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2 apának mennyi a fele? (1998)
DVD 1787
Rend.: Patrice Leconte
Szereplők: Vanessa Paradis, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. Időtartam:
105 perc
A fiatal Alice Thomaso kiszabadul a börtönből, ahova luxusautók lopásáért került. A lánynak egy
hónappal korábban meghalt az anyja, aki egy magnószalagról tudatja vele, hogy évekkel korábban
két férfit szeretett egyszerre. Miután kiderült, hogy terhes, nem tudott választani közöttük, ezért
elhagyta őket. Alice elhatározza, hogy kideríti, melyikük az apja. A lány ellop egy sportautót, majd
elindul, hogy találkozzon velük. A két férfi Julien és Leo nem is tudtak egymás létezéséről. Mielőtt
kideríthetnék, hogy ki is az igazi szülő, a játékba bekapcsolódik a rendőrség és az orosz maffia is.

3 férfi és egy mózeskosár (1985)
DVD 3771
Rend.: Coline Serreau
Szereplők: Michel Boujenah, André Dussollier, Roland Giraud. Időtartam: 102
perc
A címben említett három férfi egy közös lakást bérel, ahol kiegyensúlyozatlan, vad és boldog
agglegényéletüket élik, állandóan változó barátnők társaságában. E jól működő rendszernek egy
fiatal anya vet véget, aki egy szép napon küszöbre helyezi egyiküktől származó gyermekét. A
boldog atya mit sem sejt a fejleményekről, mert stewardként éppen Tokióban tartózkodik, két
barátja életét azonban alaposan felforgatja a kis jövevény.

3 szív (2014)
DVD 5167
Rend.: Benoit Jacquot
Szereplők: Benoit Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni.
Időtartam: 104 perc
Vidéki útja során lekési a párizsi vonatot Marc. A kisvárosban összetalálkozik Sylvie-vel.
Az átbeszélgetett éjszaka után mindketten úgy érzik, újra találkozniuk kell. A randevúra
azonban a férfi nem tud elmenni, és később már hiába keresi a nőt. Amikor
megismerkedik Sophie-val, nem is sejti, hogy Sylvie testvére.

9 hónap letöltendő (2013)
DVD 4116
Rend.: Albert Dupontel
Szereplők: Albert Dupontel, Sandrine Kiberlain, Nicolas Marié. Időtartam: 79
perc
Ariane Felder teherbe esett, ami nem is lenne meglepő, ha nem a legfelsőbb bíróság szigorú
erkölcsű, határozottan szingli bírája lenne. Ami még meghökkentőbb, hogy az apasági teszt
eredménye szerint Bob, az erőszakos bűncselekménnyel vádolt, visszaeső bűnöző a születendő
gyermek apja. Ariane emlékei szerint nem töltött intim pillanatokat Bobbal, ezért megpróbálja
kideríteni, hogyan is eshetett meg vele mindez, s vajon mit tartogat hármójuknak a jövő.

Adéle élete : 1-2. fejezet (2013) – feliratos
DVD 4617
Rend.: Abdellatif Kechiche
Szereplők: Adéle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Jeremie Laheurte. Időtartam:
177 perc
A 15 éves középiskolás Adéle az átlagos tinédzserek életét éli. Tanár szeretne lenni, ám élete
egyik pillanatról a másikra fenekestül felfordul, amikor találkozik Emmával, egy közeli főiskola
kékhajú diáklányával. A két lány szenvedélyes viszonyba kezd egymással. A letaglózóan őszinte,
a szexuális viszonyt művészien ábrázoló film az elejétől a végéig beszippantja a nézőt.

Adele H. története (1975)
DVD 3513
Rend.: Francois Truffaut
Szereplők: Isabelle Adjani, Bruce Robinson, Sylvia Marriott. Időtartam: 94 perc
1863 telén a Great Eastern gőzhajó fedélzetén egy különös utas érkezik Halifax városába. A
gyönyörű ifjú hölgy Miss Lewly néven mutatkozik be. Kedves, finom lényével egyből belopja magát
mindenki szívébe. Azt azonban hamar megsejtik Halifaxben, hogy a lány hazudik a
személyazonosságát illetően. Sőt, előbb-utóbb azt is kitalálják szállásadói, hogy ő valójában a
száműzetésben élő író-óriás, Victor Hugo lánya, Adèle. És az sem maradhat sokáig titokban, hogy
mi hozta Adèle-t Európából ebbe az isten háta mögötti kisvárosba. François Truffaut hat évig
tanulmányozta Adèle Hugo írásait és naplójegyzeteit, mielőtt hozzálátott volna, hogy filmes
eszközökkel ábrázolja, ahogy a romantikus szerelmi érzés hisztérikus őrületté fokozódik és végül
az elmebaj sötét örvénye magával ránt egy kivételesen intelligens és érzékeny emberi lényt.

Alibi.com (2017)
DVD 5391
Rend.: Philippe Lacheau
Szereplők: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti. Időtartam: 86 perc
Néha minden pénzt megér egy ügyesen felépített kibúvó, amivel sikeresen leplezhetjük kettős
életünket. Greg alibigyáros startupja óriási siker, hála Augustinnek, a lelkes és bevállalós
üzlettársnak és Medhinek, a fura új alkalmazottnak. Ki gondolná, hogy a cégnek hála, még álmai
nőjét is megismeri? Egy gond van csak Flóval: utálja a hazugságot, ráadásul hamarosan kiderül,
hogy a lány apja történetesen az alibi.com rendszeres megrendelője, ez pedig nem kevés
bonyodalmat okoz a szerelmesek életében.

Államérdekből (2011)
DVD 3671
Rend.: Pierre Schöller
Szereplők: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman. Időtartam: 115
perc
A közlekedési minisztert az éjszaka kellős közepén a személyi titkára ébreszti. Egy busz a
vízmosásba zuhant. Oda kell utaznia, nincs más választás. Ekképp kezdődik az „állam
emberének” odüsszeiája, mely egy rettentő bonyolult és ellenséges világba vezet. Őrült tempó,
gyilkos hatalmi harc, káosz, gazdasági válság. Az események eszelős sorában az egyik
vészhelyzetből a másikba esünk. Milyen önfeláldozást készek az emberek elfogadni? Meddig
fognak tartani a megpróbáltatások egy olyan rendszerben, egy olyan államban, mely felfalja őt
szolgáló gyermekeit?

Amikor énekes voltam (2006)
DVD 1028
Rend.: Xavier Giannoli
Szereplők: Gerard Depardieu, Cecile de France. Időtartam: 109 perc
A történet egyik főhőse Alain, az öregedő híres helyi bárénekes, aki a szenvedély bűvkörében él,
a másik pedig a 27 éves Marion, aki új állásában ingatlanügynökként dolgozik a városban. Marion
egy futó kapcsolatból származó 4 éves kisfiával él egyedül. A fiatal nőnek fogalma sincs arról,
milyen az igazi élet, amíg nem találkozik Alainnel. A férfi pedig látszólag csak egy futó kalandra
vágyik. A kettőjük kapcsolata idővel azonban sokkal mélyebbnek és igazabbnak bizonyul, mint
ahogy az eleinte látszott.

AO – az utolsó ősember (2013)
DVD 3886
Rend.: Jacques Malaterre
Szereplők: Simon Paul Sutton, Aruna Shields, Helmi Dridi. Időtartam: 81 perc
Több, mint 300 000 éven keresztül a neandervölgyi emberek uralták a világot, 30 000 évvel ezelőtt
azonban örökre nyomuk veszett. De vajon teljesen eltűntek? Vagy az ő vérük csorog ma is az
ereinkben? Senki sem tudja biztosan, egyedül Ao, az utolsó ősember. Amikor törzsének minden
tagját lemészárolják – köztük feleségét és kislányát is –, Ao, a kétségbeesett neandervölgyi ember
magányos vándorútra indul. A déli vidékekre szeretne eljutni, hogy viszontlássa ikertestvérét,
akivel gyerekkora óta nem találkozott. Hosszú útja során nemcsak veszedelmes fenevadakkal kell
megküzdenie, de a fajtájának kiirtására felesküdött kegyetlen homo sapiens faj egyedeivel is

Az aranylabda (1994)
DVD 2659
Rend.: Cheik Doukouré
Szereplők: Aboubacar Sidiki Sumah, Agncs Soral, Aboubacar Kolta. Időtartam:
90 perc
Bandian már kisfiú korában pontosan tudta, hogy neki a futball a mindene. Sajnos a nyugat-afrikai
falucskában, ahol született, még egy normális focilabda sincs. A fiú már-már búnak ereszti a fejét,
amikor meglepetés éri: a helyi mentőállomáson dolgozó francia doktornő hoz neki egyet
Európából. És innentől már senki nem állhat a világhír és ő közé: kalandos fordulatok után
rámosolyog a szerencse: megakad az immár kész futballistává érett fiún egy európai
tehetségkutató szeme. Bandian élete legfontosabb döntése előtt áll: maradjon-e otthon, mint a
hazai szurkolók szeme fénye, vagy induljon-e el Európa, a világhír és a mesés vagyon felé?

Asterix és Obelix (1999)
DVD 195
Rend.: Claude Zidi
Szereplők: Christian Clavier, Roberto Benigni, Gérard Depardieu. Időtartam:
106 perc
Asterix kalandjai a Krisztus előtti évtizedekben játszódnak, a római hódítások idején, amikor szinte
már egész Európát leigázták a legionáriusok. Egyetlen kicsiny gall falucska azonban
bevehetetlennek bizonyul. A falu lakóit ugyanis egy druida varázsfőzete juttatja emberfeletti
erőhöz. A rómaiak rájönnek, hogy miben rejlik a kis falucska lakóinak ereje, és Cézár parancsára
elrabolják a druidát. Azt hiszik, szép szóval, vagy erőszakkal sikerül majd kicsikarniuk a varázsital
receptjét. De Asterix és Obelix már útra kelt, hogy szétcsapjon a rómaiak között.

A bajusz (2005)
DVD 432
Rend.: Emmanuel Carrére
Szereplők: Emmanuelle Devos, Vincent Lindon, Mathieu Amalric. Időtartam:
82 perc
Marc hirtelen szeszélytől vezérelve leborotválja a bajuszát, de hazatérő felesége nem vesz észre
rajta semmilyen változást. A dolog egyre különösebbé válik, amikor sem a barátai, sem a kollegái
nem veszik észre, hogy nincsen többé bajusza. Amikor a férfi kimondja, hogy leborotvált
bajuszáról van szó, a feleség kétségbeesetten bizonygatja, hogy Marc-nak sohasem volt bajusza.
A férfi kétségek között vergődik: kezd megőrülni vagy egy összeesküvés áldozata, amelyet a saját
felesége irányít a háttérből?

A bársonyos bőr (1964)
DVD 1739
Rend.: Francois Truffaut
Szereplők: Jean Desailly, Francoise Dorléac, Nelly Benedetti. Időtartam: 112
perc
Pierre Lachenay, a középkorú irodalomkritikus egyik külföldi útja során megismerkedik a csinos
légiutas-kísérővel, Nicole-lal. A férfit elvarázsolja a lány fiatalos szépsége, és csábítja a lehetőség,
hogy kitörhet a nyomasztó hétköznapokból. Kapcsolatukat persze titkolniuk kell: bujkálnak,
hazudoznak. Egy vidéki előadására a férfi magával viszi a lányt, és bekövetkezik, amitől annyira
tartottak: Pierre felesége tudomást szerez a viszonyról. A férfi választás elé kerül: új életet kezd
Nicole-lal, vagy visszamenekül a biztonságba. Végül a nők hozzák meg a döntést.

Bazi nagy francia lagzik (2014)
DVD 4648
Rend.: Philipp De Chauveron
Szereplők: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. Időtartam: 97 perc
Claude Verneuil és felesége, Marie katolikus szellemben nevelték fel négy lányukat, A három
legidősebb közülük már megházasodott, szüleik legnagyobb tragédiájára mindegyikük más-más
vallású és etnikumú, szefárd zsidó, muszlim arab és kínai férjekhez. A Verneiul szülők mindent
megtesznek azért, hogy elfogadják vejeiket, de nehezükre esik tagadni előítéleteiket: a családi
összejövetelek így csupa kellemetlenséget tartogatnak számukra. A házaspár utolsó reménye a
legfiatalabb lányukban van, és azt remélik, hogy Laure egy napon majd egy katolikus férfit visz
haza bemutatni a családnak. Amikor Laure bejelenti nekik, hogy választottja katolikus és Charlesnak hívják, a szülők fellélegeznek, és még azt is elnézik neki, hogy a férfi színészként dolgozik. Az
első találkozáskor azonban döbbenten veszik tudomásuk, hogy a férfi színes bőrű bevándorló,
szülei Afrikában élnek.

Bazi nagy francia lagzik 2. (2019)
DVD 5810
Rend.: Philippe de Chauveron
Szereplők: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. Időtartam: 95 perc
A Verneuil család ismét visszatér! Claude és Maria Verneuil újabb nehézséggel szembesül. Négy
vejük, Rachid, David, Chao és Charles úgy döntenek, hogy családjaikkal együtt külföldön
próbálnak szerencsét. Claude és Marie el sem tudják képzelni, hogy távol legyenek szeretteiktől,
ezért mindent elkövetnek, hogy visszatartsák őket a költözéstől…

Bébibumm (2017)
DVD 5562
Rend.: Noémie Saglio
Szereplők: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson. Időtartam: 90
perc
A 30 éves Avril komoly párkapcsolatban él, van állása, mégis együtt lakik az anyjával. Mado
ugyanis képtelen magáról gondoskodni: felelőtlen, kicsapongó, önző, nárcisztikus – azaz pont
olyan, mintha Avrilnek lenne egy kibírhatatlan kamaszlánya. A helyzet akkor sem változik meg,
amikor teherbe esik, Mado ugyanis nem sokkal később bejelenti: ő is gyereket vár. Lány és anyja
így együtt néz az áldott hónapok elé, ami nem kevés bonyodalmat okoz.

