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Ausztrál
Candy (2006)
DVD 749
Rend.: Neil Armfield
Szereplők: Heath Ledger, Abbie Cornish, Geoffrey Rush. Időtartam: 104 perc
Candy, a gyönyörű fiatal festőnő halálosan beleszeret az ifjú költőbe, Danbe. Szerelmük mámorító,
egyetlen kérdés vet árnyékot boldogságukra: miként tudnák fokozni és mérhetetlenné tenni
gyönyörüket? A heroinban találják meg a választ. Ám a függőség hamarosan átveszi a friss
házasok életének irányítását. Casper, mindkettőjük jó barátja, tisztán látja, min mennek keresztül.
Éleslátása azonban nem sokat segít rajtuk, hisz ő az egyik legrafináltabb drogdíler, akit hátán
hordott a föld. Van-e kiút a lefelé tartó örvényből? Melyik a pusztítóbb szenvedély? A szerelem
vagy a heroin? Túl lehet-e élni a kettőt együtt, s ha igen, milyen áron?

Fenegyerek (2013)
DVD 4346
Rend.: Julius Avery
Szereplők: Ewan McGregor, Brenton Thwaites, Alicia Vikander. Időtartam: 105
perc
A 19 éves JR belekóstol a kegyetlen börtönélet valóságába, amikor egy kisebb bűncselekmény
miatt hűvösre vágják. Nehéz bent megmaradni védelem nélkül, de a magányos srácot hamarosan
Brendan Lynch, Ausztrália leghírhedtebb bűnözője veszi a szárnyai alá. Ennek viszont ára van:
JR-nek a szabadulását követően segítenie kell kívülről Brendan szökésében. JR kötélnek áll és az
első rablásnál beszáll a buliba védelmezője mellett. A több milliót érő aranyrudak közelségében
azonban halálos macska-egér játék veszi kezdetét, melyben nincs már helye az illúzióknak és el
kell dönteni, ki kivel van.

Időhurok (2014)
DVD 4283
Rend.: Michael és Peter Spierig
Szereplők: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor. Időtartam: 94 perc
Egy időügynök barangol múltban és jövőben: minden bevetés más korba vezeti. Utolsó
megbízatásán fiatalkori saját magát kell beszerveznie a Cégbe, miközben egy olyan bűnözőre
vadászik, aki valahogy folyton kicsúszik a kezéből, bármilyen időben is készül lecsapni rá…

A japán szerető (2003)
DVD 819
Rend.: Sue Brooks
Szereplők: Toni Collette, Gotaro Tsunashima, Matthew Dykynski. Időtartam:
105 perc
Az Ausztráliában játszódó romantikus történet hőse egy egyedülálló geológusnő, Sandy, akinek
gondjaira bízzák cégük japán tulajdonosának idelátogató fiát. Tachibana Hiromitsu csendes,
protokolláris japán, akit teljesen lenyűgöz a széles ország, a végtelen mezők, melyek éles
kontrasztot alkotnak zsúfolt hazájával. Sandy barátságtalan, de Tachibana sem tesz sokat, hogy
oldódjon a helyzet. Amikor egy éjszakára kint rekednek a sivatagban, valami megváltozik:
megindul a beszélgetés.

Kislány, nagylány (2008)
DVD 1324
Rend.: Cathy Randall
Szereplők: Keisha Castle-Hughes, Danielle Catanzariti, Toni Collette.
Időtartam: 103 perc
Szellemes és megható történet a beilleszkedésért folytatott örökös küzdelemről és egy talpraesett,
különc lányról, aki inkább megszökik előle. Esther Blueburger lelép a bat micva bulijáról, és
összebarátkozik Sunnival aki fesztelenségével Esther számára megtestesíti mindazt, amilyen lenni
szeretne. Szakít addigi életével, és otthagyja problémás családját, hogy Sunni trendi és laza szingli
anyjával, Maryvel lógjon, és hogy – mint svéd cserediák – titokban Sunni iskolájába járjon.

Lantana - A szövevény (2001)
DVD 457
Rend.: Ray Lawrence
Szereplők: Anthony Lapaglia, Geoffrey Rush, Barbara Hershey. Időtartam: 120
perc
Egy nő eltűnik. Négy házasság a szerelem, a hazugság, a szex és a halál kusza hálójába
gabalyodik. Nem mindegyik éli túl. Leon Zat nyomozó, aki egy pszichiáternő rejtélyes eltűnésének
felderítésén dolgozik, az emberi kapcsolatok sötét labirintusában halad előre. Közben fokozatosan,
rétegről rétegre fedi fel a férfiak és nők között szövődő, szerelemnek nevezett bonyolult rögeszme
érzékeny pontjait. Minden réteg arra készteti, hogy saját házasságán is eltöprengjen: azon, hogy
mit veszített, s mi az, amit vissza kell szereznie.

Mentőakció (2015)
DVD 5143
Rend.: Shane Abbess
Szereplők: Daniel MacPherson, Grace Huang, Luke Hemsworth. Időtartam:
106 perc
Az Infini az ismert galaxis legtávolabbi pontja, ahol a megépített kutató- és bányászállomáson
elszabadult egy kór, amely nemcsak az állomást tizedelte meg, hanem a Földre is potenciális
veszélyt jelent. Egy elit keresési és mentő csapatot bevetnek a bányászati létesítmény
felkutatására,
ahol
rátalálnak
egy
magányos
túlélőre,
Whit
Carmichaelre.

Az orvvadász (2011)
DVD 3574
Rend.: Daniel Nettheim
Szereplők: Willem Dafoe, Frances O'Connor, Sam Neill. Időtartam: 101 perc
Martin profi zsoldos, legújabb megbizatását egy rejtélyes, biotechnikával foglalkozó cégtől kapja.
Az egyre fogyó, mégis elképesztő szépségű tasmán vadonba kell utaznia, hogy a kihaltnak hitt
erszényesfarkasok ismét látni vélt példányaiból hozzon egyet. Martin fedősztorival fog hozzá
feladatához: a helyiek körében tudósként jár-kel, egy család farmjának közelében telepedik le.
Miközben egyre mélyebbre jut a vadonban, akaratlanul is egyre közelebb kerül a székhelye mellett
élőkhöz. A család megmagyarázhatatlan körülmények között vesztette el a családfőt, s Martin
ráébred arra, hogy a békésnek tűnő vidéken valaki a háttérben piszkos céllal mozgatja a szálakat,
már gyilkolt is, s most őrá vadászik.

A ruhakészítő (2015)
DVD 4703
Rend.: Jocelyn Moorhouse
Szereplők: Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth. Időtartam: 113 perc
Még csak tízéves volt, amikor a kis Myrtle „Tilly” Dunnage-ot elüldözték szülővárosából. Húsz év
elteltével, miután a legnevesebb párizsi divatházaknál kitanulta a ruhatervező és -készítő szakma
minden csínját-bínját, hazatér. Eredetileg csak egy rövid látogatást tervezett, ám aztán úgy dönt,
otthon marad, hogy gondoskodhasson beteg anyjáról. Ám Dungatar, ez a poros, isten háta mögötti
ausztrál városka nem felejt: itt nem csak a bűnök, az emlékek és a vádaskodások árnyéka is
messzire
nyúlik.

Szigorúan piszkos ügynök (1993)
DVD 1704
Rend.: Stephan Elliott
Szereplők: Phil Collins, Hugo Weaving, Josephine Byrnes. Időtartam: 90 perc
Roland Copping nyolcévesen az édesanyjától születésnapjára egy pár kockát kap. Minden
helyzetben a kockáira hagyatkozik. Élete egy nagy Monopoly-tábla, játékosokat pedig mindig
szolgáltat a cége. Kárbecslőként nap mint nap új áldozatokat szedhet kegyetlen játékához.
Jonathan és Beth a két soronkövetkező. Antik ezüstjeik értékét szeretnék megkapni, amik egy
betörés alkalmával tűntek el, akkor. Roland hivatott, hogy kivizsgálja, valóban rablás volt-e, vagy
csak biztosítási csalás. Persze egy épelméjű nyomozó a tények megismerése után gyorsan
lezárná az ügyet, de nem így Copping.

A vadkacsa (1983)
DVD 1316
Rend.: Henri Safran
Szereplők: Lucinda Jones, Liv Ullmann,Jeremy Irons. Időtartam: 95 perc
Gregers Werle, aki megcsömörlik apja hazug, képmutató életmódjától, értelmet keres a maga
számára, s ezt egy eszményhez való ragaszkodásban véli megtalálni. Mikor összetalálkozik régi
barátjával, Hjalmar Ekdallal, elhatározza, hogy Hjalmar családját fogja eljuttatni az eszményi
boldogság kapujába. Ez a terve ezúttal súlyos tragédiát hordoz magában, hiszen Hjalmar felesége,
Gina, valamikor Gregers apjának a szeretője volt, s kislánya, Hedvig is ebből a kapcsolatból
származik. Gregers úgy érzi, ha felnyitja Hjalmar szemét, barátja elég erős lesz ahhoz, hogy
végigmenjen a megtisztulás folyamatán.

Veszedelmes vonzerő (2006)
DVD 1013
Rend.: Ann Turner
Szereplők: Emily Blunt, Sam Neill, Susan Sarandon. Időtartam: 99 perc
Sophie Hartley gondos családanya. Életét szép csendben éli férjével, és gyermekükkel. Egy nap
azonban furcsa érzés keríti a hatalmába. Úgy érzi, hogy férje gyönyörű asszisztense, Mara a
helyére akar lépni, meg akarja szerezni férjét és gyermekét, egészen egyszerűen el akarja venni
az életét.Érzéseit megosztja férjével is, de ő nem veszi komolyan felesége gyötrődését. Sophie
teljesen megzavarodik, paranoiás félelem az egész, és csak kitalálja ezt a képtelen történetet,
vagy tényleg valaki a helyére akar lépni? A fojtogató érzés már-már a rögeszméjévé válik, de
amikor rájön az igazságra, legfélelmetesebb álmai egyszerre valósággá válnak.

Veszett vidék (2017)
DVD 5575
Rend.: Warwick Thornton
Szereplők: Hamilton Morris, Bryan Brown, Sam Neill. Időtartam: 109 perc
Samet, a középkorú őslakost és családját a lelkipásztor a megkeseredett háborús veterán
szomszédhoz, Harryhez küldi kisegítőnek. A két férfi kapcsolata annyira elmérgesedik, hogy Sam
önvédelemből kénytelen lelőni Harryt. Samre és feleségére vérdíjat tűznek ki, ezért a kíméletlen
ausztrál vadonba menekülnek a törvény emberei elől. Ahogy a gyilkosság részleteire fény derül, a
közösség tagjai úgy bizonytalanodnak el az üldözés létjogosultságáról és követelnek valódi
igazságszolgáltatást
a
két
őslakosnak.

