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Kalandor - az aranyládika átka (2013)                                                          DVD 4199    
Rend.: Jonathan Newman 
Szereplők: Michael Sheen, Lena Headey, Keeley Hawes. Időtartam: 99 perc 
 
Ősi rejtélyek. Nagyhatalmú gonoszok. És egy félelmet nem ismerő hős kalandozásai egy 
gőzhajtású csodákkal és ártó varázslatokkal teli fantáziavilágban. A Kalandor: Az aranyládika titka 
főhőse a 17 éves Mariah Mundi, kinek élete gyökeresen megváltozik, mikor szüleinek nyoma vész, 
öccsét pedig elrabolják. A nyomokat követve a lány egy titkos birodalomra bukkan gyerekrabló 
szörnyetegekkel, gyilkos titkokkal és egy rég elveszett kegytárggyal, amely határtalan gazdagságot 
biztosít birtokosának. Mivel nem csupán szülei, de az egész világ sorsa is rajta áll, Mariah mindent 
kockára tesz azért, hogy feltárja az aranyládika titkát. 

 

 

 
Kamaszok kalamajkái Krétán (2011)                                                             DVD 4991    
Rend.: Ben Palmer 
Szereplők: Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison. Időtartam: 93 perc 
 
Will, Simon, Jay és Neil, a négy szociális problémákkal küszködő nagykamasz most fejezte be a 
középiskolát. El is döntik gyorsan, hogy egyszer és mindenkorra végeztek a tanulással. 
Elhatározzák, hogy kipihenik magukat. Az első "felnőtt" vakációjukra készülnek, a csodás görög 
szigetre, Krétára, ahol sem szülők, sem tanárok nem keserítik meg az életüket. A dolog egyetlen 
szépséghibája, hogy nincs pénzük a csajozásra. A négy fiú azonban gyorsan túlteszi magát ezen 
az apróságon. Megjátsszák a menő csávót, hátha a csajok elájulnak tőle. 

 

 

 
A kaméliás hölgy (1976)                                                                      DVD 2178   
Rend.: Robert Knights 
Szereplők: Kate Nelligan, Peter Firth, Alfred Burke. Időtartam: 104 perc 
 
Marguerite Gautier, a körülrajongott párizsi kurtizán súlyos betegségben szenved. Feladja fényűző 
életét, és fiatal szerelmével, Armand Duvallal vidékre költözik, hogy egy tisztább, bensőségesebb 
új életet kezdjen. A szerelmesek boldogságát Armand apja rombolja szét, aki titokban felkeresi a 
lányt és arra kéri, hogy a család becsületének érdekében hagyja el a fiát. Szerelme távollétében a 
lány visszautazik Párizsba, búcsúlevelében azt hazudja neki, hogy egy gazdag úr kedvéért hagyja 
el. A betegség azonban gyorsan felemészti a tüdőbeteg lány erejét. 

 

 
Keleti nyugalom - Marigold Hotel (2012)                                            DVD 3604    
Rend.: John Madden 
Szereplők: Judi Dench, Bill Nighy, Dev Patel. Időtartam: 118 perc 
 
Hét kispénzű, idősödő brit felkerekedik és elutazik a távoli Indiába, hogy attól kezdve egy 
egzotikusan elegánsnak ígérkező szállóban éljen. Ám helyben kiderül, hogy semmi sem olyan, 
amilyennek a prospektusokból látszott. De Indiának nem lehet ellenállni. Kalandok, csalódások, 
meglepetések után mind ráébrednek, hogy az élet és a szerelem újrakezdhető annak, aki élvezni 
tudja a pillanat örömét. 

 



 

 
Kémvadászok: a szolgálat kötelez (2015)                                                   DVD 4771    
Rend.: Bharat Nalluri 
Szereplők: Peter Firth, Kit Harington, Jennifer Ehle. Időtartam: 100 perc 
 
MI5: hazugságban élnek, de az igazságért harcolnak Amikor egy veszélyes terroristának sikerül 
megszöknie az MI5 őrizetéből, az ügynökség a terrorelhárítási csoport vezetőjét, Harry Pearce-t 
okolja a történtekért, aki ráadásul az eset után röviddel eltűnik, és ettől csak még gyanúsabbá 
válik. Will Hollowayt, az MI5 egykori ügynökét bízzák meg kézre kerítésével, aki csakhamar 
nyomára is bukkan. Harry azonban meggyőzi, hogy tégla van az ügynökség felső köreiben, és 
ráveszi, hogy segítsen az áruló leleplezésében. A két nyomozónak versenyt kell futnia az idővel, 
mert közben a terroristák bármelyik pillanatban lecsaphatnak Londonra. 

 

 
A kertbérlő (2015)                                                                                                    DVD 4920    
Rend.: Nicholas Hytner 
Szereplők: Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent. Időtartam: 100 perc 
 
Miss Shepherd egy régi baleset miatt a társadalom peremére száműzi magát. Házsártos 
hajléktalanként tengeti életét, távol tartva magától a kíváncsiskodókat. Roncs járgányával és 
szagával riogatja környezetét. Alan Bennett író nemrég költözött az újgazdagok lakta környékre. A 
férfi megengedi Miss Shepherdnek, hogy ideiglenesen beköltözzön a kertjébe. Arra azonban ő 
sem számít, hogy tizenöt hosszú esztendő lesz belőle. Kapcsolatuk örökre megváltoztatja 
mindkettőjük életét. 

 

 
Két királynő (2018)                                                                                                   DVD 5783    
Rend.: Josie Rourke 
Szereplők: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden. Időtartam: 119 perc 
A film a karizmatikus Stuart Mária fordulatos életét tárja elénk. Mária 16 évesen francia királyné 
lett, majd 18 évesen megözvegyül, ám ahelyett, hogy újra megházasodott volna, inkább 
hazautazott szülőföldjére, Skóciába, hogy visszakövetelje jogos trónját. Születése jogán azonban 
van egy riválisa, I. Erzsébet személyében, aki Anglia királynőjeként uralja a földet. Mária többre 
vágyik, mint névleges címre, ezért benyújtja követelését az angol trónra, ezzel pedig veszélybe 
sodorja Erzsébet uralmát. A két királynő idővel mint hatalomban, mint pedig szerelemben riválisok 
lesznek, házasságban és gyerekvállalásban pedig egymással szembenálló döntéseket hoznak. 
Árulás, lázadás és konspiráció szövi át mindkettejük udvartartását, ami még jobban egymás ellen 
tüzeli őket, végül kénytelenek megfizetni a hatalom keserű árát. 

 

 
Kétszeres bűn (1990)                                                                           DVD 3382   
Rend.: Richard Spence 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Miss Penn, a tolószékhez kötött, idős hölgy műkereskedő, és éppen a Napóleon tábornokainak 
finomművű portréit adja el egy amerikai gyűjtőnek. Az ügyletet csinos unokahúga bonyolítja, de a 
műtárgyaknak út közben lába kel. Poirot nem hajlandó foglalkozni az esettel, mert úgy határozott: 
visszavonul. Hastings kapitányra marad a feladat, hogy a bájos hölgyön segítsen. Vajon sikerül 
egyedül megoldania az ügyet? 

 

 

 
Kiálts szabadságért (1987                                                                                    DVD 1381     
Rend.: Richard Attenborough 
Szereplők: Kevin Kline, Denzel Washington, Penelope Wilton. Időtartam: 152 
perc  
 
A Dél-Afrikában uralkodó feszültséget és borzalmat megrendítő erővel jeleníti meg a film egy 
fekete aktivistáról, Stephen Bikóról és egy fehér újságíróról, aki az életét teszi kockára, hogy Biko 
történetét a világ elé tárja. Miután tudomást szerez az apartheid borzalmairól Biko szemén 
keresztül, Donald Woods újságíró ráébred, hogy barátját elhallgattatták a rendőrök. Woods 
elhatározza, hogy kiszabadul Dél-Afrikából és megismerteti Biko rendkívüli történetét a világgal. A 
felemelő, igaz eseményeken alapuló film felkavaró képet fest az ember leggonoszabb és 
leghősiesebb oldaláról. 



 

 
A kilencedik légió (2010)                                                                    DVD 3189    
Rend.: Neil Marshall 
Szereplők: Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kurylenko. Időtartam: 97 
perc 
 
A kilencedik légió a Krisztus utáni második évszázad Britanniájában játszódik, ahol Quintus, a 
Római Birodalom határszéli erődítményén való barbár rajtaütés egyetlen túlélője csatlakozik Virilus 
legátus legendás kilencedik légiójához, mely északnak tart, hogy kiűzze a piktek rettegett hordáit. 
Azonban amikor az ismeretlen hadszíntéren rajta ütnek a légión, és Virilust foglyul ejtik, Quintus 
kilátástalan küzdelem elé néz, hogy kicsiny szakaszával életben maradjon az ellenséges vonalak 
mögött, és elkerülje pikt üldözőit – élükön a kegyetlen Etain-nal, miközben katonatársaival 
megkísérlik megmenteni legátusukat, és elérni a biztonságot nyújtó Római Birodalom határát.   

 

 
A király beszéde (2011)                                                                       DVD 3307    
Rend.: Tom Hooper 
Szereplők: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter. Időtartam: 114 
perc 
 
A király beszéde egy férfi története, aki VI. György brit királyként, II. Erzsébet királynő apjaként 
vonult be a világtörténelembe. Miután bátyja lemondott, George azaz Bertie foglalta el a trónt - igen 
kelletlenül. A király nem érezte méltónak magát élete legfontosabb szerepére, mert borzalmas 
dadogása miatt képtelen volt nyilvánosan beszédet tartani. Számos eredménytelen beszédterápiás 
kezelés után találkozott a liberális szellemiségű Lionel Logue-al, aki csöppet sem hagyományos 
kezelésein nemcsak királya hangját, hanem bátorságát is segített visszaszerezni.    

 

 
A király látogatása (2012)                                                                   DVD 3715 
Rend.: Roger Michell 
Szereplők: Bill Murray, Laura Linney, Samuel West. Időtartam: 94 perc 

 
Amikor 1939-ben Franklin Delano Roosevelt elnök egy hétvégére vendégül látja rezidenciáján 
Anglia királyát és királynőjét, először kerül sor arra, hogy egy angol uralkodó Amerikába 
látogasson. Mivel Angliát épp egy közelgő háború veszélye fenyegeti Németország ellen, a királyi 
udvar nagy reményeket fűz ahhoz, hogy Roosevelten keresztül amerikai támogatáshoz jutnak. A 
nemzetközi válsághelyzet mellett azonban az elnök háza táján sem éppen békés az élet, és 
felesége, Eleanor, édesanyja, Sara, valamint titkárnője, Missy egyaránt fontos szerepet játszanak 
abban, hogy a hétvége igazán emlékezetesen sikerüljön.  

 

 
A kis hercegnő (1986)                                                                                     DVD 3832/1-2     
Rend.: Carol Wiseman 
Szereplők: Amelia Shankley, Maureen Lipman, Miriam Margolyes. Időtartam: 
158 perc (Családi filmtár) 
 
A padlásszoba kis hercegnője címen is ismert történet Saráról szól, aki katonatiszt édesapja 
háborúba vonulása után egy előkelő leányintézetbe kerül. Miután a férfi váratlanul meghal, 
gyermeke az addigi fényűző jómódból cselédsorba jut, ahol viszontagságok hosszú sorát éli át. A 
megpróbáltatásokkal teli időszak során komoly leckét kap az élet legfontosabb dolgaiból, és 
megtanulja, miként érezzen együtt a szenvedőkkel. A történet váratlan események sorával és egy 
nagy fordulattal zárul. 

 

 

 
A kisegér mindent lát (1994)                                                               DVD 2680    
Rend.: Andrew Grieve 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 102 perc  
 
Óriási baj van Poirot-éknál. Miss Lemon, a titkárnők gyöngye három gépelési hibát ejt egy oldalon, 
noha ez idáig túlzott pedánságáról volt híres. Mint kiderül, Miss Lemon nővére, Florance 
házvezetőnő lett egy diákszállón, ahol rejtélyes események történnek: furcsa tárgyak tűnnek el 
egymás után. A halálos morfium viszont az egyik diákot örök álomba ringatja. Az eset egyetlen 
szemtanúja egy kisegér. Poirotnak fel van adva a lecke. 

 



 

 
Kisvárosi rock'n'roll (2010)                                                               DVD 3032   
Rend.: Ricky Gervais, Stephen Merchant 
Szereplők: Christian Cooke, Felicity Jones, Tom Hughes. Időtartam: 91 perc 
 
Megérkeztek a hetvenes évek. Változtak az idők. De egy város nem változott. Három barát próbál 
kitörni szülővárosa szürke hétköznapjaiból. Arra még rájönnek, hogy nem tölthetik egész életüket 
ivászattal, bunyóval és hülyéskedéssel, de arról fogalmuk sincs, mihez kezdjenek helyette. Aztán 
egyikük beleszeret a főnök lányába, aki valaki más menyasszonya. Hogy megszerezzék, amit 
akarnak, át kell hágniuk a szabályokat – bármi áron.  

 

 

 
Kivégzési parancs (2015)                                                                                    DVD 4941    
Rend.: S. Gomez 
Szereplők: Thure Lindhardt, Vanessa Kirby, David Ajala. Időtartam: 96 perc 
 
A technológiára támaszkodó társadalmunk a közeljövőben egyre hatékonyabb gyilkoló robotokat 
épít. Egy elitalakulatot bíznak meg azzal, hogy egy távoli szigeten tesztelje mesterséges 
intelligenciával megépített gépek új típusait. Röviddel a gyakorlat megkezdése után kiderül, hogy 
ezek a gépek nem állnak le a fejlesztők parancsára, hanem tanulmányozva a katonák taktikáit 
addig harcolnak, amíg élő embert találnak a szigeten. 

 

 

 
Könnyed erkölcsök (2008)                                                                   DVD 2455 
Rend.: Stephan Elliot 
Szereplők: Jessica Biel, Kristin Scott Thomas, Colin Firth. Időtartam: 93 perc 
 
A történet a ’20-as évek Angliájában játszódik. A nemesi angol család egyetlen fia feleségül vesz 
egy amerikai lányt, akit hazavisz bemutatni a szüleinek. A nagyon „brit” szülők és az újdonsült 
feleség között csak úgy szikrázik a levegő, sehogy sem találják egymássla a hangot. Ha nem 
csillapul anyós és meny között a szellemi csatározás, azt még a végén megsínyli a fiatalok 
házassága. 

 

 

 
Könnyű gyilkosság (2009)                                                                  DVD 3372    
Rend.: Hettie MacDonald 
Szereplők: Julia McKenzie, Camilla Arfwedson, Tim Brooke-Taylor. Időtartam: 
93 perc (Marple) 
 
A vonaton Miss Marple mellé telepszik egy fecsegő falusi asszony. Szavaiból az derül ki, hogy 
szerinte gyilkosságok történtek a falujában, Wychwoodban. Pár nappal később az idős hölgyet 
valaki letaszítja a londoni metró mozgólépcsőjéről és szörnyethal… Miss Marple úgy érzi, tartozik 
annyival az ártatlan áldozatnak, hogy kinyomozza halálának körülményeit, és azokat a 
gyilkosságokat is, amelyeket az asszony említett. Így hát a festői szépségű  Wychwoodba utazik. A 
szerencsétlenül járt nő bölcs megjegyzése nyomán indul el. Lavinia Pinkerton ugyanis azt mondta 
a vonaton: a gyilkosság könnyű mindaddig, amíg senki nem feltételezi, hogy gyilkosság történt. 

 

 
A könnyűlovasság támadása (1968)                                                   DVD 2953  
Rend.: Tony Richardson 
Szereplők: Trevor Howard, Vanessa Redgrave, John Gielgud. Időtartam: 140 perc 

 
1854. október 25-én a Krím-félszigeten lévő Balaklavánál sor kerül a brit történelem leghírhedtebb 
katonai akciójára. A kis kikötővárosért az oroszok ellen folytatott csatát négy ízig-vérig viktoriánus 
katonatiszt irányítja. Lord Raglan, a brit haderők főparancsnoka adja ki a parancsokat. Nem csoda, 
ha utasításai zavarosak, hiszen egy távoli dombról követi az eseményeket. A lovashadosztály 
vezetője Lord Lucan a csatatéren tartózkodik ugyan, de nem látja át a csapatok mozgását. A 
könnyűlovasság vezetőjét, az ostoba Lord Cardigant pedig leköti a tiszttársai elleni gyűlölködés. 
Egy ifjú lovastiszt, Nolan százados elég okos és mozgékony ugyan ahhoz, hogy megértse a hadi 
helyzetet. Ám éppen az ő végzetes tévedése sodorja bajba a könnyűlovasságot, mely 600 
emberével egyenesen belerohan az orosz ágyúk tüzébe.  