Belle és Sébastien (2013)
DVD 4252
Rend.: Nicolas Vanier
Szereplők: Félix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux Chatelier. Időtartam: 95
perc
Miután tulajdonosai kicsapták otthonról és a sintérek befogták, Belle-nek sikerül megszöknie a
kutyatelepről. A helybeliek csak az Alpok rémeként emlegetik, és igyekeznek befogni a fenevadat,
nem ismervén a barátságos pireneusi hegyi kutya igazi tulajdonságait. Sébastien árva kisfiú, akit
ugyan szerető család fogadott örökbe és nevel fel, a gyerek mégis magányos. Kettejük megható
barátságáról
szól
a
Belle
és
Sébastien.

Bennfentes játék (2012)
DVD 4620
Rend.: Constantin Costa-Gavras
Szereplők: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Régnier. Időtartam: 113 perc
Marc Tourneuil megállíthatatlan karrierjének történetét meséli el a film, melyben a férfi a tőke
egyszerű szolgájából lesz annak megkérdőjelezhetetlen ura. Marc a legnagyobb európai bank, a
Phenix új vezérigazgatója. Kétségbeesetten kapaszkodik hatalmába, amikor egy amerikai fedezeti
alapokat kezelő cég megpróbálja felvásárolni őket. A korrupt igazgatótanács azt reméli, hogy a
férfi az ő bennfentes játékuk bábja lesz. Ám Marc-nak más tervei vannak, törvényes keretek között
vagy azon kívül. A gazdasági válság és a pénzügyi sakálok szorongatása közepette, Marc beleveti
magát a hatalmi játszmák ördögi és képmutató körébe, amely olykor igazságtalan, könyörtelen is,
de az egész világon játsszák.

Beszélj a szerelemről (2002)
DVD 2530
Rend.: Sophie Marceau
Szereplők: Judith Godreche, Niels Arestrup, Laurence Février. Időtartam: 98
per
Justine és Richard 15 éve élnek együtt, három gyerekük van. Justine elválik Richardtól, másik
lakásba költözik és elvállal egy külföldi munkát. A válás űrként tátong a súlyos múlt és a még
bizonytalan jövő között. Visszakanyarodunk Justine gyerekkori emlékeihez: az apa, amint felállítja
a sátrat, az első szerelmi csalódás, az első találkozás Richard-ral. Karácsony este van, de ők nem
találkoznak. Justine és a gyerekek ugyanabban a kerületben élnek, ugyanabban az épületben,
ahová Richard ellátogat azon az estén, hogy megtudja, mi vezetett szakításukhoz.

A boldogság sosem jár egyedül (2012)
DVD 3727
Rend.: James Huth
Szereplők: Sophie Marceau, Gad Elmaleh, Maurice Barthélemy. Időtartam:
106 perc
Sacha-t három dolog élteti: a barátai, a zongorája és a bulizás. Éjszakánként egy jazz klubban
játszik, az estéket pedig szemrevaló nőkkel zárja agglegénylakásában. Charlotte-nak három
gyermeke van, egy jól menő munkája, no meg két exférje. Életébe már csak a szerelem nem fér
bele. Sacha és Charlotte annyira különböznek egymástól, hogy megismerkedniük sem volna
szabad, ám a sors máshogy egyengeti útjukat. Amikor Charlotte egy esős délutánon belebotlik
Sacha-ba, azonnal megváltozik az életük. Találkozásuk szerelem első látásra. De vajon van-e
hely gyerekek számára is a szerelemben?

Bolond Pierrot (1965)
DVD 289
Rend.: Jean-Luc Godard
Szereplők: Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani. Időtartam:
112 perc
Ferdinand szörnyen kiábrándult saját életéből: a pénzéért vette el feleségét, de valójában mindig
is Marianne-t szerette. Egy nap elhatározzák, hogy megszöknek Párizsból és minden társadalmi
normát felrúgva féktelen ámokfutásba kezdenek: hajszolják a gyönyört, gyilkolnak, lopnak,
hazudnak. Amikor a férfi rájön, hogy a nő megcsalja, egyetlen módon tud reagálni: erőszakkal. „A
film akár a harcmező. Szerelem. Gyűlölet. Akció. Erőszak. Halál. Egyszóval érzelem.”

A bosszú (2017)
DVD 5559
Rend.: Coraline Fargeat
Szereplők: Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe. Időtartam: 104
perc
Három jómódú családfő a vadászatot választotta a hétköznapi stressz levezetésére. Éves
találkozójukra érkeznek a sivatagba, de szokásuktól eltérően egyikük szívdöglesztő fiatal
szeretőjével érkezik. A lány hamarosan nem csak a férfiak vágyálmainak középpontjába kerül,
hanem
a
célkeresztjükbe
is.

Boszorkányszerelem (1997)
DVD 1781
Rend.: René Manzor
Szereplők: Vanessa Paradis, Jean Reno, Gil Bellows. Időtartam: 102 perc
Morgannak, a jó boszorkánynak, van egy kisfia. A gyermek, aki örökölte anyja varázserejét,
nemsokára betölti az első életévét. Az utód sorsa nagyban függ a kiválasztott keresztapától.
Morgannak nincs sok választási lehetősége, a boszorkányok közül, mindössze a kegyetlen Molok
jöhet szóba. Csakhogy ebben az esetben a kicsi a Sátán szolgája lesz. A másik lehetőség, hogy a
keresztszülő szerepét egy átlagos halandó töltse be. Az egyetlen feltétel, hogy a kiválasztott
személy születésnapja egybeessen a gyermekével. Utolsó mentségként egy amerikai tudós
Michael Firth marad. Az ügy tovább bonyolódik, amikor Morgan beleszeret Michaelbe.

Camille (2012)
DVD 3793
Rend.: Noémie Lvovsky
Szereplők: Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla. Időtartam: 110
perc
Camille és Eric még középiskolás korukban szeretnek egymásban. Az iskolát befejezve
összeházasodnak és egy gyermekük is születik. Házasságuk azonban huszonöt év elteltével
szétesni látszik, Eric egy fiatalabb nőért elhagyja családját. Camille kétségbeesésében egy
szilveszteri buli alkalmával annyi alkoholt iszik, amitől kómába esik. A kórházban azonban már
tizenhat éves önmaga ébred fel, elhunyt szülei újra életben vannak és neki újra iskolába kell
járnia, ahol természetesen újra találkozik Erickel. A tinédzser Camille –tudatában későbbi életében
elkövetett hibáival- megpróbálja életét máshogy alakítani: szüleivel kedvesen viselkedik, Eric iránt
érzett vonzalmát pedig megpróbálja elnyomni, hogy felnőtt korának keserűségeit nem keljen újra
éreznie.

Cartouche (1975)
DVD 3360
Rend.: Philippe De Broca
Szereplők: Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Jess Hahn. Időtartam:
120 perc
Cartouche egyszerű sorból származó fiú, aki Párizs királya szeretne lenni. Csatlakozik a piti
tolvajokhoz és vezérükké válik. Kedvessége, eleganciája és nem utolsó sorban az a gesztusa,
hogy a gazdagoktól elvett pénzt rendre szétosztja a szegények között, hamar közkedveltté és
megbecsültté teszi a banda körében és elnyeri a szépséges Vénusz szerelmét is. Halálos
ellensége, a rendőrezredes Ferrussac csapdájából rendre elmenekül, de nem menekülhet annak
feleségétől, akibe végzetesen beleszeret. Ezzel halálos veszedelembe sodorja a bandát és
Vénuszt.

Coco Chanel (2009)
DVD 2245
Rend.: Anne Fontaine
Szereplők: Audrey Tautou, Benoit Poelvoorde, Alessandro Nivola. Időtartam:
106 perc
Az árvaházban felnőtt Gabrielle Chanel a ruhák foltozása mellett a Coco nevű kutyusról szóló
frivol dalocskával keresi meg a napi betevőt egy éjszakai mulatóban – és hamarosan ráragad a
mókás becenév. Mikor a lány afférba bonyolódik Etienne Balsan báróval, lehetősége nyílik, hogy
bepillantson a francia elit életébe, és kibontakoztassa formabontóan merész elképzeléseit a divat
terén. Coco eltökélten igyekszik érvényesülni egy olyan világban, ahol a nők szabadságát a
társadalmi konvenciók mellett még a fűző is korlátozta.

Cowboyok (2015) – feliratos
DVD 4998
Rend.: Thomas Bidegain
Szereplők: Francois Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe Dronne. Időtartam:
116 perc
Valahol Kelet-Franciaországban, egy óriási prérin fekvő falvacskában járunk. Alain e kisközösség
meghatározó szereplője, aki az egyik este tizenhat éves lányával táncol önfeledten, miközben
felesége és fia figyelik őket. Ez az utolsó alkalom, hogy együtt van a család: a lány nem sokkal
később eltűnik, és Alain mindent feladva a keresésére indul. A férfi messzi helyekre jut el,
kizárólag arra támaszkodva, hogy a lány egy muszlim fiúval kezdett találkozgatni az eltűnése előtt.
Kontinenseken átívelő útján az egyetlen társa a fia lesz, aki elkíséri őt az egyre kilátástalanabb
küldetésen, Lyontól egészen Pakisztánig. Muszlim fundamentalista vezetőkkel, amerikai
fejvadásszal, terroristákkal és a távoli kultúrák hétköznapi emberével egyaránt találkoznak, hogy
az eltűnt lány nyomára akadjanak.

Csajozós páros (2005)
DVD 998
Rend.: Olivier Nakache, Eric Toledano
Szereplők: Annie Girardot, Gerard Depardieu, Jean-Paul Rouve. Időtartam: 96
perc
Claude körül nyüzsög a varázslatos párizsi élet, de ő rögeszmésen őrzi agglegénységének
rítusait. Társaságba alig jár, nehezen oldódik, lisztérzékeny, és jól elvan habókos anyjával meg a
hetenkénti römipartikkal. Egy napon azonban megismerkedik az életet habzsoló, vonzó
nőcsábásszal, Serge-zsel, és a férfi hatására hősünk elhatározza, véget vet a magányos
lébecolásnak, és ezentúl ő is falni fogja a nőket. Segítségül hívja a profi Serge-t.

Csak egy csók (2007)
DVD 1817
Rend.: Emmanuel. Mouret
Szereplők: Virginie Ledoyen, Emmanuel Mouret, Julie Gayet. Időtartam: 97
perc
Egy férfi kisegít egy ismeretlen nőt az utcán. A nő üzleti úton van, másnap már utaznia kell haza.
Kölcsönös közöttük a szimpátia, így a nő elfogadja az esti vacsorameghívást. Mindketten
párkapcsolatban élnek, de a kellemes és meghitt órák hatása alól nem tudják kivonni magukat.
Amikor a férfi búcsúcsókkal akar elköszönni a nőtől, az elutasítja. Nem azért, mintha nem
szeretné, csak tudja, hogy egy ártatlannak tűnő csók is meg tudja változtatni sokak életét. Hogy
meggyőzze erről a férfit, elmesél neki egy történetet, ami egy ismerősével esett meg.

A csendőr és a csendőrlányok (1982)
DVD 2808
Rend.: J. Girault, T. Aboyantz
Szereplők: Louis de Funes, Michel Galabru, Claude Gensac. Időtartam: 100
perc (Louis de Funes sorozat)
Négy csinos csendőrlányt helyeznek a San Tropez-i csendőrökhöz, s ez alaposan összekuszálja
az ott szolgálók életét. Főként Lütyő törzsőrmesterét, aki valóban komolyan veszi a szolgálatot és
egyszerűen nem tud mit kezdeni a rakoncátlankodó ifjú hölgyekkel. Az osztag tagjai sem kellően
éberek, mert a hölgyek egy szép napon sorra eltűnnek. De a legnagyobb gondot Yo jelenti, aki
egy afrikai állam elnökének lánya, mert félő, hogy eltűnéséből diplomáciai bonyodalmak
származnak. Előkerítésükre azonnal összefog a San Tropez-i csendőrség teljes állománya.

A csendőr New Yorkban (1965)
DVD 2809
Rend.: J. Girault
Szereplők: Louis de Funes, Genevieve Grad, Michel Galabru. Időtartam: 97
perc (Louis de Funes sorozat)
Nagy dicsőség érte Lütyő csendőrőrsét: ők képviselhetik Franciaországot a csendőrség
nemzetközi konferenciáján, New Yorkban. Nicole, Lütyő lánya nagyon szeretne az édesapjával
menni, de ő hallani sem akart róla, hisz még a parancsnok sem viheti magával a feleségét. Ám
amikor a csodálatos France tengeralattjáró kifut a kikötőből, már Nicole is a fedélzeten van
potyautasként. Bár többnyire sikerül elkerülni a találkozást, azért az utazás nem mentes a
bonyodalmaktól.

A csodacsapat (2012)
DVD 3877
Rend.: Olivier Dahan
Szereplők: Jose Garcia, Jean-Pierre Marielle, Franck Dubosc. Időtartam: 97
perc
Patrick Orbera ünnepelt futballsztár – volt. A sikeres pályán töltött éveket a kezdetekben még
eredményes edzői karrier követte, de napjainkra lecsúszott, lumpenné lett. Tarthatatlan életvitele,
és egy élő tévé műsorban elkövetett tettlegessége következtében egy Bretagne partjainál található
kis szigetre „száműzki”, ahol egy kilátástalan sorsú közösség küzd a tisztességtelen ingatlan
befektetőkkel a halfeldolgozó üzemük bezárása ellen. Utolsó reményük a konzervgyár
futballcsapata, amely egy véletlen folytán még versenyben van a nemzeti kupáért folyó
küzdelemben. Ha további három mérkőzésüket megnyerik, megmenthetik a szigetlakók egyetlen
bevételi forrását. A helyi halászokból álló hobbi csapat esélytelen a további küzdelmekben, csak a
csoda segíthet rajtuk. Orbera, a saját és a szigetlakók nehéz helyzetét átérezve egy hirtelen
ötlettől vezérelve elszánja magát: az utolsó nagy lehetőséget megragadva egykori pályatársait,
játékosait összeverbuválja a nemes cél érdekében.

