tiltott tevékenységnek számít.  



 

 
Az ABC gyilkosságok (1992)                                                               DVD 3215 
Rend.: Andrew Grieve 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 102 perc  
 
Poirot levelet kapott, ABC aláírással, mely meghívó egy leendő gyilkosság helyszínére. Minden az 
írottak szerint történik: az adott időben meghal Mrs. Alice Ascher, Andover városában. Később egy 
újabb levél érkezik, s a benne írtaknak megfelelően egy B-betűs város B-betűs lakosa az áldozat. 
Majd a C és a D következik a szörnyű sorozatban. A rendőrség rá is bukkan Alexander Bonaparte 
Custra, a labilis idegzetű házaló ügynökre, aki minden esetben a gyilkosság helyszínén 
tartózkodott. Senki sem vonja kétségbe, hogy ő a beteg elme, aki a gyilkosságsorozat mögött áll - 
egyedül csak Poirot. 

 

 

 
Az Ackroyd gyilkosság (2000)                                                           DVD 2677     
Rend.: Andrew Grieve 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 99 perc  
 
Hercule Poirot a város bűnös fertőjéből kiköltözött Kings Abbottba, a nyugalmas és szürke angol 
kisvárosba, hogy visszavonuljon. A vidéki élet nem Poirotnak való. Persze, az elsőre unalmasnak 
tűnő kisvárosban a felszín alatt több gonoszság, féltékenység és viszály lapul, mint az ókori 
Rómában. Amikor rejtélyes módon meggyilkolják Roger Ackroydot, a környék leggazdagabb 
iparmágnását, Poirot "kénytelen" ismét munkába állni. Gyanúsított akad bőven, de sajnos újabb 
áldozatok is, akik a mesteri tervet kidolgozó gyilkos útjában álltak. 

 

 

 
Az alibi (2007)                                                                                     DVD 3368     
Rend.: Moira Armstrong 
Szereplők: Geraldine McEwan, Richard Armitage, Camille caduri. Időtartam: 93 perc (Marple) 

 
Gwendának senkije sincsen a világon Miss Marple-n kívül. Amikor feleségül kéri Mr. Argyle, a 
történész, túláradó örömmel várja a nagy eseményt és természetesen barátnőjét is meghívja rá. 
Gwenda boldogan mutatja be jövendőbelijét és annak felnőtt gyermekeit Miss Marple-nek, de az 
estét megzavarja egy váratlan látogató. Amit Dr. Calgary, az Északi Sarkról visszatért kutató a 
családdal közöl, az fenekestől forgatja fel az idillt és meghiúsítja Gwenda álmát. Az esküvőt a 
vőlegény lemondja és hamarosan még egy haláleset is történik. Dr. Calgaryt bántja, hogy így 
felkavarta egy nyugodt család életét, és elhatározza, hogy rendbe teszi, amit elrontott. Ehhez 
persze jól jön Miss Marple hathatós segítsége is.  

 

 
Amnézia (2014)                                                                                                        DVD 4383          
Rend.:  Rowan Joffe 
Szereplők: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong. Időtartam: 88 perc 
 
Christine minden nap újra kezdi az életét. Reggel egy idegen férfi mellett ébred, megrémül, és amit 
hall, még jobban összezavarja. A férfi ugyanis elmondja neki, hogy egy autóbaleset során olyan 
sérülést szenvedett, melynek következtében minden éjjel törlődik a memóriája. De van, amit még a 
férj sem sejt. Egy ideje ugyanis egy pszichiáter kezelni kezdte a nőt – és az ő biztatására, titokban 
vezetett videónapló mégis lehetővé teszi, hogy a lassan éledő emlékképek megmaradjanak. 
Christine előtt egyre több régi részlet dereng fel – és az élet, ami fokozatosan összeáll belőlük, 
egészen más, mint amit a férje mesél neki. Talán semmi sem igaz. Talán semmi sem úgy van, 
ahogy mondják. 

 

 
Az angol aki dombra ment fel, de hegyről jött le (1995)                      DVD 4634    
Rend.: Christopher Monger 
Szereplők: Hugh Grant, Tara Fitzgerald, Colm Meaney. Időtartam: 92 perc 
 
Miközben a kontinensen javában dúl az első világháború, két angol térképész érkezik az eldugott 
kis walesi faluba, Ffynnon Garwba. Reginald Anson és George Garrad feladata, hogy megmérje a 
falu mellett emelkedő hegy magasságát. A mérés megdöbbentő eredményt hoz, kiderül, hogy a 
falu büszkesége, a környék földrajzi nevezetessége tizenöt lábbal alacsonyabb a hivatalos 
értékhatárnál, így csak dombnak minősül, és emiatt nem kerül fel a térképre. A különc helybeliek 
azonban nem hagyják annyiban a dolgot, egy emberként fognak össze a hegyük védelmében. 

 



 

 
Anne Frank naplója (1987)                                                                     DVD 993   
Rend.: Gareth Davies 
Szereplők: Katharine Schlesinger, Christopher Benjamin, Emrys James. 
Időtartam: 124 perc 
 
Anne, a nácik által megszállt Hollandiában élő zsidó származású lány tizenharmadik 
születésnapjára egy naplót kapott ajándékba. Egy képzeletbeli barátnőjének címezte bejegyzéseit. 
1942 júliusában nővére, Margot, behívót kapott a munkatáborba. A család a bujkálás mellett 
döntött, így az apa egykori irodaépületének Anne által "Hátsó traktusként" emlegetett részébe 
költöztek. A bujkálásban Otto Frank négy korábbi dolgozója segítette őket. Anne folyamatosan írta 
bejegyzéseit a családjáról, érzéseiről, a titkos "Hátsó traktus" mindennapi életéről.  

 

 
Az anomália (2014)                                                                                                  DVD 4303    
Rend.: Noel Clarke 
Szereplők: Ian Somerhalder, Alexis Knapp, Noel Clarke. Időtartam: 93 perc 
 
Ryan Reeve-et, az egykori katonát elrabolják, és egy furgon hátuljába tuszkolják, ahol magához 
térve fogalma sincs, hogy került oda. Miközben azzal vádolják, hogy elrabolt egy gyereket, a 
férfinak mindössze 9 perce és 47 másodperce van arra, hogy megtalálja a megoldást, mielőtt újra 
elveszíti eszméletét. Ilyen elképesztő körülmények között, az idő szorításában kell választ találnia 
az emlékezetkiesése mögött rejlő rejtélyre, mielőtt még nem késő. 

 

 

 
Az áruló (1984)                                                                                      DVD 2034    
Rend.: Stephen Frears 
Szereplők: John Hurt, Tim Roth, Laure Del Sol. Időtartam: 94 perc 
 
Willie Parker, a maffiózóból lett besúgó álnéven Spanyolország egy kis falujában kezd új életet. Tíz 
év nyugalom után azonban régi bűntársai rátalálnak, és egy profi bérgyilkost küldenek utána. Bár 
sikerül elrabolnia Parkert, innentől kezdve semmi sem úgy történik, ahogy azt eltervezték. Egy 
spanyol rendőr ered a nyomukba, aki úgy tűnik előre látja minden lépésüket. Folyamatosan 
zaklatja őket egy Maggie nevű nő, akinek a szeretőjét ők tették el láb alól. Amiről azt hitték, hogy 
hétköznapi rutinmunka lesz, arról hamarosan kiderül, hogy kemény lelki megpróbáltatás, mert 
Parker folyamatosan szembesíti fogvatartóit visszás szerepükkel és valódi énjükkel. 

 

 

 
Attila, a hun (1996)                                                                               DVD 2160    
Rend.: Mark Hedgecoe 
Szererplők: Rory McCann, Kevin Eldon, Michael Maloney. Időtartam: 50 perc 
(Harcosok) 
 
A korai 5. században, egész Európa és Ázsia sorsa egy ember kezében volt. Ez a férfi volt Attila 
akit Isten Ostorá-nak is neveztek. Attila hírhedt volt ambíciójáról és irtózatos kegyetlenségéről 
ugyanakkor okos és taktikus vezetőként  rengeteg ember csodálatát és támogatását nyerte meg. 
Amikor megsemmisítő vereség fenyegette csapatait, olyan döntéseket hozott, amelyekkel 
meglepte az ellenfeleket egész csaták végkimenetelét változtatva meg. Hatékony támadásai 
rettentően szétzilálták  az egész római birodalmat.  

 

 

 
Balhüvelykem bizsereg (2005)                                                            DVD 1593    
Rend.: Peter Medak 
Szereplők: Geraldine McEwan, Greta Scacchi, Charles Dance. Időtartam: 93 
perc 
 
Thomas Beresford fontos és bizalmas állami állást tölt be, miközben felesége, Tuppence otthon ülő 
háziasszony és önbizalomhiánnyal küzd. Nagynénjükhöz igyekeznek látogatóba az idősotthonba. 
Ada néni másnapra meghal, egy másik hölgy pedig eltűnik az otthonból. Thomast teljesen leköti 
munkája, de Tuppence elhatározza, végére jár a rejtélynek, melynek szálai Farell St. Edmundba 
vezetnek. Szerencsére Miss Marple is vele tart utazása során. Bátorítja és segít neki a 
nyomozásban. 



 

 
Banki meló (2007)                                                                                DVD 1705   
Rend.: Roger Donaldson 
Szereplők: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore. 
Időtartam: 107 perc 
 
Terry Leather és rafkós haverjai nem tartoznak éppen a londoni bűnözők krémjéhez. Amikor a 
gyönyörű Martine Love megbízza őket, hogy rámolják ki a helyi bank széfjét, a kispályás 
rosszfiúknak beindul a fantáziája. Csak arra nem számítanak, hogy a rablás valódi indítéka akár az 
életükbe is kerülhet. Egy olyan összeesküvésbe keverednek, aminek a Fekete Hatalom vezetőitől 
kezdve a brit titkosszolgálaton, a rendőrségen és egy pornócézáron át egészen a királyi családig 
vezetnek a szálai. 

 

 
Bérgyilkosok viadala (2009)                                                                DVD 2449    
Rend.: Scott Mann 
Szereplők: Robert Carlyle, Kelly Hu, Ving Rhames. Időtartam: 92 perc 
 
Hétévente a világ harminc legjobb bérgyilkosa összeméri erejét egy mit sem sejtő városkában 
rendezett bajnokságon. A győztes óriási pénzjutalmat kap, a versenynek pedig csak egyetlen 
szabálya van: ölj, vagy halj meg! Dúsgazdag szerencsejátékosok zártláncú tévéadáson követik 
nyomon a küzdelmet, melynek minden résztvevője azért harcol, hogy ő legyen az utolsó és 
egyetlen életben maradó játékos. 

 

 
Bérgyilkost fogadtam (2018)                                                                              DVD 5739    
Rend.: Tom Edmunds 
Szereplők: Tom Wilkinson, Aneurin Barnard, Freya Mavor. Időtartam: 87 perc 
 
William tizedik sikertelen öngyilkossági kísérlete után úgy dönt, inkább egy profira bízza a dolgot, 
felbérel hát egy idősödő bérgyilkost. A szakember egy hétre vállalja a melót, és olyan magabiztos, 
hogy pénzvisszafizetési garanciával. William azonban nem tud sokáig maradéktalanul örülni 
annak, hogy hamarosan holtbiztosan a másvilágra küldik, ugyanis váratlanul találkozik álmai 
nőjével, és úgy tűnik, megboldogulás nélkül is boldog lehet. A bérgyilkost azonban már nem lehet 
leállítani, így nincs más hátra, menekülni kell… 

 

 

 
A Bertram Hotel (1987)                                                                           DVD 365 
Rend.: M. McMurray 
Szereplők: Joan Hickson, Caroline Blakiston, Helena Michell. Időtartam: 106 
perc (Miss Marple történetei) 

 
Londonban járunk az 1950-es években. Miss Marple a hangulatos Bertram hotelben 
vendégeskedik. Fiatal lányként többször megfordult a szállodában, és nagyon szerette a 
hangulatát. Éppen ezért örömmel látja, hogy a hosszú évek alatt semmi sem változott. Sőt, mintha 
minden túlontúl is tökéletes lenne. Az idős hölggyel azonos időben érkezik a hotelbe egy feltűnő 
jelenség, Bess Sedgwick. Ugyanitt száll meg Luscombe ezredes gyámlányával, Elvirával. Bess 
megdöbben a két vendég érkezésén, és ez felkelti Miss Marple kíváncsiságát.  