 

 
Követés (2009)                                                                                     DVD 3480 
Rend.: Christopher Nolan 
Szereplők: Jeremy Theobald, Alex Haw, Lucy Russel. Időtartam: 68 perc 
 
Bill kezdő író, ihletet a körülötte élő emberek életéből szeretne meríteni. Válogatás nélkül, 
ötletszerűen figyeli az utcán járókat - kikben fantáziát lát, azokat követi. Mivel munkanélküli és 
egyedül él, minden idejét a saját maga által állított, szigorú szabályrendszer szerinti követéseknek 
szenteli. Egyik megfigyeltjének életmódja különösen érdekessé válik számára. A követett egy 
betörő, ki nem javakért megy mások lakásába. Az otthonokban lévő tárgyak alapján a lakók 
személyiségét próbálja összerakni - hamar magával rántja Billt e fura játékába. Betöréseik során 
egy nő lakásába is eljutnak. Billt megragadja a nő személyisége, megismerkedik vele és viszonyt 
kezdeményez. Kapcsolatuk hamar veszélybe sodorja a férfi - a háttérben egy veszedelmes terv 
részletei bontakoznak ki.  

 

 
A kristálytükör meghasadt (1992)                                                         DVD 488    
Rend.: Norman Stone 
Szereplők: Joan Hickson, Claire Bloom, Barry Newman. Időtartam: 119 perc 
(Miss Marple történetei) 
 
Marina Gregg, a híres színésznő Gossington Hallba költözik. A tiszteletére rendezett fogadáson a 
helyi minden-lében-kanál, Heather Badcock meghal egy koktél elfogyasztása után. Craddock 
felügyelőt bízzák meg az üggyel, aki nagynénje, Miss Marple segítségével kideríti: Maria volt az 
igazi célpont. Gyanúsítottból persze nincsen hiány. Esetleg a nő filmrendező férje, Jason, vagy 
producere, Ardwyck Fenn pályázik a biztosításra? Ella Zielinsky, Marine titkárnője lenne, aki 
titokban szerelmes Jasonbe?  

 

 
Kromafobia (2005)                                                                                DVD 2736  
Rend.: Martha Fiennes 
Szereplők: Ben Chaplin, Penélope Cruiz, Ralph Fiennes. Időtartam: 134 perc 
 
Minden családnak megvannak a maga szégyenteljes titkai. Marcus Aylesbury felesége, Iona 
vásárlásfüggő és fusztrált, nyolcéves fia, a kisnyulának a nevét mázolja a falra, hogy felhívja 
magára a figyelmet, míg a srác meleg keresztapja, Stephen, félholtra verve fekszik a kórházban. 
Eközben Marcus munkahelyi főnöke egy olyan balhéba rángatja bele, amely miatt elvesztheti az 
állását, apjának Edwardnak előző szeretőjétől, Gloriától törvénytelen gyereke születik. Amikor 
Marcus régi barátja, az újságíró Trent, megszimatolja a sztorit, amelyet jól el lehet adni, feladja 
idejétmúlt ideáljait a minőségi újságírást illetően és kiteregeti az Aylesbury család szennyesét.  

 

 
A kutya se látta (1996)                                                                          DVD 2682     
Rend.: Andrew Grieve 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Patrick Ryecart. Időtartam: 103 perc  
 
Monsieur Bob, Poirot "legjobb barátja" és segítőtársa mindent látott, mindent hallott. Csak éppen 
nem tudja szavakkal elmondani, vajon ki ölte meg gazdáját, Emily nénit, akinek örökségére az 
egész család számított. Monsieur Bob ugyanis egy fox terrier, aki pontosan tudja, ki a gyilkos. Az 
Arundel házban ugyanis az utóbbi időben sorjáztak a furcsa események. A Tripps ikerpár 
szellemeket idézett meg egy spiritiszta szeánszon, nem sokkal később Emily Arundel lezuhant a 
lépcsőházban, de túlélte. Miután Poirot tanácsára megváltoztatta végrendeletét, hátborzongató 
körülmények között került a másvilágra.  

 

 
Kvartett - a nagy négyes (2012)                                                         DVD 3722 
Rend.: Dustin Hoffman 
Szereplők: Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly. Időtartam: 94 perc 

 
Jean igazi dívaként érkezik aktuális fellépése színhelyére: az idős operaénekesek számára 
működtetett intézmény lakói minden évben koncerttel ünneplik Verdi születésnapjának évfordulóit - 
Jean egy világhírű kvartet tagjaként lép majd fel ezen az estén. A pazar díszletek között 
nyugalmasan éldegélők számára valódi felpezsdülést hoz a jelenléte, hiszen piszkos kis titkok 
kerülnek napvilágra, hogy aztán teljesen felkavarják az előkészületek állóvizét. Mindenki a 
kvartetet figyeli: Jean szeszélyes és excentrikus, exférje még mindig vágyódik utána – persze 
inkább meghalna, minthogy ezt bevallja. A kéjvágyó bariton és álmodozásai teljesen szétszórt 
tárgyának is megfelelően szövevényes a kapcsolata, hogy végül egy humorban és érzelmekben 
gazdag történet kerekedjék. 



 

 
Lady Macbeth (2016) - feliratos                                                                             DVD 5797  
Rend.: William Oldroyd 
Szereplők: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton. Időtartam: 85 perc (Ars 
Longa - Mesterfilmek) 
 
A vidéki Anglia, 1865. Az ifjú Katherine fuldoklik szerelem nélkül kötött házasságában, nála jóval 
korosabb, megkeseredett férje és annak rideg családja nyomása alatt. Amikor szenvedélyes 
viszonyt kezd férje birtokának egy szolgájával, olyan elementáris erő szabadul fel benne, hogy 
többé semmi nem állhat útjába. A Lady Macbeth egy gyönyörű, határozott és könyörtelen fiatal nő 
tragikus portréja, aki egy férfiak által dominált világban saját kezébe veszi a sorsát. 

 

 

 
Lakás a harmadikon (1989)                                                                DVD 2961     
Rend.: Edward Bennett 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
 
Poirot-ra nehéz idők járnak. Már három hete nem történt semmiféle bűntény, melyet 
kinyomozhatott volna, s úgy érzi, lassan elsorvad híres szürkeállománya. Hogy jobb kedvre 
derítsék, barátai színházba hívják, ahol egy krimit játszanak. A csapnivaló darab csak még jobban 
lelombozza, ám hazatérve megtudja, tragikus haláleset történt a szomszédos lakásban. A zseniális 
nyomozó végre elemében érzi magát. 

 

 

 
A láthatatlan kéz (2005)                                                                        DVD 1597   
Rend.: Tom Shankland 
Szereplők: Geraldine McEwan, Kelly Brook, Harry Enfield. Időtartam: 93 perc 
 
Jerry Burton háborús hős, aki nem találja a helyét a civil életben. Az alkohol és a depresszió 
uralják az életét, míg végül motorjával balesetet szenved. Alaposan összetöri magát. Nővére, 
Joanna, úgy gondolja, jót fog tenni a fiúnak egy pár hónap vidéki pihenés: Lymstockot választja, 
amely nagyon békés falunak látszik. Véletlenül Miss Marple is ott időzik. Hamarosan azonban 
felbolydul a község élete. Szinte mindenki gonosz rágalmakat tartalmazó, névtelen leveleket kap, 
Appleton ezredes öngyilkos lesz, Mrs Symmington meghal, majd hamarosan a cselédje is. 
Nagyrészt Jerrynek köszönhető, hogy a különösen ravasz tettest végül is kézre kerítik. 

 

 
Lazacfogás Jemenben (2011)                                                             DVD 3564 
Rend.: Lasse Hallström 
Szereplők: Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin Scott Thomas. Időtartam: 103 
perc 
 
Fred Jones, a halászat-specialista egy nap különleges projekt vezetésére kap felkérést, Jemenben 
száraz, kiapadt folyómedreiben kell meghonosítania a lazachalászatot. Az ötlet mögött egy jemeni 
sejk áll, aki egyben egy skóciai sportbirodalom tulajdonosa. A sejk abban hisz, hogy ha a pecázást 
meghonosítja saját országában is, akkor elősegíti a békét és a spirituális felemelkedés a gyilkos 
indulatok uralta országban. A filmből választ kaphatunk arra a kínzó kérdésre is, hogyan függ 
össze a műlegyes horgászat komoly politikai lépésekkel, láthatunk nem várt hősiességet és későn 
érő szerelmet, valamint talán bebizonyosodik, hogy a lehetetlen is lehetséges. 

 

 
A  legyek ura (1963)                                                                           DVD 1761 
Rend.: Peter Brook 
Szereplők: James Aubrey, Tom Chapin. Időtartam: 92 perc 
 
Lezuhan egy repülőgép az óceán felett. A túlélők – mindnyájan iskolás fiúk – egy lakatlan szigetre 
úsznak, ahol felnőtt felügyelet híján nekik kell gondoskodniuk magukról. Ralphot választják meg 
vezetőnek, aki azt javasolja, rakjanak tüzet és építsenek menedéket. Jack, a gyerekkórus vezetője 
inkább szeretné kiélvezni a kontroll hiányát, ezért vadászni indul a kóristákkal. A gyerekek 
hamarosan két táborra szakadnak: Ralph arra törekszik, hogy többé-kevésbé civilizált rendben 
éljenek, míg Jack vadászai minden szabályt megtagadva egyre inkább elvadulnak. Az éhség és az 
elszigeteltség egyre jobban kiélezi a két csapat közötti rivalizálást, amely hamarosan megdöbbentő 
és véres fordulatot vesz. 



 

 
Lennon (2010)                                                                                                           DVD 4803    
Rend.: Edmund Coulthard 
Szereplők: Christopher Eccleston, Christopher Fairbank, Rory Kinnear. 
Időtartam: 80 perc    
 
A film John Lennon életének öt, talán legizgalmasabb évét eleveníti fel. A Beatles "egy negyede", 
békeharcos, képzőművész és író. Élete mindig is bővelkedett drámában, cselszövésben és még 
összeesküvésekben is. A BBC filmje 30 évvel a halála után mutatja be életének egy meghatározó 
időszakát, ahogy Beatle John -ból ikonná vált, ahogy meghódította a világot miközben magánéleti 
és művészi válsága ellenpontozta a sikereket. Kitörölhetetlen nyomott hagyot a zene- és 
kultúrtörténetben a Beatles menedzser Brian Epstein halála, Lennon válása első feleségétől, 
elképesztő kapcsolata Yoko Ono-val, elmélyülő drogfogyasztása és a döntés, hogy elhagyja 
Angliát, hogy New York-ban kezdhessen új életet. 

 

 
Londoni randevú (1938)                                                                         DVD 617 
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: Margaret Lockwood, Michael Redgrave, Paul Lukas. Időtartam: 92 
perc (Alfred Hitchcock sorozat) 
 
Az olasz-osztrák Alpokból Angliába tartó expresszvonaton érdekes emberek gyűltek össze: kémek, 
ellenkémek, egy bűvész és egy professzor, nők, férfiak, idősek, fiatalok, jólöltözöttek és ódivatúak. 
A fiatal Iris egy idős hölggyel kerül egy fülkébe a vonaton. A két nő együtt ebédel az 
étkezőkocsiban, beszélgetésük során pedig összebarátkoznak. Mikor visszatérnek a fülkébe, Iris 
elbóbiskol. Felébredését követően meglepve tapasztalja, hogy idős útitársnője eltűnt, a többi utas 
pedig egyszerűen letagadja, hogy valaha is látták Miss Froyt. 

 

 
Lord Edgware halála (2000)                                                                   DVD 443 
Rend.: Brian Farnham 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 100 perc 
 
Hercule Poirot végre visszatér a nyüzsgő London városába, miután a "nyugalmas vidéki élet" 
teljesen kimerítette. És persze újabb gyilkosság történik, Carlotta Adams, a népszerű amerikai 
parodista estélyén Poirot megismerkedik Jane Wilkinsonnal, a híres színésznővel, aki teljesen 
rabul ejti őt. Olyannyira, hogy beleegyezik: felkeresi Lord Edgware-t, Jane férjét és rábeszéli őt a 
válásra, hisz feleségével már rég kihűlt a kapcsolatuk. Legnagyobb meglepetésére Edgware közli, 
hogy már régóta megegyeztek a válásban, de alig 24 órával Poirot látogatása után az idős urat 
holtan találják. 

 

 
Lovagok háborúja 2 - harc a trónért (2013)                                                DVD 4305   
Rend.: Jonathan English 
Szereplők: Michelle Fairley, Tom Austen, Roxanne McKee. Időtartam: 104 perc 
 
A történetben a Rochester kastély ostromának túlélői próbálják feltartóztatni a kelta fosztogatókat, 
megvédve így családjukat és megmaradt birtokaikat. 

 

 

 
Lucky (2017) – feliratos                                                                                               DVD 5799    
Rend.: John Carroll Lynch 
Szereplők: Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston. Időtartam: 84 
perc (Ars Longa - Mesterfilmek) 
 
Lucky kilencvenegy éves, ateista öregember, aki egy világvégi sivatagi városkában él hozzá 
hasonlóan furcsa figurák társaságában, és szenvedélyesen ragaszkodik függetlenségéhez. Ám 
egy nap úgy érzi, feneketlen mélység szélén áll, így akár akarja, akár nem, elindul az önvizsgálat 
útján, ami, mint tudjuk, gyakran a megvilágosodás felé vezet. 

 



 

 
Macska a galambok között (2008)                                                      DVD 2681   
Rend.: James Kent 
Szereplők: David Suchet, Harriet Walter, Raji James. Időtartam: 95 perc  
 
Anglia legjobb leányiskolája csendes, nyugalmas környéken található. Az igazgatónő mégsem 
tudja megóvni növendékeit a való világ borzalmaitól. Először a tornatanárnő szívét szúrják át egy 
gerellyel egy sötét éjszakán. Azután más tanárokat is brutális támadás ér. Nem kétséges többé: 
macska ólálkodik a galambok között! A szülők pánikszerűen menekítik ki gyerekeiket az iskolából, 
és az igazgatónőnek egyetlen reménye marad: Poirot. És nem kell csalódnia. A belga detektív 
leleplezi a gonoszt és véget vet a vadászatnak. Ráadásképpen megtalálja egy indiai sejk elveszett 
rubinjait is. 

 

 

 
Mansfield park (1998)                                                                           DVD 1278   
Rend.: Patricia Rozema 
Szereplők: Frances O'Connor, Jonny Lee Miller, Alessandro Nivola. Időtartam: 
107 perc 
 
Fanny Price  tízéves kislányként kerül a Bertram-család birtokára. Örökké éreztetik vele, hogy ő a 
szegény rokon, akinek minden nap illik hálát adnia jó sorsáért. Unokatestvérei közül egyedül az 
álmodozó Edmundtól kap testvéri szeretetet. Fanny írásba fojtja kimondhatatlan gondolatait. 
Csípős és okos nyelvére felfigyelnek a ház londoni vendégei, a Crawford-testvérek. Henry és Mary 
modern gondolkodásmódú, veszedelmesen sármos figurák. Edmund beleszeret Marybe, míg 
Henry a lányok közül Fannyt választja.  

 

 
Mária Magdolna (2018)                                                                                        DVD 5579    
Rend. Garth Davis 
Szereplők: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor. Időtartam: 115 
perc 
 
Egy fiatal lány, Mária Magdolna  elhagyja kis halászfaluját és családját, hogy csatlakozzon egy új, 
radikális társadalmi mozgalomhoz, amelynek karizmatikus vezetője, a názáreti Jézus azt ígéri, 
hogy a világ meg fog változni. Ahogy a csoport híre terjed, egyre többeket vonzanak Jézus 
tanításai. Mária Magdolna közben fontos szerephez jut minden idők leghíresebb történetében, 
amelynek szálai Jeruzsálembe vezetnek, ahol nemcsak spirituális vezetőjének sorsával kell 
szembenéznie, hanem a sajátjával is. 

 

 
Máris hiányzol (2015)                                                                                             DVD 5052    
Rend.: Catherine Hardwicke 
Szereplők: Toni Collette, Drew Barrymore, Dominic Cooper. Időtartam: 108 
perc 
 
A Máris hiányzol egy őszinte és erőteljes történet két legjobb barátnő, Milly és Jess kapcsolatáról. 
Gyermekkoruktól fogva mindent megosztottak egymással - a ruhákat, a titkokat és még a pasikat 
is. A két nő barátsága megingathatatlan. Vagy mégsem? Az élet néha kegyetlen. Míg Jess 
legboldogabb időszakát éli, addig Millynél mellrákot diagnosztizálnak. A Máris hiányzol bemutatja 
az igaz barátság erejét, melyet még a legnehezebb pillanatok sem törhetnek meg. 