Csokoládé (2016)
DVD 5094
Rend.: Roschdy Zem
Szereplők: Omar Sy, James Thierrée, Clotilde Hesme. Időtartam: 110 perc
A film a XIX-XX. század fordulójára kalauzol. Franciaországban ekkor a cirkusz a virágkorát érte.
A kubai Rafael Padilla az első színes bőrű volt, aki színpadra lépett, Csokoládé művésznéven:
barátjával Footit-vel a vándorcirkuszosok teljes ismeretlenségéből törtek a csúcsra. Műsorszámuk
hatalmas népszerűségre tett szert, bejárták vele az országot, mígnem Párizsban igazi
szupersztárrá váltak. A hirtelen jött vagyon és hírnév azonban megmérgezte kettejük barátságát, a
szerencsejáték és a nők rabjává váló Csokoládé pedig önálló karrierre vágyott.

Cyrano de Bergerac (1990)
DVD 1740
Rend.: Jean-Paul Rappeneau
Szereplők: Gerard Depardieu, Jacques Weber, Anne Brochet. Időtartam: 138
perc
Cyrano de Bergerac tipikus gascogne-i, kissé korpulens, torkos, nagyivó, és rettentően nagy az
orra. Kitűnik a kard- és a szóforgatásban. De nagyhangúsága, gúnyolódó kedve érzékeny lelket
takar. Szívszerelme, Roxane egy nála átlagosabb észbeli képességű férfit részesít előnyben, aki
azonban fiatal és jóképű, ráadásul Cyrano barátja. Cyrano – riválisa kérésére – csodálatos
szerelmes leveleket ír Roxane-nak, aki ezek hatására beleszeret a fiatalemberbe.

D’ Artagnan lánya (1994)
DVD 515
Rernd.: Berntrand Tavernier
Szereplők: Philippe Noiret, Sophie Marceau, Claude Rich. Időtartam: 125 perc
A legendás királyi testőrnek, D Artagnan-nak van egy lánya. Éloise szép, romantikus és merész –
mint apja egykoron. Zárdában nőtt fel, mígnem eljöttek az ifjúi évek, a lázadás, a vágyak
kiteljesítésének mohó időszaka. Zárdafőnöknője meggyilkolása után a lány tudomást szerez egy
titkos merényletről, melyet Crassac herceg és a „Vörös Hölgy” tervez a király ellen. Elindul hát
Párizsba, hogy megkeresse apját, és rábeszélje, hogy barátai – Athos, Porthos, Aramis –
társaságában álljon újra XIV. Lajos szolgálatába. A hős azonban nem nagy kedvet tanúsít az
izgalmakkal járó „lovag-szerep” iránt, így Éloise maga vág neki a veszélyes kalandnak.

Delicatessen (1991)
DVD 2247
Rend.: Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro
Szereplők: Dominique Pinon, Marie-Laure Dougnac, Laure Dougnac.
Időtartam: 95 perc
A film valahol Európában, a sötét és kísérteties jövőben játszódik. A „régi” világ és civilizáció
törvényei már nem érvényesek. Az élethez szükséges alapvető feltételek, köztük a legfontosabb,
az élelem, állandó hiánycikk. Egy bérház lakóinak élete Clapettől, az épület és a hentesbolt
tulajdonosától függ. A szomszédoknak van egy közös titkuk: az új albérlőket darált húsként
szokták érétkesíteni a hentes boltban. Egy nap Louison, a fiatal fiú, munkára jelentkezik Clapetnél.
A tulajdonos lánya, Julia, beleszeret a fiúba, és megmentése érdekében felveszi a kapcsolatot a
vegetáriánus ellenállási mozgalommal. Közeledik a végső összecsapás az embertelen Clapettel.

Derült égből család (2017)
DVD 5565
Rend.: Vincent Lobelle, Sébastien Thiéry
Szereplők: Christian Clavier, Catherine Frot, Pascale Arbillot. Időtartam: 83
perc
Mit szólnál, ha egy nap egy különös alak beköltözne a házadba, és azt állítaná, hogy Ő a Te
gyereked? Mr. és Mrs. Proiux egy este csodálkozva fedezik fel, hogy egy bizonyos Patrick az
otthonukba költözött. A furcsa idegen azt állítja, hogy csak hazatért. A házaspár legjobb tudomása
szerint nincs közös gyerekük, ugyanakkor az asszony egyből szívébe zárja a különös fiút. A
férjnek azonban cseppet sem szimpatikus az új családtag, és úgy véli, egy csalóval van dolguk.
Kisvártatva aztán újabb két taggal bővül a familia, miután Patrick bemutatja feleségét, aki nem
mellesleg várandós.

Divat a szerelem! (2015)
DVD 4590
Rend.: Jerome Cornuau
Szereplők: Fanny Ardant, Marina Hands, Éric Elmosnino. Időtartam: 100 perc
A híres divattervezőt. Aliciát elhagyja párja, ezért úgy dönt, nem fejezi be a cég régóta várt
kollekcióját. Hélénének, az asszisztensének valamit gyorsan ki kell találnia, hogy a nő új ihletet
kapjon. Ekkor kerül a képbe a kissé egyszerű, de jólelkű kertész, kinek a személyében Alicia új
múzsára
talál.

Dumas – három testőr, két szerző (2010)
DVD 3926
Rend.: Safy Nebbou
Szereplők: Gérard Depardieu, Benoit Poelvoorde, Mélanie Thierry. Időtartam:
101 perc
Mindenki tudja, hogy Alexandre Dumas ´A három testőr´ világhírű szerzője, de vajon hányan
tudják, hogy a mestermű társírója egy bizonyos Auguste Maquet? Nem sokan, mivel neve soha
nem szerepelt a könyvborítókon. Tűz és víz, extrém különcség és csöndes szorgalom ellentéte a
két ember, mégis elszakíthatatlan barátság és alkotó közösség jellemzi kapcsolatukat. Mindaddig,
amíg fel nem tűnik a színen Charlotte Desrives, a gyönyörű fiatal lány, aki börtönben sínylődő apja
kiszabadítása érdekében elbűvöli az általa Dumasnak vélt Maquet-t. Ez a kavarodás az
alkotópáros munkájára is kiható konfliktust és persze számos mulatságos jelenetet is eredményez.

Edmond Batignole (2002)
DVD 1027
Rend.: Gerard Jugnot
Szereplők: Gérard Jugnot, Jules Sitruk, Alexia Portal. Időtartam: 99 perc
1942, Párizs. Edmond Batignole visszahúzódó, konfliktuskerülő ember. Hentesüzletének egyedüli
fizetőképes ügyfelei már csak a náci tisztek maradtak. Amikor két sonka ellopásáért megvádol egy
zsidó kisgyereket, akaratlanul is felhívja rájuk a megszállók figyelmét. A családot deportálják,
Batignolék a céltudatos feleség nyomására beköltöznek az üresen maradt nagyobb házba. Egy
napon az elhurcolt család gyermeke, Simon kopog ajtajukon. A hentes kelletlenül elszállásolja, de
napokon belül egyre többen lesznek. Batignole kétségbeesetten próbál megszabadulni tőlük.
Később rájön, hogy neki magának kell kimenekítenie őket.

Egy falusi plébános naplója (1951)
DVD 5347
Rend.: Robert Bresson
Szereplők: Claude Laydu, Leon Arvel, Balpetre. Időtartam: 111 perc (Művész
Filmklub)
A francia új hullám jelentős képviselője, Robert Bresson filmje Ambicourt plébánosáról szól. A pap
egy kisebbségi érzéssel küzdő fiatalember, tele jósággal és megértéssel, aki maga is jó szóra,
szeretetre vágyik. Beteg. Nem tudja, milyen súlyos az állapota, de ha tudná, sem kímélné magát.
Bresson Delluc-díjas, katartikus hatású alkotása a vallásokat Istenhez közelíti, a nem hívőket
pedig ráébreszti a szeretet fontosságára.

Egy francia nő (1995)
DVD 2128
Rend.: Régis Wargnier
Szereplők: Daniel Auteuil, Samuel Le Bihan, Emmanuelle Béart. Időtartam: 95
perc
Louis nem sokkal házasságkötése után elmegy a háborúba. Fogolytársa hírt visz róla. Henri
bevallja Jeanne-nak, hogy mivel Louis állandóan csak róla mesélt, ő is szerelmes lett belé. A
régóta egyedül élő nő nem tud ellenállni. Mire Louis visszatér a fogságból, felesége és Henri már
együtt élnek. A család rosszallása ellenére Louis megbocsát feleségének és visszafogadja. Ikreik
születése után Berlinben telepednek le, hogy új életet kezdhessenek. Louis a szövetséges erők
katonatisztjeként teljesít szolgálatot, Jeanne pedig szépségével tovább hódít.

Egy indián Párizsban (1995)
DVD 336
Rend.: Hervé Palud
Szereplők: Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Ludwig Briand. Időtartam: 97 perc
Stephen, a zaklatott életű párizsi tőzsdeügynök meg van győződve róla, hogy az életben már
nemigen érhetik meglepetések. Váratlanul kiderül, hogy van egy fia aki a venezuelai esőerdőben
egy indián törzzsel él. Stephen valahogy túléli a túra óriáskígyós, mérges pókos kalandjait és
Párizsba hozza Mii Sikut. Párizsban az igazi kérdés: hogyan lehet szójababot eladni a tőzsdén
állandóan zuhanó árak mellett és megmenekülni az orosz maffia markából úgy, hogy közben egy
kiskorú indiánt pesztrálunk. Mimi, ha éppem kedve szottyan, az Eiffel-torony oldalán mászik
felfelé, majd az akváriumból kihalászott méregdrága díszhalakat sütögeti parázs felett a lakásuk
teraszán.

Egy kis kiruccanás (1966)
DVD 508
Rend.: Gérard Oury
Szereplők: Louis de Funes, Bourvil, Andréa Parisy. Időtartam: 119 perc
A II. világháború alatt egy angol nehézbombázót a német légelhárítás lelő Párizs felett.
legénysége ejtőernyővel menekül, de a megszállt városban mindenki őket üldözi. Egyikük a német
főhadiszállás épületén landol egy festőállványon, másikuknak az állatkertben sikerül földet érnie, a
harmadiknak pedig az Operaház tetején. A németek elől bujkáló briteket végül két, kissé kelekótya
francia, egy karmester és egy festő veszi pártfogásba. Feladatuk, hogy angol barátaikat
kijuttassák a szabad zónába. Ez azonban nem is olyan könnyű.

Egy nő vagy kettő (1985)
DVD 1709
Rend.: Daniel Vigne
Szereplő: Gérard Depardieu, Sigourney Weaver, Ruth Westheimer. Időtartam:
90 perc
Julien, a fiatal régész szenzációsnak bizonyuló leletet talál: egy kétmillió évvel ezelõtt élt nõ, a
franciák õsanyja lábszárcsontját. A világhírű amerikai paleontológus, Ms. Heffner érdeklődik a lelet
iránt. Ám a repülõtéren egy bujkálni kénytelen nõ a helyébe lép, így a francia régész magával
cipeli a fiatal és megnyerõ, ám annál rejtélyesebbnek tűnõ hölgyet. Õ azonban hamar belejön
szerepébe, még ha egy-két szituáció kissé meg is lepi a csontvázakhoz és koponyákhoz nemigen
szokott amerikait. A valójában parfümökben utazó nõ ihletet merít a régi idõk emlékeibõl, és
megkezdõdik a kusza szituációkkal, félreértésekkel és némi féltékenységgel teletűzdelt komédia.

Egy őrült pillanat (2015)
DVD 5038
Rend.: Jean-Francois Richet
Szereplők: Vincent Cassel, Francois Cluzet, Lola Le Lann. Időtartam: 101 perc
Laurent és Antoine középkorú férfiak, akik tinédzser lányaikkal indulnak együtt nyaralni. A fiatalok
cserfesek és lobog bennük a tűz, de mint kiderül, a papák se küldték még nyugdíjba a libidójukat.
Amikor Antoine lánya kikezd Laurent-tel, a nyugodt vakációnak azonnal lőttek. A férfi zavarában
azt se tudja, mire figyeljen jobban: hogy barátja nehogy észrevegyen bármit is a dologból, vagy
hogy hárítsa a szexi lány közeledését. Egyik fronton sem áll nyerésre…

Egyedül nem megy. De együtt talán sikerül (2008)
DVD 2339
Rend.: Claude Berri
Szereplők: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent Stocker. Időtartam: 97
perc
Camille egy kis, tetőtéri lakásban él Párizsban és takarítónőként keresi a pénzét. Egy szép napon
összefut a dadogós és gyámoltalan Philibert-tel, akit meghív ebédelni szegényes kuckójába és
rövid úton össze is barátkoznak. Philibert lakótársa Franck, a nőcsábász mesterszakács, aki
nagymamáján kívül egy nőt sem tisztel. Mikor pedig Philibert a betegeskedő Camille-t tágas
lakásába költözteti, egyáltalán nem nézi jó szemmel.

Elemi szerelem (2014)
DVD 4650
Rend.: Lisa Azuelos
Szereplők: Sophie Marceau, Francois Cluzet, Arthur Benzaquen. Időtartam: 81
perc
Elsa sikeres írónő. Pierre sikeres ügyvéd. Pierre tizenöt éve él boldog házasságban
családapaként. A mai napig szerelmes feleségébe, élvezi a családjával töltött időt, és a vele járó
mindennapi teendőket is. Egyik este, egy összejövetelen találkozik a gyönyörű Elsa-val, és
azonnal felforrósodik köztük a levegő, mindkettőjükben azonnal fellángol valami. Egyértelmű
vonzalmukat igyekeznek felelősen kezelni. Pierre felesége iránt érzett szerelme, és Elsa szabálya,
miszerint házas férfivel nem randizik, visszatartja őket attól, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz.
Ám amikor pár nappal később véletlenül ismét egymásba botlanak, a vonzalom rajongásba csap
át. Tovább már nem tudják titkolni, hogy elválásuk óta ott élnek egymás fantáziájában, és a
képzelet és a valóság hamarosan összemosódik számukra.