 

 
A Bertram szálló (2007)                                                                       DVD 3369    
Rend.: Dan Zeff 
Szereplők: Geraldine McEwan, Francesca Annis, Emily beecham. Időtartam: 93 perc (Marpl) 

 
Miss Marple utoljára fiatal lányként járt a csodálatos luxusszállodában, a Bertram hotelben. 
Álmélkodva állapítja meg, hogy itt semmi nem változott az évtizedek során. A szalonok gyönyörű 
bútormásolatokkal vannak telezsúfolva, a falakat értékes műkincsek kópiái borítják. Egyszer csak a 
szokásos nyüzsgés különös fordulatot vesz: a festmények a falon felcserélődnek, egy értékes 
nyakék eltűnik, összecserélődik a hölgyek kalapja, majd valakit holtan találnak a tetőn… Miss 
Marple kénytelen alaposabban körülnézni a szállodában, hogy kiderítse, mi történt. A rejtély 
természetesen megoldódik, Miss Marple pedig keserűen állapítja meg: ez mégsem az a Bertram 
szálló, amit ő hajdan megismert.   



 

 
Bíborsivatag (1954)                                                                              DVD 2058    
Rend.: Robert Parrish 
Szereplők: Gregory Peck, Win Min Than, Brenda De Bazine. Időtartam: 100 
perc 
 
A II. világháború befejezése előtt járunk. Bill Forrester repülőszázad-parancsnok már több vakmerő 
küldetést hajtott végre vadászrepülőgépeivel Burma felett. Forrester keresi a halált, követni akarja 
feleségét, aki nászéjszakájukon bombázás áldozatául esett. Amikor egy napon rutinrepülésre indul 
kétfős legénységével, hajtóműhiba miatt a gép lezuhan a dzsungelben ellenséges területen. Két 
társa a katasztrófában súlyosan megsérül. Az esélyek nem túl bíztatóak: két sebesülttel, élelem 
nélkül, egy kis adag vízzel kell átkelnie a burmai sivatagon. 

 

 
Billy Elliot : a musical (2014) – feliratos                                                              DVD 5086  
Rend.: Stephen Daldry, Sulivan, Brett 
Szereplők: Elliott Hanna, Ruthie Henshall, Deka Walmsley. Időtartam: 162 perc 
 
Az 1984/85-ös bányászsztrájk idején, egy észak angliai bányavárosban játszódó történet a kis Billy 
útját követi nyomon, ahogy a boksziskolát hátrahagyva balett órákat vesz, és akkora lelkesedéssel 
veti bele magát a táncba, amely nem csupán családját és az egész várost inspirálja, de az ő életét 
is örökre megváltoztatja. A 2000-es film alapján készült musicalt most a  londoni Victoria Palace 
Theatre előadásában látható. 

 

 

 
Az a bizonyos első év (2012)                                                               DVD 3730 
Rend.: Dan Mazer 
Szereplők: Rose Byrne, Anna Faris, Rafe Spall. Időtartam: 94 perc 
 
Az ambiciózus Nat és az írói álmokat dédelgető Josh két teljesen különböző személyiség, 
kapcsolatukat mégis idilli boldogság övezi. A mesébe illő esküvőt azonban nem mindenki fogadja 
az alkalomhoz illően. Mind a család, mind pedig a barátok kétkedéssel viszonyulnak a frigyhez, és 
nem jósolnak hosszú jövőt a két szerelmesnek. A házasság első éve számtalan kihívást tartogat 
Nat és Josh számára, és az összeszokás időszakát egy roppant kínos kérdés bonyolítja. Vajon 
tényleg az életre szóló Igazit választották? Miközben Nat és Josh a választ keresik, olyan szerelmi 
alternatívák bukkannak fel életükben, mint az ex-barátnő Chloe és az új munkatárs Guy.  Az 
évforduló közeledtével egyikőjük sem akarja feladni a házasságot, de közben egyre csak felteszik 
maguknak a kérdést: ez tényleg ennyire bonyolult lenne? 

 

 
Bob, az utcamacska (2016)                                                                                  DVD 5219    
Rend.: Roger Spottiswoode 
Szereplők: Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt. Időtartam: 99 
perc 
 
Utcazenészként tengeti az életét James Bowen Londonban. A valaha jobb napokat látott 
fiatalember igyekszik kilábalni drogfüggőségéből. Egyik nap vörös macskát talál a konyhájában. 
Mivel az állat megsebesült, befogadja egy időre. Bob társasága pedig arra ösztönzi, hogy rendbe 
tegye az életét. 

 

 

 
Bovaryné (1991)                                                                                      DVD 997    
Rend.: Tim Fywell 
Szereplők: Frances O'Connor, Hugh Bonneville, Eleen Atkins. Időtartam: 154 
perc 

 
Charles Bovary, a nemrég megözvegyült vidéki orvos feleségül veszi Emmát, egy parasztgazda 
szép és nagyravágyó lányát. Emmának már az esküvő után rá kell jönnie arra, hogy férjében nem 
találja meg a szenvedélyt, amire vágyott. Kiábrándul tutyimutyi férjéből, romantikára vágyik. 
Sikertelenül próbál kitörni a hétköznapok szürke egyhangúságából. Mivel felesége folyton 
gyengélkedik, Bovary úgy gondolja, levegőváltozásra van szüksége. Yonville-be költöznek, ahol 
Emma más férfiakhoz menekülve keresi az életéből hiányzó szenvedélyt. 



 

 
Brian élete (1979)                                                     DVD 795/1-2, DVD 5740    
Rend.: Terry Jones 
Szereplők: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam. Időtartam: 90 perc 
 
I.sz. 33-ban járunk. Júdeában a gőgös rómaiak próbálnak rendet teremteni, kevés sikerrel. A 
változás szele fújdogál: csak úgy nyüzsögnek itt a megváltók és a bennük feltétel nélkül hívők. A 
kavarodás közepén Brian Cohen áll, aki egy betlehemi istállóban született, és akit a sorozatos 
véletleneknek köszönhetően az új messiásnak hisznek. Pythonék széles palettán, több szerepben 
csillogtatják meg tehetségüket. Kifiguráznak mindent és mindenkit, legyen az exleprás, Pilátus, 
civakodó forradalmár, őrült próféta, vallási fanatikus, római centurio. 

 

 

 
Bridget Jones babát vár (2016)                                                                       DVD 5136             
Rend.: Sharon Maguire 
Szereplők: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey. Időtartam: 118 perc 

 
Bridget Jones „boldogan él, amíg meg nem hal terve nem igazán úgy alakul, mint várta: miután 
szakít Mark Darcyval, a negyvenes szingli úgy dönt, hírproduceri munkájára koncentrál, és régi-új 
barátokkal veszi körül magát. Kupidónak azonban más tervei vannak bohókás hősnőnkkel: Bridget 
összeakad egy Jack nevű, jóképű amerikaival, aki úgy udvarol, ahogy Mr. Darcy soha. Aztán jön a 
váratlan fordulat: Bridget teherbe esik és eggyel több apajelölt van, mint kellene... 

 

 

 
Bronson (2008)                                                                                    DVD 3280 
Rend.: Nicolas Winding Refn 
Szereplők: Tom Hardy, James Lance, Matt King. Időtartam: 92 perc 
 
Michael Peterson egész életében arról álmodozott, hogy híres lesz. A forrófejű, huszonkét éves 
srác úgy gondolta, ennek legegyszerűbb módja, ha kirabol egy postahivatalt. Azonban gyorsan 
elfogták, és hét év börtönbüntetésre ítélték. Végül több mint harmincnégy évet töltött rács mögött, 
ebből harmincat magánzárkában. A hollywoodi sztár, Charles Bronson nevet is itt vette fel. 
Hírnevét fékezhetetlen természetével, túszejtő akcióival szerezte. Az Egyesült Királyság 
legerőszakosabb rabjaként tartották számon, aki nemcsak a fegyőrökre, de a társaira nézve is 
állandó veszélyt jelentett.   

 

 
Bugsy Malone (1976)                                                                                             DVD 5353    
Rend.: Alan Parker 
Szereplők: Jodie Foster, Scott Baio, Florrie Dugger. Időtartam: 89 perc 
 
New York, 1929. Bugsy Malone, a szimpatikus helyi vagány csavaros észjárásával mindig jól 
megélt abból, hogy a város két maffiafőnökét Kövér Samet és Dandy Dant egymás ellen kijátsza 
és végül ő nyúlja le a zsíros megbízatásokat. Ám számításába ezúttal hiba csúszik, ugyanis 
szerelmes lesz és innentől kezdve a józan ész odavész. Pechjére épp e kritikus időszak alatt tör ki 
a város történetének legnagyobb gengszterháborúja, melyben neki is ki kell vennie a részét. Vajon 
sikerül-e neki szívszerelmével Hollywoodba szöknie és túlélnie azt a tűzpárbajt, melyben egy 
egész mulató válik áldozatává a hatalmas tejszínhab-lövöldözésnek? Ez a filmtörténet eddig 
egyetlen kizárólag gyerekszereplőkkel eljátszott gengszterfilmje. 

 

 
Bűn és bűnhődés (2002)                                                                        DVD 712 
Rend.: Julian Jarrold 
Szereplők: Kate Ashfield, John Simm, Ian McDiarmid. Időtartam: 180 perc 
 
Szentpétervár 1856. Folyamatos zavargások törnek ki a városban. A rendőrbíró, Porfiry feladata, 
hogy minél hamarabb felszámolja a csőcselék rendbontásait, és végére járjon egy borzalmas 
gyilkosságnak, amit az uzsorás asszony, Alena és húga Elizaveta ellen követtek el. Raszkolnyikov 
felhívja magára a rendőrbíró figyelmét éles elméje, anarchista gondolkozása miatt. 

 



 

 
Bűnös szerelem (2007)                                                                        DVD 2459    
Rend.: Clare Beavan 
Szsereplők: Geraldine Somerville, Elizabeth McGovern, Christopher Malcolm. 
Időtartam: 89 prec 

 
Nemrég fejeződött be a második világháború. Daphne du Maurier, a híres és irigyelt írónő 
boldognak tűnő házasságban él férjével és gyermekeivel. Nem sokkal később megismerkedik a  
szenvedélyes amerikai nővel Ellen Doubleday-el, aki a kiadójának a felesége. Bár Ellen 
megismerése Daphnét egy új könyv megírására ösztönzi, de mélyen legbelül úgy érzi, valami 
hiányzik az életéből. Az érzelmek vihara ebben a furcsa időben sodorja a híres és elismert 
színésznő Gertrude Lawrence karjaiba, akivel megtanulja végre, mi is az igazi szenvedély. 

 

 
Büszkeség és balítélet (1995)                                                           DVD 71/1-3 
Rend.: Simon Langton    
Szereplők: Colin Firth, Jennifer Ehle, David Bamber. Időtartam: 312 perc 
 
„Általánosan elfogadott igazság, hogy egy egyedülálló férfi, akinek nagy vagyona van, feleséget 
akar.” Jane Austen regényéből készült sorozat az idilli angol Regency korba visz vissza, egy vidéki 
kúriába, a meseszép Shropshire-be, ahol Mr és Mrs Bennett azon igyekeznek, hogy öt leányukat 
méltóképp kiházasítsák. A leány pedig, lehet bármily szép és okos, kellő hozomány híján bizony 
kevés kilátása lehet a házasságra. A lányok közül Elizabeth a legfigyelemreméltóbb teremtés, ami 
a szomszédban vendégeskedő Mr. Darcynak is feltűnik. Ám Elizabeth büszke és okos teremtés, 
Darcy pedig gőgös, rátarti ember. 

 

 

 
Büszkeség és bányászélet (2014)                                                                   DVD 4502    
Rend.: Matthew Warchus 
Szereplők: Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West. Időtartam: 120 perc 
 
1984 nyarán járunk – azaz pontosan akkor, amikor az Egyesült Királyságban az okkal Vasladynek 
gúnyolt Margaret Thatcher van hatalmon, a Bányászok Szakszervezete pedig sztrájkba fog. A 
londoni Büszkeség Menete néhány lelkes aktivistája úgy dönt, a bányászok ügye mellé áll, 
csakhogy van egy kis bökkenő: a konzervatív nézeteket valló szakszervezet bár minden 
segítségnek örül, de a szivárványzászlós csapattal nem tud mit kezdeni. Az aktivisták ettől 
azonban nem hátrálnak meg. Éppen ellenkezőleg: megkerülve a bürokráciát egyenesen a 
bányászokhoz fordulnak. Egy minibuszon útra kelnek egy wales-i bányászfaluba, hogy 
adományaikat személyesen adják át. A két, egymáshoz látszólag semmiben sem hasonlító 
közösség találkozása meglepő fordulatokat hoz. 