Visszatérés Nim szigetére (2013)
DVD 3882
Rend.: Brendan Maher
Szereplők: Bindi Irwin, Toby Wallace, Matthew Lillard. Időtartam: 87 perc
A 14 éves Nim még elszántabban védelmezi szigetét és az ott lakó állatokat, mint valaha.
Miközben könyörtelen üdülőfejlesztők és kapzsi orvvadászok a birodalmát fenyegetik, a lány
rádöbben, hogy csak egy kívülálló – a kontinensről szökött Edmund – segítségével tudja
megmenteni a szigetet. Csak erejüket egyesítve képesek meggátolni a gonosztevőket abban, hogy
lerombolják Nim csodálatos világát

Belga

Gyilkos szezon (2013)
DVD 3888
Rend.: Mark Steven Johnson
Szereplők: John Travolta, Robert De Niro, Milo Ventimiglia. Időtartam: 87 perc
Szerbiában, Belgrádban a volt Skorpió katona Emil Kovács találkozik az informátorával, hogy
megszerezzen egy fájlt az amerikai veterán katona és volt NATO tiszt Benjamin Ford ezredesről.
Ford visszavonult egy csendes kis faházba valahol az Appalache-hegységben, hogy elfelejtse a
háborút. Most remeteként él, találkozik Kováccsal, aki európai turistának adja ki magát mialatt
vadászni mennek. A két férfi barátságot köt, míg Kovács fel nem fedi valódi kilétét. Bosszút akar
állni, véres macska-egér játék veszi kezdetét. Hogy törlesszenek egy régi adósságot,
kétszemélyes háborút vívnak egymással mind fizikai, mind lelki síkon.

Hasta la vista (2011) - feliratos
DVD 3772
Rend.: Geoffrey Enthoven
Szereplők: Tom Audenaert, Gilles De Schrijver, Robrecht Vanden Thoren.
Időtartam: 115 perc
Lars, Philip és Jozef három flamand jó barát, akik a többi fiatalhoz hasonlóan egyetlen dolgot
szeretnének: minél előbb elveszíteni a szüzességüket. Csakhogy testi fogyatékaik korlátozzák őket
a csajozásban: Jozef szeme annyira gyenge, hogy csak nagyítóval lát rendesen, Philip csak fejét
és egyik kezét tudja mozgatni, Lars-nak pedig gyógyíthatatlan daganata van, ami Philip-hez
hasonlóan kerekesszékbe kényszeríti. Hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntenek, Spanyolországba
utaznak, ahol van egy speciális bordélyház. Szüleiknek nem merik elmondani az igazságot, ezért
azt hazudják, hogy borkóstoló túrára készülnek, így elengedik őket. A zsémbes ápolónőjükkel
együtt egy kis mikrobuszban vágnak neki az életre szóló kalandnak.

Két nap, egy éjszaka (2014) – feliratos
DVD 4499
Rend.: Jean-Pierre és Luc Dardenne
Szereplők: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine Salée. Időtartam: 95
perc
Sandra évekig dolgozott egy gyárban, de néhány hónapos betegszabadsága után főnöke
lehetetlen feladat elé állítja: csak akkor jöhet vissza, ha rábeszéli kollégáit, hogy azok mondjanak
le az év végi bónuszukról. A cég indoklása szerint nincs forrás egyaránt a bónuszokra és Sandra
fizetésére. A gyenge, megalázott nő szembeszáll az őt elbocsátó vállalattal: a hétvégét kollégái
győzködésével tölti, hogy félelmeit és saját korlátait leküzdve új emberként nézzen szembe hétfőn
reggel a feletteseivel.

Botswanai
Az Istenek a fejükre estek (1980)
DVD 67/1
Rend.: Jamie Uys
Szereplők: Marius Weyers, Sandra Prinsloo, N!xau. Időtartam: 105 perc
Az elmúlt ötezer év során nem sok minden változott Xi bushman törzsében. Ám egy napon üres
kólás üveg pottyan közéjük az égből… A csodás eseménnyel a törzs eddigi, vidám élete fenekestül
felfordul, és mindennapjaik középpontjába az istenek nagylelkű ajándéka kerül. Xi elhatározza,
hogy megszabadul az ajándéktól, hogy visszaáljon a régi nyugodt élet. Elindul, hogy a „világ
végén” visszaadja az isteneknek ami az övék. A kedves kis busmanon keresztül, nem csak az
afrikai törzs világába nyerhetünk bepillantást, hanem megláthatjuk azt is, mennyire őrült világban
élünk mi!

Az Istenek a fejükre estek 2. (1988)
DVD 67/2
Rend.: Jamie Uys
Szereplők: N!xau, Lena Farugia, Hans Strydom. Időtartam: 94 perc
Az istenek a fejükre estek 2. a immár klasszikussá vált első rész vidám folytatása. Ezúttal Xi
gyerekei véletlenül egy kamionos orvvadász-szállítmányban rekednek, így ő a teherautó után ered.
A nyomokat követve újból a civilizált világba csöppen, és hamarosan nagyon különös emberekkel
találkozik. Köztük a csinos ügyvédnővel és a jóképű zoológussal, akik repülőgépük miatt a
sivatagban rekedtek, valamint két ellenséges, egymást felváltva fogságba ejtő katonával.
Xi többször megmenti őket a vadon veszélyeitől, bár egyáltalán nem érti, miért viselkednek annyira
furcsán.

Brazil
A hegedűtanár (2015) – feliratos
DVD 5238
Rend.: Sérgio Machado
Szereplők: Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira. Időtartam: 102 perc
A hegedűművész Laerte a zenének él, azonban álmai szertefoszlanak, amikor lámpaláza miatt
nem válogatják be a nagy presztízsű Sao Paulo-i szimfonikus zenekarba. Hogy eltartsa magát,
tanári állást vállal egy állami iskolában a nyomornegyedben. Az új tanár és a kemény világban
felnövő diákok eleinte nehezen jönnek ki egymással, Laerte bármit megtenne, hogy kiszabaduljon
ebből a közegből. A fiatal férfi viszont hamarosan egy különleges tehetséget talál a diákjai között,
és elkezdi élvezni a tanítást. A nyomornegyedből viszont szinte lehetetlen kitörni.

Dél-afrikai
A háború angyalai (2013)
DVD 4016
Rend.: Christopher-Lee dos Santos
Szereplők: Nicholas Van der Bijl, Andre Frauenstein, Brad Backhouse.
Időtartam: 98 perc
A II. Világháború legvéresebb időszakában a Brit Királyi Légierő minden lehetséges erejét latba
veti, hogy visszaverje a német csapatok terjeszkedését. A dél-afrikai Kirk kapitány eltökélten hisz a
győzelemben, ezért önkéntesnek jelentkezik a légierőhöz, hogy legénységével csapást mérhessen
Németországra. Küldetésük során gépük találatot kap és kénytelenek ellenséges területen
landolni. A földet érést követően a legénységet üldözőbe veszi egy SS osztag. Kirk kapitány és
legénysége próbál egy lépéssel az őket kutató német egység előtt járni, hogy mindannyian
épségben hazatérhessenek családjukhoz.

Dél-koreai
Az íj (2005)
DVD 1484
Rend.: Kim Ki-duk
Szereplők: Jeon Sung-hwan, Han Yeo-reum, Seo Ji-seok. Időtartam: 86 perc
Egy öreg férfi és egy fiatal lány ellentmondásokkal teli, felkavaró szerelmi történetét meséli el a
film. Több mint tíz éve egy hajón élnek és az idős ember türelmetlenül számolja vissza a napokat,
hogy a 17. születésnapján feleségül vegye a lányt. Azonban váratlanul egy fiatal fiú bukkan fel a
hajón, aki egy másfajta élet lehetőségét is megmutatja a lánynak.

A szobalány (2016) – feliratos
DVD 5243
Rend.: Park Chan-wook
Szereplők: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo. Időtartam: 144 perc
A film az 1930-as évek Koreájában játszódik, a japán megszállás éveiben. Egy pénzéhes
szélhámos felbérel egy ifjú zsebtolvajnőt, hogy egy japán úrnő szobalányaként férkőzzön annak a
bizalmába, így segítve, hogy a férfi megszerezze a nő pénzét. A különösen csavaros történetben a
két gyönyörű nő erotikus fantáziái szépen lassan valóra válnak, és a szerelmi háromszög
résztvevőinek választaniuk kell, ki mellé állnak az érdekektől hemzsegő harcban.

Holland

Borgman (2014)
DVD 4622
Rend.: Aelex van Warmerdam
Szereplők: Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval. Időtartam: 109 perc
Az utóbbi évek legsötétebb humorú filmjében a gonosz egyenesen a föld alól érkezik, a csavargó
Borgman személyében. Bekopogtat egy holland mintacsalád házának ajtaján, és amikor már
puszta megjelenésével képes viszályt szítani a férj és felesége között, rögtön tudja, hogy jó helyen
jár.

Toszkánai esküvő (2015)
DVD 4509
Rend.: Johan Nijenhuis
Szereplők: Sophie van Oers, Jan Kooijman, Lieke van Lexmond. Időtartam:
104 perc
A fiatal és bájos hölgy, Sanne a napsütötte Itáliában pompás vidéki kúriát működtet. A birtok a
mesés Toszkánában, az álomesküvők ideális helyszínén várja látogatóit. A Villa Matrimonio
vendégei rendszerint itt ünneplik meg a szerelmet és az életet. Sanne odaadással és nagyszerű
érzékkel szervezi meg mások esküvőjét, holott az ő házassága nem sikerült, elvált és egyedül él. A
harmincadik születésnapján találkozik Jeroenel, aki válóperes ügyvéd, és egyáltalán nem hisz a
szerelemben. Kapnak vajon egy újabb esélyt az élettől, vagy továbbra is csak asszisztálnak mások
házasságkötéséhez és szétbontásához?

Hongkongi
Még szebb holnap (1987)
DVD 2582
Rend.: John Woo
Szereplők: Chow Yun-Fat, Lung Ti, Leslie Cheung. Időtartam: 90 perc
A hongkongi rendőrség egy nagyszabású pénzhamisítási ügy leleplezésére készül. Az egyik
gyanúsított Lung Si a rettegett triádok egykori tagja, aki jelenleg egy hajógyár tulajdonosa. Az
ügyre Kitet, a fiatal zsarut állítják, aki beépül az egykori bűnöző családjába. Mikor a
börtönbüntetését töltő Ho megtudja, hogy öccsét küldték a veszélyes feladatra felajánlja segítségét
a rendőrségnek és öccse segítségére siet. Éppen jókor érkezik, mert egy üzleti összejövetelen
orvul megölnek két fontos triád tagot és a gyilkosságot a bűnözők útjában álló Lungra terelik. A
bosszú elől a biztonságosabbnak tartott New York-ba menekítik a férfit. A két testvér pedig együtt
ered a gyilkosok nyomába.