Életem NAGY szerelme (2016)
DVD 5050
Rend.: Laurent Tirard
Szereplők: Jean Dujardin, Virginie Efira, Stéphanie Papanian. Időtartam: 94
perc
Diane egy gyönyörű nő. Hogy egész pontosak legyünk, egy tündöklően gyönyörű nő. Az a típus,
aki után mindenki megfordul az utcán. Mindemellett határozott, jó humorú, briliáns ügyvéd.
Ráadásul épp most lépett ki boldogtalan házasságából, így készen áll, hogy végre
összetalálkozzon élete nagy szerelmével. Amikor az egyik este egy bizonyos Alexandre felhívja
azzal, hogy megtalálta elveszett mobilját, a beszélgetés nem várt fordulatot vesz. Alexandre egy
elragadó férfi, tökéletes úriember, és rögvest megbeszélnek egy randit. Az első találkozás
azonban nem igazán úgy sül el, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Amikor kiderül, hogy a
férfi csak 137 cm magas Diane megpróbálja legyőzni a saját, és a társadalom előítéleteit.

Életrevalók (2011)
DVD 4038, DVD 4842
Rend.: Eric Toledano, Olivier Nakache
Szereplők: Francois Cluzet, Omar Sy, Anne lee Ny. Időtartam: 112 perc
A siklóernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata, Philippe felfogadja otthoni
segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst. Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, és talán
a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két világ találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, vicces
és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen barátság lesz,
amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára.

Emlékek őrzői (2015)
DVD 5051
Rend.: Marie-Castille Mention-Schaar
Szereplők: Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant. Időtartam: 105
perc
Anne Guegen több mint egy középiskolai történelemtanár: őt valóban érdeklik a gyerekek és
szenvedélyesen szívén viseli a különböző vallású és felekezetű diákjainak a sorsát, akiket nem
csak tanítani, hanem az életre nevelni is igyekszik. Az idei osztálya még számára is különösen
komoly kihívást jelent. Az osztály érdektelensége a tananyag iránt, tiszteletlenségük tanáraik és
egymás iránt, arra készteti a tanárnőt, hogy szinte megoldhatatlan feladat elé állítsa a gyerekeket.
Benevezi őket egy középiskolai versenyre, amelynek témája: Gyerekek és tinédzserek a náci
koncentrációs táborokban. Anne minden akaraterejét és kreativitását beveti, hogy a dolgozat
megírásán keresztül felébressze a gyerekek érdeklődését és tenni akarását, hogy felfedezzék
magukban a gondolkodni képes, mindenre nyitott fiatalt.

Én, a séf (2012)
DVD 3611, DVD 4843
Rend.: Daniel Cohen
Szereplők: Jean Reno, Michaël Youn, Raphaelle Agogue. Időtartam: 82 perc
Alexandre Lagarde, a veterán sztárséf komoly konfliktusba kerül Stanislas Matterrel, az
étteremcsoport új vezetőjével. Matter arra készül, hogy lecseréli őt egy ifjú, modern séfre, aki a
molekuláris gasztronómia megszállottja, mert az sokkal jövedelmezőbb. Első lépésként elkezdi
kirúgni Lagarde csapatának tagjait. Ami még rosszabb, Lagarde kezd kifutni az ötletekből, pedig a
legnevesebb
étteremkalauz
kritikusai
bármelyik
pillanatban
feltűnhetnek
tesztelni.
Kétségbeesésében keresni kezd maga mellé valakit. Egy nap, mintha a szerencse vezérelné oda,
találkozik Jackyvel, aki az haute cuisine megszállottja. A szakmát autodidakta módon elsajátító
férfi rendkívül tehetséges, de makacs, mint egy öszvér.

Én és a mostohám (2017)
DVD 5323
Rend.: Martin Provost
Szereplők: Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet. Időtartam:
112 perc
Claire szülésznőként dolgozik, és imádja a munkáját. Egy nap hosszú idő után felbukkan életében
egy rég nem látott ismerős, Beatrice, aki édesapja egykori szeretője volt és szinte mindenben a
megfontolt és visszafogott Claire ellentéte. A különös találkozás teljesen felforgatja a nő
mindennapjait. Szembe kell néznie a régi sérelmekkel, ugyanakkor ő az egyetlen, aki támaszt
nyújthat
a
súlyos
betegséggel
küszködő
egykori
mostoha
anyjának.

Fair play (2006)
DVD 929
Rend.: Lionel Bailliu
Szereplők: Benoit Magimel, Marion Cotillard, Jereme Rener. Időtartam: 95
perc
A Fair Play-ben egy egymásra féltékeny munkahelyi közösség tagjai mérik össze erejüket. A
kirándulás csapatépítő tréningnek indul, ám hamarosan elszabadulnak az indulatok. Amikor az
ambíció, a féltékenység és a vágy kikerül a munkahelyről, és mindenki a csúcsra tör, a
végeredmény halálos lehet.

Farkasok szövetsége (2001)
DVD 2235
Rend.: Christophe Gans
Szereplők: Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Émilie Dequenne. Időtartam:
127 perc
Az 1700-as évek második felében valahol Dél-Franciaországban arról suttognak, hogy egy
titokzatos szörny garázdálkodik a környéken. Főleg asszonyokat és gyerekeket ragad el, s már
legalább száz áldozatot marcangolt szét. A király értesül a lakosság körében növekvő pánikról,
ezért odaküldi legkiválóbb katonáit, hogy keressék meg a szörnyet és végezzenek vele.

Fekete tulipán (1964)
DVD 486
Rend.: Christian Jaque
Szereplők: Alain Delon, Virna Lisi, Adolfo Marsillach. Időtartam: 105 perc
A cinikus Guillaume gróf kettős életet él a nagy francia forradalom idején; hétköznapjainak sötét
oldalát kalandorkodás és rablás tölti ki. Egyik titkos akciója során szerzett sebesülését leleplezni
kívánva felhozatja vidékről öccsét, hogy a gyógyulás idejére a világ előtt helyettesítse őt. Julien
boldogan vállalja a szerepet, mert azt hiszi, bátyja is osztozik az ő eszméiben, és az igazságért
harcol. Keserves csalódás éri azonban, mikor kiderül, hogy rokona csak a saját élvezeteire
gondol.

Felcsípve (2012)
DVD 3878
Rend.: David. Moreau
Szereplők: Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling. Időtartam: 92 perc
Alice negyvenéves, elvált divatmagazin szerkesztő, akit semmi más nem érdekel a szakmáján és
karrierjén kívül. Munkájában maximalista, de bármennyire is áhítozna egy főszerkesztői állásra,
valami hiányzik ehhez az életéből. Az a valami pedig egy férfi. Egy repülőúton azonban
megismerkedik egy nála húsz évvel fiatalabb egyetemistával, akivel sorozatos véletlenek folytán
félreérthetetlen helyzetekbe kerül. A hirtelen jött „kalandtól” viszont a munkahelyén olyan
pasifalónak kezdik látni, aki így akár még főszerkesztő is lehetne. Alice tehát kap a lehetőségen,
és a fiatal srácot afféle trendi kellékként felhasználja az áhított főszerkesztői pozíció
megszerzéséhez. Csakhogy a szerelem nem egy olyan könnyen szerkeszthető valami, mint egy
újságcikk.

A férfi, aki szerette a nőket (1977)
DVD 2691
Rend.: Francois Truffaut
Szereplők: Charles Denner, Brigitte Fossey, Nelly Borgeaud. Időtartam: 120
perc
A női lábak teremtik meg a világ harmóniáját és egységét – vallja Bertrand. Egész életében
mással sem törődött, mint hogy minél több időt tölthessen nők társaságában. A nők és a női lábak
iránti rajongása néha őrült cselekedetekre sarkallja. Például képes összetörni saját kocsiját, csak
hogy kideríthesse egy formás lábú nő lakcímét, akit az utcán látott egyszer. Bertrand nem
nevezhető nőcsábásznak vagy szoknyavadásznak: szenvedélyes érdeklődését nem pusztán a
szexuális vágy táplálja, hanem annál mélyebb csodálat a női nem iránt.

Fiatal és gyönyörű (2013)
DVD 3971
Rend.: Francois Ozon
Szereplők: Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot. Időtartam: 89
perc
A tizenhét éves Isabelle – akinek egy évét mutatja be a film – egy tökéletes, de legalábbis
teljesen átlagos család tagja. Szülei és testvére szeretik őt, mindegyikükkel jó a kapcsolata,
minden anyagi és lelki támogatást megadnak neki, amire szüksége van. Szüzessége nyaralás
során való elvesztése után mégis úgy dönt, testével fog pénzt keresni. Francois Ozon filmje egy
fiatal lány portréja, négy évszakban és négy dalban. Az első szexuális ébredésétől a szerelem
megismerésén
át
egészen
önmaga
megtalálásáig.

Fordulópont (2013)
DVD 4030
Rend.: Christophe Offenstein
Szereplők: Francois Cluzet, Samy Seghir, Virginie Efira. Időtartam: 97 perc
Yann Kermadec élete lehetőségeként elindul a Vendée Globe-on, a világ leghíresebb földkerülő
vitorlásversenyén, amelyet a szabály szerint egyedül kell teljesítenie. Kilenc nappal a rajtot
követően már vezeti a versenyt és amikor kezdené azt hinni, mindenkinek bizonyítani tudja
rátermettségét, vitorlása megsérül, s előnyét feladva a szárazföld felé kénytelen navigálni. A
javítást követően Yann a mezőny után indul és a partoktól már messze eltávolodva veszi csak
észre, hogy nincs egyedül a fedélzeten: Moussa, a szingaléz tinédzser a kikötőben fellopódzott a
hajójára. Yann-nak döntenie kell. Vagy visszafordul és szárazra teszi potyautasát, ezzel minden
esélyét elszalasztva a végső győzelemre vagy szembenéz a veszéllyel, hogy diszkvalifikálják,
mivel a verseny szabályait megszegve nem egyedül utazik a fedélzeten. A férfi a segítségnyújtás
és saját hiúsága között őrlődik.

A fösvény (1980) - feliratos
DVD 5897
Rend.: Louis de Funes, Jean Girault
Szereplők: Louis de Funes, Frank David, Hervé Bellon. Időtartam: 125 perc
Harpagon, a pénzes, özvegy nagypolgár két gyermekével, Cléante-tal és Elise-zel él. Mindkét
fiatal szerelmes, de rettegnek apjuk döntésétől, mivel Harpagon az érzelmeken alapuló
kapcsolatok helyett egyértelműen érdekházasság párti. A beteges és fösvény apa kizárólag
arannyal teli kincsesládája iránt érez múlhatatlan szenvedélyt. A fösvény Louis DE FUNÈS egyik
utolsó filmje, életművének egy különleges darabja, hiszen a főszerep eljátszása mellett
rendezőként is részt vett a forgatáson.

Francia szépség (2008)
DVD 3316
Rend.: Christophe Honoré
Szereplők: Louis Garrel, Léa Seydoux, Grégoire Leprince-Ringuet. Időtartam:
94 perc
A 16 éves Junie a tanév közepén kényszerül iskolát váltani. Egy osztályba kerül unokatestvérével,
Mathiasszal, aki bemutatja a lányt barátainak. A fiúk mind ostromolni kezdik, de ő a
legcsendesebb fiút, Ottót fogadja kegyeibe. Nem sokkal később azonban rátalál élete nagy
szerelmére Nemours, a fiatal és jóképű olasztanár személyében. A diák és tanár között lángoló
szenvedély kárhozatra van ítélve. Junie nem hajlandó átadni magát érzéseinek, megtagadja
magától a boldogságot, amely a szemében nem más, csak múló illúzió.

Gemma Bovery (2014) – feliratos
DVD 4605
Rend.: Anne Fontaine
Szereplők: Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng. Időtartam: 99
perc
Az idilli normandiai falu békés életét felkavarja a nagyvilági Gemma Bovery és férjének az
érkezése. A különös szépségű nő már pusztán megjelenésével is felhívja magára a helyi pékséget
vezető Martin figyelmét, a középkorú férfi érdeklődése pedig lassan rajongássá válik, ahogy egyre
több hasonlóságot fedez fel az asszony és Flaubert regényalakja, Bovaryné között. Martin mániája
lesz, hogy neki kell megmentenie az asszonyt, aki minden bizonnyal a tragikus hősnő sorsára jut
majd, ha ő nem lép közbe. A helyzetet bonyolítja, hogy megjelenik Gemma egykori szerelme is.
Martin tettei pedig sokszor éppen az ellenkező hatást váltják ki, mint ami a szándéka volt.

Gyerekek vagy egyebek (2008)
DVD 2232
Rend.: Pascale Pouzadoux
Szereplők: Sophie Marceau, Dany Boon, Antoine Duléry. Időtartam: 90 perc
Ariane és Hugo tíz év házasság után valami újdonságra vágynak. Úgy gondolják, érdemes
megpróbálni, milyen a másik élete: így a gyerekekkel törődő, háztartást vezető Ariane
üzletasszonyként; családfenntartó férje pedig háztartásbeliként kezdi újra életét. Mindenki
meglepetésére a kísérlet működik, még ha nem is úgy, ahogy azt elképzelték.

A gyűlölet (1995)
DVD 1625
Rend.: Mathieu Kassovitz
Szereplők: Vincent Cassel, Abdel Ahmed Ghili, Hubert Koundé. Időtartam: 95
perc
Egy rendőrökkel való összecsapás következtében a 16 éves Abdel eszméletlenül fekszik a
kórházban. A balesetet okozó zavargás során a fiú haverja, Vinz magához veszi az egyik rendőr
frissen elvesztett piszolyát, s elhatározza, hogy ha Abdel meghal, ő viszonzásul megöl vele egy
rendőrt. Mathieu Kassovitz fekete-fehérben forgatta valóságos eseményeken alapuló, felkavaró
filmjét a külvárosi fiatalok kilátástalan helyzetéről.

Halálos közellenség 1. (2008)
DVD 1969
Rend.: Jean-Francois Richet
Szereplők: Vincent Cassel, Gérard Depardieu, Cécile de France. Időtartam:
113 perc
Kifinomult bűnöző, az álcázás mestere, többszörös gyilkos. Jacques Mesrine a francia történelem
talán legismertebb gengsztere volt. Az ő nevéhez fűződnek Franciaország és Kanada legnagyobb
bankrablásai, de hírhedt tetteit különleges személyisége tette igazán emlékezetessé – már
életében legendává vált. Miután az algériai háborúból hazatér, egy rettegett bűnbanda tagjává
válik, és többször is rács mögé kerül – eközben a hatóságok és a média egyre nagyobb
érdeklődéssel figyeli ténykedését.