 

 
Camelot – Gawain és a Zöld lovag (1983)                                         DVD 3769  
Rend.: Stephen Weeks 
Szereplők: Sean Connery, Miles O’Keeffe, Cyrielle Cleire. Időtartam: 102 perc 
(Hollywood movie classics) 
Az Artúr-legendák egyik legrégebbi története a Sir Gawain és a Zöld lovag legendája. Camelot 
királyságba újév napján tetőtől talpig zöldbe öltözött, zöld bőrű lovag érkezik egy fejszével a 
kezében. Kihívást intéz az egybegyűltekhez: bárki lecsaphatja a fejét a fejszével, de egy évvel és 
egy nappal később vállalnia kell a viszonzást. Sir Gawain, a Kerekasztal lovagja nem várja meg, 
amíg Artúr király felel a kihívásra, hanem vállalkozik a próbára. A Zöld Lovag azonban nem hal 
meg, amikor Gawain a fejét veszi, hanem emlékezteti a fogadalmára. A lovag nem akar hitszegővé 
válni és egy év elteltével útnak indul, hogy felkutassa a Zöld Lovagot. Útközben ki kell állni a 
tisztaság és bátorság, a lovagiasság és szerelem legnagyobb próbatételeit 

 

 
Camille – Egy halhatatlan szerelem története (2008)                       DVD 2503   
Rend.: Gregory Mackenzie 
Szereplők: Sienna Miller, James Franco, David Carradine. Időtartam: 88 perc 
 
Camille Kentucky legédesebb és legboldogabb fiatalasszonya: éppen most házasodott össze élete 
szerelmével, Silas-szal . Ám az ifjú férj múltja korántsem makulátlan, afféle rosszfiúként számos 
ellenséget gyűjtött magának, épp a nászút segítségével szeretne Kanadába szökni. Camille hisz 
abban, hogy a Niagara-vízeséshez vezető útjuk alatt Silas megváltozik, úgy dönt, semmi sem 
állíthatja meg őket – még a halál sem. 

 



 

 
Cipruskoporsó (2003)                                                                             DVD 447 
Rend.: David Moore 
Szereplők: David Suchet, Paul McGann, Elisabeth Dermot. Időtartam: 93 perc 
 
A gyönyörű ifjú hölgy, Elinor Carlisle kettős gyilkosság vádjával áll a bíróság előtt. A vád szerint 
méreggel meggyilkolta gazdag nagynénjét, Laura Welmant és szerelme csábítóját, Mary 
Gerrardot. A bizonyítékok még Poirot szerint is cáfolhatatlanok, de mégis elkezd benne mocorogni 
a kétség és agyában elkezdi összeállítani a gyilkosság egy egészen más verzióját. Sok ideje nincs, 
hogy megtalálja az igazi gyilkost, mert Elinorra már vár az akasztófa. 

 

 

 
A claphami szakácsnő esete (1989)                                                  DVD 3376    
Rend.: Edward Bennett 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc (Poirot) 
 
Poirot-t bagatell üggyel akarják megbízni: egy vidéki család eltűnt szakácsnőjét kellene 
megtalálnia. Csakis becsületből vállalja az ügyet. Maga is ínyenc lévén tudja, hogy egy jó 
szakácsnő kincset ér. A nyomozás során a vidéki Anglia egyszerű és néha együgyű lakóival kell 
zöldágra vergődnie. A végeredmény azonban felülmúl minden várakozást. Poirot nem csak a 
szakácsnőt keríti elő, de néhány más, országos horderejű ügyre is fényt derít. 

 

 

 
Cortez (1996)                                                                                         DVD 2161     
Rend.: Mark Hedgecoe 
Szereplők: Brian McCardie, Alec Newman, Ramon Tikaram. Időtartam: 50 perc 
(Harcosok) 
 
Hernando Cortez harcos és hódító volt. Ravasz, kreatív ember hírében állt, akit rendkívüli 
becsvágy és hihetetlen elszántság hajtott előre, ugyanakkor messze volt a tökéletes embertől. 
Galád és képmutató személyisége Istent és az aranyat egyaránt imádta. Az amerikai kontinensre 
érkezve Cortés sikeresen használta ki egymás ellen az őslakos népek ellentéteit majd bravúrosan 
átvezette a dzsungelen és a Mexikói hegyeken a mindössze 500 katonából álló seregét. Célját 
elérve, megtámadta és legyőzte az Új Világ legnagyobb és legvéresebb civilizációját. 

 

 
Családom és egyéb állatfajták (2005)                                                  DVD 972  
Rend.: Sheree Folkson 
Szereplők: Eugene Simon, Imelda Stauton, Tamzin Merchant. Időtartam: 88 
perc        
 
Az esős Angliában élő Durell család minden vágya egy kis napsütés, így Korfura költöznek. A 
különc és excentrikus család élén a konyhaművész Mrs. Durell áll, akinek szeszélyeit nem mindig 
könnyű elviselni. Ám gyermekei sem tekinthetők átlagosnak: a legidősebb fiú, Larry avantgarde 
írónak készül, a második fiú, Leslie fegyvermániás, az egyetlen lány, Margo pedig szédületes 
sebességgel cserélgeti a hódolóit. A kalandok középpontjában mégis a 12 éves Gerald áll, akinek 
figyelmét a tanulás az élővilág csodái kötik le. Szünet nélkül tanulmányozza a legfurcsább 
élőlényeket köztük a saját családját. 

 

 
A csalás (1931)                                                                                     DVD 2127   
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: Helen Haye, Edmund Gwenn, Phyllis Konstam. Időtartam: 80 perc 
(Sir Alfred Hitchcock sorozat) 
 
Kié a kérdéses föld? Évezredek óta konfliktushelyzetet teremt a tulajdonlás kérdése a világ minden 
táján. Melodramatikus családi konfliktus vidéken – a történet két gazdag iparosfamília 
rivalizálásáról szól. Mikor Mrs. Hillcrist tudomást szerez Hornblowerék sötét titkáról, megzsarolja a 
családfőt, hogy hagyjon fel sötét üzelmeivel. Ám a küzdelem tragédiába fordul.  

 



 

  
A csokoládésdoboz (1993)                                                               DVD 3218    
Rend.: Andrew és Ken Grieve 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Poirot épp Brüsszelben tartózkodik Japp főfelügyelővel, aki a belga állam kitüntetését készül 
átvenni. Régi kollégáival való nosztalgiázása során felelevenítenek egy 20 évvel ezelőtt történt 
ügyet, amely Poirot fényes pályafutásának sikertelen esete volt. Még kezdő rendőr korában történt, 
mikor is Franciaország nagykövete, a francia katolikus egyház legfőbb ellensége, az özvegy Paul 
Déroulard hirtelen elhalálozott. Az orvosok szerint egyszerű szívroham vitte el, ám a szabadságon 
lévő ifjú Poirot lakásán felbukkant egy csinos fiatal hölgy, aki azt állította, gyilkosság történt.   

 

 
Daniel Deronda (2002)                                                                         DVD 2413  
Rend.: Tom Hooper 
Szereplők: Hugh Dancy, Romola Garai, Hugh Bonneville. Időtartam: 210 perc 
 
Gwendolen Harleth beleszeret az eszményien tisztességes Daniel Derondába, de hamarosan rá 
kell jönnie, hogy ők ketten két külön világban élnek. Gwendolen kirobbanóan szépséges, élénk, 
élni vágyó és önző. Daniel csöndes, befelé forduló, érzékeny és gondoskodó. Amikor Gwendolent 
családja anyagi helyzete egy zsarnoki férj oldalára kényszeríti egyre boldogtalanabb és egyre 
szerelmesebb lesz – Danielbe. Ám a fiút addigra már más foglalkoztatja: az a félénk és különös 
sorsú zsidólány, akit egy véletlen folytán ő ment meg az öngyilkosságtól.  

 

 

 
A darázsfészek (1991)                                                                         DVD 3383    
Rend.: Brian Farnham 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
A nyomozó munkájának árnyoldala, hogy sikeréhez szükséges a halál, egy bűncselekmény mely 
már jóvátehetetlenül megtörtént. Milyen jó is lenne, ha azelőtt le lehetne leplezni a gyilkos terveket, 
mielőtt megvalósulnának, s meg lehetne kímélni a kiszemelt áldozat életét! Poirot most ebben a 
szerencsés helyzetben találja magát. Sikerrel göngyöli fel egy sötét cselszövés szálait a kertvárosi 
házban, ahol furcsa módon senkinek sem sikerül kiirtani a folyton döngicsélő darazsakat. 

 

 

 
Dorian Gray (2009)                                                                              DVD 3208   
Rend.: Oliver Parker 
Szereplők: Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin. Időtartam: 108 perc 
 
London ködös, füstös, kicsit egyhangú estéit egy feltűnően jóképű ifjú feltűnése pezsdíti. Dorian 
Gray tiszta, ártatlan lelkületével hamar közkedvenccé válik. Lord Henry Wotton  azonnal lecsap a 
tapasztalatlan Dorianre, s megfertőzi az örök élet utáni csillapíthatatlan vágy érzetével. Ráveszi, 
hogy hedonista elvek szerint éljen, s hogy mindentől elforduljon, mi a normális élethez köti. Dorian 
egyre lejjebb csúszik a kétes hírű nők és az ópiumbarlangok közötti körforgásban. Az örök 
fiatalság és szépség utáni vágya végül olyan döntésre kényszeríti, melyben már a lelke a tét. 

 

 

 
Dühöngő ifjúság (1958)                                                                     DVD 2952     
Rend.: Tony Richardson 
Szereplők: Richard Burton, Claire Bloom, Mary Ure. Időtartam: 96 perc 
(Hollywood movie classics) 
 
Az 1950-es évek fiatalságának Angliában nem adatott meg, hogy nagyszerű ügyekért, magasztos 
eszmékért szálljon harcba, mint a megelőző generációk tagjai. E nemzedék számára csak a 
kispolgári középszerűség perspektívája kínálkozik. A 25 éves Jimmy Porter nem hajlandó kibékülni 
ezzel a hazug, unalmas világgal, és minden idegszálával őrjöngve tiltakozik az ellen az élet ellen. 
Hiába diplomás ember, piaci árusként él. Jimmy otthon vadállat módjára bútorokat borogat és 
üvöltözik. Egyedüli szenvedélye a trombitálás, melyben ki tudja adni magából minden keserűségét, 
az élet kilátástalan sivársága fölött érzett határtalan szorongását. 



 

 
A dzsungel könyve (1942)                                                                     DVD 884   
Rend.: Korda Zoltán 
Szereplők: Sabu, Joseph Calleia, Frank Puglia. Időtartam: 102 perc 
 
A történet főhőse, Maugli, a kisfiú, aki csecsemőkorában elveszett a dzsungelben, és a farkasok 
nevelték fel. Ők ismertetik meg a vadon törvényeivel, melyet ha megtanul és elfogad, minden állat 
a barátjává fogadja. Bagira, a fekete párduc és Balu, a medve lesznek a kölyökké cseperedett 
Maugli legjobb barátai. Ők figyelmeztetik, hogy legnagyobb ellensége, Sír Kán, a tigris az életére 
pályázik. Később azonban kiderül, hogy nem a csíkos ragadozó a legveszedelmesebb ellenfél, 
hanem az emberek. 

 

 

 
Édesek és mostohák (1999)                                                              DVD 93/1-2 
Rend.: Nicholas Renton 
Szereplők: Justine Waddell, Bill Paterson, Michael Gambon. Időtartam: 300 
perc 
 
A történet az 1820-as években játszódik, főszereplője az angol középosztályhoz tartozó 
szókimondó és szenvedélyes lány, Molly Gibson, akit apja – a helybéli orvos – egyedül nevelt 
tizenhét éves koráig. Miután apja újranősül, a család bővül egy nem kívánatos mostohával és egy  
gyönyörű mostohanővérrel, Cynthia-val. Bár a két lány nagyon különböző, mégis hamar barátságot 
kötnek. A roppant világi, ám szeretetreméltó Cynthia sok örömet és bánatot hoz Molly életébe. A 
problémák forrásai természetesen a férfiak – egész pontosan Squire Hamley fiai, Osborne és 
Roger, valamint a rejtélyes Mr. Preston, aki mindkét lány hírnevét kockára teszi.   

 

 
Egy botrány részletei (2006)                                                                 DVD 532    
Rend.: Richard Eyre 
Szereplők: Judi Dench, Cate Blanchett, Bill Nighy. Időtartam: 88 perc 
 
Új tanár érkezik a patinás St. George kollégiumba. Sheba Hart művészettörténetet tanít, és 
másképp gondolkodik a világról, mint legtöbb kollégája. Mégsincs egyedül. Barbara Covett rögtön 
rokonlelket érez benne, és barátjául fogadja a fiatalabb tanárt. De nem ő az egyetlen, akit vonz 
Sheba különleges gondolkodása és életformája. Amikor az új tanár titkos és tilos szerelmi 
kapcsolatba keveredik, Barbara kéretlenül is a védelmére kel. Talán, mert ifjúkori önmagát látja 
benne, talán az ellenkezője miatt: hiszen ő maga sosem merte megtenni azt, amire igazán vágyott. 
Történet a vágyról, a hűségről, a magányról és a féltékenységről.  