A nagyfőnök (1971)
Rend.: Lo Wei
Szereplők: Bruce Lee, Maria Yi, James Tien. Időtartam: 97 perc

DVD 1514

A városi fiú, Cheng egy jéggyártó üzemben kezd el dolgozni unokatestvéreivel együtt. Megígéri
családjának, hogy nem keveredik bajba, ám amikor családtagjai sorban eltűnnek a cégvezetőkkel
való találkozás után, arra kényszerül, hogy a rejtély nyomába eredjen, felvegye a harcot a
Nagyfőnökkel. A minden idők legnagyobb harcművészeként tisztelt, fiatalon elhunyt Bruce Lee
Thaiföldön forgatott klasszikusa megalapozta a Kis Sárkány számára a világhírt.

Szebb holnap (1986)
DVD 2589
Rend.: John Woo
Szereplők: Chow Yun-Fat, Lung Ti, Leslie Cheung. Időtartam: 90 perc
Mark és Ho hűséges barátok, akik a legmegbízhatóbb emberei a hongkongi maffiának. Ho öccse,
Kit rendőri karrierje érdekében, utolsó megbízásként vállalja el a tajvani pénzszállítást, ám
elárulják, és börtönbe kerül, apját pedig megölik. Mark bosszút áll a tajvaniakon, és közben súlyos,
maradandó sérüléseket szerez. Ho három évvel később visszatér, és megpróbál új életet kezdeni,
de az egykori áruló, Shing rászáll. Mark úgy gondolja, hogy Shinggel végezni kell, aki közben Kitet
is megpróbálja tőrbe csalni.

Vadító szép napok (1991)
DVD 2139
Rend.: Wong Kar-Wai
Szereplők: Leslie Cheung, Maggie Cheung, Andy Lau. Időtartam: 94 perc
Yuddynak nincsenek igazi kapcsolatai; talán önvédelembõl, talán önzésbõl tartja magát távol a
mély érzelmektõl. Felnõtt fejjel tudja meg, hogy az õt felnevelõ részeges ex-prostituált, nem vér
szerinti édesanyja. A megkeseredett asszony egyetlen eszközként azzal láncolja magához a fiút,
hogy titokban tartja, kik az igazi szülei. A végtelenül magányos, csalódott Yuddy sajátos módon
vesz elégtételt a sorson: egyszerre csábítja el a csöndes, visszahúzódó Su Lizen-t és Mimit, a
showgirlt. Mikor ráébred, hogy õ is szerelemet érez Su Lizen iránt, akaratlanul is tragikus
események
láncolatát
indítja
el.

Indiai
Krrish (2006)
DVD 1270/1-2
Rend.: Rakesh Roshan
Szereplők: Rekha, Hrithik Roshan, Priyanka Chopra. Időtartam: 185 perc
Krishna nagymamájával él egy eldugott faluban. Már gyermekkorában kitűnik különleges
képességeivel. Nagyon gyorsan tanul, bivalyerős és gyorsabban fut, mint egy paripa. Különleges
képességei miatt a többiek kiközösítik. A fiatal férfi végül a természetben, az állatok között talál
békét. Nyugalmas élete akkor változik meg, amikor a környékre vetődik egy hegymászó csapat. A
csapat egyik tagja, egy gyönyörűséges lány, Praiya egyből elrabolja az immár felnőtt férfi szívét.
Krishna hátrahagyja addigi vidéki életét és Szingapúrba utazik a lány után, ahol igazi szuperhős
válik belőle.

Ír
A bűncézár (1998)
DVD 2569
Rend.: John Boorman
Szereplők: Brendan Gleeson, Adrian Dunbar, John Voight. Időtartam: 119 perc
A film az egyik leghírhedtebb dubblini bűnöző, a „Tábornok” néven ismert Martin Cahill életéről
szól. Kora ifjúságától követi végig Cahill pályafutását, egészen 1994 augusztusáig, amikor egy
magányos fegyveres fényes nappal lelőtte. Láthatjuk út bandájának kegyetlen vezéreként, de a
film bemutatja életének másik oldalát is, ahogy lopott árut oszt szét a rászorulóknak, és ahogy
megpróbál leszokni az italról és a kábítószerről. Cahill ördögi humorérzékkel játszadozott a
rendőrséggel, híres volt arról, hogy lenézi mind a hatóságokat, mind a többi bűnözőt és a
félkatonai szervezeteket - ami végső soron halálához vezetett.

Egyszer (2006)
DVD 1517
Rend.: John Carney
Szereplők: Markéta Irglová, Glen Hansard, Hugh Walsh. Időtartam: 83 perc
A Fiú utcazenész, aki Dublin utcáin nappal slágereket, éjjel a saját számait énekli. A Lány cseh
emigráns, aki alkalmi munkákból tartja el magát. A Fiú az apjával él, és bedolgozik annak
porszívójavító műhelyében. A Lány az anyjával és a kislányával él. A Fiút nemrég hagyta el élete
nagy szerelme. A Lány nemrég hagyta ott a férjét. Egy nap a Lány megáll a Fiú előtt az utcán, és
önfeledten hallgatja a zenéjét. Ő is zenész, de nincs pénze zongorára, ezért egy hangszerboltba
szokott bejárni, ahol megengedik neki, hogy zongorázzon. A Fiú elkíséri oda, és ahogy eléneklik az
első dalt együtt, egy láthatatlan, de annál erősebb kötelék alakul ki közöttük. A Fiú minden vágya,
hogy felvehesse a számait és szerencsét próbáljon Londonban. A Lány segít neki.

Iráni

Nader és Simin : egy elválás története (2011) – feliratos
DVD 4487
Rend.: Asghar Farhad
Szereplők: Peyman Moadi, Leila Hatami, Shahab Hosseini. Időtartam: 123
perc (Ars Longa - Mesterfilmek)
Nader és Simin egy középosztálybeli házaspár a mai Teheránban. Simin válni akar a férjétől, mert
az nem hajlandó elhagyni az országot és Alzheimer - kóros édesapját. Simin elköltözik, lányuk, a
11 éves Termeh Naderrel és az állandó gondozásra szoruló nagyapával marad. Nader felvesz egy
gondozónőt, Razieh-t, aki mély hite miatt először nem akarja elvállalni a munkát, de körülményei
mégis rákényszerítik. Egy nap Nader a sötét lakásba tér haza, ahol apja magatehetetlenül fekszik
az ágya mellett. Az ügyből per kerekedik, ami fokozatosan bontakozik ki a néző szeme előtt. A
szereplők céljai, szándékai állandó változásban vannak, talán még saját maguk előtt is. A tettek
mögött feltételrendszerek és motívumok egész sora húzódik meg, aminek felfejtése a vizsgálóbíró
feladata.

Izraeli
Csúnya, gonosz bácsik (2013) – feliratos
DVD 4623
Rend.: Aharon Keshales, Navot Papushado
Szereplők: Lior Ashkenazi, Tzahi Grad, Rotem Keinan. Időtartam: 105 perc
Egy kislány eltűnik, néhány nappal később megtalálják egy erdőben: megerőszakolták és
meggyilkolták. A durva modorú rendőr meg van győződve arról, hogy a gyilkos egy magányos
tanár. Amikor a tanárt felfüggesztik, megpróbál személyesen elégtételt venni az áldozat apján.

Japán
Az alkonyat harcosa (2002)
DVD 2591
Rend.: Y. Yamada
Szereplők: Hiroyuki Sanada, Rie Miyazawa, Min Tanaka. Időtartam: 130 perc
Seibei alacsony rangú, megözvegyült szamuráj, aki hivatalnoki szolgálatáért kapott szerény
fizetéséből tartja el két kislányát és beteg édesanyját. Hiába hívják munka után szakét inni és
gésákkal szórakozni a többiek, naplementekor mindig hazaindul családjához, így a háta mögött
ráragad az "Alkony Seibei" becenév. Amikor gyerekkori szerelme, Tomoe visszatér a városba,
erőszakos férjétől menekülve, Seibei áthágja a szamuráj szabályokat, és szembeszáll a durva
Kodával, hogy megvédje az asszonyt. Egy feljebbvalója felfigyel kitűnő vívótudására, és rábíz egy
fontos feladatot: öljön meg egy kardforgatásáról híres szamurájt.

Anyátlanok (2004)
DVD 574
Rend.: Hirokazu Koreeda
Szereplők: Yuya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura. Időtartam: 141 perc
Fiatal asszony, Keiko költözik gyermekével egy üresen álló lakásba, és gyorsan le is tudja a
szomszédlátogatást: „ő a kisfiam, Akira, kilencéves és nagyon jó tanuló”. Amíg az anya kipakol, a
fiú a pályaudvarra megy ott várakozó húgához – miközben a bőröndökből a hajszárító és a ruhák
mellett még két gyermek kerül elő. A három kisebbnek már jelenlétük is tikos, csupán a legidősebb
mozoghat szabadon, ám iskolába még ő sem járhat. Bár a négy csemete négy külön apától van,
látszólag harmonikusan élnek – egészen addig, míg el nem hangzik az ominózus mondat:
„Anyunak most el kell utaznia egy kis időre.”

Dodeskaden (1970) - feliratos
DVD 5549
Rend.: Akira Kuroszava
Szereplők: Yoshitaka Zushi, Kin Sugai, Toshiyuki Tonomura. Időtartam: 134
perc (Művész Filmklub)
Az alkotásban egy tokiói nyomortelep lakóinak életét követhetjük nyomon. A különös alakok között
éppúgy vannak gyerekek, mint felnőttek. Az iszákosok, fogyatékosok, munkanélküliek és alkalmi
munkákból élők világának szereplőit szinte más már nem is tartja életben, mint álmaik és vágyaik.
A kilátástalanságból nem találnak kiutat és számukra a remény halványan pislákoló fénye is
kihunyni látszik...

Élni (1952) – feliratos
DVD 3856
Rend.: Akira Kuroszava
Szereplők: Takashi Shimura, Shin'ichi Himori, Haruo Tanaka. Időtartam: 137
perc (A japán filmművészet remekei) (Művész Filmklub)
Kanji Watanabe élete egy csapásra megváltozik, amikor megtudja, hogy gyomorrákja van, és talán
már csak fél éve lehet hátra. Számot vet sorsával, és ráébred, hogy a felesége halála óta eltelt
húsz évben csak a munkájának élt, s közben saját élete elszaladt mellette. Az irodában dolgozó,
ám ebbe már régen belefásult férfi a megdöbbentő felismerést követően elhatározza, hogy a
számára még elrendeltetett hónapokban megkísérel rátalálni élete értelmére, még ha ideje
hamarosan végleg le is jár.