Halálos közellenség 2. (2008)
DVD 1970
Rend.: Jean-Francois Richet
Szereplők: Vincent Cassel, Ludvinie Sagnier, Mathieu Amalric. Időtartam: 133
perc
A második részben Jacques Mesrine már az ország legveszélyesebb bűnözője. Újabb és újabb
szenzációs gaztetekkel építi növekvő hírnevét, és az egyre provokatívabb bűntények nem
hagynak kétséget afelől, hogy végzete pokoli leszámolás keretében leselkedik rá.

Halálos szívdobbanás (2005)
DVD 3197
Rend.: Jacques Audiard
Szereplők: Romain Duris, Niels Arestrup, Aure Atka. Időtartam: 102 perc
A húszas évei végén járó Tom sötét ingatlanügyletekben nyomul, apja nyomdokain haladva. Egy
váratlan találkozás azonban ráébreszti, hogy mégsem erre hivatott, és nem szabadna elpazarolnia
zenei tehetségét. Ezért úgy dönt, hogy az ökle helyett ezentúl az ujjaival, zongoraművészként
keresi majd a kenyerét. De vajon létezik-e átjárás alvilág és művészvilág között?

Hamburger, vagyis marhakonzerv akció (1991)
DVD 840
Rend.: Jean-Marie Poiré
Szereplők: Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier. Időtartam: 107
perc
Philippe Boulier, alias Cápa, a francia titkosszolgálat szuperügynöke egy dél-amerikai
kábítószermaffia titkos fegyverszállítását készül leleplezni. Ebben kulcsszerepet szán Marie-nak, a
követségi alkalmazottnak. Csakhogy Marie kibékülése a férjével az akció szempontjából
alkalmatlan hétévégére lett kitűzve: ezért Cápa megparancsolja beosztottainak, hogy Marie férjét
valaki csábítsa el. Nem tudja, hogy a végrehajtást saját barátnőjére bízzák. A féltékeny férj is
akcióba lendül és az események szálai franciás bohósággal gabalyodnak egymásba.

A házban (2012)
DVD 4632
Rend.: Francois Ozo
Szereplők: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner.
Időtartam: 100 perc
Vigyázz, kit engedsz be a házadba! A tizenhat éves Claude úgy szeretné lenyűgözni tehetségével
irodalomtanárát, hogy beférkőzik iskolatársa életébe és otthonába, majd életükről saját
nézőpontjából ír bizarr történetet. A tanár, felismerve a fiú egyedülálló személyiségét és írás iránti
fogékonyságát, egyre nagyobb lelkesedéssel vesz részt maga is a cselekmény alakulásában.
Tanácsaival lassan közös történetté formálják az eseményeket, amelyek azonban hamar
kontrollálhatatlanná válnak, s a fiú gondolatai veszedelmes irányba kezdik alakítani a család és
tanára hétköznapjait is.

A házmester (2014) – feliratos
DVD 4611
Rend.: Pierre Salvadori
Szereplők: Catherine Deneuve, Gustave Kervern, Féodor Atkine. Időtartam: 97
perc
Antoine egy rock zenekar tagja, akit egy nap teljesen váratlanul ér utol a depresszió. A kiégett
zenész kilép addigi életéből, és hirtelen ötlettől vezérelve elvállalja egy társasház házmesteri
állását. Kezdetben idegenül mozog új munkakörében, ám egy idő után nyugalmat talál a kukák
tologatása, a posta válogatása és az udvar sepregetése során. Lassanként a lakókkal is
megismerkedik: barátra lel a félrecsúszott ex-focista, valamint egy frissen visszavonult, de
megállni képtelen asszony, Mathilde személyében. A lakók egyre jobban megszeretik a különc
Antoine-t, aki hol egy épület makett, hol egy kutya számára nyújt menedéket gondnoki lakásában,
és még arra is időt fordít, hogy futórózsákat szerezzen az udvar vidámabbá tételére. Saját
magával és depressziójával azonban továbbra sem tud szembenézni, bár tisztában van vele, ez
egy nap elkerülhetetlenné válik.

Hercule & Sherlock : állati jó nyomozók (1996)
DVD 5901
Rend.: Jeannot. Szwarc
Szereplők: Christophe Lambert, Richard Anconina, Philippine Leroy-Beaulieu.
Időtartam: 86 perc
Antoine-t, a marseille-i alvilág egyik nagymenőjét rács mögé dugják. Míg szabadulására vár, két
lökött emberét, Vincent-t és Brunót bízza meg azzal, hogy lopják el a vámőrség hamispénzkeresésre idomított kutyáit: Hercule-t és Sherlockot, Antoine ugyanis a letartóztatása közben
elvesztette álbankókat rejtegető dobozát, pedig nagy szüksége lenne rá. Az elsőre rutinmunkának
tűnő feladatot balfék hőseink végre is hajtják, azonban egyetlen dologgal nem számolnak: az
intelligens kutyák túljárva az eszükön folyamatosan a leghihetetlenebb helyzetekbe és balhékba
rángatják bele őket.

Hidegzuhany (2005)
Rend.: Anthony Cordier

DVD 2575

Szereplők: Johan Libereau, Salome Stevenin, Pierre Perrier. Időtartam: 102 perc (Modern
klasszikusok)
A 17 éves Michael érettségire készülő sikeres kamasz, a dzsúdócsapat kapitánya. Minden
rendben is lenne, ha a családja nem küszködne súlyos anyagi problémákkal, és ha nem kellene
gyönyörű menyasszonyán Vannessán osztozkodnia az újonnan érkezett Clément-el, akinek
gazdag édesapja a dzsúdócsapat első szponzorává lép elő. Három kamasz rekeszizmokat nem
kímélő, mégis szívszaggató története boldogságról, viszontagságról, szerencséről, katasztrófáról
és szexről.

Homok alatt (2000)
DVD 927
Rend.: Francois Ozon
Szereplők: Charlotte Rampling, Bruno Cremer, Jacques Nolot. Időtartam: 92
perc
Marie, a párizsi egyetem angol irodalom professzora és férje, Jean évtizedek óta kiegyensúlyozott
kapcsolatban élnek, nyaraikat mindig délnyugat-francia tengerparti házukban töltve. Egy nap a nő
a parton napozik, a férfi pedig elmegy úszni, és többé nem tér vissza. Hova tűnt? Megfulladt vagy
elment örökre? Marie nem képes elfogadni a tényt, úgy tesz, mintha férje ott lenne vele. Visszatér
Párizsba, de csak akkor kezdenek el változni a dolgok, amikor találkozik egy könyvkiadóval és
viszonyt kezd vele.

Horgász a pácban (1958)
DVD 1885
Rend.: Yves Robert
Szereplők: Louis De Funes, Noelle Adam, Duvalles Armontel. Időtartam: 87
perc
Blaireau a környék rettegett orvgazdája – legalábbis a polgármester és csatlósai szerint, akik mit
sem tudnak arról, hogy a furfangos vadorzó látja el az egész falut minden jóval: hallal és vaddal,
no meg tojóval. Az öregek mindent megtesznek, hogy nyakon csípjék Blaireau-t, de a ravasz
vadász mindig egy lépéssel üldözői előtt jár, s még a legszorultabb helyzetből is kisasszézik,
ahogy azt kell.

Huszár a tetőn (1995)
Rend.: Jean-Paul Rappeneau
Szereplők: Juliette Binoche, Olivier Martinez. Időtartam: 127 perc

DVD 1741

A film története 1832-ben kezdődik. A dél-franciaországi Provence-ban teljes az anarchia: dühöng
a kolerajárvány, mindenütt temetetlen holttestek hevernek. Angelo, az ifjú olasz forradalmár a
bécsi titkos rendőrség elől menekül Aix-en Provence-ban. Miután a helybeliek meggyanúsítják,
hogy megmérgezte a kutakat, a házak tetején keres menedéket. Önfeláldozóan menti a még
menthetőket egy idős orvostól tanult módszer segítségével. Útközben találkozik a gyönyörű
fiatalasszonnyal, Pauline-nal, aki eltűnt férjét keresi, így együtt folytatják kalandos útjukat. Angelo
beleszeret a fiatalasszonyba, érte minden áldozatra kész.

Igen, akarom? (2006)
DVD 2329
Rend.: Eric Lartigau
Szereplők: Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont. Időtartam:
90 perc
Luis boldog, kiegyensúlyozott agglegény. Esze ágában nincs megházasodni, mígnem egy szép
napon a családi tanács - anyja és öt nővére! – úgy határoz, hogy nincs mese, Luis-nak oltár elé
kell vinnie valakit. A férfi színleg beleegyezik, azonban nem menyasszonyt, hanem cinkostársat
keres. Erre a célra tökéletesen megfelelne Emma, ám őt sem ejtették a fejére, és szeretne
hasznot húzni az ál-házasságból.

Így jártam a mostohámmal (2015)
DVD 4775
Rend.: Julie Delpy
Szereplők: Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste. Időtartam: 96 perc
A munkamániás Violette folyton aggódik valamiért. Nyaralás közben megismerkedik Jean-Renevel, aki mindenben a nő ellentéte. A kezdeti konfliktusok után teljesen egymásba habarodnak,
minden szép és jó, mígnem Violettenek be kell mutatnia új párját fiának. Lolo azonban nem
lelkesedik anyja új párjáért, mindent megtesz, hogy lejárassa a leendő mostohaapját.

Indokína (1992)
DVD 5603
Rend.: Regis Wargnier
Szereplők: Catherine Deneuve, Vincent Perez, Jean Yanne. Időtartam: 145
perc
A történet Indokínában, Franciaország gyarmati uralmának utolsó éveiben játszódik. Egy
egyedülálló francia nő az egyik ültetvényen saját lányaként nevel fel egy vietnámi hercegnőt.
Életük akkor vesz drámai fordulatot amikor mindketten ugyanabba a francia katonatisztbe
szeretnek bele. Indokína a másság, a misztérium, a gyarmati hatalom, a tragédia és a
regényesség megtestesítője. A Távol-Kelet egzotikus illatai, a ritka örömök felfedezése, a létezés
nagy kérdései, a végtelenbe vezető út, ahol minden megtörténhet.

Intim vallomások (2004)
DVD 455
Rend.: Patrice Leconte
Szereplők: Fabrice Luchini, Sandrine Bonnaire, Anne Brochet. Időtartam: 104
perc
Anna egyszer véletlenül nem a megfelelő ajtón nyit be, és így házasságának problémáit egy
pénzügyi tanácsadónak tárja fel. Faber nem tudja összeszedni a bátorságát, hogy bevallja az
igazságot. A „rendelések” folytatódnak: és ahogy egyik beszélgetés követi a másikat, furcsa rítus
alakul ki a két ember között. William teljesen a fiatal nő hatása alá kerül, és elbűvöli a tény, hogy
olyan titkokat tud meg, amelyeket soha még férfi nem hallhatott. Ahogy egyre jobban és jobban
belebonyolódnak ebbe a furcsa kapcsolatba, Anna és William azon kapják magukat, hogy
kérdések merülnek fel bennük addigi életükkel, szeretteikkel kapcsolatban.

Isten hozott az Isten háta mögött (2008)
Rend.: Dany Boon
Szereplők: Ked Merad, Dany Boo, Zoé Félix. Időtartam: 102 perc

DVD 2668

Philippe Abrams középvezető postai alkalmazott. Felesége, Julie egy idő óta rosszkedvű és
elégedetlen, úgy gondolja, hogy egy riviérai állomáshely tenne csak jót romló kedélyének. Férje
mindent elkövet, hogy teljesítse felesége kérését, de egy ostobaság miatt nem délre, hanem a
távoli északra helyezik. Philippe rettenetesen elkeseredik, de hamar bebizonyosodik, hogy az
északkal kapcsolatos összes előítélete helytelen, és Bergues, az új állomáshelye egyáltalán nem
hasonlít a pokolhoz.

Isten nagy, én kicsi vagyok (2001)
DVD 5416
Rend.: Pascale Bailly
Szereplők: Audrey Tautou, Edouard Baer, Julie Depardieu. Időtartam: 98 perc
Michele alig húszéves ízig-vérig párizsi diáklány, akinek a jelek szerint épp most siklott ki az élete.
Persze nem vészesen, bár ő azt írja naplójában: húszéves vagyok és elrontottam az életem.
Pedig Michele csak annyira van nehéz helyzetben, mint bármelyik kamaszlány, aki éppen egy
szakításon van túl, valamint nem nagyon tudja, mit kezdjen jövőjével. Bár ez sem teljesen igaz,
hiszen Michele folyamatosan modellkedik, és éli a párizsi ifjak aranyéletét, elmélyül a vallásokban
és ismét szerelmes lesz.

Ízek palotája (2012)
DVD 3632
Rend.: Christian Vincent
Szereplők: Catherine Frot, Jean D’Ormesson, Hippolyte Girardot. Időtartam:
95 perc
Hortense szülővárosa, Perigord híres séfe – mégis meglepődik, mikor a köztársasági elnök
személyes szakácsává kérik fel. Minden ételért neki kell felelősséget vállalnia, s míg az Elyséepalota fantasztikus élettereit rója, embert próbáló ízelítőt kap a politika és hatalom fajsúlyos,
mindent átszövő, intrikus világából. Míg ő elszántan törekszik a tökéletes ízkombinációk
létrehozására, a körülötte lévők hol féltékenységtől, hol törtetéstől áthatva állítanak csapdákat,
hogy kimozdítsák irigyelt helyzetéből.

Jákob rabbi kalandjai (1973)
DVD 640
Rend.: Gerard Oury
Szereplők: Louis de Funes, Suzy Delair, Claude Giraud. Időtartam: 90 perc
(Louis de Funes gyűjtemény)
Victor, a tősgyökeres francia rágógumigyáros és megátalkodott fajgyűlölő lánya esküvőjére
igyekszik péntek este, de dugóba kerül. Napnyugtakor megkezdődik a szombat, ezért zsidó
sofőrje nem hajlandó tovább fuvarozni őt. Az agresszív gyárost ezután egy arab terroristagyanús
illető ejti túszul, és kényszeríti, hogy rabbinak öltözve Párizs zsidó negyedébe menjen az esküvő
helyett. Ott kiderül, hogy nem is olyan nehéz olvasni a tórát, a zsidó tánc sem túl bonyolult, és a
rabbi-teendőket is egész könnyű ellátni, ha sok barátságos ember segít.