 

 

 
A másik Boleyn lány (2008)                                                                 DVD 1564    
Rend.:Justin Chadwick 
Szereplők: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana. Időtartam: 111 
perc 
 
Két nővér, Anne  és Mary  teljes mértékben ambiciózus apjuk és nagybátyjuk irányítása alatt 
állnak, akik minden eszközzel a család hatalmának növelésén munkálkodnak. Céljukat Anglia 
királyának kegyeit keresve próbálják elérni. A lányok, maguk mögött hagyva a békés vidéki életet, 
bekerülnek az udvari élet veszedelmes és izgalmas világába. Nem sokkal később pedig már azon 
kapják magukat, hogy egymás könyörtelen riválisai lettek, hiszen mindketten a király szerelméért 
küzdenek. Ugyan a szenvedélyes uralkodó mindkettőjüket elcsábítja, csak egyikükből válhat 
királyné, hogy aztán rövid és viharos uralkodás után sorsa a vérpadon teljesedjen be. 



 

 
A másodhegedűs (1993)                                                                                       DVD 3377   
Rend.: John Bruce 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Horace Trefusis, a neves vegyipari cég kémikusa éppen bizalmas papírokat nézeget az Astoprene 
nevű forradalmian új találmányról, mely után a náci Németország is érdeklődik, amikor is egy 
behatoló zavarja meg ténykedését. Nem sokkal később a vegyiüzem tulajdonosa, Sir Reuben 
Astwell gyilkosság áldozata lesz. A szürkeállománya csalhatatlanságáról híres Poirot kivételesen 
titkárnője, Miss Lemon hipnotizőr képességeit is felhasználja e rejtélyes ügy megoldásához.  

 

 

 
Még egy év (2010)                                                                              DVD 3510  
Rend.: Mike Leigh  
Szereplők: Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen. Időtartam: 125 perc   
 
A Még egy év egy négy évszakon átívelő, megható történetet mesél el a boldog házasságban élő 
Tomról és Gerriről, valamint apró-cseprő gondokkal küzdő családjukról és barátaikról. Az életszagú 
történések a szerelem és a szeretet, az öröm és a szomorúság, a remény és a kétségbeesés, a 
társas kapcsolatok és a magány, valamint a születés és halál körül forognak. 

  

 

 
Megtehetek bármit (2015)                                                                                    DVD 4984   
Rend.: Terry Jones 
Szereplők: Simon Pegg, Kate Beckinsale, Sanjeev Bhaskar. Időtartam: 82 perc 
 
Neil Clarke az átlagosnál átlagosabb emberi lény, aki hiába szeretné, nincs sok esélye, hogy 
összejöjjön gyönyörű szomszédjával, Catherine-nel. Mindeközben az univerzum egy másik 
szegletében nagyhatalmú űrlények a Föld bolygó elpusztítására készülnek, de előbb még egy 
tesztben bizonyíthat az erről mit sem sejtő emberiség. Vagyis pontosabban: az erről mit sem sejtő 
Neil, akit azzal a képességgel ruháznak fel, hogy bármit megtehessen, amit csak akar. A váratlan 
helyzetben egyedül hűséges kutyájára támaszkodhat. 
 

 

 
Megtorlás Hadithában (2010)                                                            DVD 3439  
Rend.: Nick Broomfield 
Szereplők: Elliot Ruiz, Falah Flayeh, Yasmine Hanani. Időtartam: 93 perc 
 
2005. november 19., Haditha, Irak. Iraki lázadók amerikai tengerészgyalogosok ellen terveznek 
támadást. Bombájukat egy lakott területhez közeli út mellett helyezik el. Az ott élő irakiak látják 
előkészületeiket, ám bosszútól tartva nem jelentik az esetet. A bombát a tengerészgyalogosok 
konvoja alatt robbantják fel: az amerikaiak legnépszerűbb tisztjüket veszítik el. A katonák teljesen 
elveszítik fejüket: a közeli ház átkutatása során 24 embert mészárolnak le (köztük asszonyokat és 
gyerekeket). Szörnyű tettüket, a házban élők vívódását, majd szenvedését - és a lázadók indítékait 
egyszerre láthatjuk; mindössze egyetlen borzasztó és elgondolkodtató napot a sokéves háborúból. 

 

 
A mi emberünk (2015)                                                                                           DVD 5125    
Rend.: S. White 
Szereplők: Ewan McGregor, Stellan Skarsgard, Damian Lewis. Időtartam: 103 
perc 
 
Miközben Marrákesben vakációznak, Perry és Gail, a teljesen átlagos angol páros összebarátkozik 
az orosz Dimával, akiről nem is sejtik, hogy az orosz maffia egyik legfőbb pénzmosója. Néhány 
maffiózó pedig kettejük felhasználásával készül disszidálni, így Perry és Gail hamarosan az orosz 
maffia és a brit titkosszolgálat egyik vezető ügynöke között találják magukat, és egyik oldalban 
sem bízhatnak meg igazán. 

 



 

 
Mi nyílik a kertedben? (1991)                                                                             DVD 2962    
Rend.: Andrew Marshall 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Poirot virágkiállításra hivatalos, mert róla neveznek el egy csodás rózsafajtát. Bár a híres nyomozó 
bevallja, hogy időhiány miatt nem ér rá kertészkedni, és csak a balkonládájában nevel pár tő 
virágot, egy ismeretlen idős hölgy mégis ragaszkodik hozzá, hogy egy tasak virágmagot adjon neki 
ajándékba. Mint később kiderül, a tasak több, mint apró ajándék: egy életveszélyben lévő és 
megfélemlített ember segélykérő jelzése. Vajon Poirot megérti az üzenetet? 

 

 

 
Middlemarch (1994)                                                                            DVD 88/1-3 
Rend.: Anthony Page 
Szereplők: Juliet Aubrey, Rufus Sewell, Robert Hardy. Időtartam: 360 perc    
 
Dorothea ártatlan idealista, akit az elme csillogása annyira elvakít, hogy férjhez megy az öregedő 
tudóshoz. Hamarosan ráébred tévedésére, aminek elviselhetetlenségét tovább fokozza férje 
unokaöccsének feltűnése. Az ellenállhatatlan és szenvedélyes férfi halálosan beleszeret a lányba. 
A történet többi szálán is szövevényes ügyek bontakoznak ki. Tertius Lydgate a városba érkező 
ambíciózus, fiatal orvos életét sekélyes és követelődző felesége keseríti, ugyanakkor politikai 
intrikák nehezítik. A polgármester fia pedig, beteges játékszenvedélyével tönkreteszi szerelmét, sőt 
egész családját veszélybe sodorja.  

 

 
Miért nem szóltak Evansnek? (2009)                                                 DVD 3373    
Rend.: Nicholas Renton 
Szereplők: Julia McKenzie, Sean Biggerstaff, Samantha Bond. Időtartam: 93 perc 

 
Bobby Attfield Wales-ben él egy kies, tengerparti faluban édesanyjával. A szirtfal közelében 
sétálva egyszer csak egy haldokló hörgésére lesz figyelmes. A férfi annyit mond: „Miért nem 
szóltak Evansnek?”, majd végleg elhagyja az ereje. Ki lehet ez a titokzatos halott, akiről a rendőrök 
kezdetben csak annyit tudnak megállapítani, hogy a zsebében talált iratok hamisak? És ki lehet az 
a bizonyos Evans? Bár Bobbyt is érdekli valamelyest a válasz, barátnőjében, Frankie-ben 
szenvedélyes és olthatatlan vágy támad, hogy kinyomozza az igazságot. Hogy a hebehurgya fiatal 
lány nehogy bajba sodorja magát, Miss Marple kénytelen utána menni és vigyázni rá. Ugyanis a 
házban, ahová a lány készül, a múlt veszedelmesen gonosz árnyai készülnek a felszínre törni. 

 

 
A mindenség elmélete - Jane és Stephen Hawking különös története (2014)    
Rend.: James Marsh                                                                            DVD 4436    
Szereplők: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox. Időtartam: 118 perc 
 
1963-ban a Cambridge-i Egyetemen Stephen Hawking, az ifjú kozmológus hatalmas léptekkel 
halad a tudomány útján. Ám egy szerencsétlen baleset után ez az egészséges, aktív fiatalember 
21 évesen megrázó diagnózissal kénytelen szembesülni: motoros neuronbetegség támadta meg 
végtagjait és képességeit, amely fokozatosan korlátozni fogja beszédében és mozgásában, és két 
éven belül bele fog halni. Jane szeretete, támogatása és elszántsága megingathatatlan, és a pár 
összeházasodik. Újdonsült feleségével az oldalán Stephen nem hajlandó tudomásul venni a 
diagnózist. Jane arra bátorítja Stephent, hogy fejezze be doktorátusát, melynek tárgya első 
elmélete az univerzum keletkezéséről. Családot alapítanak, és frissen szerzett és széles körben 
ünnepelt doktori címével felfegyverkezve Stephen belevág legambiciózusabb tudományos 
munkájába, melynek tárgya az, amiből neki oly kevés adatott: az idő.  

 

 
Mocsok (2013)                                                                                     DVD 3977  
Rend.: Jon S. Baird 
Szereplők: James McAvoy, Jamie Bell, Jim Broadbent. Időtartam: 93 perc 
 
Bruce Robertson a korrupt és álszent rendőrt előléptetésétől már csak egy gyilkossági ügy 
felgöngyölítése választja el. Az előléptetés megszerzésére kollégája Ray is esélyes, ezért Bruce a 
sikertelenség gondolatától vezérelve mindent megtesz azért, hogy Ray-t és mindenki mást 
környezetében - parancsnoka tudta nélkül - gátlástalanul tönkretegyen saját karrierjének 
érdekében. Kollégáit egymás ellen fordítja, feleségeiket elcsalja és titkaikkal tartja sakkban őket. 
De a hazugságspirálból, amit létrehozott már ő sem tud szabadulni. Életének zavaros múltja látszik 
visszatérni: újra a kokain, a szex és az erőszak lesz úrrá rajta, mely lassan az őrületbe kergeti. 
Kérdés, hogy képes-e visszatérni a valóságba és megoldani az ügyet vagy a kollégái számára is 
egyre nyilvánvalóbb elmeháborodott viselkedésében leli vesztét. 



 

 
Mocsok és bölcsesség (2008)                                                             DVD 2225    
Rend.: Madonna 
Szereplők: Eugene Hutz, Holly Weston, Vicky McClure. Időtartam: 80 perc 

 
A film napjaink multikulturális Londonjában játszódik. Andrej Krystyn Ukrajnából érkezett. A férfi 
filozófus - legalábbis ezt állítja magáról -, költő és ismert személyiség. Eltökélt szándéka, hogy 
sztár lesz, a végső célja pedig a világhír. Együttesével, a Gogol Bordellóval a cigány punk sajátos 
stílusát képviselik. Addig is, míg a terve megvalósul, mindent elvállal, hogy megéljen. Andrej két 
fiatal nővel, Juliette-tel és Hollyval osztozik egy lakáson. Juliette énekesnői karrierről álmodik, ám 
jelenleg illatszerboltban dolgozik. Holly balett-táncos, aki egyszer a Királyi Balettben szeretne 
táncolni. Addig is rúdtáncosnő egy éjszakai bárban. 

 

 
Monsters : sötét kontinens (2014)                                                                    DVD 4483    
Rend.: Tom Green 
Szereplők: Johnny Harris, Sam Keeley, Joe Dempsie. Időtartam: 115 perc 
 
Hét év telt el, mióta először megjelentek a bolygónkon. Azóta a Föld minden pontján észlelték őket. 
Az Amerikai Hadsereg mindent megtesz, hogy megvédje az emberiséget a további hanyatlástól, 
de a háború csak most kezdődik. Noah, a tapasztalt katona fontos és egyben veszélyes megbízást 
kap: az egyik legfertőzöttebb területre kell behatolnia, hogy kimentse egyik társát. Miután 
megtámadják a konvojukat, csak egy fiatal kadét lehet segítésére a harcban. 

 

 
Most jó (2012)                                                                                      DVD 3725   
Rend.: Ol Parker 
Szereplők: Dakota Fanning, Jeremy Irvine, Paddy Considine. Időtartam: 103 
perc 
Tessa leukémiás, rövidesen meg fog halni. Csakhogy Tessa 16 éves, és mindössze néhány 
hónapja marad arra, amire az egészségesek egy egész életet szoktak „pazarolni”. A vizsgálatok, a 
gyógyszerek okozta rosszullétet a lány egy terv megvalósításával kompenzálja: készít egy 
amolyan 10-dolog-amit-megteszek-mielőtt-meghalok listát. Az első helyen persze a szex áll, és 
mivel Tessát minden szabály alól felmenti betegsége, fenntartások nélkül fog a pontoknak. 
Érzései, kapcsolatai a családjával és barátaival hihetetlen mélységeket mutatnak be. Tessa rájön: 
nem könnyű megszerezni azt amire vágyunk, s hogy néha a legváratlanabb dolgok válhatnak a 
legfontosabbá. 

 

 
Mr. Turner (2014)                                                                                                      DVD 4393   
Rend.: Mike Leigh 
Szereplők: Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Marion Bailey. Időtartam: 144 perc 
 
Nagy-Britannia legünnepeltebb festője életének utolsó 25 évét fogja össze a film, és 
figyelemreméltóan alapos portrét fest egy összetett és ellentmondásos férfiról, kinek családjához, 
művésztársaihoz és szerelmeihez fűződő kapcsolata gyakorta olyan felkavaró volt, mint a 
festményei. 

 

 

 

 
Mrs. McGinty halott (2008)                                                                  DVD 2683   
Rend.: Ashley Pearce 
Szereplők: David Suchet, Joe Absolom, Simon Molloy. Időtartam: 95 perc  
 
A korosodó Abigail McGuinty egyszerű takarítónő egy jelentéktelen angol falucskában. Amikor az 
asszony gyilkosság áldozata lesz, egyből az albérlőjét gyanúsítják, és hamar ki is mondják a 
fiatalember halálos ítéletét. Spence rendőrnyomozónak azonban azt súgja az ösztöne, hogy valami 
nincs rendben az ügy körül és a legjobb, ha Poirot segítségét kéri. A belga nyomozó pedig az 
ártatlan férfi megmentése érdekében hajlandó ideiglenesen lemondani a civilizáció áldásairól, 
leköltözni az isten háta mögötti Broadhinnybe és alávetni magát szállásadónője kénye-kedvének. 
Áldozata nem hiábavaló, mert a falu lakóinak több kínos titkára is fény derül látogatása során. 



 

 
A nagy alakítás (2003)                                                                            DVD 677    
Rend.: Conor McPherson 
Szereplők: Michael Caine, Dylan Moran, Michael Gambon. Időtartam: 87 perc 
 
A színészek élete nem mindig könnyű. A siker és a hírnév eléréséig rögös út vezet. Anthony 
OMalley is csak ábrándozik a gazdagságról és az álomszerepről (Hamlet eljátszása, csak 
magánhangzókkal). Ehelyett azonban a III. Richard náci szemszögű feldolgozásában kénytelen 
éhbérért égetni magát. A szerepre való felkészülés közben azonban nagyszerű ötlete támad. Fiatal 
kollégája, Tom segítségével megpróbálja megkönnyíteni a maffiát egy jelentősebb összeggel. A 
tökéletesnek tűnő terv végrehajtása persze valójában nem olyan egyszerű. A két színésznek 
ezúttal tényleg eddigi legjobb alakítását kell nyújtania, hiszen az életükért játszanak. 

 

 

 
A nagy ember (1990)                                                                            DVD 2699 
Rend.: David Leland 
Szereplők: Liam Neeson, Joanne Whalley-Kilmer, Ian Bannen. Időtartam: 91 
perc 
 
Matt Mason, a glasgow-i gengszer illegális bokszmeccsek szervezéséből él, ahol hatalmas pénzek 
mozognak a fogadásokon, az öklözők pedig kesztyű nélkül vívják a véres csatákat. Danny Scoular 
kénytelen elfogadni Mason ajánlatát, hogy ő is lépjen be a csapatba. Kell neki a pénz mivel állása 
nincs, a börtönből nemrég szabadult és valahogy el kell tartania családját. A küzdelem rendkívül 
aljas és brutális eszközökkel folyik. Danny edzője tanácsára a vesztésre álló meccs végén 
ellenfele sérült szemét üti ki és ezzel megnyeri a mérkőzést. A gyilkos játszmát követően Danny 
kétségbeesetten próbálja megszerezni a meccsért járó pénzét és kiszállni az egészből. 

 

 
Nagyítás (1966) - feliratos                                                                          DVD 606 
Rend.: Michelangelo Antonioni 
Szereplők: Vanessa Redgrave, David Hemmings, Sarah Miles. Időtartam: 107 
perc 
 
Thomas, a képek titkai közt élő fotós egy napon évődő szerelmes párt kap lencsevégre a londoni 
Maryon parkban. Amikor azonban otthon előhívja a képeket, a várt idill helyett mintha egy 
gyilkosság képei bontakoznának elő. Gyanúját megerősíti, hogy a műteremben nemsokára feltűnik 
a fotókon szereplő rejtélyes hölgy, aki bármit megtenne, hogy megkaphassa a képeket. A 
művészet szerepét boncolgató film egyben pillanatfelvétel a 60-as évek Londonjáról, a korszak 
szabad szelleméről és alakuló partikultúrájáról.  