Forráspont (1990)
DVD 676
Rend.: Takeshi Kitano
Szereplők: Takeshi Kitano, Yurei Yanagi, Yuriko Ishida. Időtartam: 96 perc
(Takeshi Kitano sorozat)
Masaki előtt fiatal kora ellenére nem áll fényes jövő. A helyi baseball csapatban főleg a cserepadot
koptatja. Ha véletlenül mégis játéklehetőséghez jut, akkor meg rajta megy el a meccs. Munkájára
sem lehet túl büszke, hiszen egy benzinkút alkalmazottjaként sem fogja megváltani a világot. Sőt,
még az élete is veszélybe kerül, amikor konfliktusba keveredik a jakuza egyik tagjával. Főnöke –
aki régen szintén a jakuzákhoz tartozott - ugyan megpróbálja megvédeni nagyszájú alkalmazottját,
de ezzel csak magának keresi a bajt, aminek következményeképpen csúnyán helybenhagyják.
Masaki ezután bosszút esküszik, és barátjával, Kazuoval Tokióba megy fegyvert szerezni.

Helen a róka bébi (2006)
DVD 485
Rend.: Keita Kono
Szereplők: Takao Osawa, Yasuko Matsuyuki, Arashi Fukasawa. Időtartam: 104
perc
Az álmodozó Taichi története, aki nemrég költözött el a nagyvárosból Hokkaidoba, egy kis faluba
édesanyja barátjához. Egy nap az iskola után Taichi hazafelé tartva egy kis rókát talál az út mellett.
Mivel a Róka teljesen egyedül van, úgy dönt, hazaviszi a kis szerzeményt. Ko megállapítja, hogy a
Róka néma, vak és süket. Taichi elhatározza, hogy meggyógyítja a kis állatot és Helennek nevezi
el, az első jelekkel beszélni tudó néma nőről. Helen lassan válaszol az odaadó gondoskodásra,
és törékeny teste ellenére elkezdődik küzdelme az életéért. A fiú, az állatorvos és családja együtt
figyelik, hogyan harcol a kis Helen. Buzdítják, óvják és szeretgetik az új családtagot.

A hét szamuráj (1954)
DVD 4799
Rend.: Kurosawa Akira
Szereplők: Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Yoshio Inaba. Időtartam: 206
perc
Egy ismétlődő rablótámadásoknak kitett falu gazdátlan szamurájokat – roninokat – fogad fel, hogy
azok, mint a harc művészei, megvédjék a termésüket. A rendkívül mozgalmas csatajelenetekben
megjelenített harc ellenére sem egyszerű kosztümös kalandfilmet látunk, hiszen Kurosawa itt is az
embereket, az emberi kapcsolatokat helyezte a középpontba: a parasztoknak mindenekelőtt
magukat, vagyis számító önzésüket, gyanakvásukat kell legyőzniük.

A kopár sziget (1960) - feliratos
DVD 3833
Rend.: Kaneto Shindo
Szereplők: Nobuko Otowa, Taiji Tonoyama, Shinji Tanaka. Időtartam: 92 perc
(A japán filmművészet remekei) (Művész Filmklub)
Az élet fő kérdéseiről szól a filmtörténet minden bizonnyal egyik leggyönyörűbb alkotása. A
földműveléssel foglalkozó házaspár két fiával él egy apró, kopár szigeten, miközben folyamatos
harcban állnak a természet szeszélyes, olykor kiszámíthatatlan és kegyetlen erőivel. Küzdelmük
monotonnak és sivárnak tűnik. Aztán egy napon váratlan esemény történik, mely életükben
mindent
megváltoztat
és
átértékel.

Menny és pokol (1963) – feliratos
DVD 5551
Rend.: Akira Kuroszava
Szereplők: Toshiro Mifune, Tatsuya Nakadai, Kyoko Kagawa. Időtartam: 137
perc (Művész Filmklub)
A történet főszereplője Japán legnagyobb cipőgyárának egyik dúsgazdag vezetője, Kingo Gondo.
A férfi társaival éppen egy komoly pénzeket és pozíciókat befolyásoló veszélyes hatalmi játszmába
kezd, amikor egy titokzatos telefonáló felhívja, és közli vele, hogy elrabolta a fiát. Kiderül, hogy az
emberrabló valójában nem Gondo, hanem a sofőrje fiát ejtette foglyul, ám amikor tévedésére fény
derül, a váltságdíjat ugyanúgy követeli. Gondo azonban más gyermekéért nem hajlandó fizetni,
ezzel pedig beláthatatlan események láncolatát indítja el.

Onibaba (1964) – feliratos
DVD 3859
Rend.: Kaneto Shindo
Szereplők: Nobuko Otowa, Jitsuko Yoshimura, Kei Sato. Időtartam: 98 perc (A
japán filmművészet remekei) (Művész Filmklub)
A középkor Japánjában egy magára maradó nő és anyósa úgy élik túl az embert próbáló
nehézségeket, hogy szamurájokat csalnak tőrbe, akikkel végeznek, hogy megszerezzék
értéktárgyaikat. Ám egy napon a fiatal nő szerelmes lesz egy szökött katonába, ezzel pedig
magára zúdítja kegyetlen rokona gyűlöletét, ami kiszámíthatatlan következményekkel jár...

Rőtszakállú (1965) – feliratos
DVD 5550
Rend.: Akira Kuroszava
Szereplők: Toshiro Mifune, Yuzo Kayama, Tsutomu Yamazaki. Időtartam: 178
perc (Művész Filmklub)
A film főhőse egy elit egészségügyi intézménybe vágyó, külföldön tanult fiatal orvos, Yasumoto, aki
gyakornokként egy közkórházban, a Rőtszakállúnak nevezett főorvos mellett helyezkedik el.
Kezdetben még ellenséges a viszonyuk, ám a későbbiek során egyre barátibbá válik, miután
Rőtszakállú megmenti kollégája életét. A közös gyógyítás során Yasumoto nemcsak mesterségét
ismeri meg, hanem a valódi élet nehézségeit is.

Sanjuro (1962) – feliratos
DVD 3860
Rend.: Akira Kuroszava
Szereplők: Toshiro Mifune, Tatsuya Nakadai, Keiju Kobayashi. Időtartam: 92
perc (A japán filmművészet remekei) (Művész Filmklub)
A XVII. századi Japánban játszódó történetben kilenc szamuráj elhatározza, hogy megkísérel
szembeszállni a züllött rendszerrel. Azonban csapdába csalják őket, és életüket csakis egy arra
járó szamurájnak, Sanjurónak köszönhetik. A fellázadó harcosok azzal szembesülnek, hogy a helyi
korrupt vezetőt, feleségével és lányával együtt elrabolták ellenfelei. Sanjuro a szamurájok mellé áll,
hogy együttes erővel szabadítsák ki az elraboltakat, egyszer s mindenkorra leszámolva a mindent
átható korrupcióval, valamint a rendszer támogatóival. (A testőr c. film folytatása)

Szamurájok és banditák (1978)
DVD 3053
Rend.: Hideo Gosha
Szereplők: Tatsuya Nakadai, Shima Iwashita, Shogoro Ichikawa. Időtartam:
160 perc
A XVIII. század vége, Japán. Edo városa körül sorra fosztják ki a gazdag kereskedőket. A
titokzatos támadók észrevétlenül járnak-kelnek a környék erdeiben, veszély esetén eltűnnek, mint
a köd. A banditák vezére Kumokiri, aki szamuráj volt de elhagyta rangját, hogy a tolvajbanda élére
álljon. Terve, pedig volt klánjának kirablása.

Takeshis' (2005)
DVD 924
Rend.: Takeshi Kitano
Szereplők: Beat Takeshi Kitano, Kotomi Kyono, Kayoko Kishimoto. Időtartam:
109 perc
Rögtön a film elején Beat Takeshi találkozik saját magával, Takeshi Kitanoval, az egyszeri bolti
eladóval. Ebből a paradoxonból indul el az a szürreálisan összetett, sokszor komikus eseménysor,
melynek során Beat Takeshi többször találkozik saját énjével, korábbi filmjeire utalva kacsint ki
ránk, mint régi barátaira, hogy aztán egy jakuza halálát saját maga játssza el egy mesterien
felépített vérfürdőben. Ez Kitano 8 és 1/2-je, ahol a mester elszámol saját életével, majd kilép a
halandók világából, hogy aztán valami egész másként szülessen újjá. Mindezt filozofikusan, és
Kitano megszokott cinkos paródiájában.

A testőr (1961) – feliratos
DVD 3861
Rend.: Akira Kuroszava
Szereplők: Toshiro Mifune, Tatsuya Nakadai, Yoko Tsukasa. Időtartam: 106 p.
(A japán filmművészet remekei) (Művész Filmklub)
Sanjuro, a gazdátlan szamuráj egy olyan településre jut el, amely lakóinak békés életét két
szembenálló kereskedő folyamatos háborúskodása lehetetleníti el. Kezdetben Sanjuro hol az
egyik, hol a másik fél mellé áll, ám valójában nem kíván részt venni az egyre elkeseredettebbé
váló küzdelemben. Amikor azonban ráébred, hogy szándéka ellenére sem maradhat pártatlan,
mindkét fél ellen harcba száll, hogy így hozhassa el a település lakói számára a békét, amelyre
azok mindennél jobban vágynak...

Jugoszláv
Emlékszel Dolly Bellre? (1981)
Rend.: Emir Kusturica
Szereplők: . Időtartam: 105 perc

DVD 681

Dino vidáman éli fiatalságát barátaival a '60-as évek Szarajevójában. Kiutalt, roskadozó
lakásukban szűkösen férnek el a szülők és a három testvér. Az apát mindez cseppet sem zavarja,
esténként részegen jön haza, fölkelti a fiúkat, hogy megtartsa a szokásos ülésüket. A nem túl
következetes, de elveihez görcsösen ragaszkodó apa szerint akár hipnózis nélkül is el lehet jutni a
kommunizmusba. Egyszerű mindennapjait Dolly Bell megjelenése borítja fel. A lány gyönyörű,
fiatal és készséges. Egy gond van csak: Braco, Dolly Bell barátja, örömlányokat közvetít Milánóba.
Dinónak, úgy tűnik, nem marad más, csak a hipnózis és a kultúrházban alakuló zenekar fellépései.