Jöttünk, láttunk, visszamennénk (1993)
DVD 2297
Rend.: Jean-Marie Poiré
Szereplők: Jean Reno, Christian Clavier, Valerie Lemercier. Időtartam: 107
perc
Az Úr 1126-ik esztendejében Franciaország királya a hős Godefroy lovagot várgróffá nevezi ki,
egyúttal nőül adja hozzá a bájos hercegkisasszonyt. A lovag indul, hogy kellően üdvözölje
jegyesét. Szerencsétlenségére azonban útba ejti a Malcombe-i erdőt, ahol elfogja a
főboszorkányt. A boszorkány átkának szörnyű következményeit (medvének nézve megöli a leendő
apósát) semmissé akarja tenni. A varázslatba hiba csúszik, a lovag és a szolgája nem a múltba,
hanem a számukra rendkívül különös XX. század kellős közepén találja magát, ahonnan nehéz a
visszaút.

Jöttünk, láttunk, visszamennénk 2. Időalagút (1998)
DVD 2298
Rend.: Jean-Marie Poiré
Szereplők: Jean Reno, Christian Clavier, Muriel Robin. Időtartam: 107 perc
Godefroy de Montmirail lovag ismét vissza kell térnie a jelenbe. Az időkaput nem csukták be
maguk után. A legnagyobb baj, nem léphet frigyre hercegkisasszonyával, ha nem kerül elő a féltve
őrzött ereklye, amely a család termékenysége fölött hivatott őrködni. A hűséges fegyverhordozója,
Jacquoille helyett annak mai leszármazottja tért vele vissza tévedésből a középkorba. Rendbe kell
hozni a megkavarodott történelmet, viszont a fegyverhordozónak esze ágában sincs visszamenni.

Jöttünk, láttunk, visszamennénk 3. : a forradalom (2016)
DVD 4940
Rend.: Jean-Marie Poiré
Szereplők: Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc. Időtartam: 105 perc
A legendás időutazós vígjátéksorozat eddigi legőrültebb fejezetében Godefroy, a rettenthetetlen
lovag és hűséges fegyverhordozója, Jacques-Foches a francia forradalom kellős közepén találják
magukat. Mielőtt felocsúdhatnának, a két eltévelyedett világjáró máris Jacques-Foches egyik
leszármazottjába, Jacques Focheaux-ba botlik, aki Napóleon Bonaparte tanácsadójaként egyből
guillotine alá akarja küldeni hőseinket és Godefroy utódait is, akik pökhendiségükkel húzták ki a
gyufát. A hős lovag azonban nem fogja ölbe tett kézzel nézni, hogy a földijeit megrövidítsék egyegy fejjel, és a maga módján, de azonnal akcióba lendül.

Jules és Jim (1962)
DVD 291
Rend.: Francois Truffaut
Szereplők: Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre. Időtartam: 102 perc
(Truffaut gyűjtemény)
A Jules és Jim története az I. világháború előtt és után játszódik és a sztori középpontjában két
fiatal diák áll: az osztrák Jules és a francia Jim. Mindketten végzetesen beleszeretnek a gyönyörű,
ámde kissé öntörvényű Catherine-be. A húsz évet felölelő kapcsolatuk során egyik férfi sem tudja
függetleníteni magát a lány végzetes vonzerejétől, és bár szerelmi háromszögük szenvedélyes és
viharoktól sem mentes, a két barát éveken át megőrzi egymás iránt érzett felelősségét. Ezen a
helyzeten már csak Catherine tud változtatni, méghozzá drasztikus módon.

A kaktusz (2005)
DVD 1026
Rend.: Gérard Bitton, Michel Munz
Szereplők: Clovis Cornillac, Pascal Elbé, Pierre Richard. Időtartam: 90 perc
Sami tipikus hipochonder. Ha hall valami új betegségről, azt rögtön beképzeli magának. 15 éves
kora óta egyetlen barátja, Patrick nyakán él, akinek bűntudata van egy gyerekkori sí baleset miatt.
Mivel azonban időközben Patrick jól fizető állást és csinos feleséget is szerzett, állandóan
nyavalygó cimborája egyre inkább a terhére lesz. Mielőtt azonban meg tudna szabadulni tőle,
Sami egy félreértés miatt azt kezdi hinni, hogy halálos betegséget diagnosztizáltak nála és csak
három hónapja van hátra. Az addig visszahúzódó férfi ezért elhatározza, hogy nem köt többé
kompromisszumokat, hanem kiéli magát, csajozni fog és világot lát.

Káposztaleves (1981)
DVD 5898
Rend.: Jean Girault
Szereplők: Louis de Funes, Jean Carmet, Jacques Villeret. Időtartam: 98 perc
(Louis de Funes gyűjtemény ; 5.)
Claude és Francis, a két falusi parasztember, vagy ahogy lakóhelyükön szólítják őket Puklis és
Kló, nem örvendenek túl nagy népszerűségnek, hála otromba és ostoba tréfáiknak. Amikor éppen
vidám szellentő bajnoksággal múlatják idejüket, elementáris elektromos vihar szabadul el
villámlásokkal kísérve. Mindezt egy furcsa földönkívüli lény látogatása követi, aki hatalmas
űrhajójával a veteményesben landol. Az idegen viszonylag barátságos és hamarosan a két öreg
házi káposztalevesének igazi rajongójává válik...

Kémnők (2008)
DVD 2239
Rend.: Jean-Paul Salomé
Szereplők: Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain. Időtartam: 113
perc
1944 májusa. Louise, a francia ellenálló Londonba menekül férje halála után, ahol a Churchill által
irányított speciális egység, a SOE soraiba lép. Azonnal megkapja első megbízatását, egy angol
ügynök megszöktetését, aki a németek kezére került, miközben a normandiai partraszállás terveit
készítette elő. A férfi még nem vallott, de szorít az idő. Louise első feladata egy különleges női
kommandó felállítása. A toborzáshoz minden eszköz megfelel: hazugság, zsarolás, büntetés
elengedése. Beszervezi Suzy-t, a kabarétáncost, aki a csábításban jeleskedik; Gaëlle-t, a
vegyészt, a robbanószerek szakértőjét; és Jeanne-t, a prostituáltat, aki hidegvérrel képes gyilkolni.

Két nap az élet (1964) – feliratos
DVD 1627
Rend.: Henry Verneuil
Szereplők: Jean-Paul Belmondo, Catherine Spaak, Georges Géret. Időtartam:
119 perc
A történet 1940 júniusában, a dunkerque-i csata idején játszódik. A német megszállók
menekülésre késztetik a Franciaországban állomásozó brit csapatokat. A közelgő német
haderővel ezért az egyik közeli partszakaszon visszavonulásra várakozó francia haderő veszi fel a
harcot. Véres összecsapások kezdődnek, amelynek rengeteg ártatlan helybéli is áldozatául esik, a
fiatal Jeanne azonban ennek ellenére sem hajlandó evakuálni. Időközben négy, csapatától
elszakadt francia katona is próbál megmenekülni a halál torkából. Egyikük, Julien összebarátkozik
a vonzó és magányos lánnyal.

Ki ölte meg újra Pamela Rose-t (2012)
DVD 4112
Rend.: Kad Merad, Olivier Baroux
Szereplők: Olivier Baroux, Kad Merad, Omar Sy. Időtartam: 94 perc
Miután a bornsville-i sheriffet arról tájékoztatják, hogy valaki ellopta Pamela Rose koporsóját,
Douglas Riper, FBI ügynök lehetőséget kap arra, hogy újra felvegye volt partnerével, Richard
Bullit-tal a kapcsolatot, akivel egy évekkel ezelőtti szerencsétlen incidens során rúgta össze a port
egy nő és egy oldtimer Renault Fuego miatt. A két öreg sztárügynök, akik inkább hulló csillagnak
számítanak manapság, újra összefognak, hogy felderítsék a halottgyalázási ügyet anélkül, hogy
rájönnének, valójában egyenesen az egyik haragosuk csapdájába rohannak. Még csak azt sem
sejtik, hamarosan egyedül ők szereznek tudomást arról, hogy az Egyesült Államok női elnökét
valaki orvul meg akarja gyilkolni. És mindez csupán a kezdet…

Kifulladásig (1960)
DVD 2454
Rend.: Jean-Luc Godard
Szereplők: Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Liliane David. Időtartam: 87
perc
Michel Poiccard, a kisstílű gazember egy autólopás után lelövi az őt üldöző motoros rendőrök
egyikét és elmenekül. Párizsban találkozik amerikai barátnőjével, akinek ismét a szeretője lesz.
Meggyőzi a lányt, hogy tartson vele Olaszországba. Ám a rendőrség felfedezi a gyilkos
személyazonosságát és a nyomában van.

Kipörgetve (2016)
DVD 5336
Rend.: Antonio Negret
Szereplők: Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas. Időtartam: 90 perc
Luxusautókkal a francia Riviérán száguldozni király dolog. Andrew és Garrett Foster testvérek és
tolvajok, méghozzá a legjobbak. Megbízást kapnak, hogy lopjanak el egy gyönyörű és több millió
eurót érő Bugattit a festői Dél-Franciaországban élő helyi maffiafőnöktől, ám egy váratlan baki
folytán a nyerő párost tetten érik. A feldühödött tulajdonos arra utasítja a srácokat, hogy fújják meg
ősellensége legnagyobb becsben tartott trófeáját, egy 1962-es Ferrari 250 GTO-t, különben az
életükkel kell fizetniük a ballépésük miatt. A Foster tesók erre egy olyan tuti tervet eszelnek ki,
amivel nem csak a menő járgányt szerezhetik meg, de a francia gengszternek is keresztbe
tehetnek.

A kis Nicolas nyaral (2014)
DVD 4331
Rend.: Laurent Tirard
Szereplők: Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant. Időtartam: 94
perc
Itt az iskolaév vége és elérkezett a hőn áhított nyári vakáció ideje. Nicolas szüleivel és nagyijával a
tenger felé veszi az irányt, és egy kis tengerparti szállodába költöznek a nyár idejére. A kisfiú nem
vesztegeti idejét, sec-perc alatt új barátokra tesz szert. Természetesen akad egy lány is, Isabelle,
aki képes olyan boci szemekkel követni őt, hogy a felnőttek már egy jövőbeni esküvő képét
vizionálják. Nicolas egy picit meg is ijed a kötelezettségek gondolatától, szerencséjére ott vannak
neki újdonsült barátai, hogy kihúzzák a pácból, s persze még nagyobb galibába keverjék.

Klein úr (1976)
DVD 1647
Rend.: Joseph Losey
Szereplők: Alain Delon, Jeanne Moreau, Francine Berge. Időtartam: 123 perc
Párizs, 1942. Robert Klein igazán nem panaszkodhat életére a németek által megszállt
Franciaországban. Jól berendezett lakása, szeretője és virágzó üzleti vállalkozása van. Mivel a
francia kormány törvényei diszkriminálják a zsidókat, olcsó áron jut hozzá értékes művészeti
alkotásokhoz. Kényelmes élete egy szempillantás alatt összeomlik amikor kiderül, hogy létezik egy
másik Robert Klein is Párizsban, aki zsidó származása és különc viselkedése miatt a figyelem
középpontjába került. A rendőrség viszont összetéveszti a két Kleint és nyomozni kezd a
műkincskereskedő után.

Kóristák (2004)
DVD 1941
Rend.: Christophe Barratier
Szereplők: Gerard Jugnot, François Berleand, Kad Merad. Időtartam: 99 perc
1949. Franciaország. Clément Mathieu, a munkanélküli zenetanár elvállal egy felügyelő-tanári
állást egy nehezen kezelhető gyerekek számára fenntartott nevelőintézetben. Az igazgató,
Monsieur Rachin által bevezetett és alkalmazott kemény, rideg nevelési módszerek megdöbbentik
az új tanárt. A zene varázsának és a közös éneklésnek köszönhetően azonban Mathieu-nek
sikerül megváltoztatnia a gyerekek hétköznapjait.

Ködös utak (1938) – felirtaos
DVD 1628
Rend.: Marcel Carné
Szereplők: Jean Gabin, Michele Morgan, Michel Simon. Időtartam: 91 perc
A lírai realizmus mesterművének tartott film egyik hőse Jean, a dezertál a francia hadseregből, ési
egy kikötői kocsmában próbál elrejtőzni, mielőtt végleg elhagyná az országot. A környéken igen
sajátos figurákba botlik, akik közül egy jószándékú csavargó még segíteni is próbál rajta. Itt
ismerkedik meg a szép fiatal lánnyal, Nellyvel is, akivel egymásba szeretnek, miközben a lány
életét megkeseríti Zabel nevű pártfogója. Jean már venezuelai útját tervezi, és az új szerelem az
életkedvét is meghozta, akegyetlen sors közbeszól.

Körberajzolva (2013)
DVD 4607
Rend.: Jean-Paul Salomé
Szereplők: Francois Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-Baptiste.
Időtartam: 104 perc
A negyvenéves Jean jobb napokat látott színész, aki eljutott élete mélypontjára. Végső
elkeseredésében élete legbizarrabb munkáját vállalja el: rendőrségi helyszínelésekre ugrik be, a
holttest megformálójaként segítve a nyomozók munkáját. A maximalista, éppen ezért nehéz
természetű férfi hamar túllép a hatáskörén. A rendőrség hagyja, hogy segítsen nekik egy furcsa
gyilkosságsorozat utáni nyomozásban a Megève síparadicsomában, ezzel azonban Jean nem
csak egy bájos lány és a helybéliek, de a gyilkos figyelmét is magára vonja.