 

 
Egy csepp méz (1961)                                                                          DVD 2059     
Rend.: Tony Richardson 
Szererplők: Dora Bryan, Robert Stephens, Rita Tushingham. Időtartam: 100 
perc 
 
Jo, a csúnyácska cipőbolti eladónő önző anyjával él együtt, s próbál megszabadulni bilincseitől, 
hogy szabadon élhesse életét. Első szerelme – egy néger matróz – miután teherbe ejti, elhagyja. A 
lány nyomorúságos környezete ellenére is megszüli gyermekét, majd összeköltözik egy 
homoszexuális férfival, az első emberrel, aki mellett végre biztonságban érezheti magát. Már-már 
testvérként, feltétel nélkül szeretik egymást. A lány anyja azonban váratlanul visszatér és 
viselkedésével, zsarnokságával elűzi az új barátot, ezzel visszataszítva lányát abba a kisszerű 
életbe, amelyből kitörni csak az álmok felszámolásával, belső tartás révén lehetséges. 

 

 
Egy lányról (2008)                                                                              DVD 2892  
Rend.: Lone Scherfig 
Szereplők: Peter Sarsgaard, Alfred Molina, Rosamund Pike. Időtartam: 96 perc 
 
A 60-as évek Angliájában a szép jövő előtt álló, 16 éves Jennyt felkavarja egy elegáns és 
titokzatos úriember, David feltűnése. Noha a férfi jóval idősebb nála, a lány konzervatív szülei 
mégis megkedvelik. David a szórakozás és élvezetek gazdag tárházát tárja fel Jenny előtt, a lányt 
pedig elbűvölik a luxusutazások és az éjszakai élet, így egyre távolabb kerül álmától, az oxfordi 
továbbtanulástól. Teljes egészében Davidnek szenteli életét, és szülei sem tiltakoznak. A kérdés 
csak az: a vesztébe rohan-e Jenny, vagy épp a Daviddel való kapcsolat segít neki, hogy 
kiteljesedjen, és megtalálja az igazi énjét? 



 

 
Egy marék rozs (1985)                                                                                              DVD 226 
Rend.: Guy Slater    
Szereplők: Joan Hickson, Timothy West, Fabia Drake. Időtartam: 100 perc 
 
A gazdag üzletember, Rex Fortescue holtan esik össze az irodájában. A halál oka mérgezés. 
Neele felügyelő egyetlen, de annál furcsább nyomon tud elindulni: az áldozat zsebében egy 
maréknyi rozst találnak. Az áldozat családja nem tűnik megrendültnek, mindenki egyetért abban, 
hogy Rex Fortescue egy igazi zsarnok volt. Nemsokára újabb gyilkosság történik a családban, Rex 
fiatal feleségét, Adelét is megmérgezi valaki. A nyomozást nehezíti, hogy szinte az összes 
családtagnak lehetett motivációja a gyilkosságra. Gladys, a szobalány, akit Miss Jane Marple 
képzett annak idején, levelet ír az idős hölgynek, a segítségét kérve. Miss Marple meg van 
győződve arról, hogy egy gyermekmondóka kapcsolja össze a gyilkosságokat.  

 

 
Egy marék rozs (2009)                                                                                           DVD 3370    
Rend.: Charles Palmer 
Szereplők: Julia McKenzie, Helen Baxendale, Joseph Beattle. Időtartam: 93 perc (Marple) 

 
Jane Marple hajdani cselédlányát, a csúnyácska és együgyű Gladyst nagy öröm érte: felvették 
szobalánynak az előkelő Fortescue-házhoz. De sajnos Gladys boldogságát hamarosan sötét 
felhők árnyékolják be. Megmérgezik ugyanis a ház urát, az öreg és kellemetlen természetű Rex 
Fortescue-t. A tragikus esetben az a legkülönösebb, hogy az áldozat zsebében rozsszemeket 
találnak… Miközben a rendőrök e rejtély kinyomozásán fáradoznak, újabb kegyetlen gyilkosságok 
történnek a Fortescue-birtokon. Ekkor már Miss Marple is a helyszínre utazik és felajánlja 
segítségét az üggyel megbízott fiatal rendőrnyomozónak. 

 

 

 
Egy nehéz nap éjszakája (1964) – feliratos                                             DVD 1187    
Rend.: Richard Lester 
Szereplők: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. 
Időtartam: 85 perc 
 
John, Paul, George és Ringo egy napját követi nyomon, amint viharként rájuk ront a hírnév. 1964-
et írunk, és négy fiatal liverpooli srác éppen a világot készül megváltani – már ha ez az eszement 
világ hagyja, hogy kijussanak a hotelszobájukból. Épp most határozták el, hogy életükben először 
megszegik a szabályokat. Az elkövetkező 24 órában kidobják időbeosztásukat, semmibe veszik 
kötelezettségeiket és belekóstolnak a szabadságba. Sikoltozó rajongókat kell majd kicselezniük, el 
kell kerülniük a sajtót, ellen kell szegülniük menedzserüknek és ellenőrzésük alatt kell tartaniuk 
Paul minden lében kanál nagypapáját. 

 

 
Egy varázslatos karácsony (2007)                                                      DVD 2334  
Rend.: Bill Clark 
Szereplők: Tom Berenger, Joely Richardson, Luke Ward-Wilkinson. Időtartam: 
88 perc 
 
Közelít karácsony ünnepe, ám korántsem felhőtlen mindenki öröme. A kis Thomas például 
alaposan megszenvedte ezt az évet. Szeretett édesapja meghalt egy távoli háborúban, otthonukat 
elvesztették, ráadásul útban nagynénjük háza felé elvesztette az apjától örökölt, kis kézzel 
faragott, betlehemes készletét is. Édesanyja ráveszi a helyi embergyűlölő, szófukar ezermestert, 
hogy faragja ki újra a figurákat, de úgy, hogy Thomas is jelen lehessen és segíthessen. Vajon mi 
lesz a gyümölcse a búval bélelt kisfiú és a megkeseredett kézműves közös munkálkodásának? 

 

 
Az egyiptomi sír babonája (1993)                                                      DVD 3377   
Rend.: Peter Barber-Fleming 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Iőtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Az egyiptomi piramisok a Világ Hét Csodájának utolsó túlélői. Sir John Willard, a híres régész által 
vezetett expedíció újabb titkokat tár fel ebből az ősi világról, hiszen felfedezték az egykori király, 
Men-her-Ré több ezer éves sírhelyét. Ám a sírkamrába való behatolás pillanatában Sir John 
váratlanul a szívéhez kap és meghal. Két héttel később az expedíciót finanszírozó New York-i 
üzletember, Mr. Bleibner vérmérgezésben hal meg. A helyiek és a világsajtó is a fáraó átkáról 
beszél. Hercule Poirot viszont nem hisz az efféle dolgokban. Hastingsszel a helyszínre utazik, 
hogy megoldja az évezredes rejtélyt.   



 

 
Éjféltájt (2007)                                                                                      DVD 3371    
Rend.: David Grindley 
Szereplők: Geraldine McEwan, Tom Baker, Saffron Burrows. Időtartam: 93 perc (Marple) 

 
Az életben olykor előfordul, hogy egymással viszályban álló személyek véletlenül egy helyszínen 
találják magukat. Ilyenkor minden esemény egybevág, minden tény egy irányba mutat – a 
gyilkosság irányába. Mivel az óra mutatói éjfélkor kerülnek ebbe a különleges állásba, Mr. Treves, 
a műkedvelő nyomozó úgy hívja a gyilkosságot megelőző pillanatot: „éjfél tájt”. Sajnos azonban 
Mr. Treves hiába ismeri kitűnően a bűn lélektanát, maga is hamarosan egy gonosz lélek áldozatául 
esik, miközben Lady Tressiliannál vendégeskedik a festői szépségű Devonban. Ráadásul Mr. 
Treves halálát újabb tragikus események követik, és a nyomozók igen kemény feladat előtt találják 
magukat. Egyetlen szerencséjük, hogy a környéken üdül az a kíváncsi természetű és éles eszű 
idős hölgy, akinek a nevét Anglia-szerte minden rendőr jól ismeri már. 

 

 
Az élet ára (2015)                                                                                                    DVD 4834 
Rend.: Gavin Hood 
Szereplők: Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman. Időtartam: 98 perc    
 
Katherine Powell ezredes egy kenyai terroristák ellen indított akciót vezet, ám a tervezett 
dróntámadás komoly veszélybe kerül, mikor egy fiatal lány jelenik meg a gyilkos zónában. Az így 
felmerülő morális, politikai és személyes dilemmák egészen a legfelsőbb körökig viszik az akció 
sorsát ebben a lebilincselő thrillerben, amely könyörtelenül lerántja a leplet a modern hadviselés 
embertelenségéről. 
 

 

 

 
Ékszerrablás a Grand Metropolitanban (1993)                                 DVD 3217    
Rend.: Andrew Grieve 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Hasting kapitány meghívja Poirot egy brighton-i hétvégére. Egyik este a fényűző Grand 
Metropolitanben vacsoráznak, ahol az arisztokrácia krémje képviselteti magát. Megismerkednek 
Hastings ismerőseivel, az Opalsen családdal. A férj gazdag részvénytulajdonos, aki feleségének 
nemrégiben egy gyöngysort ajándékozott. Poirot érdeklődésére az asszony szívesen megmutatná 
sokat érő kincsét, de amikor felszalad érte a szobájába, annak hűlt helyét találja. 

 

 

 
Élesítve (2017)                                                                                                          DVD 5496    
Rend.: Michael Apted 
Szereplők: Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette. Időtartam: 94 perc 
 
Alice Racine egykor a CIA legjobb kihallgatói közé tartozott, ám pályáját derékba törte, hogy nem 
tudott megelőzni egy több tucatnyi ártatlan életet követelő párizsi terrortámadást. Visszavonultan él 
Londonban és hivatali munkát lát el a kormány megbízásából, mikor visszahívják az 
ügynökséghez, hogy kapcsolatba lépjen egy gyanúsítottal, akiből egy újabb, közelgő támadásról 
kell információt kiszedni. Alice-nek sikerül szóra bírnia a foglyot, ám mielőtt továbbítaná 
feletteseinek az információt, hívást kap Langleyből. Csakhamar ráébred, hogy felültették, a CIA-be 
pedig áruló épült be. Menekülőre fogja és a kevés megbízható ismerőse segítségével igyekszik 
felkutatni a felelősöket, s az idővel versenyt futva megakadályozni egy halálos biológiai támadást 
London polgárai ellen. 

 

 
Elizabeth (1998)                                                                                    DVD 769 
Rend.: Shekhar Kapur Szereplők: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher 
Eccleston. Időtartam: 118 perc  
 
Anglia, 1558. VIII. Henrik halála után a protestánsok és a katolikusok küzdelme megosztotta az 
országot. Apját a halálos betegségben szenvedő Mária követte a trónon, akinek nem volt 
gyermeke. Így az uralkodói poszt várományosa a királynő protestáns féltestvére, Erzsébet lett. Az 
ország helyzete válságosra fordult, a kincstár üresen állt. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy 
Norfolk hercege és a skót Mária is áhítozott a trónra, a franciák és a spanyolok pedig a határokat 
ostromolták. Erzsébetnek az érzéseit, a szerelmét, a magánéletét kellett hosszas vívódás után 
háttérbe helyeznie, hogy népének méltó uralkodója lehessen. 



 

 
Elizabeth – Az Aranykor (2007)                                                           DVD 1141 
Rend.: Shekhar. Kapur 
Szereplők: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen. Időtartam: 110 perc 
 
1585-öt írunk, és az immár csaknem három évtizede uralkodó I. Erzsébet királynő trónjáért 
továbbra is folyik a harc. A római egyház támogatásával és az inkvizícióval felfegyverkezve II. 
Fülöp spanyol király erős hadserege fenyegeti a királynőt és a hazát. A király eltökélt szándéka, 
hogy letaszítja a trónról a protestáns „eretneket”. Erzsébet háborúra készül, és Sir Raleigh iránt 
érzett szerelme váratlanul sebezhetővé teszi. Raleigh nem nemes, és tiltott a királynő számára, aki 
felesküdött, hogy testével-lelkével a hazáját szolgálja. Mivel szenvedélyét el kell fojtatnia, Erzsébet 
kedvenc udvarhölgyét, Besst bátorítja arra, hogy barátkozzék össze Raleigh-vel, és tartsa őt az 
udvar közelében.  