Papa szolgálati útra ment (1985)
DVD 603
Rend.: Emir Kusturica
Szereplők: Moreno de Bartolli, Miki Manojlovics, Mirjana Karanovics. Időtartam:
124 perc (Emir Kusturica sorozat)
A film egy kisfiú szemszögéből mutatja be az ötvenes évek Jugoszláviája személyi kultusszal és
politikai rendőrséggel megterhelt világát. A kis Malik édesapját letartóztatják, mert régebbi
szeretője feljelentést tesz ellene. Az anya, aki már megszokta férje félrelépéseit, mindent megtesz
azért, hogy a családi élet derűjét megőrizze. Így, amikor a családfő börtönbe kerül, ügyes
hazugságokkal igyekszik fia elől eltitkolni a valóságot, csakhogy Malik minden féltés és óvás
ellenére előbb-utóbb szembesül az igazsággal.

Kanadai
Amal (2007)
DVD 2923
Rend.: Richie Mehta
Szereplők: Rupinder Nagra, Koel Purie, Seema Biswas. Időtartam: 100 perc
A jólelkű, becsületes, de hihetetlenül szegény Amal Új Delhiben dolgozik riksásként. Sorsával
teljesen elégedett. Munkája során rengeteg különféle emberrel hozza össze a sors. Egy nap
különös, zsémbes utas száll be szerény taxijába, egy bogaras milliomos, akinek legfőbb gondja,
hogy kire hagyhatná hatalmas vagyonát. Váratlanul minden vagyonát Amalra hagyja. Egy feltételt
támaszt: az örökséget harminc napon belül át kell vennie, különben az a rokonságra száll, akik
pedig a legrosszabb fajtából valók.

Az atya (2018)
DVD 5664
Rend.: Jonathan Sobol
Szereplők: Tim Roth, Luis Guzmán, Nick Nolte. Időtartam: 91 perc
A bosszúvágy hajtja az egykori rendőrbírót, aki egy magánkopó segítségével próbálja felkutatni azt
az embert, aki elvette tőle egy szerettét. A kisstílű szélhámosnak egy kis kolumbiai városkában
bukkannak nyomára, ahol papnak álcázva veri át a helyieket. És ezután megkezdődik a macskaegér harc, amibe egy akaratos 16 éves lány is belecsöppen.

C.R.A.Z.Y. (2005)
DVD 430
Rend.: Jean-Marc Vallée
Szereplők: Michel Coté, Marc-André Grondin, Danielle Proulx. Időtartam: 122
perc
Akinek nem karácsonykor van a születésnapja, az nem tudja átérezni azt az életen át tartó mélabút
,amit a karácsonyi és a születésnapi ajándékok egymásba mosódása okoz. 1960. december 25-én
megszületik Zac Beaulieu, egy átlagos kertváros átlagos családjába negyedik fiúgyermekként, egy
mélyen szerető anya és egy fiaira végtelenül büszke apa óvó karjaiba. Zac legkisebb fiúként az
apja kedvence lesz, közös kocsikázásaik, titkos nassolásaik legszebb gyermekkori élményeivé
válnak. Ám korán kiderül, hogy Zac Beaulieu más, mint a többiek, különös egyénisége akaratán
kívül indít el egy törésvonalat kettejük kapcsolatában Zac élete pedig folyamatos útkeresés.

Dinoszaurusz vadász (2002)
DVD 384
Rend.: Rick Stevenson
Szereplők: Alison Pill, Bill Switzer, Simon MacCorkindale. Időtartam: 86 perc
A kicsi Julia imádja a dinoszauruszokat és az őket körülvevő legendákat. Miközben családja
komoly anyagi válsággal küzd, bátyjával elhatározza, hogy ők is beszállnak a versenybe a
jutalomért. Ugyanis Dr. Jack McCabe a kormány megbízásából rendkívüli ajánlattal állít be a
városkába. Azt állítja, ezen a földön egykor rengeteg dinoszaurusz élt, s a kormány kész ötszáz
dollárt fizetni annak, aki egy teljes csontvázat talál. A különös ajánlatot egy még különösebb
idegen, a sötét titkokat rejtegető Hump Hinton megduplázza. Ő a siker és a hírnév reményében
bármit megtett volna azért, hogy megkaparintsa az ősi csontokat – akár még ölt is volna értük.

A fogoly (2014)
DVD 4629
Rend.: Atom Egoyan
Szereplők: Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson. Időtartam: 107
perc
A 9 éves Cassandrának nyoma vész. Kétségbeesett szülei és a rendőrség minden követ
megmozgatnak, ám semmi nem utal sem emberrablásra, sem gyilkosságra. 8 évvel később,
Matthew az apa még mindig nem nyugodott bele gyermeke elvesztésébe. Ráadásul egyszer csak
olyan üzeneteket kap, amely szerint Cassandra valóban életben van, ám fogságban tartják. A férfi
kevés segítségre számíthat, de Nicole, a pedofil-ügyekben jártas nyomozó mellette van.

Mozdulj & lépj (2007)
Rend.: Ian Iqubal Rashid

DVD 1350

Szereplők: Rutina Wesley, Deray Davis, Tracey Armstrong. Időtartam: 88 perc
Raya nővére meghal kábítószer túladagolásban, és a tehetséges, jól tanuló lány ezek után arra
kényszerül, hogy otthagyja a gimnáziumot, és hazaköltözzön szüleihez, a lepusztult, bandák-által
uralt városrészbe. Itt megismerkedik egy utcai sztep-táncos csapattal, és csatlakozik hozzájuk.
Édesanyja hiába próbálja meggyőzni, hogy próbáljon továbbtanulni az orvosin, Raya nem bízik a
tudásában, a drága tandíjat pedig nem tudja kifizetni. Talán van némi esély arra, hogy pénzt
szerezzen, ha a tánccsoporttal győzni tud a közelgő nagyszabású sztepp-versenyen, ahol
ötvenezer dollár a főnyeremény! De még hosszú az út a döntőig.

Nothing (2003)
DVD 3469
Rend.: Vincenzo Natali
Szereplők: David Hewlett, Andrew Miller, Marie-Josée Croze. Időtartam: 86
perc
Mindenki fejében megfordul egyszer az élete során, hogy milyen jó lenne az összes zavaró dolgot,
bosszantó embert egyszerűen eltüntetni. Két lecsúszott figura, az agorafóbiás, lakását elhagyni
képtelen Andrew és régi cimborája, a munkahelyét és barátnőjét egyszerre elvesztő David
számára megadatik ez a hatalom. Eleinte félelmetesnek tűnik a két baleknak ez a képesség, de
rövidesen megszokják, hogy gondolatuk erejével az összes zavaró dolgot eltűntethetik az
életükből, beleértve önmagukat is.

Shelby : a kutya, aki megmentette a karácsonyt (2014)
DVD 4553
Rend.: Brian K. Roberts
Szereplők: John Paul Ruttan, Chevy Chase, Tom Arnold. Időtartam: 90 perc
Ebben a szívmelengető családi történetben Shelby, a kiskutya megszökik az állatmenhelyről
karácsony éjjelén, hogy új gazdit keressen. Hamarosan találkozik is Jake-kel, akinek minden álma,
hogy bűvész lehessen. A kisfiú nem is sejti, hogy jobb segítőt keresve sem talált volna új
barátjánál.

A sherwoodi erdő titka (2009)
DVD 4603
Rend.: Peter Deluise
Szereplők: Robin Dunne, Erica Durance, Julian Sands. Időtartam: 93 perc
A XII. századi Angliában, a sötét középkor fekete mágiával átitatott korában élt egy ifjú, törvényen
kívüli harcos, akit Robin Hoodnak hívtak. Maroknyi csapata élén sok bosszúságot okozott a
nemességnek, a nép pedig hős fiaként ünnepelte, mivel a gazdagoktól elrabolt javakat szétosztotta
a szegények között. Nottingham seriffje egy szárnyas szörnyeteget küld ellene, hogy mészárolja le
a Tolvajok Fejedelmét és csapatát, rabolja el Mariant, Robin szerelmét…

A sötétség kapui (2015)
DVD 4665
Rend.: Uli Edel
Szereplők: Nicolas Cage, Sarah Wayne Callies, Veronica Ferres. Időtartam: 99
perc
Mike Lawford fiával, Charlieval ünnepli a Halloweent, mikor a gyereknek egyszer csak nyoma
veszik. Egy évre rá túlvilági képek és rémisztő üzenetek kezdik kísérteni a férfit, amire nincs
semmiféle racionális magyarázat. Megpróbálja kideríteni, hogy mi lehet a háttérben és egyúttal
igyekszik
felkutatni
eltűnt
kisfiát.

A szeretet ébredése - karácsonyi szerelem (1996)
DVD 3915
Rend.: Jerry London
Szereplők: Melissa Gilbert, Tim Matheson, Michelle Trachtenberg. Időtartam:
90 perc (Családi filmtár)
Jake Peterson élete sohasem állt többől, mint hogy csakis munkahelyi karrierje előrehaladásával
törődjön. Ugyan elérte, amit akart, sikeressé vált, de ennek megvolt az ára, hiszen nagyon
magányos. Az egyik karácsony előtt két héttel cége a férfit nebraskai szülővárosába küldi, hogy
bocsásson el több dolgozót is ottani gyárukból. Amint Jake megérkezik a városba, felelevenednek
régi emlékei. Egy autóbaleset során összetalálkozik Emmával, a gyermekeit egyedül nevelő
asszonnyal, akinek azt hazudja, hogy valójában a gyárnak szeretne egy nagy megrendelést adni.
Erre a helyiek már-már hősként kezdik el tisztelni, ám csakhamar kiderül a valóság, Jake pedig
szembesül azzal, hogy jobb, ha az esze helyett a szívére hallgat...

Szökevény futam (2003)
DVD 1899
Rend.: Thomas Leigh
Szereplők: David Hasselhoff, Gordon Tootoosis, Michael Moriarty. Időtartam:
88 perc
Egyszeri rodeó-bajnokként, Clint Northern már látott jobb napokat is. Most gyerekzsúrokon alakít,
mint cowboy. Egy ilyen alkalommal találkozik Dan John-nal, egy amerikai indiánnal, aki már rég
felhagyott elődjei ősi hagyományaival. Semmi közös nem lévén bennük, eleve ellenszenvvel
viseltetnek egymás iránt. De amikor egy helyi szerencsejáték-csalásnak esnek áldozatául, és
néhány angol lelép a nyereménnyel, a kocsijukkal és a ruháikkal, elkezdődik Clint és Dan hősies
kalandja. Nyomukban egy bosszúálló zsaruval és egy mániákus biztonsági őrrel minden tudásukra
szükségük lesz, hogy kézre kerítsék a valódi csalókat és tisztára mossák nevüket.