 

 
Napoleon (1996)                                                                                    DVD 2162       
Rend.: Mark Hedgecoe 
Szereplők: Brian McCardie, Alec Newman, Ramon Tikaram. Időtartam: 50 perc 
(Harcosok) 

 
Napóleon sok különleges képességgel rendelkezett. Ami azonban kiemelte a többi katona közül az 
két dolog volt: matematikai képességei, valamint a rettenthetetlen bátorsága. Egy kapitányból 
kevesebb mint tíz év alatt vált Franciaország legnagyobb uralkodójává. 1793-ban Toulon 
ostrománál a francia vezetők fölismerték kiemelkedő taktikai képességeit. Ez a győzelem volt az, 
ami Napóleonban is tudatosította, hogy bármit el tud érni amire csak vágyik. Fontos győzelem volt, 
aminek következtében  három nemzet csapatai kényszerültek kivonulni a francia földről.  

 

 
Narnia krónikái 1.  : az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény (1988)    
Rend.: Marilyn Fox                                                                            DVD 5595/1    
Szereplők: Richard Dempsey, Sophie Cook, Jonathan R. Scott 
Időtartam: 172 perc 
 
A második világháború idején a Pevensie- gyerekeket vidékre küldik a németek bombázta 
Londonból. Peter, Susan, Edmund és Lucy a hóbortos Digory Kirke professzornál talál menedéket. 
Egyik nap Lucy játék közben elbújik egy hatalmas szekrényben, s váratlanul Narnia havas tájain 
találja magát. A csodálatos országot törpék, faunok, kentaurok és más különféle mesebeli lények 
népesítik be. Békés földjük azonban az örök tél, a jég és a fagy fogságában vergődik a gonosz 
fehér boszorkány elátkozta őket. A legenda szerint négy gyerek hozza majd el a szabadulást 
számukra.... 



 

 
Narnia krónikái 2.  : Caspian herceg (1989)                                           DVD 5595/2    
Rend.: Alex. Kirby 
Szereplők: Richard Dempsey, Sophie Cook, Jonathan R. Scott. Időtartam: 58 
perc 
Egy év telt el azóta, hogy Peter, Edmund, Susan s Lucy visszatértek Narnáiból. Éppen iskolba 
mennek, kezdődik az új év, mikor egy hirtelen hívás ismét a varázslatos országba transzportálja 
őket. Először alig ismerik fel szeretett országukat, ahol bizony közel ezer év telt már el az aranykor 
óta, mikor ők voltak az uralkodók. Narniában az őslakosok, a különböző varázslatos lények 
bujkálnak, az állatok nagy része elfelejtett beszélni, s termalinok, emberek uralkodnak a trónt pedig 
a gonosz Miraz király bitorolja. Az ő unokaccse, a trón jogos örököse, Caspian herceg a lázadók 
élére áll, hogy visszaállítsa az igazi rendet. Azonban már szorongatják a maroknyi seregket, s 
bizony már csak a rlgi nagy királyokban s Aslanban, az oroszlánban bizakodnak. Mindezt a négy 
testvér Trumpkintól, Caspian hűsges törpe híévtől tudja meg, amikor megmentik az életét. 

 

 

 
Narnia krónikái 3.  : a Hajnalvándor útja (1989)                                   DVD 5595/3    
Rend.: Alex Kirby 
Szereplők: Richard Dempsey, Sophie Cook, Jonathan R. Scott. Időtartam: 116 
perc 
Lucy s Edmund a nyári szünetet kénytelenek távoli rokonaiknál tölteni, akiknek a fiát, Eustace-t nagyon 
nem kedvelik. Az érzés persze kölcsönös, mert a fiú okoskodó, elkényeztetett és kiállhatatlan. A nyaralás 
alatt feltűnik nekik Lucy szobájában lévő kép, amely mintha egy Narniai hajót ábrázolna. S csoda folytán 
a három gyereket beszippantja a kép, s ott találják magukat a nyílt narniai tengeren, a hajó mellett, amely 
a Hajnal vándor névre hallgat. A fedélzetre kerülve Lucy s Edmund régi ismerőseiket köszönthetik 
Caspian király s a hős Cincz Vitéz személyében, akik azért indultak el, hogy felkutassák a hét lovagot, 
akiket még az előző gonosz király száműzött. Narnia egykori uralkodói örömmel csatlakoznak az 
expedícióhoz, Eustace azonban nagyon kiállhatatlan, mindenkivel meggyűlik a baja. Míg a Hajnal Vándor 
Kelet felé, a világ széle s Aslan, az oroszlán országa fell halad, különböző veszélyes és izgalmas 
kalandok várnak a hősökre, s bizony a jellemfejlődés se marad el. A jóságos oroszlán pedig mindig 
megjelenik, ha valaki letérne a helyes útról, hogy figyelmeztesse s óvja a hősök lelki épségét. 

 

 
Narnia krónikái 4. : az ezüst trón (1990)                                                   DVD 5595/4    
Rend.: Alex Kirby 
Szereplők: David Thwaites, Camilla Power, Tat Whalley. Időtartam: 167 perc 
Eustace Scrubb unokatestvéreivel Narniában járt, s a kalandoknak hála jobb ember lett belőle. 
Visszatérve az iskolába Esutace belebotlik egy osztálytársába, Jill Pole-ba, aki a suli gonoszkodói elől 
bujdosik. Hogy felvidítsa a lányt, Eustace Narniáról beszél neki, s Aslanról. Megpróbálnak az iskolát 
körülvevő kőfalba ágyazott ajtón át elmenekülni az őket kereső nagyobb gyerekek elől, s az átjáró 
csodaképp éppen Narniába nyílik. Sajnos Jill büszkesége miatt elszakadnak egymástól, ezért aztán a 
lány egyedül fogadja el a küldetést Aslantól. Kiderül, hogy Caspian király fia, Rilian herceg eltűnt s senki 
se találta meg, s az oroszlán azt hozta át a gyerekeket, hogy segítsenek felkutatni a trónörököst. Aslan 
négy előjelt ad Jillnek, amely alapján majd tudni fogják mit cselekedjenek. A lány újra találkozik Eustace-
szal Cair Paravel mellett, ahol megismerik a részleteit Rilian herceg eltűnésének, s eltervezik, hogy fogják 
felkutatni a trónörököst. Harmadikként egy mocsári flanga, Borongány csatlakozik hozzájuk, s együtt 
lépnek be az északi zord tájakra, ahol óriások s titokzatos lények élnek, ahonnan még nem tért vissza 
senki. 

 

 
A négy testőr, avagy a Milady bosszúja (1974)                                   DVD 193 
Rend.: Richard Lester 
Szereplők: Oliver Reed, Raquel Welch, Richard Chamberlain. Időtartam: 102 
perc 
 
D'Artagnan, a királyi testőrség, vagyis a muskétások csapatának legújabb tagja nem pihenhet 
frissen szerzett babérjain. A kötelesség hadba szólítja három barátja, Athos, Porthos és Aramis 
oldalán: előbb La Rochelle ostrománál segédkeznek, ám az igazi megpróbáltatások csak eztán 
várnak rájuk. Richelieu bíboros rosszul viseli a vereséget, a bosszúszomjas Milady de Winter pedig 
régi szeretője, Rochefort segítségével az életükre tör. A végső összecsapásnál már csak a kardok 
beszélnek, s fény derül Athos szigorúan őrzött titkára is. 
 



 

 
Nemezis (1987)                                                                                       DVD 367 
Rend.: D. Tucker 
Szereplők: Joan Hickson, Margaret Tyzack, Anna Cropper. Időtartam: 105 perc 
(Miss Marple történetei) 
 
Az idős hölgy levelet kap egy volt ismerősének a jogi képviselőitől. Az elhunyt milliomos, Jason 
Rafiel arra kéri Miss Marple-t, hogy derítsen ki egy bűnügyet. Az egyetlen gond csak az, hogy 
levelében semmiféle kapaszkodót nem ad a gyilkosságra vonatkozóan. Viszont befizette őt egy 
buszos körútra, ami Anglia történelmi udvarházait és parkjait látogatja végig. Miss Marple útitársai 
között van Elizabeth Temple is, aki az út során el akar zarándokolni a Rafiel család ősi birtokára. 
Útközben Elizabeth-et meggyilkolják, és Miss Marple mindent elkövet azért, hogy megtalálja a 
gyilkosát és kibogozza az egyre bonyolultabb rejtély szálait.  

 

 
Nemezis (2007)                                                                                                        DVD 3374    
Rend.: Nicholas Winding Refn 
Szereplők: Geraldine McEwan, Ronni Ancona, Johnny Briggs. Időtartam: 93 perc  

 
Jason Rafiel halála előtt egy különleges feladattal bízza meg régi barátnőjét, Jane Marple-t. Ki kell 
javítania az élet egy szörnyű tévedését és kinyomozni egy régen elsikkadt bűntényt. Maga Rafiel 
már összegyűjtötte a tényeket, de a kép végső összerakása Miss Marple-ra vár. Ezután a jogos 
bosszú istennője, Nemezis szerepét kell betöltenie és igazságot szolgáltatnia az ügy szereplőinek. 
Miss Marple kissé szorongva hagyja ott gyönyörű rózsáit és indul neki az Anglia szívébe vezető 
társasutazásnak. Unokaöccse, Raymond kíséri el, aki írói válsága és zűrös nőügyei elől keres 
menekvést a vidéki úton. Útitársaik sokféle emberek: gazdagok és szegények, angolok és 
németek, apácák és nagyvilági hölgyek. De hamarosan kiderül, hogy e vegyes társaság tagjait 
erős és titkos kötelék fűzi össze. 

 

 
Nyár februárban (2012)                                                                        DVD 4200     
Rend.: Christopher Menaul 
Szereplők: Dominic Cooper, Dan Stevens, Emily Browning. Időtartam: 93 perc 
 
A film  a szerelemről, barátságról és árulásról szól. A nagy sikerű regény alapján készült Nyár 
februárban egy bohém művészekből álló közösség életébe enged bepillantást, amely az angol 
tengerparton, Cornwall közelében alakult, és az I. világháborút megelőző években élte virágkorát. 
Miközben az ország jövője ködbe burkolózik, úgy bonyolódik három jó barát egy mindent 
felperzselő szerelmi háromszögbe ebben a lenyűgöző igaz történetben. 

 

 

 
Nyaraló gyilkosok (2001)                                                                       DVD 445 
Rend.: Brian Farnham 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philiph Jackson. Időtartam: 99 perc 
 
Ki hitte volna, hogy a festői szigeten álló gyógyszállóban Hercule Poirot "életére törnek", aki 
súlyfeleslege miatt érkezett ide egészségügyi gyógykezelésre? A galád tett közvetett elkövetője 
nem más, mint Miss Lemon, Poirot titkárnője, aki szigorú diétára és egy középkori kínzással felérő 
gőzterápiára utalja be főnökét. A hotelbe érkező illusztris vendégek között van a hírhedt férfifaló 
ex-színésznő, Arlena Stuart is, akit látványos megvetéssel fogad az úri társaság. Mint kiderül, a 
vendégek többsége nem csak hírből ismeri a hölgyet, akit nem sokkal később, holtan találnak a 
parton. Poirot nyugalmasnak eddig sem mondható "nyaralása" izgalmas nyomozássá alakul át. 

 

 

 
Nyílt kártyákkal (2006)                                                                            DVD 882   
Rend.: Sarah Harding 
Szereplők: David Suchet, Lesley Manville, Lyndsey Marshal. Időtartam: 94 
perc 
 
A különc milliomos, Mr Shaitana vacsorázni hív nyolc igen különböző embert, akiknek fogalmuk 
sincs, miért ülnek egy asztalnál. A pazar lakoma után a házigazda a bridzsasztal köré tereli 
vendégeit, ő maga pedig elalszik a kandalló mellett. A kártyaparti végén a meghívottak távozni 
készülnek, ám döbbenten tapasztalják, hogy vendéglátójukat szíven szúrták. Ekkor szembesülnek 
az ördögi játékkal, melyet Shaitana űzött velük. A meghívottak fele ugyanis nyomozó, a másik fele 
pedig olyasvalaki, aki már ölt embert életében. De melyikük az, aki újra a kísértésbe esett?  



 

 
Az olcsó lakás esete (1990)                                                                DVD 3382    
Rend.: Richard Spence 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
(Poirot) 
 
Bár Poirot nap mint nap találkozik kegyetlen gyilkosságokkal, a moziban nem bírja végignézni az 
amerikai gengszterfilmekben folyó lövöldözést és vérengzést. Amikor pedig Burt ügynök 
személyében egy hús-vér amerikai nyomozóval kell együtt dolgoznia egy nemzetközi fontosságú 
ügyön, egészen elkeseredik. Szerencsére sikerül a haditengerészettől ellopott terveket pisztolyok 
és vérfürdő nélkül előkeríteni. Nyomozás közben pedig az is kiderül, hogy Hastings barátai miért 
tudtak fillérekért lakást bérelni London legdivatosabb negyedében. 

 

 

 
Az órák (2010)                                                                                     DVD 3219  
Rend.: Charles Palmer 
Szereplők: David Suchet, Olivia Grant, Anna Skellern. Időtartam: 90 perc  
 
Poirot éppen barátnője, Mrs. Oliver borzalmas színdarabját szenvedi végig, amikor rég nem látott 
ifjú barátja, Colin Lamb rohan utána lélekszakadva a színházba. Colin, a brit titkos szolgálat ifjú 
reménysége különös gyilkossági ügybe keveredett a minap a Wilbraham Crescenten, Dover egyik 
csendes utcájában. Az egyik házból egy hisztériás fiatal nő rohant ki Colin elé. A lányt, Sheila 
Webbet, gépírói munkára rendelték a házba, de ott csak egy hullát talált, és egy csomó előre 
állított órát. A rejtély Poirot számára is oly különösnek tűnik, hogy nyomban faképnél is hagyja a 
rettenetes előadást, hogy híres szürke agysejtjeit teljes egészében a nyomozás szolgálatába tudja 
állítani.   

 

 
Oroszlánszívű Richárd (1996)                                                             DVD 2160     
Rend.: M. Hedgecoe 
Szereplők: Steven Waddington, Donald Stumper, Daragh, O’Malley. Időtartam: 
50 perc (Harcosok) 
 
I Richárd, Anglia és a történelem legnagyobb hódító királya volt. Híres volt bátorságáról és   
megszállottan kereste a dicsőséget. Egy évvel királlyá koronázása után 1190 júliusában már a 
Szentföldért küzdött Szaladin seregei ellen. Sok csatát megnyerve végül 1192-ben a hadjárat 
fordulópontjához érkezett Jaffa városánál. Kimerülten a küzdelmektől és legyengülve a 
betegségektől, Richard katonái a lázadás szélére sodródtak. Hősiessége és remek stratégiai 
érzéke győzelemre segítette az angol kereszteseket. 

 

 
Oscar Wilde szerelmei (1997)                                                                DVD 896      
Rend.: Brian Gilbert 
Szereplők: Stephen Fry, Jude Law, Vanessa Redgrave. Időtartam: 112 perc 
 
Oscar Wilde - akit művei alapján embertestbe zárt angyalnak, magánélete alapján viszont 
emberbőrbe bújt démonnak tartottak – a legmagasabbról zuhant a mélybe. Miután feleségül vette 
Constancet, és kiadták ünnepelt művét, a Dorian Gray arcképét- Anglia legismertebb művésze lett. 
Ekkor érte utol a végzete: megismerkedett Alfred Douglassal, akibe azonnal beleszeretett. 
Viszonyuk viharos és szenvedélyes volt, ám a kor társadalma mindezt nem nézte jó szemmel. 
Alfred apja beperelte az írót. A két év kényszermunkát követően kirekesztettség és megvetés 
várta. 

 

 

 
Öngyilkos bevetés (2012)                                                                                  DVD 4108    
Rend.:Hadi Hajaig 
Szereplők: Sean Bean, Charlotte Rampling, Abhin Galeya. Időtartam: 103 perc 
 
Ewan, a brit titkosszolgálat ügynöke beépül a londoni alvilágba, ahol egy fegyverkereskedő 
testőreként próbálja nyomon követni, kihez vándorolnak munkaadója nagy erejű plasztikbombái. 
Terve azonban meghiúsul, amikor egy maszkos támadó üt rajtuk: a fegyverkereskedőt lelövi, 
Ewant megsebesíti, a robbanószert pedig magával viszi. Néhány nap múlva pokolgép rázza meg a 
brit fővárost. A merényletben az ellopott bombák egyikét használták. Úgy tűnik, egy új terroristasejt 
lépett működésbe, hogy halált és rombolást hozzon a világra. Az ügynökség fejesei Ewant bízzák 
meg az elvakult gyilkosok felkutatásával és felszámolásával. Az akció során a feladata az 
öngyilkos merénylők könyörtelen likvidálása. 