 

 
Ellopott gyilkosság (2010)                                                                  DVD 3216   
Rend.: Charles Palmer 
Szereplők: David Suchet, Amelia Bullmore, Paola Dionisotti. Időtartam: 90 perc (Poirot) 
 
Mrs. Oliver, a krimi írónő vidéki barátnőjénél vendégeskedik és segít a Halloween-i gyerekparti 
előkészítésében. A partin egy kövérkés, buta és ellenszenves kislány, Joyce Reynolds olyan 
furcsa megjegyzést tesz, amelyre gyerekek és felnőttek egyaránt felkapják a fejüket: azt állítja, 
szemtanúja volt egy gyilkosságnak. A parti végén a kislányt holtan találják a könyvtárszobában. A 
kis faluban Mrs. Oliver tűnik a legalkalmasabb személynek, hogy nyomozzon a gyilkosság 
ügyében. Szerencsére nemsokára csatlakozik hozzá jó barátja, Hercule Poirot. A belga nyomozó 
éles esze ezúttal nem csak a múltbéli bűnöket leplezi le, hanem megakadályozza, hogy a 
hidegvérű gonosztevő egy újabb szörnyű gyermekgyilkosságot kövessen el.  

 

 
Az elrabolt miniszterelnök (1990)                                                       DVD 3378   
Rend.: Andrew Greve 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Anglia miniszterelnökét nemrégiben kis híján lelőtték, most pedig azért fordulnak az ország vezetői 
Poirot-hoz, mert Mr. MacAdam eltűnt. Ez a szerencsétlenség különösen rosszkor történt, mert a 
világbéke helyreállítását gátolhatja meg, ha a miniszterelnök nem jelenik meg a párizsi 
békekonferencián. Az angol vezetőket rendkívül nyugtalanítja Poirot lassú munkatempója. Nem 
bíznak benne, hogy a belga nyomozó valóban eredményes lesz, hiába erősködik Japp főfelügyelő, 
hogy Poirot ragyogó elme. 

 

 
Az elszánt diplomata (2005)                                                                  DVD 221                                                                                                               
Rend.: Fernando Meirelles 
Szereplők: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston. Időtartam: 128 perc 
 
Észak-Kenya egy távoli tartományában a várandós aktivista jogász Tessa Quayle-ra egy brutális 
gyilkosság áldozataként találnak rá. Tessa férje, a brit diplomata Justin Quayle nekifeszül, hogy a 
hátrahagyott nyomokból a gyilkos után eredjen. Csakhamar sikerül kiderítenie, hogy felesége 
terhelő iratokat állított össze egy multinacionális gyógyszercég ellen. Tessa azt feltételezte, hogy a 
tuberkulózis elleni gyógyszer kifejlesztése érdekében emberkísérleteket folytatnak az éhezőkön. 
Justin előtt kezd összeállni a kép, miért is kellett feleségét elhallgattatni, sőt, hamarosan arra is 
rájön, hogy a gyilkosok közelebb vannak hozzá, mint azt valaha is gondolta volna.  

 

 

 
Az elveszett bánya (1990)                                                                    DVD 3379   
Rend.: Edward Bennett 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Aki a tőzsdén játszik, lehet, hogy sokat nyer, ám veszteségeket is gyorsan felhalmozhat. Valaki 
igen sokat bukott és úgy próbálja ezt ellensúlyozni, hogy megkaparintja a burmai hegyek közt rejlő, 
elfeledett kincsesbányát, melynek kincseiről legendák terjengnek. Terve érdekében még a 
gyilkosságtól sem riad vissza. Azt is kieszeli, hogyan terelhetné ártatlan emberekre a gyanút. 
Poirot kifinomult ösztöneit azonban nem sikerül kijátszania. 

 



 

 
Az ember, aki ismerte a végtelent (2015)                                                    DVD 4982    
Rend.: Matthew Brown 
Szereplők: Dev Patel, Jeremy Irons, Devika Bhise. Időtartam: 86 perc 
 
Srínivásza Rámánudzsan a XX. század egyik ismert matematikusa volt, fontos felfedezések 
köthetők a nevéhez, legfőképpen a végtelen sorokkal és a számelmélettel kapcsolatban. Az indiai 
férfi az 1910-es években küldött leveleket angol professzoroknak, segítséget kért tőlük, de ezen 
felül munkáit is megosztotta velük. G.H. Hardy cambridge-i matematikus figyelmét sikerült is 
felkeltenie, ezzel pedig egy hihetetlen karrier vette kezdetét. 

 

 

 
Emberi ösztönök (2005)                                                                       DVD 1699   
Rend.: Roselyne Bosch 
Szereplők: Andreas Wilson, Diogo Infante, Emma Griffiths malin. Időtartam: 95 
perc 
 
A közeli jövőben Thomas Nielsen az egyik európai egyetem sejtbiológus professzora titkos 
laboratóriumában felfedez egy módszert, amellyel képes „kikapcsolni” az emberi agresszivitásért 
felelős géneket. Ahhoz azonban, hogy kutatásait sikeresen befejezze, emberen is ki kell próbálnia 
a felfedezést. Ki lehetne tökéletesebb kísérleti alany erre a célra, mint a „vadász”néven ismert 
sorozatgyilkos, Vincent Iparrak, a nőket gyilkoló, velejéig gonosz, elvetemült bűnöző? 

 

 

 
Emma (1996)                                                                                          DVD 1306    
Rend.: Diarmuid Lawrence 
Szereplők: Kate Beckinsale, Bernard Hepton, Mark Strong. Időtartam: 107 perc 
 
Highbury falujában él Emma Woodhouse, betegeskedő édesapjával. A csinos, okos, de kissé 
önelégült Emma úgy dönt, összeboronálja a környezetében élő egyedülálló urakat és hölgyeket. 
Első sikerén felbuzdulva, önkéntes házasságközvetítői tevékenysége során mindenféle női 
praktikát bevet céljai elérése érdekében, de második próbálkozását már nem koronázza siker. 
Ráébred arra, hogy a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy ő szeretné, ám közben őt is utoléri 
a szerelem.  

 

 

 
Emma  (2009)                                                                                                     DVD 3099/1-2     
Rend.: Jim O’Hanlon 
Szereplők: Romola Garai, Michael Gambon, Jonny Lee Miller. Időtartam: 212 
perc 
 
Emma Woodhouse bájos, gazdag és művelt ifjú hölgy, aki az angol arisztokrácia mindennapos 
fényűző életét éli. A fiatal lány meggyőződése, hogy jó érzékkel képes párokat összeboronálni, 
miután mind az idősebb testvére, valamint nevelőnője látszólag hozzájuk illő férjet választottak 
maguknak. Valójában azonban ezekhez a románcokhoz Emmának nem sok köze volt. Ezen a 
véleményen van a jóképű Mr. Knightley is, aki gyengéd érzelmeket táplál a gyönyörű Emma iránt. 
Azonban mialatt a fiatal lány mások szerelmi életével foglalkozik, a saját érzelmi életét képtelen 
megfejteni 

 

 
Én kis állataim (1998)                                                                           DVD 1747   
Rend.: Jeremy Thomas 
Szereplők: Christian Bale, John Hurt, Daniel Benzali. Időtartam: 104 perc 
 
Egy gyerekkori baleset miatt szellemi fogyatékos Bobby imádja az állatokat. Amikor a durva és 
erőszakos mostohaapja megöli a „kis barátait” a fiú – megelégelve a terrort – elszökik otthonról. 
Útközben találkozik egy különös emberrel, aki az országutakat járva eltemeti az utakon elütött 
állatokat. Bobby az öregúr társául szegődik, aki megtanítja, hogyan szemlélje derűsebben a 
világot. Mostohaapja azonban nem tűnik el végleg az életéből. 

 



 

 
Értelem és érzelem (2008)                                                                                  DVD 1447     
Rend.: John Alexander 
Szereplők: Wendy Albiston, Linda Bassett, Leo Bill. Időtartam: 180 perc 

 
A XVIII—XIX. század fordulóján a pénz s az önérdek uralkodik Angliában. A két Dashwood 
nővérnek, akinek se vagyona, se rangja, keményen meg kell küzdenie az előítéletekkel, hogy 
elnyerjék a férfit, akire szívük igaz szerelmével vágynak. A mások iránt megértő, végtelenül 
tisztességes Elinor fegyvertelen az olyan szerencsevadászokkal szemben, mint vetélytársnője, 
Lucy Steele, míg Marianne, aki megingathatatlanul hisz a szív szavában, egy gátlástalan férfi 
hálójába keveredik. Jane Austen hősnőinek története szerelemről, csalódásról, becsületről, 
álnokságról s természetesen reményről és boldogságról mesél, s közben lenyűgöző és gyakran 
kaján képet fest a világról, amelyben a hölgyek legfőbb foglalatossága a férjvadászat. 

 

 
Észak és Dél (2005)                                                                          DVD 968/1-2 
Rend.: Brian Percival 
Szereplők: Daniela Denby Ashe, Richard Armitage, Sinead Cusack. Időtartam: 
211 perc 
 
Elizatbeth Gaskell szenvedélyes meséje a társadalmi különbségeket is áthidaló szerelemről. A 
középosztálybeli lelkész lánya, Margaret jó körülmények között nőtt fel Dél-Angliában. Apja 
azonban úgy  dönt, hogy Miltonba, az ipari forradalom egyik fontos központjába költöznek. 
Margaret nem tudja leküzdeni előítéletét az új környezetével és a város lakóival szemben, 
különösen ellenszenves számára John Thornton, az egyik helyi malom tulajdonosa. Ahogy múlik 
az idő, úgy változik Margaret véleménye az őt körülvevőkről. 

 

 
A fátyolos hölgy (1990)                                                                        DVD 3379    
Rend.: Edward Bennett 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Poirot olyan régóta dolgozik már bűnözőkkel, hogy úgy érzi, ő maga sokkal ravaszabb trükköket 
találna ki, ha egyszer szembe kerülne a rendőrséggel. Amikor egy előkelő hölgy arra kéri, segítsen 
visszaállítani jó hírnevét, kénytelen lakatosnak álcázni magát és betörni egy idegen lakásba. 
Sajnos azonban elkapják, és csak Japp főfelügyelő jóindulatának köszönheti, hogy nem kell 
letöltenie börtönbüntetését. Az igazi kalandok azonban csak ezután kezdődnek… 

 

 
Fekete halál (2010)                                                                              DVD 3447   
Rend.: Christopher Smith 
Szereplők: Sean Bean, Eddie Redmayne, John Lynch. Időtartam: 98 perc 
 
1348-at írunk, mikor Európára a pestis rémisztő és pusztító árnyéka vetül. Miközben a fekete halál 
tizedeli a lakosságot, félelem szülte babonás történetek terjednek az emberek között. Az egyik 
szerint van egy rejtett falu, hol a pestis nem szedi áldozatait: egy szellemidéző vissza tudja hozni a 
holtakat az élők közé. Ulric rettegett lovag. Az egyház őt kéri fel, hogy derítse ki az igazságot a 
faluval kapcsolatban. Csatlakozik hozzá egy fiatal szerzetes és néhány katona is, ám az utazók 
legmélyebb rémálmaikban sem találkozhatnának azzal a borzalommal, amely a faluban vár rájuk. 

 

 

 
A ferde ház (2017)                                                                                                   DVD 5404    
Rend.: Gilles Paquet—Brenner 
Szereplők: Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons. Időtartam: 110 perc 
 
Egy fiatal magánnyomozó, Charles Hayward érkezik a zűrzavaros Leonides család vidéki 
kúriájába, hogy egykori kedvese kérésének eleget téve kinyomozza a dúsgazdag családfő, 
Artistide halálának körülményeit – még mielőtt a Scotland Yard emberei elkezdenének nyüzsögni a 
helyszínen és lerántanák a leplet néhány sötét családi titokról. A hatalmas birtokon elterülő ferde 
házban a keserűség mérgező atmoszférája, a féltékenység és a harag uralkodik. Hayward a nagy 
múltú dinasztia három generációjával találja szembe magát, köztük olyan fondorlatos és erőskezű 
nőkkel, mint a színpadi színésznő Magda West, Artistide fiatal özvegye, Brenda és a család 
matriarchája, Lady Edith de Haviland. 



 

 
A férfi, aki túl sokat tudott (1934)                                                          DVD 615 
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: Edna Best, Leslie Banks, Peter Lorre. Időtartam: 72 perc (Alfred 
Hitchcock sorozat) 

 
Lawrence-ék a kislányukkal Svájcban nyaralnak, amikor véletlenül tanúi lesznek egy 
gyilkosságnak, sőt egy tervezett merénylet is a tudomásukra jut. Az angol ügynök halála előtt még 
át tud adni Mrs. Lawrence-nak egy üzenetet. Valaki ezt észreveszi és levelet ír Mrs. Lawrence-nek, 
amelyben követeli a hallgatását. Amikor a kislányukat elrabolják, úgy döntenek, maguk járnak 
utána a dolognak. Amikor Mr. Lawrence saját szakállára szeretné kiszabadítani a gyereket, ő 
maga is a bűnözők kezébe kerül.  