Kínai

A sas és a sárkány (2015)
DVD 4767
Rend.: Daniel Lee
Szereplők: Jackie Chan, John Cusack, Adrien Brody. Időtartam: 99 perc
A Selyemút fennhatóságáért folytatott harcban kelet és nyugat feszül egymásnak. Amikor Tiberius,
a korrupt római császár hatalmas hadseregével megérkezik, hogy elfoglalja a Selyemutat, Huo An
és jól képzett katonái szövetséget kötnek Lucius tábornokkal és dezertőrökből álló légiójával, hogy
megőrizzék a térségben fennálló rendet. Országának védelmére, Huo An megpróbálja maga mellé
állítani mind a 36 nemzetet, hogy gigászi csatában küzdjenek meg a rómaiakkal…

Az uralkodó harcosai (2008)
DVD 3056
Rend.: Tony Ching Siu-tung
Szereplők: Donnie Yen, Kelly Chen, Guo Xiaodong. Időtartam: 91 perc
Amikor a kínai birodalom ősi uralkodóját megölik, a trón egyetlen lányára Yan Feier-re száll. Mivel
a lány egyáltalán nem járatos a birodalom dolgaiban, ezért apja hű tábornokának Muyongnak a
tanácsaira támaszkodik, de amikor galád unokatestvére Wu Ba megmérgezi, a lány összeomlik és
elmenekül. A kötelessége helyett a szerelmét választja, magára hagyva Muyong-ot és az egész
nemzetet a birodalom létét fenyegető erőkkel szemben. Vajon ezek lesznek a birodalom végnapjai
vagy Feier képes lesz megtalálni magában a bátorságot és visszatér, hogy szembe szálljon az
ellenségeivel?

Lengyel
Csatorna (1957) - feliratos
DVD 3474/2
Rend.: Andrzej Wajda
Szereplők: Teresa Izewska, Tadeusz Janczar. Időtartam: 96 perc
1944-ben vagyunk, a varsói felkelés leverése idején. Már csak egymástól elszigetelt, kisebb
alakulatok tartják magukat. Az egyik közöttük Zadra parancsnok negyvenhárom fős egysége. A
központból azt az utasítást kapják, hogy hajnalban ereszkedjenek le a szennyvízelvezető
csatornába, és azon keresztül érkezhetnek el a belvárosba, a parancsnoki egységhez. De milyen
hatással lesz az emberekre, magatartásukra, kapcsolataikra a pokol bugyrának is beillő csatorna?
Ahogy Zadra emberei leereszkednek a csatornába, minden könyörtelen következetességgel fordul
az ellentétébe...

Hamu és gyémánt (1958) - feliratos
Rend.: Andrzej Wajda

DVD 3474/3

Szerepők: Zbigniew Cybulski, Ewa Krzyzewska, Adam Pawlikowski. Időtartam: 103 perc
1945 tavaszán mindenki a frissen kivívott győzelmet ünnepli Lengyelországban. Kivéve Maciek
Chelmickit és társát Andrzejt, a nemzeti ellenállás fiatal harcosait, akik éppen gyilkosságra
készülnek. Bár a Szczuka párttitkár elleni merénylet elsőre nem sikerül, kapnak egy második
lehetőséget is. A helyi szállodában azonban Maciek találkozik a bájos Krystynával, és az új
ismeretség mindent megváltoztat. A dráma poszttraumatikus vallomás a háború utáni KeletEurópáról. A fiatal hősök vágyait és lehetőségeit az új helyzet és a velük szemben frissen
támasztott elvárások határozzák meg. Meddig terjed szabadságuk, ha van egyáltalán? Hogyan
formálhatják a történelmet, saját maguk és egymás sorsát? Miről dönthetnek ők, és mikor ítélnek
felettük jogosan?

Katyn (2007)
DVD 2088
Rend.: Andrzej Wajda
Szererplők: Artur Zmijewski, Danuta Stenka, Andrzej Chyra. Időtartam: 117
perc
Wajda filmje a második világháború alatt történt katyni mészárlás történetét meséli el, amikor a
szovjetek több mint tizenötezer elfogott lengyel tisztet és civilt - köztük Wajda édesapját - ölték
meg egy erdőben. Az 1940-ben meggyilkolt emberek holttesteit rejtő tömegsírokat a német
hadsereg fedezte fel 1943-ban. Wajda megrendítő hitelességgel ábrázolja a 66 évvel ezelőtti
eseményeket. A történet túlmutat a fogva tartott, kétségbeesett, életben maradásukban az utolsó
pillanatig reménykedő katonák sorsán, velük egyenrangú, sőt hangsúlyosabb helyett kapnak a
filmben feleségeik, testvéreik, szüleik, akik öt évig semmit sem tudtak és semmilyen hírt nem
kaptak szeretteikről.

Kés a vízben (1962)
DVD 1559
Rend.: Roman Polanski
Szereplők: Leon Niemczyk, Jolanta Umecka, Zygmunt Malanowicz. Időtartam:
90 perc
Andrzej, a gazdag sportriporter és elhidegült felesége, Krystyna hajókázni készül a lengyel északi
tavak egyikén. Vitorlásuk felé tartva majdnem elgázolnak egy stoppos fiút, akit Andrzej meginvitál,
hogy tartson velük a kiránduláson. A nyílt vízen aztán a két férfi között furcsa játék alakul ki,
melynek minden mást elhomályosító célja az, hogy elnyerjék Krystyna kegyeit. Az ártatlannak
induló civakodás hamarosan eldurvul, végül tettlegességig fajul, melyben kulcsfontosságú szerep
jut egy késnek.

A mi nemzedékünk (1955) - feliratos
DVD 3474/1
Rend.: Andrzej Wajda
Szereplők: Tadeusz Lomnicki, Roman Polanski. Időtarttam: 87 perc
Ezt az egyszerre hősies, tragikus és kalandos, korai Wajda-filmet az a szellem hatja át, ami
Magyarországon az 56-os hősökhöz kapcsolódik. Készülése idején még elég közel volt a háború
és az ellenállás élményekben gazdag eseménysora, melyhez a rendezőnek is személyes emlékei
fűződtek. Fiatalok harca a németek ellen. Naiv, tapasztalatlan, de hittel teli fiataloké, akik akkor is
felveszik a harcot, ha az reménytelennek tűnik...

Quo vadis (2001)
DVD 2712/1-2
Rend.: Jerzy Kawalerowicz
Szereplők: Boguslaw Linda, Pawel Delag, Magalena Mielcarz. Időtartam: 161
perc
Tartr. Még: Quo vadis a teljes minisorozat. Időtartam: 274 perc
A gigantikus filmeposz középpontjában az őskeresztények küzdelmei állnak. A Néró császár
uralkodásának végnapjaiban játszódó történet egyszerre megrázóan szép szerelmi elbeszélés és
lenyűgöző látványvilágú történelmi tabló, hiteles korrajz, amelyben a néző előtt megelevenedik az
antik Róma egy igen sötét időszakának minden részlete.

Mexikói
Kacsaszezon (2004)
DVD 807, DVD 1002
Rend.: Fernando Eimbcke
Szereplők: Diego Catano, Daniel Miranda, Enrique Arreola. Időtartam: 85 perc
A film egy lakótelepi lakásban játszódik ahol a két 14 éves kamasz próbálja eltölteni "hasznosan ",
szülői felügyelet nélkül a vasárnapját. Minden a terveik szerint kezdődik, ám az idillt megzavarja a
szomszéd lány, akinél elromlott a sütő, az áramszünet, és egy lassú pizzafutár. A véletlenül
összeverődött társaságnak nem kis problémát okoz a rendelkezésre álló időt elütni. Ahogy telik a
napjuk egyre többet tudnak meg egymásról és a nagyon csúnya kacsás festményről a falon. A
"mexikói Shop-Stop"-ként is emlegetett film egyedi látásmódjával és hangvételével számos
nemzetközi fesztiválon vitte el a legrangosabb díjakat.

Korcs szerelmek (2000)
DVD 1004
Rend.: Alejandro González Inárritu
Szereplők: Gael Garcia Bernal, Goya Toledo, Emilio Echevarria. Időtartam:
153 perc
Octavio együtt él édesanyjával, testvérével és annak feleségével. Szerelmes bátyja feleségébe és
utálja fivérét, amiért veri az asszonyt. Egy furcsa véletlen során kiderül, hogy kutyája, Cofi profi
harcos. Daniel, a sikeres filmproducer felesége helyett Valeriát választja élete párjául. Új lakásba
költöznek, de egy csúnya szerencsétlenség miatt az asszony tolószékbe kényszerül. El Chivo (A
Kecske) bérgyilkos. Hajléktalan külső mögé rejtőzik és kutyái társaságában keresi régen elhagyott
lányát. A három történet egy mexikóvárosi útkereszteződésben fonódik egymásba végzetesen,
hogy azután gyökeresen más irányt vegyen, mint amilyen előtte volt.

Az öldöklő angyal (1962)
DVD 809
Rend.: Luis Bunuel
Szereplők: Silvia Pinal, Enrique Rambal, Claudio Brook. Időtartam: 88 perc
A jómódú Nobile házaspár úgy dönt, vendégül látja barátait vacsorára. Az operából hazaérkezve
azt tapasztalják, hogy már csak a komornyik tartózkodik otthon. A vacsora ennek ellenére jó
hangulatban zajlik, majd beszélgetésbe, zenehallgatásba csap át. Bár többen is haza indulnának,
de végül mindenki a házban tölti az éjszakát. Reggel azonban döbbenten tapasztalják, hogy a
nyitott szobát képtelenek elhagyni. A társaságon egyre inkább eluralkodik a kétségbeesés és a
hisztéria.

Vad angyalok (2007) - feliratos
DVD 964
Rend.: Fernando Sarinana
Szereplők: Martha Higareda, Camila Sodi, Ximena Sarinana. Időtartam: 98
perc
Adela magán viseli a lázadó tinédzserek minden jellemvonását a díszes tetkótól a piercingen át a
feltűnő ruhákig, ellenőrzőjében pedig több az intő, mint égen a csillag. Az édesapja épp
Mexikóváros polgármesterségéért száll ringbe, és attól félve, hogy lánya nem tesz jót az
esélyeinek, beíratja őt egy elit lányiskolába. Az intézmény igazgatónője garanciát vállal rá, hogy
minden növendékből illedelmes úrilányt farag – de csak mert még nem ismeri Adelát. A
megzabolázhatatlan ifjú hölgy és az akadémia vaskalapos úrnője között olyan ádáz háború tör ki,
amelybe beleremegnek a sokat látott suli falai.