 

 
Az öreg halász és a tenger (1990)                                                        DVD 636 
Rend.: Jud Taylor 
Szereplők: Anthony Quinn, Gary Cole, Patricia Clarkson. Időtartam: 93 perc 
 
A falubeli halászok úgy tartják, átok ül a vén Santiagón, aki 84 napja nem fogott halat. A lánya 
legszívesebben már magához venné városi lakásukba az öreget, akiről úgy tartja, rég elment az 
esze. Egyedül csak a fiatal Manolo táplál valamiféle vak bizalmat az öreg halász iránt, mikor 
Santiago egymagában tengerre száll rozoga bárkáján és felveszi a harcot az elemekkel. A 
szerencse mellé szegődik: óriási hal akad a horgára. Santiago utolsó csepp erejéig küzd fenséges 
áldozatával, és végül diadalmaskodik felette. Azonban a tenger visszaveszi a váratlan ajándékot.  

 

 

 
Öt kismalac (2003)                                                                                  DVD 446 
Rend.: Peter Unwin 
Szereplők: David Suchet, Julie Cox, Rachael Stirling. Időtartam: 94 perc 
 
Amyas Crale, az ismert festőművész gyilkosság áldozata lett: a közvélemény szerint felesége 
mérgezte meg, mert férje szerelmi viszonyba bonyolódott egyik modelljével. 14 évvel később 1938-
ban azóta felnőtt lánygyermekük, Lucy Kanadából Londonba érkezik egy új bizonyítékkal: a levelet 
édesanyja küldte a kivégzése előtti éjszakán, melyben megírta ártatlanságát. Hercule Poirot, a 
belga mesterdetektív elvállalja, hogy felgöngyölíti a több mint egy évtizede történt gyilkosság 
fonalait, de figyelmezteti a lányt: olyan dolgok kerülhetnek napvilágra, melyeket talán sosem 
szeretett volna megtudni. De az igazság mindennél fontosabb! 

 

 

 
Paddington 16:50 (1987)                                                                                         DVD 225 
Rend.: Martyn Friend    
Szereplők: Joan Hickson, David Beames, Juliette Moll. Időtartam: 110 perc 
 
Miss Marple-hoz feldúlt lelkiállapotban érkezik meg vendége, egy régi barátnő. Elspeth szörnyű 
dolgot látott út közben: az ellenvonaton megfojtottak egy nőt. Jane Marple mit sem törődik a 
rendőrség véleményével és magánnyomozásba kezd. Megbízza az éles eszű és gyönyörű Lucyt, 
hogy helyezkedjen el házvezetőként a Crackenthorpe-családnál, akiknek birtoka mellett elhalad a 
vasút. Lucy kedvessége leveszi a lábáról Crackenthorpe-ékat és hamarosan minden családi titok 
megnyílik előtte. A lánytól kapott információk alapján Tom könyörtelen logikával rekonstruálja az 
eseményeket. Mire eljön a karácsony, megkerül a gyilkos is.  

 

 

 
Paddington 16:50 (2005)                                                                    DVD 1598    
Rend.: Andy Wilson 
Szereplők: Geraldine McEwan, John Hannah, Jenny Agutter. Időtartam: 94 
perc 
 
Miss Marple-hoz feldúlt lelkiállapotban érkezik meg vendége, egy régi barátnő. Elspeth szörnyű 
dolgot látott út közben: az ellenvonaton megfojtottak egy nőt. Jane Marple mit sem törődik a 
rendőrség véleményével és magánnyomozásba kezd. Megbízza az éles eszű és gyönyörű Lucyt, 
hogy helyezkedjen el házvezetőként a Crackenthorpe-családnál, akiknek birtoka mellett elhalad a 
vasút. Lucy kedvessége leveszi a lábáról Crackenthorpe-ékat és hamarosan minden családi titok 
megnyílik előtte. A lánytól kapott információk alapján Tom könyörtelen logikával rekonstruálja az 
eseményeket. Mire eljön a karácsony, megkerül a gyilkos is.  

 

 
A pék (2007)                                                                                          DVD 2603    
Rend.: Gareth Lewis 
Szereplők: Damian Lewis, Kate Ashfiled, Nikolaj Coster-Waldau. Időtartam: 83 
perc 
 
Milo profi bérgyilkos,kiábrándult a munkájából, normális életet szeretne. Megbízói azonban ezt 
nem tolerálják, Milo így felkerül a likvidálandók listájára. Egyetlen esélye, ha elrejtőzik mentora, a 
nyugdíjas életet nehezen viselő Lou vidéki házában, péknek adva ki magát. Milo tortasütés közben 
rádöbben, hogy erre a nyugalomra vágyott régóta, ráadásul szerelemes is lesz. Ekkor azonban 
álcája lelepleződik, aminek következtében nemcsak ellenségei akadnak a nyomára, hanem a 
helybeliek is megkérik néhány "apró szívességre. 



 

 
Philomena : határtalan szeretet (2013)                                                        DVD 4534     
Rend.: Stephen Frears 
Szereplők: Judi Dench, Steve Coogan, Anna Maxwell Martin. Időtartam: 97 
perc 
 
Stephen Frears valóságon alapuló, felemelő története az idős ír asszonyról, Philomena Lee-ről, aki 
a karrierje mélypontján lévő angol riporter, Martin Sixsmith segítségével keresi tőle csaknem ötven 
éve elszakított gyermekét. Bár egy világ választja el őket egymástól, a generációs, vallási és 
intellektuális különbségeket leküzdő furcsa páros között különös barátság alakul ki a tengerentúlra 
is átívelő, egyszerre megható, megrázó, szívet melengető és olykor nagyon vicces utazás során. 

 

 
Piszkos melók (2012)                                                                          DVD 3872     
Rend.: Craig Viveiros 
Szereplők: Jack O'Connell, Tim Roth, Peter Mullan. Időtartam: 82 perc 
 
Adam anyjával és annak szeretőjével Peterrel, a kétes ügyekkel foglalkozó üzletemberrel él egy 
tető alatt. Adam egy nap összetöri mostohaapja autóját és mivel a kárt nem hajlandó kifizetni, 
Peter elégtételként ráveszi a fiút, hogy egy üzlettársa, Roy mellé álljon be egy munka erejéig 
sofőrnek. Adam a Roy mellett eltöltött első pár óra alatt rádöbben, hogy az üzlettárs valójában egy 
bérgyilkos, az ő feladata pedig nem csupán a vezetésből áll. A kettős éppen munkáját végzi az 
erdő mélyén, mikor egy véletlenül arra kiránduló meglátja őket. A lánynak azonban sikerül úgy 
megszöknie. Adam a lány keresése közben döbben rá, hogy a szemtanú talán a legkevésbé fontos 
dolog, ami miatt aggódnia kellene ezen a napon. 

 

 
A Plymouth expressz (1991)                                                               DVD 3383    
Rend.: Andrew Piddington 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc  
 
Mr Gordon Halliday, a dúsgazdag ausztrál bányatulajdonos látszólag kicsinyes kéréssel keresi 
meg a híres belga detektívet. Lánya udvarlójának kellene a körmére nézni, mert erős a gyanú, 
hogy a francia férfi közönséges hozományvadász. Poirot természetesen nem akar foglalkozni 
efféle kicsinyes ügyekkel. Mikor azonban gyilkosság történik a Plymouth expresszen, minden 
figyelmét az ügyre összpontosítja. 

 

 

 
Poirot karácsonya (1994)                                                                    DVD 2684   
Rend.: Edward Bennett 
Szereplők: David Suchet, Philip Jackson, Mark Tandy. Időtartam: 102 perc  
 
A jó öreg Poirot is a Karcsonyra készül, de lakásában elromlik a fűtés. Ezért kénytelen elfogadni 
Simeon Lee, a dúsgazdag és kibírhatatlan természetéről híres öregúr meghívását, aki arra kéri, 
hogy lakjon pár napig a házában. Az annak idején a Dél-Afrikai aranybányáiból egy csapásra 
meggazdagodott Lee galád tervet főzött ki az ünnepekre összegyűlő családtagjai számára. 
Gondoskodik róla, hogy mindegyikük meghallja az ügyvédjével folytatott beszélgetését a hatalmas 
végrendeletről, majd kitagadja őket egytől egyig. A karácsonyi vacsorára való készülődés közben 
Simeon Lee hajmeresztő sikoltása hallatszik az emeletről. Az öregembert megölték és a 
gyémántjai is eltűntek a széfből.  

 

 
Pusztaház örökösei (2005)                                                            DVD 3191/1-2 
Rend.: Justin Chadwick, Susanna White 
Szereplők: Gillian Anderson, Alun Armstrong, Charlie Brooks. Időtartam: 420 
perc 
 
Esther Summerson, az árva gyermek csak annyit tud származásáról, hogy - nevelőnője szerint - 
anyja "vesztét okozta" születésével. Ifjabb lány korában egy ismeretlen úr nevelőintézetbe küldte 
és taníttatta. Most Mr. John Jarndyce  megbízottja Londonba viszi a törvényszék elé, ahol is a 
végeláthatatlan Jarndyce kontra Jarndyce perben szereplő két árva unokatestvér, Ada és Richard 
nevelőnőjének kéri fel. A bíróság így engedélyezi, hogy a nőtlen Mr. Jarndyce gondoskodhasson a 
fiatalok neveltetéséről. Mindhárman Pusztaházba költöznek.  



 

 
Randevú a halállal (2008)                                                                    DVD 2685     
Rend.: Ashley Pearce 
Szereplők: David Suchet, Tim Curry, John Hannah. Időtartam: 95 perc (Poirot) 
 
1937-ben egy csoport indul Szíriába, Keresztelő Szent János koponyájának felkutatására. Az 
utazáson részt vesz Poirot is. Az expedíciót egy meglehetősen kibírhatatlan amerikai asszony 
pénzeli. A hölgy agresszív és másokat megalázó viselkedése csak tovább rontja Poirot hangulatát, 
aki egyébként is szenved a hőségtől és a zord körülményektől. Mrs. Boyntont fogadott gyermekei 
és a többi útitárs természetesen szívből utálja, egyedül talán a férje, Lord Boynton képes elviselni. 
Így, mikor az asszonyt különös kegyetlenséggel megölik, Poirot-nak a kelleténél több gyanúsítottat 
is vizsgálat alá kell vennie. 

 

 

 
A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső (1998)                          DVD 2223     
Rend.: Guy Ritchie 
Szereplők: Jason Flemyng, Dexter Fletcher, Nick moran. Időtartam: 102 perc (Kerülj szinkronba!) 

 
London legizgalmasabb negyede valószínűleg az East End. A film négy hőse, a négy jó barát, itt 
határozza el, hogy meggazdagodik - minden áron. Az eredmény: hatalmas adósság és egy 
életveszélyes fenyegetés. Ha egy héten belül nem adják meg tartozásukat, az egyik helyi 
bandafőnök végez velük. Kétségbeesettnél kétségbeesettebb terveken törik a fejüket, végül, 
hosszú habozás után, a leglehetetlenebb megoldást választják. Kirabolnak egy másik bandát. 
Újabb kétes elemek, bűnözők, csempészek, kétballábas bérgyilkosok és szigorú kocsmárosok 
tűnnek fel a színen. Mindenki mindenkit összetéveszt valakivel, leszámol valaki mással, és azt 
hiszi, övé lesz a dohány. Pedig a dohány mindig egész másé lesz.  

 

 
Rejtély az Antillákon (1992)                                                                    DVD 487 
Rend.: Christopher Petit 
Szereplők: Joan Hickson, Donald Pleasence, Adrian Lukis. Időtartam: 119 perc 
(Miss Marple történetei)    
 
Miss Marple az unokaöccsénél vakációzik Barbadoson. A mindig tettre kész hölgy a pihenés első 
napját a Golden Palm Hotelben tölti, és megismerkedik a többi vendéggel. A vendégek közé 
tartozik az excentrikus milliomos, Jason Rafiel, valamint titkárnője, Esther Walters és szolgája, 
Jackson. Végül pedig Palgrave őrnagy zárja a sort, aki véget nem érő történeteivel a többi vendég 
elsőszámú céltáblája. A férfi megkörnyékezi Miss Marple-t, hogy meséljen neki egy különös 
véletlen esetéről, erre azonban végül nem kerül sor - az őrnagyot holtan találják. Az idős hölgyet 
leszámítva mindenki elhiszi, hogy természetes halált halt meg. 

 

 
Rockhajó (2009)                                                                                   DVD 2238   
Rend.: Richard Curtis 
Szereplők: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans. Időtartam: 129 perc 
 
1966-ot írunk. A popzene a fénykorát éli, ennek ellenére a hivatalos rádióállomások csak elvétve 
sugároznak könnyűzenét. De semmi sincs veszve: egy kalózrádió maréknyi rozzant lemezlovasa a 
nap 24 órájában pörgeti a popot és rockot a tengerről. Hozzájuk érkezik a 18 éves Carl, akit a 
sokat látott DJ-k azonnal behajítanak a nagybetűs élet kellős közepébe, amely a rockhajón 
természetesen a csajok, a szex és a rock & roll körül forog. Pedig Carl anyja azt hitte, a hajón 
végre gatyába rázzák fiát: mekkora tévedés!  

 

 

 
A rodoszi háromszög (1989)                                                              DVD 2961     
Rend.: Edward Bennett 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc 
 
Ismeretes, hogy a turisták külföldön sokszor többet megengednek maguknak, mint odahaza. Így 
vannak ezzel a csodás görög szigetre látogató angolok is, és Poirot, aki maga is Rodoszon nyaral, 
kezdetben gunyorosan szemléli, ahogy brit házaspárok kifordulnak önmagukból a vakáció idején. 
Később azonban aggasztó balsejtelmei támadnak. Kétségbeesetten próbálja figyelmeztetni az 
érintetteket, de hiába. 

 



 

 
A Rózsaszín Párduc visszatér (1975)                                                  DVD 1161 
Rend.: Blake Edwards 
Szereplők: Peter Sellers, Christopher Plummer, Catherine Schell. Időtartam: 
108 perc 
 
A híres Rózsaszín Párduc Gyémántnak lába kél. Egyetlen nyomot hagy az elkövető: egy fehér 
kesztyűt, a világszerte ismert ékszertolvaj Fantom védjegyét, aki így azonnal Clouseau felügyelő 
gyanusított listájának élére kerül. Nevét tisztázni akarván a Fantom elhatározza, hogy megtalálja 
az igazi elkövetőt, és hagyja Clouseaut hamis nyomon ténferegni. A felügyelő balfék húzásai 
annyira felbőszítik főnökét, Dreyfus-t, hogy már Clouseau meggyilkolásának gondolatát kezdi 
dédelgetni. 

 

 

 
Séta a napfényben (2014)                                                                                     DVD 4373    
Rend.: Max Giwa, Dania Pasquini 
Szereplők: Annabel Scholey, Hannah Arterton, Giulio Berrut. Időtartam: 94 
perc 
 
Az 1980-as évek legnépszerűbb zenéit felsorakoztató film. Egy gyönyörű tengerparti kis faluban 
járunk, napjainkban Olaszországban. Maddie és az olasz vőlegénye Raf, épp az esküvőjükre 
készülnek. A meghívottak között szerepel Maddie nővére Taylor is. Ám Maddie arról nem tud, hogy 
Raf Taylor egykori nyári románcának főszereplője, mi több az élete szerelme… 

 

 

 
Sharpe csatája (1995)                                                                          DVD 2825  
Rend.: Tom Clegg 
Szereplők: Sean Bean, Daragh O'Malley, Hugh Ross. Időtartam: 102 perc 
(Sharpe sorozat; 7.) 
 
Francia csapatok égetik föl a spanyol földeket, megölve mindenkit aki él és mozog. A francia 
csapat vezére a kegyetlen Guy De Loup. Sharpe küldetése Guy De Loup megállítása bármi áron. 
A gond csak az, hogy csapata mindössze egy tapasztalatlan dísz századból és a saját embereiből 
áll. A feladat lehetetlennek tűnik. Ütőképes csapatot kell faragnia az újoncokból a rendelkezésre 
álló rövid idő alatt és le kell győznie Guy De Loup harcedzett veteránokból álló katonáit. 

 

 

 
Sharpe kardja (1995)                                                                           DVD 2848   
Rend.: Tom Clegg 
Szereplők: Sean Bean, Daragh O'Malley, Hugh Ross. Időtartam: 101 perc 
(Sharpe sorozat; 8.) 
 
Sharpe tudomására jut, hogy egy francia tiszt útban van Villafranca-ba, hogy meggyilkolja 
Wellington legértékesebb ügynökét. Ha sikerrel jár, Wellington egész hírszerző hálózata széteshet. 
Sharpe feladata a merénylő megállítása. Az angolok és a franciák újra összecsapnak és Sharpe 
ezúttal csúnyán megsebesül, de ami még ennél is rosszabb magára marad a csatatéren. 