 

 
Fiatal és ártatlan (1937)                                                                          DVD 618 
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: Nova Pilbeam, Derrick de Marney, Percy Marmont. Időtartam: 77 
perc (Alfred Hitchcock sorozat) 
 
A hotel jazz-zenekarának dobosa heves civakodást rendez a híres színésznővel, akit másnap 
holtan találnak a tengerparton. A holttest mellett egy férfi kabát öve, feltehetőleg a gyilkos 
eszköz… A fiatalember – Robert Tisdall – aki rátalált, ugyancsak kapcsolatban volt az asszonnyal, 
ezért elsőként őt gyanúsítják, mert a kabát akár az övé is lehetne. A filmsztár meggyilkolásával 
vádolt Tisdall megszökik a rendőrfőnök leányának segítségével, hogy megkeresse a gyilkost. 

 

 

 
Flörti dancing (2013)                                                                           DVD 4214     
Rend.: James Griffiths 
Szereplők: Nick Frost, Rashida Jones, Chris O’Dowd. Időtartam: 94 perc 
 
1987: a 13 éves Bruce Garett ég a vágytól, hogy megmutathassa a világnak tánctudását az 
Országos Serdülő Salsa Bajnokságon. Vágya azonban egy végzetes éjszakát követően 
szertefoszlik, önbizalma meggyengül és ezzel élete eltávolodik a tánc világától. Huszonöt évvel 
később, az álmaitól megfosztott Bruce jó pár kilót felszedve, magányosan és elszigetelten él. Egy 
nap új főnököt kap: a bájos és vicces Juliát. Nővére, látva testvére keserűségét, szövetkezik Bruce 
gyermekkori tánctanárával és egy amatőr salsa oktatóval karöltve minden követ megmozdítanak 
azért, hogy Bruce visszanyerhesse egykori életvidám, táncos énjét és megtalálhassa élete 
szerelmét. 

 

 
A fogorvos széke (1992)                                                                    DVD 2678     
Rend.: Ross Devenish 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 102 perc  
 
Nem sokkal az után, hogy befejeződött Poirot kezelése, holtan találják a fogorvosát, Dr. Morleyt. 
Az ügy első látásra öngyilkosságnak tűnik, ám később, amikor a doktor egyik páciense is meghal 
gyógyszer-túladagolásban, Poirot-ban felébred a gyanakvás: gyilkosság történhetett. 
Gyanúsítottként az orvos több ismerőse is szóba jön, köztük asszisztensnőjének náci-szimpatizáns 
vőlegénye. Páciensei közül a kopottas, idősödő színésznő, vagy a felkapaszkodott és befolyásos 
bankár. Poirot azonban különös érzékkel rendelkezik a részletek iránt. Ezúttal egy ismeretlen hölgy 
ruházatának apró részlete vezeti el a rafinált bűntény megoldásához.  

 

 
Folytassa külföldön (1972)                                                                    DVD 756    
Rend.: Gerald Thomas 
Szereplők: Sidney James, Kenneth Williams, Charles Hawtrey. Időtartam: 86 
perc 
 
A spanyol Elsbels szigetén épült üdülő az utazási magazinban idillinek és hívogatónak tűnik a 
nyaraláshoz. Egészen addig nincs is semmi gond, míg a Stuart Farquhar vezette csoport oda nem 
utazik. Rögtön kiderül: a csodálatos hotel egy építkezési terület, semmi nem működik, hozzá 
képest Pearl Harbour a béke kikötője. Persze a vendégek se a megszokottak: van köztük unalmas 
házaspár, kikapós férj, hálójukat kivető ifjú hölgyek, agglegények és papok. Lesz tehát hódítás és 
féltékenység, szerelmi bájital, verekedés, még börtön is. Számtalan kacagtató kaland vár a sorozat 
rajongóira. 



 

 
Folytassa újra doktor (1969)                                                                  DVD 669 
Rend.: Gerald Thomas 
Szereplők: Sidney James, Kenneth Williams, Charles Hawtrey. Időtartam: 86 
perc 
 
Mi történik a Long Hampton kórházban? Vajon az, hogy a betegek sikoltoznak éjszakánként, a 
gyógyulás jele, vagy ez olykor a praktizáló orvosok műve is lehet? Ki a jövő orvosa, pontosabban 
melyik orvosé a jövő? A szépségszalonokat építő sarlatán vagy a megátalkodott gyógyító? Avagy 
„ahol a tabletta bemegy, ott lyuknak is kell lennie” illetve sohasem tudhatjuk, hogy a tantusz hová 
esik be, ráadásul, ha a doktor úr azt állítja, hogy ez egy hőmérő, készséggel hihető, bár 
alkalmasságának helye némileg meglepő. 

 

 
Fuss, dagi, fuss! (2007)                                                                       DVD 2876    
Rend.: David Schwimmer 
Szereplők: Simon Pegg, Thandie Newton, Hank Azaria. Időtartam: 96 perc 
 
Elkezdődött a londoni maraton. Ezernyi szapora láb veri fel a port a Temze partján, köztük trappol 
a kissé pocakos Dennis Doyle is, aki szemlátomást kilóg a sorból. Dennis azért fut, hogy 
visszanyerje egykori menyasszonya, Libby bizalmát (és remélhetőleg szerelmét is), akit 
várandósan és összetört szívvel hagyott faképnél jó öt évvel ezelőtt. Nem mellesleg ott suhan 
Dennis mellett Libby jóképű, magabiztos és kicsattanóan fitt barátja is, és Dennis eltökélte 
magában, hogy legyőzi. Vajon vissza tudja-e nyerni Dennis mindazt, amit elveszített, ha gyorsan 
szedi a lábát? Egy biztos: végérvényesen ki akar törni a „futottak még” kategóriából. 

 

 
Genova (2008)                                                                                       DVD 2504   
Rend.: Michael Winterbottom 
Szereplők: Colin Firth, Catherine Keener, Willa Holland. Időtartam: 90 perc 
 
A frissen megözvegyült Joe két lányával Olaszországba költözik, hogy új életet kezdjenek. A 
lányok anyjukat autóbalesetben vesztették el, melynek részesei voltak ők is, de ők túlélték. 
Genovában mindhárman másként próbálják feldolgozni a veszteséget. Joe munkába menekül, régi 
barátjával, Barbarával közösen tanít az egyetemen. A 16 éves Kelly a helyi olasz fiúkkal kezdi 
felfedezni szexualitását; a kisebbik lány, Mary pedig mindenhol édesanyja szellemét látja. 

 

 
A gyilkos (1930) – feliratos                                                                       DVD 1624   
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: Phyllis Konstam, Herbert Marshall, Nora Baring. Időtartam: 104 
perc 
 
A vándortársulat egy tagját holtan találják. Minden bizonyíték a halott színésznő szépséges 
kolléganője ellen szól, aki amnéziában szenved. A gyilkossági perben esküdtnek kérik fel Sir John 
Menier-t, a jónevű színészt, aki minden eszközzel megkísérli felkutatni a valódi gyilkost, mielőtt az 
ártatlan színésznő felett kimondják a végső ítéletet. 

 

 

 
Gyilkosság a paplakban (2005)                                                                         DVD 1594  
Rend.: Charles Palmer 
Szereplők: Geraldine McEwan, Joanna Lumley, Jason Flemyng. Időtartam: 93 
perc 
 
St. Mary Mead, a napsütötte, festői kis falu. Lakói egyszerű, jó szándékú, emberek, akiknek 
egyetlen szórakozása a pletykálkodás. Híre terjed, amikor a szépséges Anne, Protheroe ezredes 
felesége szerelembe esik a faluban vendégeskedő, szabad szellemű festőművésszel. Mindenki 
megérti a fiatalasszonyt, hisz az ezredes nem csak öreg és süket, de ráadásul gonosz természetű 
alak. Egy napon azonban az öregurat holtan találják a paplakban. A nyomozó elégedett, mert a 
helyszínen számos bizonyítékot talál, Mr. Redding, a festő pedig beismerő vallomást tesz. Miss 
Marple benne nem az a gyilkos, aki annak vallotta magát. 



 

 
Gyilkosság a sikátorban (1989)                                                          DVD 3376   
Rend.: Edward Bennett 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Az ünnepi tűzijátékban gyönyörködve Poirot, Japp és Hastings arról beszélgetnek, milyen kedvező 
időpont lenne ez egy gyilkossághoz, hiszen a petárdák zaja elfedné a lövés dördülését. Másnap 
reggelre kiderül: valaki megtette azt, amiről beszélgettek. Egy csinos és jómódú ifjú hölgy halt meg, 
akinek életében sok rossz szándékú ismerőse is volt. Volt azonban egy igaz barátnője is, aki 
mindig szerette volna megvédeni őt. 

 

 

 
Gyilkosság meghirdetve (1985)                                                                            DVD 227 
Rend.: David Giles    
Szereplők: Joan Hickson, Ursula Howells, Renée Asherson. Időtartam: 150 
perc 
 
Különös hirdetés jelenik meg a napilap hasábjain: valaki előre bejelent egy gyilkosságot. A 
megadott időpontban Chipping Cleghorn falu apraja-nagyja a helyszínen kíváncsiskodik. Valóban 
rá is lőnek a köztiszteletben álló Miss Blacklockra, ám nem ő hal meg, hanem egy svájci inas, aki a 
közeli gyógyszállóban dolgozott. Jane Marple éppen e szálló vendége. Ez a véletlen nagyon 
szerencsésnek bizonyul az esettel foglalkozó Craddock nyomozó számára. Az első gyilkosságot 
ugyanis két további követi. Mindent meg kell tenni, nehogy elfajuljanak az események. 

 

 
Gyilkosság meghirdetve (2005)                                                                         DVD 1595   
Rend.: John Strickland 
Szereplők: Geraldine McEwan, Joanna Lumley, Alexander Armstrong. 
Időtartam: 94 perc 
 
Különös hirdetés jelenik meg a napilap hasábjain: valaki előre bejelent egy gyilkosságot. A 
megadott időpontban Chipping Cleghorn falu apraja-nagyja a helyszínen kíváncsiskodik. Valóban 
rá is lőnek a köztiszteletben álló Miss Blacklockra, ám nem ő hal meg, hanem egy svájci inas, aki a 
közeli gyógyszállóban dolgozott. Jane Marple éppen e szálló vendége. Ez a véletlen nagyon 
szerencsésnek bizonyul az esettel foglalkozó Craddock nyomozó számára. Az első gyilkosságot 
ugyanis két további követi. Mindent meg kell tenni, nehogy elfajuljanak az események. 

 

 
Gyilkosság Mezopotámiában (2001)                                                 DVD 3380 
Rend.: Tom Clegg 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Ron Berglas. Időtartam: 102 perc 
 
Furcsa véletlen, hogy Poirot egy mezopotámiai régészeti ásatás főhadiszállásán fut össze régi 
barátjával, Hastings kapitánnyal. Az iraki sivatag közepén folyó ásatásokat az ismert amerikai 
archeológus, Dr. Leidner vezeti. Egyik éjjel Dr. Leidner ifjú és gyönyörű felesége sikoltozva ébred: 
furcsa zajokról és egy titokzatos arcról mesél, amely megjelent az ablakában. Az asszony évek óta 
félelemben él halottnak hitt férje fenyegető levelei miatt. Sajnos a félelmek nem is alaptalanok: 
Madame Leidnert nem sokkal később holtan találják a hálószobájában. Az ásatáson részt vevők 
mindegyike gyanúsított és most Poiroton a sor, hogy kiderítse mi történt. 

 

 

 
Gyönyörű mocsokságok (2002)                                                          DVD 1724   
Rend.: Stephen Frears 
Szereplők: Audrey Tautou, Sergi Lopez, Chivetel Ejiofor. Időtartam: 93 perc 
 
Okwe, a nigériai menekült és a szobalányként dolgozó török Senay ugyanabban a londoni 
szállóban dolgozik, természetesen feketén. A fiú nappal taxizik, éjszaka portás a hotelben. A lány 
lakásában Okwe napi néhány órára menedékre lel. Egy éjjel azonban  a fiú döbbenetes dologra 
bukkan a sötét üzelmeknek helyet adó hotel egyik szobájában.  Magánnyomozásba kezd, 
csakhogy ebben a világban egy kiszolgáltatott bevándorlónak megszólalni sem ajánlatos, nemhogy 
kérdezni. 