A közös szenvedély (2013)
DVD 4395
Rend.: Frédéric Auburtin
Szereplők: Gérard Depardieu, Sam Neill, Tim Roth. Időtartam: 110 perc
Néhány, a labdarúgást szenvedélyesen szeret eltökélt szakember a 20. század elején összefog
egy közös cél érdekében; hogy létrehozzák a Nemzetközi Labdarúgószövetséget, a FIFA-t. A
kezdeti ambícióik mellett a nehézségek ellenére is kitartva, a legendás Jules Rimet vezetésével
erőfeszítéseik nyomán 1930-ban megrendezésre kerül az első labdarúgó világbajnokság
Uruguayban, és útjára indul egy olyan sikertörténet, amely a világ legismertebb sportjává teszi a
labdarúgást. A közös szenvedély izgalmas és fordulatos, néhol krimibe hajló módon, három jelents
elnöke, Jules Rimet, Joao Havelange és Sepp Blatter kiemelked, és a szövetség jövőjét nagyban
meghatározó munkásságán keresztül mutatja be, hogy a FIFA miként lett világméret szervezet, és
milyen áldozatok árán kerültek négyévente – 1942-t és 1946- ot leszámítva – megrendezésre a
labdarúgó világbajnokságok, rajongók százmillióinak kedvenc sporteseménye.

A külváros mélyén (2012)
Rend.: David Charhon
Szereplők: Omar Sy, Laurent Lafitte. Időtartam: 96 perc

DVD 4025

Párizs egyik rosszhírű külvárosi negyedében, Bobignyban egy reggel a járókelők holttestet
találnak a kukák között. Az áldozat egy párizsi „nagykutya”, Jean-Éric Chaligny felesége. A
nyomozásba két, egymástól gyökeresen különböző férfi kezd. Az egyik Ousmane Diaktié, egy
Bobigny-ból való színesbőrű rendőrhadnagy, a másik pedig a párizsi bűnügyi rendőrség
kapitánya, az úrifiús allűrökkel rendelkező Francois Monge. Ousmane kideríti, hogy a meggyilkolt
nő szerencsejáték-függő volt és hatalmas tételekben játszott egy zártkörű klubban, Bobigny-ban.
A belvárosi és a külvárosi nyomozó eltérő utat választanak: mindketten a saját módszerükkel és
saját temperamentumuk szerint vágnak bele a „közös” munkába, ami nagyon sok konfliktus
forrása lesz.

A küzdők (2014) – feliratos
DVD 4640
Rend.: Thomas Cailley
Szereplők: Adele Haenel, Kévin Azais, Antoine Laurent. Időtartam: 98 perc
A tinédzser Arnaud nyáron besegít a család asztalos vállalkozásába. Az egyik ügyfélnél
ismerkedik meg a nagyszájú és csodaszép Madeleine-nel, akinek magabiztossága egyszerre
lenyűgözi és rabul ejti a fiút. Amikor a lány katonai kiképzőtáborba megy, ő is csatlakozik, még
nem sejtve, szerelme milyen veszélybe sodorja ezzel. A küzdők a mindent elsöprő tiniszerelem
krónikája, mely azonban jóval túlmutat az egyszerű nyári románcon.

La Fontaine, a mesemondó (2007)
DVD 2383
Rend.: Daniel Vigne
Szereplők: Lorant Deutsch, Philippe Torreton, Sara Forestier. Időtartam: 100
perc
1661-ben Fouquet, a király mindenható főtanácsosa, tömlöcbe kerül az álnok Colbert parancsára,
így az ifjú XIV. Lajos immár minden hatalmat a saját kezébe összpontosíthatott. Miközben minden
rangú és rendű művészféle rohan, hogy örök hűségéről biztosítsa az isteni uralkodót, egyetlen
ember emel szót a bukott főméltóság mellett, mégpedig Jean de La Fontaine, a költő. Colbert
megfogadja: ha törik, ha szakad, móresre és alázatra tanítja a lázadót. Ám La Fontaine sem
akkor, sem később, dacára minden nyomorúságának, nem enged az elveiből. Pénztelenül is
ellenáll, szórakozik, figyel, írja a Meséket, és gyilkos gúnyiratait a despota és dekadens rendszer
ellen.

Largo Winch. Az örökös (2008)
DVD 2302
Rend.: Jerome Salle
Szereplők: Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki imanoljoviv. Időtartam:
108 perc
A milliárdos Nerio Winch a tengerbe fulladt. Halálának módja nagyon gyanús, főleg, ha tudjuk,
hogy ő volt a hatalmas és szerteágazó W-csoport alapítója és főrészvényese. Ki örökli ezt a
vállalatbirodalmat? Nerionak „hivatalosan” nem volt családja, fiát, Largo-t harminc éve fogadta
örökbe egy boszniai árvaházból. A probléma csak az, hogy az ifjú örökös éppen egy amazóniai
börtönben ül (Brazília). Drogkereskedéssel vádolják, ő az ártatlanságát hangoztatja. Neriot
meggyilkolták, Largot börtönbe zárták: lehet, hogy mindkét esemény része egy nagy
összeesküvésnek, amelynek célja a Winch-birodalom megszerzése?

Lol – zűrös kamaszok (2008)
DVD 3542
Rend.: Lisa Azuelos
Szereplők: Sophie Marceau, Christa Theret, Jocelyn Quivrin. Időtartam: 99
perc
Lola, kit mindenki csak Lolnak hív, 15 éves. Szülei elváltak, édesanyjával él, s életében először
támad fel benne a fiúk és a szerelem iránti csillapíthatatlan érdeklődés. Anne nehezen veszi lánya
változását, hiszen életükbe visszafordíthatatlanul épül be a testékszerek, az okostelefonok, az
állandó csetelés, a fű, a megszokhatatlan zene és az értelmezhetetlen sms-es rövidítésekkel teli
beszéd. Helyzetüket bonyolítja, hogy a volt férj ismét feltűnik a színen, mindkettőjükben érzelmi
vihart kavarva. Anya és lánya végtelenül vicces, sokszor ismerősnek érzett helyzetekbe keveredik,
míg végül lassan elfogadják, hogy már semmi sem lehet olyan, mint régen.

Lőj a zongoristára! (1960)
DVD 293
Rend.: Francois Truffaut
Szereplők: Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger. Időtartam: 80 perc
(Truffaut gyűjtemény)
A történet főhőse Charlie Kohler, az egykoron ünnepelt koncertzongorista, aki most egy füstös
lebújban zenél. Múltja sötét árnyékként kísér(t)i őt, bár a pincérnő szerelmes belé, ő maga sosem
tudja megbocsátani és elfeledni egykori felesége hűtlenségét. Élete gyökeres fordulatot vesz,
mikor bátyja egy napon besétál a bárba két gengszter társaságában. A látszólag ártalmatlan
zongoristáról kiderül, hogy mindenre képes. Alaposan belekeveredik egy bűntény szövevényes
láncolatába, amelynek se vége, se hossza.

Lucy (2014)
DVD 4470
Rend.: Luc Besson
Szereplők: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik. Időtartam: 86
perc
A mit sem sejtő Lucy-t barátja arra kéri, hogy szállítson le egy aktatáskát egy helyre, ahol aztán
túszul ejti őt a könyörtelen Mr. Jang. A gengszter emberei egy szintetikus kábítószert tartalmazó
tasakot operálnak a lány hasába, és arra kényszerítik, hogy csempéssze át a határon. A tasak
megsérül, a szer a szervezetébe kerül, minek hatására Lucy emberfeletti tulajdonságra tesz szert.
A lány Samuel Norman professzorhoz fordul segítségért, aki több évtizede foglalkozik az emberi
agy és a benne rejlő lehetőségek feltérképezésével, és ő az egyetlen, aki meg tudja válaszolni,
hová vezet mindez. Korábbi fogva tartóival a nyomában Lucy hamarosan menekültből üldözővé
válik, és olyan harcossá fejlődik, amely emberi ésszel már-már felfoghatatlan.

Madame (2017)
DVD 5434
Rend.: Amanda Sthers
Szereplők: Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma. Időtartam: 88 perc
Anne és Bob bízva abban, hogy így talán új színt vihetnek megfásult házasságukba, a romantikus
Párizs egy mesés kastélyába költözik. Miközben az első nagyszabású, fényűző vacsorát tervezik,
a ház úrnője észreveszi, hogy mindössze tizenhárom teríték van az asztalon, ez pedig rossz
ómen. Éppen ezért megkéri a szobalányt, Mariat, hogy erre az estére változzon át egy tehetős
spanyol úrnővé, és igyekezzen jó benyomást tenni a többi vendégre. Az alakítás olyan jól sikerül,
hogy egy dúsgazdag vendég azonnal beleszeret a kissé ügyetlen ám csupa szív nőbe.

Magas szőke férfi felemás cipőben (1972)
DVD 2303
Rend.: Yves Robert
Szereplők: Pierre Richard, Mireille Darc, Jean Rochefort. Időtartam: 86 perc
A titkosszolgálat főnőke meg akar szabadulni egy beosztottjától, aki a tisztségére pályázik. Ezért
azt állítja az ártatlan muzsikusról, Francoisról, hogy ellenséges sztárügynök, és ráuszítja kollégáit.
Francois persze mit sem sejt az egészből, s egy holdkóros biztonságával botladozik a zűrzavaros
helyzetek forgatagában. Valahogy mindig sikerül kikeverednie minden veszedelemből, míg üldözői
halomra gyilkolják egymást. Sőt még a szép kémnő, Christine is beleszeret.

A magas szőke férfi visszatér (1974)
DVD 2304
Rend.: Yves Robert
Szereplők: Pierre Richard, Mireille Darc, Jean Bouise. Időtartam: 76 perc
Perrin Rióba távozott a ráállított kémnővel, Christine-nel. Közben Cambrai kapitány azt a feladatot
kapja, hogy derítse ki Milan rejtélyes halálának okát. A kapitány és az egykori miniszter Toulouse
ezredes fejét követeli. A magas szőke férfi felbukkanása további kérdéseket vet fel. Nevezetesen
azt, hogyan lehetne feltűnésmentesen megszabadulni tőle és barátnőjétől. Valamint azt, hogyan
lehet eltemetni valakit, aki él, és feltámasztani valakit, aki viszont már meghalt. A magas szőke
férfi eljátssza, hogy ő James Bond és semmi nem állíthatja meg.

Már megint lakótársat keresünk (2013)
DVD 4257
Rend.: Cedric Klapisch
Szereplők: Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France. Időtartam: 117
perc
Xavier sajátos életfilozófiájának köszönhetően élete továbbra is tele van nem várt fordulatokkal.
Még mindig keresi a helyét a világban, immár azonban már két gyermekes családapaként próbálja
megállni helyét a mindennapokban. Derült égből villámcsapásként éri, amikor gyermekei
édesanyja bejelenti, hogy a gyerekekkel együtt New Yorkba költözik. Alig pár nappal az elválást
követően Xavier már szintén egy New York-ba tartó repülőn ül, mivel nem bírja elviselni a
gondolatot, hogy csemetéi nélküle nőjenek fel. New York számos nem várt fordulatot tartogat a
számára: egy leszbikus pár gyermekének vér szerinti apja lesz; az állandó tartózkodási
engedélyért feleségül vesz egy kínai lányt; majd újra rátalál a szerelem; miközben legújabb
könyvét is sikerrel fejezi be.

Maradok! (2003)
DVD 2384
Rend.: Diane Kurys
Szereplők: Sophie Marceau, Charles Berling, Vincent Perez. Időtartam: 102
perc
Marie-Domenica és Bertrand tökéletes párnak tűnik. De csak látszólag. Bertrand egy nemzetközi
építkezési vállalat ügyeit intézi, ideje nagy részét repülőgépen tölti, s amikor nem dolgozik,
kedvenc sportjának, a kerékpározásnak hódol. A nő férje minden kívánságát teljesíti, törődik a fiuk
taníttatásával, saját vágyai és álmai háttérbe szorulnak, de érezhetően elégedetlen a sorsával.
Ekkor találkozik Antoine-nel és beleszeret. A férfi viszonozza a szenvedélyt, és a nő úgy dönt,
elhagyja a férjé. De nem számít arra, hogy Bertrand egész más szemmel látja a helyzetet, és úgy
dönt, kitart a felesége mellett, és nem könnyíti meg neki a távozást.

Margó királyné (1994)
DVD 5608
Rend.: Patrice Chereau
Szereplők: Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade. Időtartam:
135 perc
A XVI. századi Franciaországban, a katolikusok és a hugenották vallásháborúja idején, Medici
Katalin beleegyezik, hogy lánya, Valois Margit, államérdekből feleségül menjen a protestáns
Navarrai Henrikhez. A frigytől várt békeremények azonban gyorsan szertefoszlanak, amikor
kiderül, hogy az anyakirályné és fiai az esküvőre meghívott hugenották lemészárlását tervezik.
1572. augusztus 24-én, Szent Bertalan éjszakáján sor kerül a véres tömeggyilkosságra.

Marsupilami nyomában (2012)
DVD 3633
Rend.: Alain Chabat
Szereplők: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot. Időtartam: 100 perc
Amikor Dan Geraldo, a szenzációra éhes riporter Palombiába érkezik, még nem sejti, hogy
hihetetlen felfedezés részese lesz. Leleményes helyi kísérője, Pablito társaságában elképesztő
kalandok sorát éli át a dzsungelben. Szembeszáll egy ördögi botanikussal, vérszomjas
piranhákkal, egy sötét titkot őrző diktátorral, az ősi jóslat beteljesülését váró Paya törzzsel, hogy
végül közölje a világgal a korszakalkotó hírt: az eddig csak mítoszokból ismert, pajkos állat, a
Marsupilami tényleg létezik!

Második nekifutás (2007)
DVD 3064
Rend.: Alain Corneau
Szereplők: Daniel Auteuil, Monica Bellucci, Michel Blanc. Időtartam: 150 perc
Gu, a híres gengszter hosszú évek fogsága után megszökik a börtönből. A francia rendőrség nagy
erőkkel ered a nyomába, de ez nem gátolja meg abban, hogy még mielőtt álmai asszonyával
elhagyná az országot, beszálljon egy utolsó balhéba. Négyen vágnak bele az akcióba, aminek egy
aranyrúdszállítmány eltérítése a célja, és a rablást sikeresen végre is hajtják. Csakhogy a
rendőrség sajátos módszert vet be ellenük: kiszivárogtatják az álhírt, miszerint Gu beköpte
tettestársait. A régi vágású gengszter abból az iskolából származik, ahol az adott szó és a
betyárbecsület mindennél többet ér, ezért nincs számára megállás, míg nem tisztázza nevét.
Kerül, amibe kerül.