 

 

 
Sherlock és én (1988)                                                                         DVD 2958    
Rend.: Thom Eberhardt 
Szereplők: Michael Caine, Ben Kingsley, Jeffrey Jones. Időtartam: 105 perc 
 
Tudták, hogy a világ egyik leghíresebb detektívje, a pipázó Sherlock Holmes valójában nem volt 
egy lángész, és a legenda mögött a valódi szürkeállomány Dr. Watson volt? Dr. John Watsonban 
titokban egy bűn-megoldó zseni veszett el. Viszont nyomozásai során szeretné megőrizni 
tiszteletben álló tudós mivoltát, ezért felbérel egy állástalan és bumfordi színészt, hogy adja ki 
magát egy kitalált személynek, bizonyos Sherlock Holmes mesterdetektívnek, miközben ő a 
háttérben megoldja valamennyi ügyet. A dolog kezdetben működik is, de amikor Watsonnak 
titokzatos körülmények között nyoma vész, az ostoba Holmes kénytelen összeszedni minden 
sütnivalóját, hogy megoldja Watson karrierjének legnagyobb ügyét. 



 

 
A shogun (1996)                                                                                                        DVD 2165    
Rend.: Mark Hedgecoe 
Szereplők: James Saito, Hiro Kanagawa, Louis Changchien. Időtartam: 50 
perc (Harcosok) 
 
Tokugawa Ieyashu Japán történelmének legnagyobb szamuráj tábornoka. Ő volt az, aki 
letaszította az uralkodó dinasztiát a trónjáról és ezáltal japán shógunja, vagyis legfelsőbb katonai 
vezetője lett. Sikereinek értéke Ceasar és Napoleon hóditásaival volt egyenértékű. Vakmerő és 
bátor vezetőként megalapított egy dinasztiát aminek tagjai több mint 250 évig uralkodtak, de 
hatása a mai napig érezhető. Ieyashu hatalomra emelkedésnek fordulópontja az a csata volt, ahol 
összesen 160.000 katona harcolt japán jövőjéért. 1600 október 21.én  Sekigahara  mezején  
Ieyashu  egy végső csatában  szembeszáltt és legyőzte ellenfeleit. 

 

 
Síró játék (1992)                                                                                      DVD 775 
Rend.: Neil Jordan 
Szereplők: Forest Whitaker, Stephen Rea, Jaye Davidson. Időtartam: 107 perc 
 
IRA-terroristák elrabolnak egy brit katonát Észak-Írországban. A rabság halálfélelemmel teli 
óráiban a férfi megnyílik az ellensége előtt, és beszél az életéről, a szerelméről. Jól tudja, hogy a 
percei meg vannak számlálva, ezért arra kéri az egyik fogvatartóját, Fergust, hogy keresse fel 
Londonban élő barátnőjét a nevében és törődjön vele. 

 

 

 
A Sittaford-rejtély (2005)                                                                      DVD 1599   
Rend.: Paul Unwin 
Szereplők: Geraldine McEwan, Timothy Dalton, Laurence Fox. Időtartam: 93 
perc 
 
Trevelyan kapitány miközben házasságot köt titkos szeretőjével, egy sereg újságíró kémkedik 
utána, mert úgy hírlik, ő lesz Anglia miniszterelnöke. Eközben fogadott fia összeveszik vele egy 
nem létező levél miatt, volt üzlettársa hajdani szakmai melléfogásával hozakodik elő és feltűnnek 
régi, egyiptomi ismerősei is. Ráadásul a környéken egy szökött fegyenc kóborol, a szellemek pedig 
azt jósolják: a kapitány hamarosan meg fog halni. Mindennek a tetejébe még szomszédja nénikéjét 
is vendégül kell látnia házában, hogy Miss Marple ne unatkozzon egyedül a hideg téli estén. 

 

 

 
Sofőrlecke (2006)                                                                                DVD 2652     
Rend.: Jeremy Brock 
Szereplők: Laura Linney, Nicholas Farrell, Rupert Grint. Időtartam: 94 perc 
 
Nehéz a sorsa a 17 éves Bennek. Se pénze, se nője és még a szentfazék anyja is az agyára 
megy. Ben szívesen lelmenne, ezért aztán elhatározza, hogy megtanul vezetni. Hogy némi 
zsebpénzre tegyen szert, Ben beáll kertészkedni Evie Waltonhoz, a meglehetősen szétszórt, s 
még annál is mogorvább színésznőhöz.  Anyja szerint a vén méregzsák nincs túl jó hatással rá, de 
Bennek erről egészen más a véleménye: a hóbortos színésznő értékes tanácsokkal látja el a világ 
dolgaiban, így mikor Evie bejelenti, hogy Edinburghbe indul, a fiú vele tart. Észbontó kalandokkal 
és atrocitásokkal teli útjuk mindkettejük életét megváltoztatja. 

 

 

 
Spartacus (1996)                                                                                   DVD 2165     
Rend.: Mark Hedgecoe 
Szereplők: Anthony Flanagan, Robert Glenister, Andrew Tiernan. Időtartam: 49 
perc (Harcosok) 
 
Időszámitásunk előtt 73-ban egy szolgálatot megtagadó római katonát eladtak rabszolgának. Ez a 
katona, pár hónappal később, már gladiátor és rabszolgatársaival együtt a legnagyobb felkelést 
vezette a Római birodalom ellen, ami később „gladiátorháborúként” vonult be a történelembe. A 
katona neve Spartakus volt. Különleges látásmódja, taktikai érzéke és bátorsága sikerre segítette 
a legyőzhetetlennek tartott római légiókkal szemben vívott ádáz csatákban. A harcok a Római 
birodalmat alapjaiban rengették meg és Spartakus az elnyomott emberek példaképévé vált szerte 
a világban.  



 

 
Spíler (2008)                                                                                          DVD 1867   
Rend.: Guy Ritchie 
Szereplők: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie Newton. Időtartam: 110 
perc 
 
„Ez a város az enyém!” Csakhogy sokba van ez Lenny Cole-nak, a régi vágású londoni 
gengszternek. Megjelenik egy dúsgazdag orosz maffiózó, és Temze-parti ingatlansvindlibe kezd, 
egy kispályás pedig két kapura játszik, hogy végre a nagyok között is kipróbálja magát. Ehhez jön 
még egy kellemesen jeges könyvelő, egy rocker, aki a lemezeladásokat saját halálhírével szeretné 
megdobni, két lúzer zenei producer, egy eltűnt festmény, egy nagy zsák lóvé meg pár izomagyú 
verőlegény. 

 

 
Stratton (2017)                                                                                                          DVD 5475    
Rend.: Simon West 
Szereplők: Dominic Cooper, Austin Stowell, Gemma Chan. Időtartam: 91 perc 

 
John Stratton és kommandós egysége egy biológiai tömegpusztító fegyverrel kísérletező 
laboratóriumot készül megrohamozni Iránban, ám már a kezdetekben kiderül, hogy a bevetés 
végzetes következményekkel járhat. Nyilvánvalóvá válik, hogy a labor mögött nem más, mint a 
szovjet ügynök, Barovski áll, akiről eddig azt hitték, halott. Ám nemhogy életben van, harcot is 
hirdet egykori szervezete, sőt az egész világ ellen és tömegpusztítást tervez. A renegát orosz 
mindig egy lépéssel Stratton csapata előtt jár, a bomba pedig szó szerint ketyeg… 

 

 

 
Street dance - all stars (2013)                                                             DVD 4113    
Rend.: Ben Gregor 
Szereplők: Theo Stevenson, Akai, Ashley Jensen. Időtartam: 98 perc 
 
Ethan és Jaden komoly tervet eszeltek ki: újra összeboronálják táncos csapatukat egy 
tehetségkutatóra, amelyen megszedik magukat pénzzel, s így megmentik kedvenc klubjukat a 
bezárástól. Illetve Ethan emellett még álmai hercegnőjét is le akarja nyűgözni… A gond mindössze 
annyi, hogy Ethan nem tud táncolni, Jadent szülei tiltották el tőle, a többiek pedig egy teljesen 
kezelhetetlen társaság. Ennek ellenére megpróbálják a lehetetlent, először is meggyőzni Ginát, a 
klub tulajdonosát, hogy adjon egy esélyt tervüknek. 

 

 

 
Sylvia (2003)                                                                                           DVD 516   
Rend.: Christine Jeffs 
Szereplők: Gwyneth Paltrow, Daniel Craig, Blythe Danner. Időtartam: 110 perc 
 
Sylvia Plath tehetséges, ám depressziós költő volt, aki verseskötetei mellett Az üvegbura című 
önéletrajzi ihletésű regényének köszönhette hírnevét, amelyben betegsége ellen folytatott hosszas 
küzdelméről írt. A film főként költőtársával, Ted Hughes-zal folytatott viharos kapcsolatára 
koncentrál. Házasságuk alatt Sylvia reménytelenül keresi a boldogságot és a sikert, de rá kell 
döbbennie, hogy ezeket Ted árnyékában soha nem lesz képes megtalálni. 

 

 

 
A szégyentelen (2011)                                                                         DVD 3934    
Rend.: Steve McQueen 
Szereplők: Michael Fassbender, Carey Mulligan, Hannah Ware. Időtartam: 101 
perc 
 
Brandon, a jóképű New York-i üzletembernek sötét titka van. Még legközelebbi ismerősei sem 
sejtik róla, hogy szexfüggő: bárhol jár, egyetlen célja az, hogy kiszemeltjével szeretkezhessen. 
Magányos létezésének alapjait rombolja szét húga váratlan érkezése. A másik, hasonlóan sérült 
lélek megjelenése sokkolja Brandont: Sissy ottléte felkavarja közös múltjuk nyomasztó emlékekkel 
teli állóvizét. Festői, sodróan provokatív és tagadhatatlanul erőteljes: a Shame ellenállhatatlan és 
gondolatébresztő alkotás, erős szexualitással fűszerezve. 

 



 

 
Szemfényvesztők (2009)                                                                    DVD 3375     
Rend.: Andy Wilson 
Szereplők: Julia McKenzie, Elliot Cowan, Joan Collins. Időtartam: 93 perc 

 
Carrie-Louise családi élete rendkívül bonyolult. Harmadik férjével él birtokán, édes- és örökbe 
fogadott lányával és annak amerikai férjével. Mindennapos vendégek a házban ezen kívül a 
korábbi házasságokból származó mostohagyerekek és az ex-férjek is. Tovább bonyolítja a 
helyzetet, hogy a jótékonykodó hölgy javítóintézetet tart fent a birtokán. Itt bűnöző fiatalokat 
próbálnak jó útra téríteni, de némelyik elítélt szinte már családtagnak számít és szabadon járkálhat 
a parkban. Amikor tűz üt ki a házban, a naiv Carrie-Louise véletlen balesetnek hiszi az esetet. 
Később azonban megölik szeretett mostohafiát, és világossá válik a gonosz erő jelenléte.  

 

 
Szentivánéji álom (1981)                                                                        DVD 127 
Rend.: Elijah Moshinsky 
Szereplők: Helen Mirren, Peter McEnery, Phil Daniels. Időtartam: 116 perc    
 
Nincs egy olyan zug Athén erdeiben, ahol ne botlanánk szerelmespárokba. Még a tündérek királya 
és királynője, Puck a kópé szellem és elvetemült csapata is az igaz szerelemhez vezető utat 
keresi... Shakespeare e tündérmeséjében csodálatos líraisággal mutatja be a szerelem, az álmok 
és a képzelet iránti vágyat. 
 

 

 
Szép remények (1998)                                                                          DVD 1328    
Rend.: Julian Jarrold 
Szereplők: Ioan Gruffudd, Justine Waddell, Charlotte Rampling. Időtartam: 168 
perc 
 
Pip, az árvafiú, aki az életnek csak a sötét oldalát látja, egészen addig, amíg össze nem hozza a 
sors a gazdag és különc Havisham kisasszonnyal és annak fogadott lányával, a szép és gőgös 
Estellával. Pipet elbűvöli Estella szépsége és megfogadja, ha felnő, gazdag és művelt lesz, mint 
rajongott bálványa. Sok évvel később egy ügyvéd keresi fel az ifjú Pipet, aki arról értesíti, hogy egy 
névtelen jóakaró gondoskodni kíván jövőjéről. Estella közben gyönyörű ifjú hölggyé csepredik, aki 
rendre töri a férfiszíveket Londonban. Pip, akiből ismeretlen jótevőjének köszönhetően időközben 
tanult, finom úr lett, hiába kéri a lány kegyeit, az durván visszautasítja.  

 

 
A szerelem határai (2007)                                                                    DVD 1824   
Rend.: John Maybury 
Szereplők: Keira Knightley, Sienna Miller, Matthew Rhys. Időtartam: 107 perc 
 
Zajlik a II. világháború, a németek Londont bombázzák. Egy bárban Dylan Thomas összefut 
gyerekkori szerelmével, Vera Phillips-szel, aki énekesnőként lép fel éjszakánként. Szikrázik 
közöttük a levegő, úgy tűnik, a régi érzelmek újra feléledtek. Így a lányt teljesen váratlanul éri, 
amikor egy nap a költő bemutatja neki a feleségét. Caitlin, a szabadszájú és könnyűvérű asszony 
hozzászokott már férje nőügyeihez, de Verában megérzi a vetélytársat. Verának mindeközben 
kitartóan udvarol egy katonatiszt, és kettejük szerelme, valamint a világháború örvénylő 
szörnyűsége csak még bonyolultabbá teszi mindőjük életét. 

 

 

 
Szerelmem nyara (2004)                                                                        DVD 438 
Rend.: Pawel Pawlikowski 
Szereplők: Natalie Press, Emily Blunt, Paddy Considine. Időtartam: 83 perc 
 
Mona 15 éves. Iszik, betörésekből tartja fönn magát, mellesleg pedig játékgép-függő. A 
kocsmában, ahol dolgozik, pocsékul mennek a dolgok. Egy véletlen folytán megismeri az előkelő 
családból származó Tamsint, akinek édesanyja színésznő, nővére pedig halálra éheztette magát. 
A sorsdöntő találkozást követően a két tinédzser eddig sem nyugodt élete végleg a feje tetejére áll. 
Mona Tamsinék luxusvillájába költözik, ahol a lányok vad szerelembe, a szenvedély és az erőszak 
csapdájába esnek, ami egész addigi életüket megváltoztatja. 

 



 

 
Színház a világ (2018)                                                                                            DVD 5846    
Rend.: Kenneth Branagh 
Szereplők: Kenneth Branagh, Judi Dench, Ian McKellen. Időtartam: 97 perc 
 
A Színház a világ minden idők legismertebb drámaírója, William Shakespeare életének egy 
kevésbé közismert időszakába kalauzol. 1613-ban járunk, Shakespeare, a kor legnagyszerűbb 
írója úgy dönt, visszavonul Stratford-upon-Avon-beli házába, miután szeretett színháza, a Globe a 
lángok martalékává válik. Régi otthonába hazatérve rájön, hogy még mindig nem dolgozta fel 
egyetlen fia, Hamnet halálát, és kénytelen szembenézni elhanyagolt családtagjaival is. Ahhoz, 
hogy helyrehozza kapcsolatát a feleségével és a lányaival, muszáj megvizsgálnia saját múltbéli 
hibás döntéseit, és lelepleznie a családi titkokat és hazugságokat. 

 

 
Szoba kilátással (1986)                                                                                         DVD 5422    
Rend.: James Ivory 
Szereplők: Julian Sands, Helena Bonham Carter, Daniel Day-Lewis. Időtartam: 
116 perc 
 
A fiatal arisztokrata lány, Lucy Honeychurch, az első külföldi útját tervezi. Firenze mellett dönt, 
gardedámja idősebb unokatestvére Charlotte lesz. Egy exkluzív hotelben szállnak meg, ahol egy 
félreértés folytán megismerkednek a karizmatikus, George-dzsal, egy nyugdíjas újságíró fiával. A 
két fiatal első látásra egymásba szeret, ám Charlotte felismerve a kibontakozó érzelmeket gyorsan 
visszaviszi a lányt Angliába. Hazatérve Lucy szembesül sorsával: hozzá kell mennie a gazdag 
Cecil Vyse-hoz. Hamarosan azonban kiderül, hogy új szomszédjuk nem más, mint George apja, 
akit a fia gyakran meglátogat. 

 

 
A sztárok nem Liverpoolban halnak meg (2017)                                    DVD 5635    
Rend.: Paul McGuigan 
Szereplők: Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters. Időtartam: 101 perc 
 
Egykor sztár volt Hollywoodban Gloria Graham, ám a neve hamar feledésbe merült. Több rosszúl 
végződött házasság után az idősödő díva Liverpoolban találkozik az ifjú színésszel, Peter 
Turnerrel. Viszonyuk könnyed flörtnek indul, ám a nagy korkülönbség ellenére igaz és mély 
szerelemmé válik. 
 