Osztrák
Ló az erkélyen (2012)
DVD 4642
Rend.: Hüseyin Tabak
Szereplők: Enzo Gaier, Natasa Paunovic, Nora Tschirner. Időtartam: 90 perc
Mika más, mint a többiek. Rendkívül tehetséges, a legapróbb dolgokra is felfigyel, és mindig
igazat mond. Nehezen barátkozik másokkal, így gyakran magányosnak érzi magát. Ám egy napon
egy váratlan élmény örökre megváltoztatja az életét. Van egy pompás paripa, Bucephalus. A szilaj
és szelíd ló egykor a versenypályák csillaga volt, most mégis egy erkélyen lakik szokatlan
körülmények között. Csupa rejtély, hogy került oda, és milyen sors vár rá bajba jutott gazdája
mellett. A tízéves fiú és a szomszéd balkonon felfedezett négylábú találkozása fordulatos
események sorozatát indítja el, a meseszerű történetbe pedig újabb szereplők kapcsolódnak be.

Sissi - A magyarok királynéja (1957)
DVD 3781/1-3
Rend.: Ernst Marischka
Szereplők: Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider. Időtartam:
339 perc
A fiatal Sissi egy kastélyban él szüleivel és testvéreivel, apja, a bajor főherceg, tiroli birtokán.
Életük békés, nyugodt elzártságban töltik napjaikat. Egy napon azonban levelet kapnak Ferenc
József császár édesanyjától, Zsófia királynőtől. A császár édesanyja ugyanis ki szeretné
házasítani a fiát és választása Sissi nővérére esett. Az örömtől repeső császárnőjelölt, édesanyja
és Sissy azonnal csomagolni kezdenek, hogy részt vegyenek azon a bálon, amit Zsófia a leendő
menyasszony és fia összeismertetése miatt szervez. Az ifjú Ferenc József azonban véletlenül
összetalálkozik a báltól eltiltott Sissy-vel. A két fiatal egymásba szeret és ezzel kihívják maguk
ellen az egész korabeli birodalmi szokásrendet.

Román
4 hónap 3 hét 2 nap (2007)
DVD 2122
Rend.: Cristian Mungiu
Szereplők: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov. Időtartam: 113 perc
1987. Románia. Ceauşescu rémuralma a végnapjaihoz közeledik. Vihar előtti csend telepedik rá arra
a hóval borított utcára is, amelyen Otilia, a fiatal egyetemista lány siet egy olyan találkozóra, amely
örökre megváltoztatja életét. A lány a titokzatos Bebe úrhoz tart, aki talán levezeti szobatársa,
Gabita abortuszát egy szállodában – feltéve, ha a lányok eleget fizetnek. Az abortuszt ugyanis tiltja
a törvény, a lebukás kockázata óriási. Gabita mégis létfontosságú dolgokat hallgat el, állapota
egyre rosszabb, a szálloda portása egyre gyanakvóbb, Bebe úr pedig egyre dühösebb és mind
többet és többet akar. Olyan dolgokat, melyek alapjaiban rengetik meg a két lány világát.

Mindenki a mennybe megy (2012) - feliratos
DVD 3777
Rend.: Radu Jude
Szereplők: Serban Pavlu, Sofia Nicolaescu, Mihaela Sirbu. Időtartam: 107 perc
Apa és kislánya mennyei kirándulást terveznek a tengerpartra, de a kaland végül pokoli családi
drámába torkollik. A Mindenki a mennybe megy akár háborús film is lehetne, olyan kegyetlen
csatamezővé változik a lakás, ahol a történet zajlik – és mindez egyetlen apró összetűzés miatt. Az
apa, Marius és volt felesége, Otilia, harca közös lányuk, Sofia, felügyeleti jogáért ugyanazokon a
mechanizmusokon alapul, mint bármely más konfliktus, legyen az személyes, üzleti, társadalmi,
politikai vagy éppen háborús. A Mindenki a mennybe megy keserédes történet, amelyben
boldogan megfér egymás mellett a humor, az erőszak, a gyermekdalok, a rendőrségi rajtaütés, a
szerelmi vallomások, a vér és a haiku.

Rendészet, nyelvészet (2009)
DVD 3472
Rend.: Corneliu Porumboiu
Szereplők: Dragos Bucur, Vlad Ivanov, Irina Saulescu. Időtartam: 110 perc
Cristi egy kisvárosi fiatal rendőr, aki a szabályok ellenére nem tartóztat le egy fiatalkorú dealert, aki
hasist árusít iskolatársainak. Bár a törvény szigorúan bünteti a kábítószer kereskedelmet, a rendőr
azt hiszi, hogy ez hamarosan meg fog változni és nem akarja, hogy lelkiismeret furdalása legyen
egy fiatalkorú bebörtönzése miatt, akiről azt gondolja hogy nincs is tudatában tettének súlyával.
Anghelache, a főnöke azonban teljesen mást gondol a lelkiismeretről.

Spanyol
A 7. nap (2004)
DVD 891
Rend.: Carlos Saura
Szereplők: Juan Diego, José Luis Gómez, Victoria Abril. Időtartam: 103 perc
Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hetediken pedig pihent. Úgy tartják, azért történik sok
szörnyű bűntett vasárnap, mert akkor az Isten csukva tartja a szemét. Egy eldugott kis spanyol
faluban két család már nemzedékek óta viszálykodik egymással. A gyűlölet évtizedekig
halmozódik bennük, míg végül kirobban. Egy vasárnap az egyik család tagjai állig felfegyverkezve
a faluba vonulnak és mindenkit lemészárolnak, aki csak az útjukba kerül, a csecsemőtől az
aggastyánokig. Carlos Saura gyönyörű képi megoldásokkal teli filmje valóban megtörtént
eseményeket dolgoz fel.

Alatriste kapitány (2006)
DVD 3182
Rend.: Augustín Díaz Yanes
Szereplők: Viggo Mortensen, Eduardo Noriega, Elena Anaya. Időtartam: 140
perc
A történet a XVII. században, a félvilágot uraló, de belülről már hanyatló spanyol birodalomban
játszódik. Ebben az urak számára fényűző, a nép számára nyomorúságos világban vívja
küzdelmeit Diego Alatriste, az egyszerű katonából lett zsoldos kapitány, háborús hős. Egy férfi,
akinek személyes sorsa – szerelme a kor legnépszerűbb színésznője, María de Castro –
elválaszthatatlanul összefonódik nemzetének küzdelmeivel.

A bőr, amelyben élek (2010)
DVD 3929
Rend.: Pedro Almodóvar
Szereplők: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes. Időtartam: 116
perc
Dr. Robert Ledgard neves plasztikai sebész, feleségét autóbalesetben veszítette el. Az asszony
teste elégett - Robert pedig megszállottan kutatni kezdte a sérthetetlen bőr titkát. Bár 12 év telt el a
baleset óta, ezidáig nem jutott el a tökéletes megoldásig, ezért végzetes tettre szánja el magát.
Félretéve minden etikai kérdést, segítőtársat és egy kísérleti alanyt keres magának.
Házvezetőnője, ki születése óta mellette áll, most is mindenben követi. Minden szörnyűségben és
egy egészséges elme számára elfogadhatatlan tettben, amit a tökéletes kísérleti alanyon akarata
ellenére hajtanak végre...

Egy tökéletes nap (2015)
DVD 4997
Rend.: Fernando León de Aranoa
Szereplők: Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko. Időtartam: 106
perc
Egy háború sújtotta bosnyák faluban méretes holttest lebeg egy kút alján. A kövér férfinak az lett a
veszte, hogy gyilkosai vele akarják a helyiek ivóvíz-készletét megmérgezni. A nemzetközi
segélyszervezet dolgozói hamarosan megérkeznek a helyszínre, hogy kihúzzák a hullát, de a
kötelük elszakad a súly alatt. Versenyfutás indul az idővel, hogy hőseink megszerezzenek minden
szükséges engedélyt (és persze egy strapabíró kötelet) a katonák, a háborún nyerészkedők, a
bizalmatlan helyiek és a bürokrácia között lavírozva - mielőtt a hulla megfertőzi a kút vizét. A
helyzetet bonyolítja, hogy váratlanul egy bombanő is csatlakozik a csapathoz, akinek korábban
viszonya volt az egyik férfival.

A fantomlakó (2004)
DVD 682
Rend.: Guillem Morales
Szereplők: Andoni Gracia, Mónica López, Francesc Garrido. Időtartam: 108
perc
Felix sikeres építész, aki egy hatalmas, többszintes házban lakik egyedül. Magányosnak érzi
magát, idegileg kimerült, és kezdődő paranoiában szenved. Egy napon beenged egy férfit
telefonálni, udvariasan egy másik szobába húzódik vissza, amikor pedig újra kimegy, az idegent
már nem találja ott. Attól a naptól kezdve furcsa hangokat hall, mintha valaki zuhanyozna, főzne,
beszélgetne vagy lépkedne. Az igazság azonban nem hagyja nyugodni, a pince pedig különös
titkokat rejteget.

Goya kísértetei (2006)
DVD 776
Rend.: Milos Forman
Szereplők: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard. Időtartam: 109
perc
1792, Spanyolország. A kor leghíresebb portréfestőjének gyönyörű és ártatlan modelljét, Inest
beidézi az inkvizíció. A lányt eretneknek bélyegzik, és börtönbe vetik, Fransisco Goya pedig
minden befolyását bevetve próbál segíteni múzsáján. Lorenzo atya az inkvizítorok belső köréhez
tartozó, hataloméhes szerzetes könyörtelenül üldözi a hit ellenségeit, ám amikor beleszeret
Inesbe, minden megváltozik.

Julieta (2016)
DVD 5487
Rend.: Pedro Almodóvar
Szereplők: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao. Időtartam: 94 perc
Madridban él a lányával Julieta. A családfő váratlan halála mindkettőjüket megviseli. A férfi hiánya
egyre jobban eltávolítja őket egymástól. Antía tizennyolc éves korában nyomtalanul eltűnik az
asszony életéből. Tizenkét évvel később Julieta találkozik a lánya rég nem látott barátnőjével,
akitől hírt kap róla. Keresés közben szüntelen azzal szembesül, hogy mennyire keveset is tudott
róla mindeddig.