 



 

 
Gyönyörű teremtmények (2000)                                                          DVD 1321    
Rend.: Bill Eagles 
Szereplők: Rachel Weisz, Susan Lynch, Ian Glen. Időtartam: 85 perc 
 
A történet a ködös Skóciában játszódik, Glasgowban. Dorothy és Petula két, egymás számára 
teljesen ismeretlen nő, ám az életükben mégis van valami közös: egy brutális férfi. Dorothy egy 
éjjel éppen kegyetlenkedő barátja elől menekül, amikor véletlenül összetalálkozik Petula-val, s 
ekkor megtörténik a baj – Dorothy véletlenül megöli Petula vőlegényét. Sorsuk ettől a pillanattól 
kezdve örökre összefonódik, s ijedtükben hibát-hibára halmoznak, bűncselekményt-
bűncselekményre követnek el. Majd ráébrednek arra, hogy külön-külön ugyan rendkívül 
sebezhetőek, ám kettejük ereje a biztos győzelemhez vezet. Vagyis a véres megtorláshoz. 

 

 

 
Gyújtóbomba (2008)                                                                            DVD 2801  
Rend.: Sharon Maguire 
Szereplők: Michelle Williams, Ewan McGregor, Matthew MacFadyen. 
Időtartam: 96 perc 

 
Londont sokkoló támadás éri: terroristák egy focimeccsen robbantanak bombát – az áldozatok 
száma hihetetlenül magas. Egy fiatal nő is elveszíti a családját: férje és gyermeke ott volt a 
stadionban, mialatt ő a szeretőjével, Jasperrel randevúzott. Az iszonyatos tragédia és a bűntudat 
nem hagyja nyugodni, nyomozni kezd Jasper segítségével. Minél mélyebbre merülnek az ügyben, 
annál nyilvánvalóbb számukra: az ügyet megpróbálják eltussolni, hogy az elborzasztó 
terroresemény mögötti szálak sose derülhessenek ki. 

 

 
Hajrá boldogság (2007)                                                                                          DVD 2236   
Rend.: Mike Leigh 
Szereplők: Sally Hawkins, Eddie Marsan, Alexis Zegerman. Időtartam: 114 
perc 
 
Poppy könnyen veszi az életet. Imád táncolni, ugrálni a trambulinon és utazgatni erre meg arra. Az 
sem hozza ki a sodrából, hogy ellopják a biciklijét. Még a rendőrségnek sem tesz feljelentést, 
ehelyett inkább elhatározza, hogy megtanul vezetni. Scotthoz, a meglehetősen ingerlékeny 
oktatóhoz kerül, aki sportot űz abból, hogy kritizálja őt a cipőjétől kezdve a kaotikus magatartásáig. 
Úgy hiszi az a feladata, hogy a tanulókat megszabadítsa rossz szokásaiktól. Jellemző! Poppy 
határtalan életigenlése és elképesztően pozitív hozzáállása a mindennapokhoz alapjaiban 
változtatja meg a körülötte élőket. 

 

 
Halál a Níluson (1978) – feliratos                                                               DVD 835 
Rend.: John Peter  
Szereplők: Ustinov, Bette Davis Guillermin, Mia Farrow. Időtartam: 140 perc 
 
Linnet Ridgeway Doyle Anglia leggazdagabb és legszebb örökösnője. Vajon ki irigyelhette 
gazdagságáért? Mindenki. És kinek állhatott szándékában megölni egy nílusi hajóút során, sőt 
további gyilkosságokat is elkövetni? A hajón szinte mindenkinek. A rejtély megoldása ismét a 
véletlenül ott tartózkodó híres belga mesterdetektívre, Hercule Poirot-ra hárul, aki ugyancsak 
nyaralni jött a piramisok és szfinxek hazájába, mégis élete egyik legbonyolultabb ügyét kell 
régészeti alapossággal feltárnia. 

 

 

 
Halál a Níluson (2004)                                                                            DVD 448 
Rend.: Andy Wilson 
Szereplők: David Suchet, James Fox, Judy Parfitt. Időtartam: 97 perc 
 
Linnet Ridgeway Doyle Anglia leggazdagabb és legszebb örökösnője. Vajon ki irigyelhette 
gazdagságáért? Mindenki. És kinek állhatott szándékában megölni egy nílusi hajóút során, sőt 
további gyilkosságokat is elkövetni? A hajón szinte mindenkinek. A rejtély megoldása ismét a 
véletlenül ott tartózkodó híres belga mesterdetektívre, Hercule Poirot-ra hárul, aki ugyancsak 
nyaralni jött a piramisok és szfinxek hazájába, mégis élete egyik legbonyolultabb ügyét kell 
régészeti alapossággal feltárnia. 

 



 

 
Hallam Foe (2007)                                                                                DVD 1456    
Rend.: David Mackenzie 
Szereplők: Jamie Bell, Sophia Myles, Ciaran Hinds. Időtartam: 92 perc 
 
Hallam Foe egy 17 éves kamaszfiú, aki nem tudja magát túltenni anyja öngyilkosságán. 
Meggyőződése, hogy mostohaanyjának köze van a halálához. Gyanakvása szinte kémkedéssé 
fajul, folyamatosan hallgatózik és leskelődik az apja és új felesége után. Amikor helyzete a szülői 
házban tarthatatlanná válik, Edinburgh-be utazik. Az utcán sétálva találkozik egy gyönyörű nővel, 
akit azonnal követni kezd, és akiről kiderül, hogy egy hotelban dolgozik. Hallam munkát vállal a 
szállodában, csakhogy Kate közelében lehessen. Ám úgy látszik a kémkedés szokásává vált, és 
éjszakáit a háztetőkön töltve a lány után leskelődik. 

 

 

 
Halott ember tükre (1993)                                                                  DVD 3217   
Rend.: Brian Farnham 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Gervase Chevenix egyáltalán nem örvend nagy népszerűségnek. Anglia egyik ősi családjának 
legexcentrikusabb tagja levelet ír Poirotnak, kérés helyett utasítva, hogy legyen szolgálatára. A 
kackiás bajszú belga meglehetősen dühös, de már csak azért is meglátogatja leendő ügyfelét 
birtokán. A vacsora előtt érkezik meg a kastélyba, de pontosságáról ismert vendéglátója nem kerül 
elő. Nem csoda, hiszen holtan fekszik dolgozószobájában. 

 

 

 
Hamlet (1980)                                                                                          DVD 126 
Rend.: Rodney Bennet 
Szereplők: Derek Jacobi, Claire Bloom, Patrick Stewart. Időtartam: 212 perc 
 
Dániába visszatérve Hamlet királyfi azzal a szörnyű tragédiával szembesül, hogy imádott apját 
megölték, és a királyi trónon anyja mellett immár nagybátyja ül. Hamlet, aki nem tudja feldolgozni 
sem apja halálát, sem anyja új és gyors nászát a nagybátyjával, magába fordul. Apja szellemét 
megidézve gyilkos bosszúra készül. Elméjét és lelkét a legkülönbözőbb érzelmek kötik gúzsba: hol 
gyilkos ösztön, hol szerelmes álmodozás, hol üldözési mánia kergeti az őrület felé, miközben az 
emberi természet mibenlétét kutatja    

 

 
A háború küszöbén. Hitler végső döntése (1989)                            DVD 2692  
Rend.: Patrick Lau 
Szereplők: Ian McKellen, Peter Vaughan, Michael Aldridge. Időtartam: 78 perc 
 
1939 márciusa és szeptembere között az európai hatalmak veszedelmes diplomáciai játszmába 
bonyolódnak. Miután Hitler lerohanta Csehszlovákiát, a vezető politikusok már pontosan látják: a 
háború elkerülhetetlen. A film a háború kulcsfiguráinak személyes feljegyzései alapján 
rekonstruálja, milyen diplomáciai stratégiát dolgoztak ki az egyes vezetők nemzetük védelmében. 
A pattanásig feszült helyzetben a béke híveinek erőfeszítései sorra buknak el. Az ördögi kettős: 
Hitler és Ribbentrop taktikájában a megszállottság és az agresszivitás olyan erővel egyesül, ami 
még a többi német vezetőt, például Göringet is megdöbbenti. 

 

 
A harmadik lány (2008)                                                                     DVD 2679    
Rend.: Dan Reed 
Szereplők: David Suchet, David Yelland, Jemima Rooper. Időtartam: 95 perc  
 
Poirot számára néha meglepetést okoznak a nők. Váratlanul egy hisztérikus fiatal lány toppan be 
hozzá, közli, hogy megölt valakit, majd viharosan távozik. Poirot barátnője, a regényíró Ariadne 
pedig a fejébe veszi, hogy magánnyomozásba kezd a házában történt öngyilkosság ügyében. 
Először Poirot úgy véli, hogy Ariadnénak túl élénk a fantáziája, de mikor az írónőt kutatás közben 
ismeretlenek fejbe vágják, rá kell jönnie, hogy barátnője jó nyomon járt. Poirot maga veszi kézbe a 
két ügyet, melyekről hamarosan kiderül, hogy összefüggnek. A bűntény gyökereit a régmúltban kell 
keresni, s az indíték, mint oly gyakran, most is a pénz: egy fiatal lány mesés öröksége. 

 



 

 
Hercegnők éjszakája (2014)                                                                               DVD 4714    
Rend.: Julian Jarrold 
Szereplők: Sarah Gadon, Bel Powley, Jack Reynor. Időtartam: 94 perc 
 
1945. május 8-án egész London az utcán ünnepelte, hogy Európában véget ért a II. világháború. A 
brit trónörökös, az akkor 19 éves Erzsébet és húga, a 14 éves Margit kikönyörögte, hogy 
elvegyülhessen az ujjongó sokaságban, és táncolhasson egyet a Ritzben. A kékvérű lányok a 
valóságban közvetlenül éjfél után már vissza is tértek a Buckingham-palotába. A film azonban 
meghosszabbítja Erzsébet és Margit kimenőjét, és szeretetteljes történetben mesél a két hercegnő 
elképzelt kalandjairól azon a fergeteges éjszakán, amikor egész London egyként ünnepelt. 
 

 

 
Hétvégi gyilkosság (2004)                                                                      DVD 444 
Rend.: Simon Langton 
Szereplők: David Suchet, Edward Fox, Tom Georgeson. Időtartam: 93 perc 
 
Egy gyilkos számára nincs hétvége, akkor is dolgozik, így szegény Hercule Poirotnak alaposan 
meg kell tornásztatnia agytekervényeit, pedig eredetileg csak vendégségbe indult Sir Henry 
Angkatell vidéki birtokára. A rejtély most is (majdnem) megfejthetetlen. A vendégek között ott van 
John Cristow, a jóképű orvos a kissé naív és butuska feleségével, Gerdával. Amikor a férjre holtan 
találnak, felmerül a kérdés, hogy vajon miféle kapcsolat lehetett John és Henrietta, a csinos és 
vonzó színésznő között? Poirot hamar felfedi a szerelmi háromszög rejtélyét, de vajon egy 
féltékenységből elkövetett bűntényről lehet szó, vagy ismét szövevényes hazugságok hálójába 
keveredett? 

 

 
A hóember (2017)                                                                                                    DVD 5384    
Rend.: Tomas Alfredson 
Szereplők: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg. 
Időtartam: 114 perc 
 
Harry Hole-t, az oslói rendőrség vezető detektívjét bízzák meg a nyomozással, amikor titokzatos 
eltűnések és bestiális gyilkosságok sora kezdődik meg a norvég fővárosban. A különc főtiszt arra 
gyanakszik, hogy egy sorozatgyilkos lépett újra akcióba, ugyanis az elkövető különös nyomot hagy 
maga után: egy-egy hóember őrzi a tetthelyeket. Az éles eszű újonc, Katrine Bratt segítségével 
Harrynek több évtizedes régi eseteket kell összekötnie ezzel az új üggyel, ráadásul sietniük kell, 
mert amint újra elkezd esni a hó, a gyilkos ismét lecsap. 

 

 

 
Hogy veszítsük el barátainkat és idegenítsük el az embereket? (2008)    
Rend.: Robert Weide                                                                          DVD 2789  
Szereplők: Robert Weide, Simon Pegg, Kirsten Dunst. Időtartam: 110 perc 

 
Sidney Young kiábrándult értelmiségi, aki egyszerre csodálja és fitymálja a hírességek világát, a 
hírnevet és csillogást. Radikális hangú alternatív magazinja, a Post Modern Review kicikizi a média 
által körülrajongott sztárokat és trendeket, így amikor a konzervatív new yorki Sharps magazin 
kiadója felhívja és állást ajánl neki, sokkot kap. Úgy tűnik, Clayton Hardingot lenyűgözi Young 
stílusa, és vitriolos írásai. Így válik Sidney kritikus kívülállóból egy feltörekvő sztár, Sophie Maes 
bizalmasává; kollégája, Alison Olsen irányában pedig feltámad benne a vonzalom. Toby Young 
kérészéletű pályafutásának igaz történetét írta meg a rangos Vanity Fair magazinnál. 