 

 

 
Szunnyadó gyilkosság (2005)                                                                           DVD 1600   
Rend.: Edward Hall 
Szereplők: Geraldine McEwan, Geraldine Chaplin, Sophia Myles. Időtartam: 93 
perc 
 
A szépséges Gwenda hamarosan férjhez megy. Vőlegénye  elfoglalt üzletember, így akalmazottja, 
Mr. Hornbeamet segít a ház kiválasztásakor. Gwenda kitalálja, milyen volt hajdan a ház tapétája, s 
megsejti: itt valaha megfojtottak egy asszonyt. Mr. Hornbeam kötelességtudó alkalmazottként a 
végére akar járni ennek az ügynek is, s ehhez Miss Marple segítségét kéri. Az idős hölgy 
hamarosan rádöbben, hogy nem csalt Gwenda megérzése. Ráadásul a lány sorsát gyökeresen 
meghatározza a 18 évvel korábban történt tragikus haláleset.  

 

 
A szüfrazsett (2014)                                                                                                DVD 4715    
Rend.: Sarah Gavron 
Szereplők: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson. 
Időtartam: 102 perc 
 
A XX. század eleji Angliában a nők készek voltak mindent kockára tenni az egyenlőségért folytatott 
harcukban. Maud a törvény által üldözött Emmeline Pankhurst hatására csatlakozik az ország 
egyre terebélyesedő szüfrazsett-mozgalmához, megannyi nővel egyetemben, akik hajlandóak 
munkájukat, otthonukat, gyermekeiket, sőt életüket áldozni szavazati joguk elnyeréséért. 

 



 

 
Takard el az arcát (1987)                                                                       DVD 366 
Rend.: John Howard Davis 
Szereplők: Joan Hickson, Geraldine Alexander, John Moulder-Brown. 
Időtartam: 104 perc (Miss Marple történetei) 
 
Az Új-Zélandról áttelepülő fiatal pár, Giles és Gwenda házat szeretnének vásárolni. Meg is találják 
álmaikat Dillmouth-ban, egy tengerparti viktoriánus villában. Ám alighogy beköltöznek, különös 
dolgok veszik kezdetüket. Gwenda nem tud szabadulni attól az érzéstől, hogy valamikor már járt 
ott, sőt érthetetlen rettegés vesz rajta erőt, amikor fel kell mennie a lépcsőn. Hogy megszabaduljon 
növekvő félelmeitől, beleegyezik abba, hogy Giles-lel Londonba utazzanak. Itt megismerkednek 
Miss Marple-lel, aki egy színházi előadás alatt tanúja lesz Gwenda pánikrohamának. A lány mesél 
neki halálosan ijesztő vízióiról, és az idős hölgy úgy határoz, hogy segít nekik.  

 

 
Tamara Drewe (2010)                                                                          DVD 3308 
Rend.: Stephen Frears 
Szereplők: Gemma Arterton, Roger Allam, Bill Camp. Időtartam: 107 perc  
 
Tamara Drewe, a sikeres londoni újságíró hosszú idő után hazalátogat szülőfalujába. A vidék tele 
van gazdag nyaralókkal, bohém művészekkel, nyári kurzuson alkotó írókkal, csirkékkel, tehenekkel 
és egy kanos rocksztárral. Az egykor nagy orráért csúfolt Tamara rút kiskacsából gyönyörű nővé 
cseperedett, így már puszta jelenlétével, valamint kalandos szerelmi kalandjaival az egész 
falucska életét fenekestül felforgatja. 
 

 

 

 
Tartózkodó érzelem (2007)                                                                  DVD 2289    
Rend.: Adrian Shergold 
Szereplők: Sally Hawkins, Rupert Penry-Jones, Alice Krige. Időtartam: 93 perc 
 
Nyolc éve már, hogy Anne Elliot környezetének nyomására elhagyta vőlegényét, amikor Frederick 
Wentworth újra felbukkan az életében. Hamarosan hirtelen elkapott szempillantások, zavarbaejtő, 
feszült, várakozással teli pillanatok szemtanúi lehetünk. Vajon felgyúlhat-e még a régi érzelem? 
Képes lesz-e a már 29 éves Anne ismét magához vonzani a valaha egy hibás döntéssel eltaszított 
férfit? S hogyan érez az összetört szívű férfi, aki nemcsak ugyanolyan jóképű, mint annak idején, 
hanem immár kellő vagyonnal is rendelkezik, s akit a környék bájos fiatal lányai egytől egyig meg 
akarnak hódítani. 

 

 
Temetni veszélyes (2006)                                                                       DVD 880    
Rend.: Maurice Phillips 
Szereplők: David Suchet, Robert Bathurst, Geraldine James. Időtartam: 94 
perc 
 
Az Abernethie-család tagjai talán abban különböznek egy átlagos angol famíliától, hogy 
mindegyiküknek van valami rejtegetni valója. Pedig nagyon fontos lenne, hogy megmondják az 
igazat. Ugyanis rövid idő alatt két gyilkosság is történik a családban. A gazdag Richard bácsinak a 
végrendeletét is meghamisították, a félkegyelmű Cora néni meggyilkolásának idejére pedig 
különös módon egyik Abernethie-nek sincs tisztességes alibije. Ilyen körülmények között a 
nyomozónak roppant nehéz a dolga, hiszen mindenki gyanús. 

 

 
Teréz - a szeretet kis útja (2004)                                                                        DVD 3923    
Rend.: Leonardo Defilippis 
Szereplők: Lindsay Younce, Leonardo Defilippis, Linda Hayden. Időtartam: 92 
perc (Sugárzó életek; 42.) 
 
A film a híres szent, Lisieux-i Szent Teréz, francia kármelita apáca életét mutatja be. Kis Teréz – 
akit XI. Piusz pápa a modern kor legnagyobb szentjének nevezett – úgy tartotta, hogy a 
legnagyobb gyakran a legkisebb dolgokban nyilvánul meg, és a kis dolgok legalább annyira 
jelentősek, mint a látszatra nagynak tűnőek. 

 



 

 
A titkos kert (1975)                                                                        DVD 3836/1-2    
Rend.: Dorothea Brooking 
Szereplők: Sarah Hollis Andrews, Hope Johnstone, William Marsh. Időtartam: 
196 perc (Családi filmtár) 
 
Amikor az Indiában nevelkedő Mary Lennox szülei meghalnak, az árván maradó, elkényeztetett 
kislány édesanyja testvérének angliai birtokára kerül, a férfi azonban nem törődik vele. Ahogy Mary 
elkezdi felfedezni a helyet, megtudja, hogy bácsikája bezárta valamiért az egyik kertet, a kulcsát 
pedig elrejtette. A kislány ekkor elhatározza, hogy megkeresi „a titkos kertet”, ám a rejtélyek tovább 
szaporodnak, amikor különös, a kastély másik szárnyából érkező sírásra lesz figyelmes, s úgy 
tűnik, senki sem szeretné, ha kiderítené, mi a hang magyarázata... 

  

 

 

Titkos ügynök (1936)                                                                              DVD 614 
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: John Gielgud, Peter Lorre, Madeleine Carroll. Időtartam: 82 perc 
(Alfred Hitchcock sorozat) 
 
Richard Ashenden az Excelsior szállodába érkezik, ahol előzetes foglalására a 234–35-ös 
lakosztályt kapja. Kissé csodálkozik, amikor a portás közli, hogy a „felesége” már előző nap 
megérkezett, és türelmetlenül várja – mivel nincs felesége. Aztán felmegy a szobába, ahol egy 
úriembert lát csevegni egy szép szőke hölggyel, aki hitvesi csókkal siet „férje” fogadására. A 
színjáték tökéletesen sikerül, az amerikai lovag sűrű bocsánatkérések közepette távozik. Elsa és 
Richard kettesben maradva megismerkedik egymással. A „házaspár” ugyanis az angol 
kémelhárításnak dolgozik.  

 

 
A titokzatos kék vonat (2006)                                                                DVD 879     
Rend.: Hettie MacDonald 
Szereplők: David Suchet, Elliot Gould, Lindsay Duncan. Időtartam: 94 perc 
 
Mr. Van Aldin az amerikai milliomosokról élő ellenszenves kép igazi megtestesítője. A lánya sem 
éppen szent. Az elkényeztetett Ruth éppen válófélben van, szeretője pedig egy hamiskártyás gróf. 
Ráadásul a fiatal nő felelőtlenül magával viszi a világ egyik legértékesebb drágakövét, amikor a 
fényűző Kék Vonatra száll. A franciaországi luxusutazás során nem csak a rubint rabolják el, de 
Ruthot is megölik. A nyomozás során kiderül, hogy a vonat előkelő utasai közül szinte senki nem 
az, akinek látszik. Csakis Poirot képes kibogozni a kusza szálakat, és fényt deríteni rá, ki a 
háborodott elme, aki képes volt erre a szomorú, értelmetlen és brutális bűncselekményre. 

 

 

 
A titokzatos stylesi eset (1990)                                                           DVD 2963 
Rend.: Ross Devenish 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 103 perc 

 
Az I. világháború vége felé járunk. Egy Styles St. Mary nevű, angol falucskában lábadozik a 
sebesült Hastings hadnagy vidéki ismerősei, Cavendishék birtokán. Éppen ide menekül a náci 
megszállás elől a zseniális belga nyomozó, Poirot is. A Cavendish-családban azonban tragikus 
haláleset történik, ami feldúlja a vidéki idillt. Poirot siet a család segítségére. Fényt derít a 
hidegvérű gyilkos kilétére, s ezzel ártatlanokat ment meg a hóhér kötelétől. A stylesi üggyel 
kezdetét veszi Poirot és Hastings évtizedekig tartó munkakapcsolata és barátsága. 

 

 

 
A titokzatos szerető (2014)                                                                                 DVD 5112    
Rend.: Ralph Fiennes 
Szereplők: Ralph Fiennes, Felicity Jones, Kristin Scott Thomas. Időtartam: 111 
perc 
A 19. század második felének legünnepeltebb brit írója volt Charles Dickens, aki igazi bálványnak 
számított korában. Nemcsak művei iránt rajongtak az emberek, de felolvasóestjei, közszereplései 
is esemény- és élményszámba mentek. Dickens élvezte a figyelmet, hogy minden társasági 
rendezvényen a középpontban lehet, ezért is okozott különösen nagy lelki vívódást számára, 
amikor szerelemre lobbant egy jóval fiatalabb, ifjú hölgy iránt. A kor Angliájában a válás szóba sem 
jöhetett, még egy olyan közszereplő számára sem, mint Dickens. A szerelem azonban olyannyira 
elvette az eszét, hogy kedvese, Nelly kedvéért vállalta a szétköltözést is családjától és gyerekeitől. 
A titokzatos szerető ugyanakkor nem léphetett a nyilvánosság elé, nem mutatkozhatott Dickens-
szel az emberek előtt. De vajon a titkolózás nem kezdte ki kettejük hatalmas szerelmét 



 

 
A tizenhetes számú ház (1932)                                                            DVD 2137    
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: John Stuart, Leon M. Lion, Anne Grey. Időtartam: 62 perc (Sir 
Alfred Hitchcock sorozat) 
 
Egy ékszerrabló banda elrejti zsákmányát egy elhagyatott, londoni házban. Gilbert nyomozó éppen 
ezután a nyaklánc után nyomoz, de egy csavargó még előtte rábukkan az értékes csomagra, s 
kihasználva a lehetőséget, meg is lép vele. Azonnal kezdetét veszi a film alapjául szolgáló, 
cselszövésekkel teli „vadászat”, mely során a tolvajok a csavargó nyomába erednek, míg az ő 
nyomukat a furfangos detektív követi kitartóan. 

 

 

 
Torta (2004)                                                                                                                DVD 5708     
Rend.: M. Vaughn 
Szereplők: Daniel Craig, Colm Meaney, Kenneth Cranham. Időtartam: 101 
perc 
 
Mr. X. a sikeres londoni drog díler visszavonulni készül, hogy könnyed, új életbe kezdjen. De még 
megkérik egy utolsó szívességre: két millió font értékű, első osztályú Ecstasy szállítmány eladását 
kell lebonyolítania. Mr. X. balszerencséjére kiderül, hogy az anyagot egy szerbiai drogbárótól 
lopták, aki garantáltan golyót röpít a fejébe, ha eladja az árut. Ugyanezzel a csúfos véggel 
fenyegeti a londoni alvilág feje, ha nem ad túl a drogon. Kész kutyaszorító. A lecke fel van adva, és 
ha Mr. X meg akarja oldja a helyzetet, nem veszítheti el a fejét – semmilyen értelemben. 

 

 
Tragédia három felvonásban (2010)                                                  DVD 3220     
Rend.: Ashley Pearce 
Szereplők: David Suchet, Jane Asher, Martin Shaw. Időtartam: 90 perc (Poirot) 
 
Poirot egy barátja, Sir Charles Cartwright nyaralójában vacsorázik, amikor az egyik vacsoravendég 
egy koktél elfogyasztása után holtan esik össze. Mivel Stephen Babbington tiszteletes majd’ 80 
éves volt, mindenki természetes halálnak véli a szomorú esetet. Egyedül Sir Charles erősködik, 
hogy Poirot-nak nyomoznia kellene. Amikor azonban ugyanez a társaság megint összejön és újra 
meghal valaki az első pohár ital után, mindenki számára világossá válik, hogy a poharakba valaki 
mérget tett. Az ördögi sorozat Poirot lakásán folytatódik, egy sherry partin, ahol megint csak 
összeesik valaki. Újabb tragédia azonban nem történik, mert szerencsére belga nyomozózseni 
mostanra már rájött, mi a gyilkos indítéka: „Cherchez la femme.”   

 

 
Trainspotting (1996)                                                                                                DVD 2268    
Rend.: Danny Boyle 
Szereplők: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Johnny Lee Miller. Időtartam: 89 
perc 
 
Válaszd meg az életed. Válaszd meg a foglalkozásod. Válaszd meg a karriered. Válaszd meg a 
családod.  A történet Mark Rentonról szól és az ő "barátairól", akik lázongók, tévelygők, tolvajok és 
narkósok. Sehogy sem tudnak beilleszkedni az őket körülvevő társadalomba. Nem is igyekeznek 
túlságosan. Ez a parttalan sodródás saját önpusztításuk gyökere. Az egyedüli menekülési 
lehetőségük a kábítószer, amelyről úgy érzik, védőpajzsot tart föléjük. Nem veszik, nem is akarják 
észrevenni, hogy visszavonhatatlanul az önpusztítás ösvényére léptek. A sors még egy utolsó 
lehetőséget biztosít Marknak, hogy visszaforduljon a lejtőn. Csak az a kérdés, hogy ő akarja-e? 

 

 
T2 Trainspotting (2017)                                                                                         DVD 5222    
Rend.: Danny Boyle 
Szereplők: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller. Időtartam: 113 
perc 
 
Húsz évvel azután, hogy lelépett a haverjai pénzével, Mark Renton hazatér Skóciába. A régi 
barátok nem sokat változtak. A Beteg Srác, vagyis Simon a nagynénjétől örökölt lepukkant 
kocsmát vezeti. Mark és Simon látszólag békét köt, ám a börtönben raboskodó Begbie-t egy re 
csak fűti a bosszúvágy. Rentonra  vár még ahogy néhány másik régi jó ismerős is: szomorúság, 
veszteség, öröm, bosszú, gyűlölet, barátság, szeretet, vágyakozás, félelem, megbánás, heroin, 
önpusztítás. 

 



 

 
Transz (2013)                                                                                       DVD 3896  
Rend.: Danny Boyle 
Szereplők: James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson. Időtartam: 97 
perc 
 
Egy aukciósház embere ellop egy méregdrága festményt, azután elfelejti, hova rejtette. Hipnózis 
segítségével próbál a nyomára jutni, de már nem tudja, hol végződik a valóság, és hol kezdődik az 
álom ebben a gyors tempójú, megjósolhatatlan fordulatokkal teli thrillerben. 

 

 

 
Tű a szénakazalban (1981)                                                                  DVD 1842   
Rend.: Richard Marquand 
Szereplők: Donald Sutherland, Kate Nelligan, Ian Bannen. Időtartam: 107 perc 
 
Az angolok Faber néven ismerik, de a németeknek ő a végletekig hűséges kém, a Tű, aki gátlások 
nélkül gyilkol. Egy különösen fontos információ birtokában tart hazafelé, amikor hajótörést 
szenved, és még az angol partoknál egy szigetre kerül. Itt ismerkedik meg Lucyval. A gyönyörű 
angol nő a családjával él, de az életét megkeseríti a férje, nem csoda tehát, hogy beleszeret a 
karizmatikus idegenbe. Azt persze nem tudja, hogy a férfi legfontosabb célja, hogy 
megakadályozza a szövetségesek normandiai partraszállását. Ahogy szenvedélyeik egyre 
közelebb hozzák őket egymáshoz, Lucy rájön a borzalmas igazságra. 