Megtört ölelések (2009)
DVD 2395
Rend.: Pedro Almodóvar
Szereplők: Penélope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo. Időtartam: 123 perc
Egy férfi, aki teljes sötétségben ír, él és szeret, tizennégy évvel ezelőtt egy brutális autóbaleset
áldozata lett Lanzarote szigetén. A balesetben nemcsak a szeme világát veszítette el, hanem élete
szerelmét, Lenát is. Ez a férfi két nevet használ: irodalmi álneve Harry Caine, azaz Hurrikán – így
írja alá irodalmi műveit, történeteit, forgatókönyveit. Valódi neve pedig Mateo Blanco. Ezen a
néven éli valós életét, és rendez filmeket. Ám a múlt nem hagyja nyugodni a fájdalmába süppedt
férfit, szép lassan felszínre kerül egy elhallgatott, tragikus szerelmi történet, melynek
középpontjában egy angyali szépségű színésznő állt.

Melegkonyha (2008)
DVD 3190
Rend.: Nacho G. Velilla
Szereplők: Javier Cámara, Lola Duenas, Fernando Tejero. Időtartam: 103 perc
Maxi meg van győződve róla, hogy tökéletes az élete: híres mesterszakács és egy sikeres, madridi
étterem tulajdonosa, homoszexualitását nyíltan vállalja. Azonban két váratlan dolog egyszerre
zavarja meg mindennapjait. Korábbi házasságából született gyermekei beköltöznek hozzá és egy
csinos argentin futballista a szomszédba költözik. Mindez arra készteti, hogy újragondolja az addigi
életét. Szerelem, család, féltékenység, apaság: néhány azon összetevők közül, melyekkel Maxinak
meg kell tanulni bánnia, ha rendbe szeretné rakni az életét, különösen ha az áhított Michelin
csillagot is meg akarja kapni.

Mocsárvidék (2014)
DVD 5047
Rend.: Alberto Rodríguez
Szereplők: Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre. Időtartam: 105
perc
Spanyolország, 1980, valahol messze délen. A Franco rezsim sokkján alig jutott túl a társadalom,
amikor két fiatal lány tűnik el az isten háta mögötti település egyik helyi vurstlijában. Amikor kiderül,
hogy a lányokat meggyilkolták, az ügy felderítésére két madridi nyomozót küldenek a helyszínre,
akiket kizárólag a gyilkosságok megoldása köti össze. Hamarosan rájönnek, hogy egy
sorozatgyilkossal állnak szemben, aki évek óta szedi áldozatait a fiatal lányok körében az
elmaradott vidéken.

A szavak titkos élete (2005)
DVD 2548
Rend.: Isabel Coixet
Szereplők: Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Camara. Időtartam: 111 perc
Egy olajfúró torony munkásai a külvilágtól elvágva élik mindennapjaikat a tenger közepén. Egy
véletlen balesetben az egyik munkás súlyosan megsérül, és ideiglenesen elveszíti szeme világát.
A férfiak lakta fúrótoronyra egy magányos, múltja elöl menekülő, titokzatos nőt küldenek, hogy
ápolja a beteg férfit. A hallását elveszített nővér és az átmenetileg vak férfi közt hamarosan
különleges meghittség alakul ki. Egy titkokkal, igazságokkal és hazugságokkal, humorral és
fájdalommal teli kapcsolat, amelyből egyikőjük sem tud sértetlenül kilépni és amely mindkettejük
életét gyökeresen megváltoztatja.

Szeretők, utazók (2013)
DVD 3755
Rend.: Pedro Almodóvar
Szereplők: Antonio de la Torre, Hugo Silva, Cecilia Roth. Időtartam: 3755
Egy bajaba jutott repülőgépen az életüket féltő utasok legbensőbb titkai kerülnek napvilágra. A
tapasztalt pilóták igyekeznek megoldást találni a probléma elhárítására az irányítóközponttal
együtt. Az élet a felhők felett éppolyan bonyolult, mint a földön, és ugyanúgy két egyszerű dologra
redukálható: a szexre és a halálra. A veszéllyel szemben érzett védtelenség általános katarzist
idéz elő az utasokban és a személyzetben és ez a katarzis szenzációs vallomások formájában tölti
ki az időt, mely segít az utasoknak elfelejteni a pillanat kínját.

Szex receptre (2016)
DVD 5078
Rend.: Paco León
Szereplők: Alex García, Natalia de Molina, Paco León. Időtartam: 98 perc
A film középpontjában öt különböző pár áll, akiknek mindennapos ám cseppet sem hétköznapi
problémáit követhetjük nyomon, melyek olykor viccesek, olykor kicsit elgondolkodtatók, de
alapvetően mindig a humoré a főszerep, és minden történetet összeköt a boldogság keresése, na
meg
persze
a
szex!

Téged akarlak (2012)
DVD 3797
Rend.: Fernando González Molina
Szereplők: Clara Lago, Mario Casas, María Valverde. Időtartam: 118 perc
Hache elutazik néhány évre Londonba, de Babit nem tudta kitörölni szívéből, az idő múlásával
sem, visszaköltözik Barcelónaba. Mire visszaérkezik, azt tapasztalja, hogy minden megváltozott
körülötte, ő is. A Babi új életet kezdett, egy másik férfivel jár. Hace előröl kezd mindent, elköltözik,
új barátokat talál, munkát vált. Találkozik egy lánnyal Ginnel, aki lenyűgözi a fiút különleges
természetével vad és őszinte kisugárzásával. Hace végre teljesen túl tud lépni első szerelmén, de
amikor újra találkozik Babival és együtt látja őt új vőlegényével összezavarodik és nem tudja mihez
kezdjen az újra és újra feltörő érzelmeivel. A halott barát emléke és a két lány közti vívódás az
őrület határára sodorják Hache-t, ezért egyre őrültebb kalandokba sodorja magát. El tudja felejteni
Babit?

Torrente 5 : a kezdő tizenegy (2014)
DVD 4486
Rend.: Santiago Segura
Szereplők: Santiago Segura, Alec Baldwin, Julián López. Időtartam: 98 perc
Torrente, a feslett erkölcsű zsaru kiszabadul a börtönből, és új hivatás elé néz. Az évszázad
kaszinórablására készül szedett-vedett bandájával. Az akció természetesen nem úgy sül el,
ahogyan azt eltervezték.

A véres dinasztia. A Borgia család története (2006)
DVD 2272
Rend.: Antonio Hernández
Szereplők: Lluis Homar, Sergio Peris-Mencheta, Maria Valverde. Időtartam:
125 perc
A XV. század vége. Az európai hegemóniáért küzdő két nagyhatalom, Franciaország és
Spanyolország küzdelmének célkeresztjében a reneszánsz itáliai városállamok feletti uralom kerül,
amelyeket dúsgazdag, családi oligarchiák uralnak: Milánót a Sforzák, Firenzét a Mediciek, míg
Róma legbefolyásosabb családjának az Orsiniek számítanak. Az egyházi és világi kinevezésekkel,
házasságokkal fenntartott kényes politikai egyensúlyt minden idők leghírhedtebb dinasztiájának, a
Borgiáknak az előretörése borítja fel, amikor is Rodrigo Borgiát VI. Sándor néven pápává
választják.

Volver (2006)
DVD 333
Rend.: Pedro Almodóvar
Szereplők: Penélope Cruz, Blanca Portillo, Carmen Maura. Időtartam: 116 perc
Madrid, napjaink. Raimunda egy fiatal, keményen dolgozó és igen vonzó édesanya, aki
munkanélküli férjével neveli serdülőkorban lévő lányukat. Nővére, Sole egyedül él, és illegális
fodrászatában keresi kenyerét. Paula, a nagynéni, egy La Mancha-i kisvárosban lakik, a család
szülővárosában. Egy tavaszi vasárnapon Sole felhívja Raimundát, hogy tájékoztassa őt Paula
nénikéjük haláláról. Raimunda percekkel a telefonhívás előtt, munkájából érkezve holtan találta
férjét a konyha padlóján egy késsel a mellkasában. Lánya bevallja, hogy ő végzett vele, mert
részegen szexuálisan zaklatta őt. Raimunda számára a legfontosabb, hogy megmentse lányát.

Svájci
A nőkért (2017)
DVD 5389
Rend.: Petra Volpe
Szereplők: Marie Leuenberger, Max Simonischek, Rachel Braunschweig.
Időtartam: 93 perc
Svájc, 1971: Nora fiatal háztartásbeli feleség, visszahúzódó, csöndes jellem. Férjével és két
gyermekével egy kis faluban élik békés, nyugodt életüket. Itt szinte semmi sem érezhető a
társadalmi mozgalmakból és azok következményeiből, melyek néhány éve indultak a
nagyvárosokban. Egy nap azonban minden megváltozik, és fenekestül felfordul a fiatal nő, és vele
együtt az egész közösség élete is: Nora beáll egy női mozgalomba és nyilvánosan kampányolni
kezd a nők szavazati jogáért.

Új-Zélandi
Nyaraló Télapó (2018)
DVD 5671
Rend.: Tony Simpson
Szereplők: Kari Väänänen, Sia Trokenheim, Xavier Horan. Időtartam: 86 perc
Bár azt gondolhatnánk, a Télapó munkája könnyű, hiszen évente mindössze egy napot kell
dolgoznia, ez korántsem igaz. Ráadásul a karácsony sajnos manapság már nem arról szól, mint
régen, a szeretet ünnepe mára leginkább a pénzköltést jelenti. Nála is eljöhet az a pillanat, amikor
a robotolás helyett egy kis pihenésre vágyik. Úgy dönt, Új-Zéland felé veszi az irányt, ám az útja
során a szánja meghibásodik és belepottyan egy tóba. Szerencsére a nyolc éves Sam és nővére,
Molly a segítségére sietnek és igyekeznek meggyőzni arról, hogy térjen vissza az Északi-sarkra és
szállítsa ki időben az ajándékokat. Hiszen a világ összes gyereke az Ő érkezésére vár.

Vademberek hajszája (2016)
DVD 5279, DVD 5280
Rend.: Taika Waititi
Szereplők: Sam Neill, Julian Dennison, Rhys Darby. Időtartam: 97 perc
Ricky, a dacos városi kölyök Új-Zéland vadregényes tájain talál új nevelőszülőkre. A srác a kissé
furcsa, de szeretetteljes Bella nénivel és annak kutyájával hamar összebarátkozik, de a zsémbes
és magának való Hec bácsival nehezen találja a közös hangot. Amikor egy váratlan tragédia miatt
Rickyt újra a gyámügy felügyelete fenyegeti, a javítóintézet elől a hegyekbe menekül. Hec bácsi
könnyedén rátalál, ám hetekre a vadonban ragadnak, és a sors úgy hozza, hogy immáron
mindkettejüknek túl forró lesz a lába alatt a talaj. A törvényen kívüli párosnak választania kell: vagy
ki-ki megy a saját feje után, vagy összefognak és megpróbálják egy családként túlélni a nagy
kalandot.