 

 
Holttest a könyvtárszobában (1984)                                                     DVD 224 
Rend.: Martyn Friend     
Szereplők: Joan Hickson, Gwen Watford, Moray Watson. Időtartam: 150 perc 
 
A köztiszteletnek örvendő Bantry ezredes és neje egy csinos, szőke női hullát találnak házuk 
könyvtárában. Az ezredes szinte belebetegszik a szégyenbe. Dolly viszont a kétségbeesés helyett 
a cselekvést választja. Nyomozni kezd barátnője Jane Marple segítségével. Hogy felderítsék a 
hátborzongató ügyet, beköltöznek az előkelő Hotel Majesticbe. Hamarosan megjelennek a 
hivatásos nyomozók is, akiket először szörnyen bosszant a kíváncsiskodó öreg hölgy. Később 
azonban kiderül, hogy nem is egy holttest van, hanem kettő, és hogy éppen azoknak van rendben 
az alibije, akinek indítéka lehetett a gyilkosságra. 



 

 
Holttest a könyvtárszobában (2005)                                                   DVD 1596  
Rend.: Andy Wilson 
Szereplők: Geraldine McEwan, Joanna Lumley, Simon Callow. Időtartam: 93 
perc 
 
A köztiszteletnek örvendő Bantry ezredes és neje egy csinos, szőke női hullát találnak házuk 
könyvtárában. Az ezredes szinte belebetegszik a szégyenbe. Dolly viszont a kétségbeesés helyett 
a cselekvést választja. Nyomozni kezd barátnője Jane Marple segítségével. Hogy felderítsék a 
hátborzongató ügyet, beköltöznek az előkelő Hotel Majesticbe. Hamarosan megjelennek a 
hivatásos nyomozók is, akiket először szörnyen bosszant a kíváncsiskodó öreg hölgy. Később 
azonban kiderül, hogy nem is egy holttest van, hanem kettő, és hogy éppen azoknak van rendben 
az alibije, akinek indítéka lehetett a gyilkosságra. 

 

 
Hósüti (2006)                                                                                           DVD 535 
Rend.: Marc Evans 
Szereplők: Sigourney Weaver, Alan Rickman, Carrie-Ann Moss. Időtartam: 107 
perc 
 
A börtönből frissen szabadult hallgatag Alex éppen Ontarión vezet át, amikor felveszi a stoppos 
Vivienne-t. Az élettel teli kamaszlány ráveszi, hogy szülővárosába vigye, ám pont mielőtt elérnék 
uticélukat egy kamion beléjük hajt, és a lány meghal. A balesettől feldúltan Alex felkeresi Vivienne 
anyját, az autista Lindát, aki egy teljesen más világban él. Autó hiányában Alex a fagyos, Isten 
háta mögötti kisvárosban ragad, s hamarosan mély barátság alakul ki Linda és közte. Ráadásul 
időközben a szomszédban élő, elbűvölően pimasz szomszédasszonnyal is viszonyt kezd. 

 

 
Hosszú út lefelé (2014)                                                                                           DVD 4817    
Rend.: Pascal Chaumeil 
Szereplők: Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron Paul. Időtartam: 92 perc 
 
Négy elveszett lélek – egy kegyvesztett TV bemondó, egy mocskos szájú tinédzser, egy 
egyedülálló anya és egy zenészből pizza futárrá avanzsált fiú – ugyan azon a napon akar véget 
vetni az életének, méghozzá éppen Szilveszter éjszaka. Amikor a kiábrándult idegenekből álló 
csapat véletlenül összetalálkozik az öngyilkosság helyszínéül választott Toppers Torony tetején, 
megállapodnak abban, hogy hat héttel elhalasztják tervüket és mint egy szokatlan, furcsa család, 
együtt keresik tovább az élet értelmét. 
 

 

 
A hosszútávfutó magányossága (1962)                                                       DVD 2060    
Rend.: Tony Richardson  
Szereplők: Michael Redgrave, Tom Courtenay, Avis Bunnage. Időtartam: 104 
perc 
 
„A futás mindig fontos volt a családunk életében. Főleg, amikor a zsaruk elől menekültünk” – 
szokta mondogatni Colin Smith, aki fiatalon került javítóintézetbe egy pékség kirablása miatt. Az 
intézet igazgatója szerint a rossz útra tért gyerekek számára csak a sport hozhatja el a 
megtisztulást. Colin hosszútávfutóként rója a kilométereket teljesen magányosan, miközben 
visszaemlékszik zűrös gyerekkora eseményeire. A iskolák közötti nagyszabású marathon-futáson 
mint nagy esélyes indul, és mindenkit maga mögé utasít, de kérdés, hogy a célba érkezés előtt 
sikerül-e legyőznie önmagát, vagy ő is behódol a Rendszernek. 

 

 
Hová lett egymillió dollárnyi kötvény? (1991)                                           DVD 2962    
Rend.: Andrew Marshall 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Poirot nem szívesen száll tengerre, ám most egy ügy megoldása érdekében a Queen Mary 
fedélzetén átszeli az Atlanti-óceánt. Miközben felhőtlenül élvezi a luxusutazást, „mellesleg” 
leleplezi azt a személyt, aki két gyilkossági kísérletért is felelős és megakadályozza, hogy Anglia 
egyik legnagyobb bankja csődbe menjen egy hatalmas összegű kötvényrablás következtében. 

 



 

 
Hullagyáros (2017)                                                                                                 DVD 5395    
Rend.: Jesse V. Johnson 
Szereplők: Scott Adkins, Ray Stevenson, Michael Jai White. Időtartam: 101 
perc 
 
Mike Fallon igazi hullagyáros: hidegvérű bérgyilkos, méghozzá az egyik legjobb a szakmában. 
Amikor azonban a szerettét beszippantja a londoni alvilág, majd végeznek vele, Fallon szakít 
addigi életével és már csak egy dolog érdekli: hogy bosszút álljon, amiért elvették tőle az egyetlen 
embert, aki tényleg jelentett számára valamit. A népszerű brit Toxic! című képregényen alapul a 
film.   
 

 

 
Időről időre (2013)                                                                                                 DVD 3957    
Rend.: Richard Curtis 
Szereplők: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy. Időtartam: 118 
perc 
 
Mikor Tim 21 éves lesz, apja elárul neki egy elképesztő titkot: családjának férfitagjai képesek újra 
megélni a múltjukat. Életük bármely pillanatát felkereshetik, hogy addig-addig csiszoljanak rajta, 
míg tökéletes nem lesz. Tim úgy dönt, hogy ezt a különleges képességet arra használja, hogy 
elnyerje a gyönyörű Mary szívét, de hamarosan rádöbben, hogy az igaz szerelemhez vezető út 
döcögősebb, mint gondolná – még úgy is, hogy újra meg újra meg újra próbálkozhat! 
 

 

 

 
Az igazság malmai (1991)                                                                    DVD 2576    
Rend.: Peter Medak 
Szereplők: Christopher Eccleston, Tom Courtenay, Eileen Atkins. Időtartam: 
116 perc (Modern klasszikusok) 
 
Az ötvenes évek elején járunk, a háború utáni Angliában. Két fiatal betör egy épületbe. Chris Craig, 
a fiatalabb, pisztolyt hord magánál. A fiú lövöldözni kezd. Egy rendőr meghal. Az ezt követő 
büntetőügy az egyik legnagyobb port felvert tárgyalás volt Anglia történetében. Derek Bentley 
szellemileg erősen visszamaradott volt, már a gyengeelméjűség határán, ami önmagában is 
büntethetőséget kizáró ok. Nem ő lőtt, nem is volt nála fegyver. A gyilkos azonban még csak 16 
éves volt, így halálbüntetéssel nem sújtható, s kellett helyette valaki, aki elviszi a balhét. 

 

 
Az ijedt szemű lány (1996)                                                                           DVD 2960 
Rend.: Andrew Grieve 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Bill Moody. Időtartam: 103 perc (Poirot) 
 
Poirot szokásos nyári szabadságát tölti Hastings kapitánnyal a gyönyörű Deauville tengerpartján. 
Noha a környéken az egyetlen normális szórakozásnak számító golfozás Hasting-szel ellentétben 
teljesen hidegen hagyja őt, mégis épp a golfpályán éri a nagy meglepetés: itt bukkannak rá Paul 
Reanuld, a híres drágakő-kereskedő holttestére, aki még pár napja épp tőle kért segítséget, mert 
attól félt, hogy valaki meg akarja ölni. Hastings fejét pedig teljesen elcsavarja egy titokzatos hölgy, 
bizonyos Bella Duveen, aki sportot űz az átverésekből és a tárgyi bizonyítékok eltüntetéséből. 
Poirotnak muszáj előállnia a megoldással, különben búcsút mondhat bajuszkájának. 

 

 
Istenek kalapácsa (2013)                                                                     DVD 4236    
Rend.: Farren Blackburn 
Szereplők: Charlie Bewley, Elliot Cowan, Clive Standen. Időtartam: 95 perc 
 
A halálos ágyán fekvő király legkisebb fiát, Steinart, a korábban kitaszított fivére után küldi, hogy 
személyében új uralkodót találjon a királyságnak. A fiatal viking harcos fiatal férfiból brutális 
harcossá változik, miközben könyörtelen tájakon utazik át, hogy megkeresse Hakant. Nem csak 
saját magát, hanem családja múltját is megismeri. 
 

 



 

 
Iszonyat (1965)                                                                                      DVD 1558   
Rend.: Roman Polanski 
Szereplők: Catherine Deneuve, Ian Hendry, John Fraser. Időtartam: 101 perc 
(Roman Polanski gyűjtemény) 
 
Carol, a Londonban élő gyönyörű belga manikűröslány irtózik a testiség minden formájától, pedig 
számos férfi igyekszik bizalmába férkőzni. Úton-útfélen megállítják, találkára invitálják, még 
testvérével közös lakásának főbérlője is szemet vet rá. Mikor a nővére, Heléne  és annak szeretője  
vidékre utaznak, Carol bezárkózik a lakásba, ahol a magány és elszigeteltség mellett egyre 
sötétebb és erőszakos víziókkal szembesül, végül elméje megbomlik, s gyilkos fegyverrel támad 
mindenkire, aki közelébe férkőzik. 

 

 
Az itáliai nemes esete (1993)                                                              DVD 3218   
Rend.: Brian Farnham 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc (Poirot) 

 
Hasting kapitány elegáns automobilt szeretne vásárolni Mr. Vizzini autószalonjában, amikor is a 
tulaj üzenetet kap, melyben arról tudósítják, hogy gyilkosság áldozata lesz. Ugyanazon a napon az 
üzenetet kézbesítő férfit holtan találják lakásában. Poirot és Hastings a nyomozás során London 
olasz negyedének alvilágába csöppen. 
 

 

 
Jamaica fogadó (1939)                                                                         DVD 1023   
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: Maureen O'Hara, Leslie Banks, Charles Launghton. Időtartam: 90 
perc 

 
Cornwall sziklás partjainál számos hajó süllyed el a viharos tengeren, s ami legfurcsább, soha, 
senki nem marad életben. Mary a közeli és hírhedt Jamaica szállóba igyekszik nagynénikéjéhez. A 
kocsis azonban poggyászaival együtt leszállítja, mikor megtudja úti célját. Az ártatlan teremtés 
Pengallan báróhoz, a környék békebírójához kér bebocsátást az éjszakára. A furcsa nemes úr 
végül elkíséri a lányt a rettegett szállóba, ahol gyanús kompánia tivornyázik. Vezetőjük Joss 
Marlyn, egy rosszarcú fickó, aki Mary nagynénjének férje. 

 

 
Jane Eyre (2006)                                                                                   DVD 1450    
Rend.: Susanna White 
Szereplők: Ruth Wilson, Toby Stephens, Amy Steel. Időtartam: 202 perc 
 
Az árván maradt Jane Eyre-t szívtelen nagynénje neveli, ám egyre súlyosabb ellentéteik miatt 
végül árvaházba adja a kislányt. Jane-ből művelt, kedves modorú kisasszony lesz, és ennek 
köszönhetően sikerül tanítónőként elhelyezkednie egy jómódú különc kastélyában, Thornfield Hall-
ban. Miközben az úr, Mr. Rochester szeleburdi gyámleányát tanítja, tiszta szerelem ébred benne 
gazdája iránt, és legnagyobb örömére érzelmei nem maradnak viszonzatlanok. Ám a kastély és a 
férfi sötét titka váratlan akadályt állít boldogságuk elé.  

 

 

 
Johnnie Waverly esete (1989)                                                             DVD 3381 
Rend.: Renny Rye 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
A Waverly-házaspár aggasztó fenyegetőleveleket kapott. Valaki kisfiuk elrablásával zsarolja őket, s 
egyre nagyobb pénzösszeget követel. Poirot és Hastings kapitány a segítségükre siet. Miközben a 
gyermek védelmét biztosítják, betekintést nyernek az arisztokrata család életébe. A családi kúria 
rejtett építészeti megoldásaival is megismerkednek s ez döntőnek bizonyul az ügy felderítésében. 

 

 