 

 
Tűzszekerek (1981)                                                                                                DVD 5787    
Rend.: Hugh Hudson 
Szereplők: Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers. Időtartam: 118 perc 
 
Az 1924-es párizsi Olimpiára készülő futók mindegyike győzni akart. Eric Liddell, a mélyen 
vallásos, keresztény skót küldetésnek tekinti a versenyt. Úgy érzi, a hitének tartozik azzal, hogy ő 
álljon a dobogó legfelsőbb fokán. Legnagyobb ellenfele szintén a szigetországból érkezett. Harold 
Abrahams sem pusztán a megbecsülésért szeretne minden áron győzni. Az elfogadtatásért, az 
elismerésért küzd - azért, hogy megmutathassa a második világháború felé rohanó világnak, hogy 
tévesek, hibásak és igaztalanok az előítéletek - ő a meghurcolt zsidóságot képviseli ezen a 
versenyen...  

 

 
Utolsó látogatás (2009)                                                                        DVD 2313     
Rend.: Julian Jarrold 
Szereplők: Matthew Goode, Ben Whishaw, , Hayley Atwell. Időtartam: 128 perc 
 
Egy tiltott szerelem és az ártatlanság elvesztése a II. világháború előtti Angliában. 1925, Oxford. A 
jóképű Charles Ryder összebarátkozik a lángoló és nagyvilági életet élő Sebastian Flyte-tal, Lord 
és Lady Marchmain fiával, aki meghívja a fiatalembert lenyűgöző családi kastélyukba, Brideshead-
be. Új környezete elvarázsolja, Sebastian gyönyörű húga, Julia pedig elcsavarja fejét; de miközben 
érzelmileg egyre jobban kötődik a testvérpárhoz, Charles szembetalálja magát a család 
legerősebb összetartó erejével, a mély és rendíthetetlen katolikus hittel. 

 

 

 
Az utolsó légió (2007)                                                                          DVD 1391    
Rend.: Doug Lefler 
Szereplők: Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai. Időtartam: 98 perc 
 
Róma, I.sz. 460-ban járunk. A Birodalom hanyatlik A város Romulus Augustus gyermek-császár 
koronázására készül. Aznap éjjel a csapatok lerohanják a várost és elfogják a fiút és az őt kísérő 
nevelőjét. Árulás, fogság, bujdosás vár Romulusra, amíg az őrizetével megbízott Aurelius ki nem 
szabadítja, és a messzi Britanniába nem indul vele, hogy megkeressék a utolsó légiót, ami még hű 
Rómához. 

 



 

 
Az ükhadsereg (2015)                                                                                             DVD 4974    
Rend.: Oliver Parker 
Szereplők: Bill Nighy, Catherine Zeta-Jones, Toby Jones. Időtartam: 96 perc 
 
1944-ben a szövetséges hatalmak arra készülnek, hogy partra szállnak Franciaországban, és 
végre legyőzik a német hadsereget. A Walmington-on-Sea partvidéki városkában alacsony a harci 
kedv a Nemzetőrség szedett-vedett tagjai között. Új küldetésük a Dover katonai bázis körüli 
őrjáratozás. Amikor az elbűvölő újságírónő, Rose Winters megérkezik a városkába, hogy a véderő 
tagjainak hőstetteiről tudósítson, a férfiakba rögtön visszatér a tettvágy, a helyi asszonyokban 
pedig feltámad a féltékenység tüze. Kiderül, kém van a város lakói között! Botcsinálta hőseinkre 
vár a feladat, hogy felfedjék a tégla kilétét, és ismét kedvező irányba tereljék a háború menetét. 

 

 
Üvöltő szelek (1998)                                                                               DVD 714    
Rend.: David Skynner 
Szereplők: Sarah Smart, Robert Cavanaugh, Peter Davison. Időtartam: 113 
perc 
 
Mr. Earnshaw a skót felföld lápos vidékén egy gyermeket talál. Megesik a szíve az elhagyott fiún, 
és hazaviszi a házába. Heathcliff a lányával Cathy-vel és fiával Hindley-vel együtt nő fel. Az évek 
multával Heathcliff beleszeret Cathybe. Hindley mindenáron tönkre akarja tenni a fogadott 
gyereket, mert úgy érzi, hogy apjuk szinte kizárólag csak vele foglalkozik. Amikor Mr. Earnshaw 
meghal, Hindley lesz a család a család feje, és az istállóba száműzi Heathcliffet. Később Cathy is 
elhagyja a házat, feleségül megy a szomszédos birtokos fiához. Heathcliff bosszút tervez. 

 

 

 
A vadászház titka (1991)                                                                                       DVD 3384      
Rend.: Renny Rye 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc  

 
A Pace-család téli vadászatot szervez vidéki birtokán, azonban egy gyilkosság véget vet a 
felhőtlen szórakozásnak. Poirot-t hátráltatja a nyomozásban, hogy meghűlés miatt ágynak esett. A 
helyi vasutas odaadó ápolásának köszönhetően szerencsére gyorsan helyre jön. Úgy igyekszik 
meghálálni a gondoskodást, hogy felkutatja az öreg állomásfőnök kerékpárját, melyet a tettes 
kötött el. Bár a gyilkossal együtt a bicikli is megkerül, az öreg mégsem elégedett 

 

 
Várva várt nagy kaland (1995)                                                             DVD 1300    
Rend.: Mike Newell 
Szereplők: Georgina Cates, Alan Rickman, Hugh Grant. Időtartam: 112 perc 
 
A film 1947-ben, Liverpool színházi köreiben játszódik. A tizenéves Stella színésznői karrierről 
álmodik, azonban a meghallgatás nem hozza meg számára a várva várt sikert. Ennek ellenére a 
rendező - felismerve Stella elszántságát - fizetés nélküli gyakorlatra veszi fel őt. Hamarosan jóképű 
színész érkezik vendégszereplésre a társulathoz, aki komoly hatást fejt ki hősnőnk szakmai 
előrehaladására és magánéletére.  

 
 

 

 
Vera Drake (2004)                                                                                   DVD 165 
Rend.: Mike Leigh 
Szereplők: Imelda Staunton, Richard Graham, Eddie Marsan. Időtartam: 120 
perc    
50-es évek, London. Itt él Vera Drake és családja. Nem gazdagok, mégis a maguk egyszerű, 
szerény módján boldogok, legfőképp, mert a család összetartó. Vera takarítónő, a férje, Stan a 
bátyja műhelyében autószerelő. Vera Drake szabadidejében részvéttel teli „angyalcsináló”, azaz 
fiatal nőknek segít nem kívánt terhességük megszakításában. Amikor az egyik ilyen fiatal lányt a 
magzatelhajtás után sürgősen kórházba kell vinni, a rendőrségi nyomozás során a szálak Verához 
vezetnek. Ő is akkor szembesül azzal, hogy amit tett, a segítség, az akkori, még képmutatóbb 
társadalom szemében és törvényei szerint bűncselekmény.  



 

 
Veszedelem a romházban (1990)                                                                      DVD 2686   
Rend.: Clive Exton 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 110 perc  
 
Mademoiselle Nick kedves, fiatal hölgy, aki egyedül él a tengerparti üdülőhelyen álló, roskatagon is 
gyönyörű Romházban. Bár számtalan barát veszi körül, félő, hogy pénzhiány miatt nem sokáig 
maradhat szeretett otthonában. Ráadásul úgy tűnik, valaki az életére tör: rövid idő leforgása alatt 
több végzetes balesetet is szerencsésen átvészel. Érthető, hogy amikor Poirot az üdülőhelyre 
érkezik, mindjárt védelmébe veszi az ódon ház ifjú lakóját. Az ügy azonban komplikáltabbnak 
bizonyul, mint amilyennek elsőre látszik. 

 

 

 
Vikingek - a legsötétebb nap (2013)                                                               DVD 4320    
Rend.: Chris Crow 
Szereplők: Marc Pickering, Marc Lewis Jones, Elen Rhys. Időtartam: 87 perc 
 
A megtörtént eseményeken alapuló történet a sötét középkorba kalauzolja nézőit. Herewardot, a 
fiatal szerzetest azzal a feladattal bízzák meg, hogy eljuttassa Lindisfrane Szent Evangéliumát, a 
legfőbb gyönyör és hatalom könyvét Iona apátságának biztonságos falai közé. Nyomában egy 
viking halálosztaggal, találkozik egy bátor harcossal, aki esküt tesz neki, hogy akár élete árán is 
megvédelmezi. Útban az apátság felé szembekerülnek a viking hordával, melynek legfőbb 
feladata, hogy megakadályozza Herewardot célja elérésében. 

 

 

 
Viktória & Albert (2001)                                                                          DVD 451 
Rend.: John Erman 
Szereplők: Victoria Hamilton, Jonathan Firth, Diana Rigg. Időtartam: 183 perc 
 
1837-ben, IV. Vilmos halálakor a 18 éves Viktória került a trónra. Nem kisebb feladat várt rá, mint 
Angliát irányítani a változásokkal teli viharos XIX. században. A fiatal Viktória nagy alázattal és 
kötelességtudattal végezte munkáját, személyes érdekeit is háttérbe szorította. Házasságuk első 
éveiben Viktória az udvar tanácsára teljesen kirekesztette Albertet "idegen" származására 
hivatkozva közös életük szinte minden területéről. Ez a tehetetlen helyzet bár nagyon megviselte 
Albertet, hihetetlen türelemmel és szeretettel folytatta harcát, hogy felesége, azaz az angol királynő 
igazi társa lehessen .Viktóriának és Albetnek kilenc gyermeke született. Szerelmüknek csak Albert 
tragikusan fiatalon bekövetkezett halála vetett véget 1861-ben. 

 

 
A Viktória bál esete (1991)                                                                  DVD 3384      
Rend.: Renny Rye 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc  
 
Poirot Hastings kapitány unszolására felkel szeretett bélyeggyűjteménye mellől, szmokingot ölt és 
elmegy a győzelmi bálba. A vendégek javarészt hírességek: arisztokraták, színészek, rádiós 
személyiségek. A fényes ünnepség alatt kettős gyilkosság történik, s emiatt Poirot akarata ellenére 
is belecsöppen az illusztris vendégek világába. Olyannyira, hogy végül maga is a rádió hullámain 
keresztül, a nyilvánosság előtt húzza rá a vizes lepedőt a gyilkosra. 

 

 

 
A virág románca (2014)                                                                                        DVD 4685   
Rend.: Alan Rickman 
Szereplők: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman. Időtartam: 112 
perc 
 
XIV. Lajos 1682-ben áthelyezi udvarát Versailles falujába. Pompa tekintetében nem ismer 
kompromisszumot, ezért főkertészét, André Le Notre-t megbízza, hogy a kastélypark minden 
szegletében ligetkéket alakíttasson, amely munkákra pályázatot hirdetnek. A sziklakert-bálhelyszín 
kivitelezésére a szakmai körökben addig ismeretlen hölgy jelentkezik, Sabine de Barra, aki 
tartásával, egyszerű, de őszinte modorával elbűvöli a Napkirályt. 

 



 

 
Vörös és fekete (1993)                                                                         DVD 2186    
Rend.: Ben Bolt 
Szereplők: Ewan McGregor, Rachel Weisz, Alice Krige. Időtartam: 234 perc 
 
Julien Sorel, egy kisvárosi ács ambíciózus fia papnak készül, eközben rajong a hősiességért, a 
szabadságért és a szerelemért. Pártfogója, Chelan abbé közbenjárására a polgármester, de Renál 
úr házában nevelői álláshoz jut. A harmincéves gyönyörű Madame de Renal előbb barátságot, 
majd egyre inkább végzetes szerelmet érez a fiatalember iránt. Julien, bár maga is megszereti az 
asszonyt, csupán ugródeszkának használja őt. Amikor egyik gyermeke megbetegszik, Madame de 
Renal ezt az ég büntetésének tekinti. Kapcsolatuk egyre veszélyesebbé válik. Viszonyuknak véget 
vet Julien távozása a besanconi papneveldébe, ahonnan Pirard abbé magával viszi Párizsba, majd 
De la Mole márki titkáraként vállal állást. 

 

 
A Vörös Pimpernel (1998)                                       DVD 956/1-3, DVD 958/1-3 
Rend.: Patrick Lau 
Szereplők: Richard E. Grant, Elizabeth McGovern, Martin Shaw. Időtartam: 
540 perc 
 
A francia forradalom legvéresebb időszakában Robespierre és hűséges csatlósa, a titkosszolgálat 
vezetője, Chauvelin szinte válogatás nélkül küldi guillotine alá a nemeseket. Csak egyvalaki mer 
szembeszállni velük: a Vörös Pimpernel. Ez a titokzatos, álruhás igazságosztó jól kitervelt akcióival 
többször gúnyt űz a zsarnokokból. Chauvelin azonban gyanítja, hogy a Vörös Pimpernel maszkja 
mögött egy angol arisztokrata rejtőzik, ezért Angliába megy, ahol azt reméli, hogy régi szerelme, a 
gyönyörű színésznő Marguerite és annak különc férje, Sir Percy Blakeney segítségével leleplezheti 
a titokzatos álarcos lovagot.  

 

 
A Western Star esete (1990)                                                               DVD 3378   
Rend.: Richard Spence 
Szereplők: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson. Időtartam: 50 perc  
 
Lady Yardly, az előkelő angol hölgy és Miss Marvelle, a belga filmsztár nem állnak kapcsolatban 
egymással, mégis összeköti őket egy varázslatos legenda. Egy-egy csodálatosan tiszta, 
felbecsülhetetlen értékű gyémántot birtokolnak, az egyik hölgy a „Kelet Csillagát”, a másik pedig a 
„Nyugat Csillagát”. Egy kínai legenda szerint a két iker-drágakő az istenség jobb és bal szeme. 
Elérkezett az idő, amikor az istenség vissza akarja szerezni jussát. Egy kínai férfit választ 
eszközéül, aki fenyegetőlevelekkel sokkolja a hölgyeket. 

 

 

 
Yesterday (2019)                                                                                                      DVD 5917    
Rend.: Danny Boyle 
Szereplők: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran. Időtartam: 111 perc 
 
Jack Malik csak egyike volt a sok sikertelen dalszerzőnek … legalábbis tegnapig. Egy különös 
áramkimaradást követően arra eszmél, hogy ő az egyedüli az egész világon, aki emlékszik a The 
Beatles-re! A fiú a sajátjaként kezdi el kiadni a legendás banda dalait, melynek hatására hirtelen 
szupersztár lesz. Csakhogy ezzel kockára teszi azt, hogy elveszíti Ellie-t, az egyetlen embert, aki a 
kezdetektől fogva szerette őt. Mielőtt a régi élete örökre lezárul, Jacknek rá kell döbbennie arra, 
hogy – mint ahogy a dal is modja – nem kell más, csak szerelem. 

 

 

 
Zátonyok  közt (2006)                                                                             DVD 878 
Rend.: Andy Wilson 
Szereplők: David Suchet, Jenny Agutter, Patrick Baladi. Időtartam: 94 perc 
 
A Fény Gyermeke képes kapcsolatot teremteni elhunyt személyekkel, és azt is tudni véli, hogy 
Rosaleen Hunter első férje nem tartózkodik a holtak birodalmában. Ez igen fontos információ a 
Cloade-család számára. Ugyanis ha Rosaleen első férje él, akkor a nő törvényellenesen örökölte 
meg Gordon Cloade vagyonát. Rosaleen hajlandó lenne kifizetni a mohó családtagokat. Bátyja, 
David azonban csúnyán elbánik a kunyerálókkal. Mindezek után a Cloade-család egy ifjú 
hölgytagja, Lynn szenvedélyes szerelemre lobban a könyörtelen és zseniális David iránt.  

 



 

 
A zöldellő fa alatt (2005)                                                                      DVD 2421   
Rend.: Nicholas Laughland 
Szereplők: Keeley Hawes, James Murray, Terry Mortimer. Időtartam: 94 perc 
 
Erdőkkel körülvett elbűvölő falu Mellstock, ahova tanítónőként tér vissza Day gazda lánya, Fancy. 
Karácsony napja van, a kis falu templomában a helybéliekből álló falusi zenekar szolgáltatja az 
ünnepi énekekhez a zenét. Régi hagyomány ez. A szelíd, de határozott és öntudatos lány 
felbolygatja a kis falu életét. A falu templomában harmóniumon játszik, így a zenekarra nincs 
szükség többé. Első látásra megtetszik az egyik gazdafiúnak, Dick Dewey-nek, s a vonzalom 
kölcsönös, de a gazdag földbirtokos, Shiner és a vikárius Maybold érdeklődését sem fogadja 
közömbösen. Mindhárom férfi feleségül kéri és Fancy-nek döntenie kell. 

 

 
Zsákutca (1966)                                                                                    DVD 1577   
Rend.: Roman Polanski 
Szereplők: Donald Pleasence, Francoise Dorléac, Lionel Stander. Időtartam: 
107 perc 
 
Egy sebesült bűnöző és haldokló társa ( egy tengerparti kastélyba menekül, hogy megvárják  amíg 
a főnökük a segítségükre siet. A gengszterek túszul ejtik George-ot, az excentrikus amerikait és 
fiatal feleségét. Furcsa szerepjátékokra kényszerítik foglyaikat. Ezzel különös játék kezdődik, 
amelyben minden másként alakul, mint ahogy várnánk.  

 

 