Maszájok. Az eső harcosai (2004)
DVD 2542
Rend.: Pascal Plisson
Szereplők: Ngotiek Ole Mako, Paul Nteri Ole Sekenan. Időtartam: 90 perc
A film a maszájok hétköznapjait, társadalmi, rituális szokásait és hiedelemvilágát mutatja be. Kelet
Afrika mélyén egy maszáj faluban a törzs két ifjú harcosa közül csak egy tér vissza a
szavannákról. Tiplitet a falu legkiválóbb harcosát elragadta a halál, Vitchua csapott le rá az
oroszlánok istene. A falu ifjai, a vakmerő Merono vezetésével útnak indulnak, hogy megbosszulják
az elvesztett harcos halálát. A vándorló állatcsapatok és más törzsek színezte kalandos útjukon
végigkísérjük elszánt hőseinket a szavannák rejtélyes világán, hogy megtalálják elvesztett társuk
gyilkosát.

A mélység kalandora (2016)
DVD 5160
Rend.: Jerome Salle
Szereplők: Lambert Wilson, Audrey Tautou, Pierre Niney. Időtartam: 118 perc
Jacques-Yves Cousteau a XX. század egyik ikonikus alakja, akinek sok mindent köszönhet az
emberiség. Felfedezései által megismerhettük, milyen csodás hely a világ, amelyben élünk,
kutatásai rávilágítottak, mennyire fontos megóvni környezetünket. Amellett, hogy életét a tengerek,
óceánok mélyének kutatásával töltötte, folyamatosan kereste helyét a világban, valamint saját
boldogságát és az élet értelmét.

Michou története (2007)
DVD 1191
Rend.: Thomas Gilou
Szereplők: Gerard Depardieu, Samy Seghir, Nathalie Baye. Időtartam: 120
perc
1960-ban járunk, Franciaország közeledik az algériai háború lezárásához. Georges-nak és
feleségének, Gisele-nek nem lehet saját gyereke. Már régóta szerenének valakit örökbefogadni,
de eddig sikertelenül. Gisele végül is egy muszlim fiúcskára talál. Nagyon jól tudja, hogy Georges
- a muszlimokkal szembeni előítélete miatt – soha nem fogadná el a kis Messaoudot. Megpróbálja
európaivá varázsolni a gyermeket: úton hazafelé Berrybe, szőkére festi a kisfiú haját, nevét
Michelre változtatja, és azt mondja, hogy Észak-Franciaországból származik.

Micsoda nők! (2014)
DVD 4284
Rend.: Audrey Dana
Szereplők: Isabelle Adjani, Alice Belaidi, Laetitia Casta. Időtartam: 116 perc
Film a 21. századi nőről. A történet Párizsban játszódik, tavasszal. 28 nap alatt a párizsi időjárás
éppolyan szeszélyes és változékony, akár a film női hősei. Szakítás, virágzó románc, betegség,
barátság és szex – mind hozzátartoznak egy teljes élethez, ezek a talpraesett nők pedig minden
szituációból humorral vágják ki magukat. Mindegyik karakter különbözik a többiektől, egy közös
tűzijátéknézés hozza össze őket. A látványos esemény pedig a felszabadultságuk és kirobbanó,
ragyogó humoruk jelképe is egyben. A tűzijáték jelképezi a mai nők gyorsan változó, meglepő
átalakulását.

Moliere (2007)
DVD 2385
Rend.: Laurent Tirard
Szereplők: Romain Duris, Fabrice Luchin, Laura Morante. Időtartam: 116 perc
1644, Párizs. A később Moliére néven ismertté vált, 22 éves Jean-Baptiste Poquelin kiváló
vándorkomikus, ám a neki kedves tragikus szerepeket a közönség nem díjazza, sőt hitelezői
börtönbe vettetik. Egy bizonyos Monsieur Jourdain azonban segítségére siet, azzal a feltétellel,
hogy segít színre vinni saját darabját, mellyel a szépséges, ám veszélyes özvegyet, Célimene-t
kívánja elcsábítani. A jómódú Jourdain nős és tiszteletben álló családapa: feleségének, Elmire-nek
nem szabadna megsejtenie, hogy férje mire készül. Így az ismert írót papként – Tartuffe néven
mutatja be, és lányai mellé szerződteti házitanítónak.

Moliere két keréken (2013)
DVD 3864
Rend.: Philippe Le Guay
Szereplők: Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa. Időtartam: 101 perc
Serge Tanneur karrierjének csúcsán hátat fordított a színház világának és a francia partoktól nem
messze, az Atlanti-óceán egy kis szigetén telepedett le. Három évvel önkéntes száműzetése után,
egykori barátja, az ünnepelt TV színész Gauthier Valence felkeresi a Serge-t, hogy rábeszélje
Alceste szerepére Moliere klasszikusának, A Mizantrópnak egy feldolgozásában. Ahogy haladnak
a darabbal, úgy körvonalazódik valódi énjük, melyek hasonlóságot mutatnak a műben szereplő
karakterekével. A próbák mindennapjai és a komédia története még szorosabb párhuzamot képez,
ahogy a kettős megismerkedik a pornószínészettel járó csillogásra vágyó szobalánnyal és egy
elvált olasz nővel a szigeten.

Mosás, vágás, ámítás (2010)
DVD 3517
Rend.: Pierre Salvadori
Szereplők: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila. Időtartam: 100 perc
A harminc körüli Emilie egy fodrászszalont vezet, ahol vendégei és barátai számára a
frizurakészítésen kívül mindig végtelen számú magánéleti jótanáccsal és ötlettel szolgál. Az
egyetlen ember, akin régóta képtelen segíteni, az édesanyja, Maddy, akiben megszűnt az élni
akarás vágya, mióta férje elhagyta. Végül Emilie neki is kitalál valamit, ami fellelkesíti a még
mindig gyönyörű, de már régóta magányos asszonyt. Egy titkos hódolót „kreál” számára, aki
nevében romantikus leveleket küldözget Maddynek. Édesanyja, azonban annyira izgatott lesz a
gondolattól, hogy nyomozni kezd udvarlója után. Ez már az egyébként nagyon leleményes Emilie
cselszövő-képességének is feszegeti a határait.

MR 73 (2008)
DVD 2930
Rend.: Oliver Marchal
Szereplők: Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Catherine marchal. Időtartam: 121
perc
Louis Schneider az egykoron megalkuvást nem ismerő marseille-i zsaru mára már elveszítette a
számára legfonrosabbakat. Két társa azonban még maradt: MR73 típusú szolgálati fegyvere és az
alkohol. Justine magányosan és visszahúzódóan él, mióta szüleit brutálisan megölték, de mikor a
gyilkos szabadlábra kerül a félelem és fájdalom újra előtör. Támaszra és barátra lel Schneiderben,
aki parancsnokai utasításai ellenére úgy dönt, hogy nyomozásba kezd. Ez az út a pokolba vezet
és nem biztos, hogy Justine-nek megváltást hoz.

A nagy ábránd (1937)
DVD 1670
Rend.: Jean Renoir
Szereplők: Jean Gabin, Pierre Fresnay, Dita Parlo. Időtartam: 105 perc
A történet az I. világháború idején játszódik egy német hadifogoly-táborban, ahol a foglyok között
magas rangú francia katonatisztek is vannak. Rauffenstein lovag, a táborparancsnok úriemberként
bánik velük, ebédet rendez a tiszteletükre, pohárköszöntőt mond. Különösen Boidieu márkival tart
fenn jó kapcsolatot. Hamarosan kiderül, hogy társadalmi rangjukon kívűl a két férfit összeköti
hasonló világnézetük és szokásaik. Amikor társai szökni készülnek, a márki mégis támogatja őket
és a szökés az ő segítségével sikerül. Eljutnak a német-svájci határ közelébe, ahol egy asszony
menedéket ad nekik.

Nagytudásúak (2013)
DVD 4275
Rend.: Pierre Francois Martin-Laval
Szereplők: Christian Clavier, Isabelle Nanty, Kev Adams. Időtartam: 85 perc
A Jules Ferry gimnázium a maga 12%-os eredményességi mutatójával messze a legrosszabb
középiskola egész Franciaországban. Mivel rosszabb már úgysem lehet, a minisztériumban úgy
dönteneka legalkalmatlanabb tanári kart küldik a suliba, hogy kozmetikázzanak valamit ezeken a
katasztrofális eredményeken. A cél: elérni az 50%-ot, különben a Jules Ferry Gimnázium bezárja
kapuit. Ám kétséges, hogy ennyi bizarr figurával mire megy a diákság: a történelemtanár
Napóleonnak képzeli magát, a filozófusnak egy szavát sem érteni, a kémiaprofesszor kísérletei
életveszélyesek, míg a fiatal és csábos franciatanárnő láttán a fiúk gyorsabban olvadnak, mint egy
csokinyúl. És akkor ott van még Tiroci tanár úr, akiről valójában senki nem tudja, mit is tanít.

Nagytudásúak 2 : nem eléggé zárt osztály visszatér! (2015)
DVD 5031
Rend.: Pierre Francois Martin-Laval
Szereplők: Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon. Időtartam: 89 perc
Miután visszahozták a sírból Franciaország legrosszabb diákjainak eredményeit, a világ
legtehetségtelenebb tanárai a brit birodalom segítségére sietnek: a királynő unokáját, Vivienne-t
és osztálytársait kell tanítaniuk. A korona jövője még soha nem volt ennél rosszabb kezekben. A
tanerő abban bízik, hogy ha mínuszt mínusszal szorzunk, pozitívot kapunk: épp ezért magukkal
viszik a renegát diákot, Boulard-t is a hírhedt elitiskolába, Haorwthfulssba. Csakhogy semmi nem
alakul a terv szerint. A francia légió képtelen felülkerekedni a brit diákokon, sőt a hercegnő
beleszeret a békába – vagyis Boulard-ba! A hét mesterlövész mindent belead, de talán a csoda is
kevés lenne, hogy kimásszanak ebből a gödörből. Mert ahol a szív diktál, ott a királynő sem
parancsolhat…

Ne ébreszd fel az alvó zsarut (1988)
DVD 383
Rend.: José Pinheiro
Szereplők: Alain Delon, Michel Serrault, Xavier Deluc. Időtartam: 98 perc
Grindel felügyelő nehéz problémával találja magát szemben: fel kell göngyölítenie a rendőrségen
belül megalakult titkos szervezetet, amely válogatottan kegyetlen módon kivégez minden olyan
bűnözőt, akik kisiklottak az igazságszolgáltatás kezéből. A „halálbrigád” leleplezése során hősünk
eljut a fejig, és ezzel saját életét is kockáztatja. Választania kell: törvény vagy igzaságérzet, az
egykori bajtársak, vagy rendőri esküje között.

Ne szólj senkinek! (2006)
DVD 2120
Rend.: Guillaume Canet
Szereplők: Francois Cluzet, Marie-Josée Croze, André Dussollier. Időtartam:
126 perc
Nyolc évvel azután, hogy feleségét, Margót brutálisan meggyilkolták, Alexandre Beck még mindig
nem tudta feldolgozni az asszony halálát. Mikor két új holttestre bukkannak nem messze attól a
helytől, ahol egykor a nő holttestét is megtalálták, a rendőrség újra nyomozni kezd az ügyben.
Ezzel egy időben Alexandre rejtélyes e-mailt kap a feleségére megszólalásig hasonlító nőtöl,
valamint egy üzenettel: „Ne szólj senkinek! Figyelnek minket!”. Hamarosan nyilvánvalóvá válik,
hogy valaki követi a férfit. Miközben megpróbálja felkutatni azt a nőt, Alexandre-nak menekülnie
kell, hogy mentse az életét.

Ne zavarjatok! : csak egy óra nyugalmat… (2014)
DVD 4733
Rend.: Patrice Leconte
Szereplők: Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton. Időtartam: 76
perc
Michel szenvedélyesen rajong a jazzért, emellett igazi gyűjtő. Most is kisebb kincset talált egy
használt lemezeket áruló üzletben, s alig várja, hogy hazaérve átadja magát a zene élményének.
Ám úgy tűnik, az egész világ összeesküdött ellene. A felesége épp drámai vallomásra szánja el
magát, előbb rég nem látott fia, majd egy barátja is betoppan a lakásába, ráadásul az anyja is
folyton telefonál… Arról nem is szólva, hogy ma van a Szomszédok Napja. Kénytelen feltenni a
kérdést: valóban lehetetlen manapság egy óra nyugalomra lelnie az embernek?! Michel hadat
üzen a világnak, csal és hazudik, bármire képes, hogy kivívja magának azt az egy órácskát. És
szüksége is lesz minden erejére és ravaszságára, ha nem akarja, hogy ez a napsütéses vasárnap
egyszerre rémálomba forduljon…

Négybalkezes (1986)
DVD 1930
Rend.: Francis Veber
Szereplők: Pierre Richard, Gerard Depardieu, Jean Carmet. Időtartam: 86 perc
Jean egy többszörösen visszaeső bankrabló, aki frissen szabadul a börtönből, és szilárdan
elhatározza, hogy jó útra tér. Francois egy kétségbeesett ember, akinek nagy szüksége van a
pénzre, hogy kislányáról gondoskodni tudjon. Francois végső elkeseredésében bankrablásra adja
a fejét, ám a dolgok balul ütnek ki, és a kétbalkezes bankrabló a véletlenül helyszínen tartózkodó
ártatlan Jean-t magával viszi túszként. A rendőrség meg van róla győződve, hogy régi ismerősük,
Jean követte el a bankrablást, Francois a kislányával pedig az ártatlan áldozat. A véletlen
szerepcsere és az üldözések számtalan komikus helyzetbe sodorják hőseinket

Négyszáz csapás (1959)
DVD 294/1-2
Rend.: Francois Truffaut
Szereplők: Jean-Pierre Leaud, Claire Maurier, Albert Remy. Időtartam: 90+95
perc (Truffaut gyűjtemény)
A 12 éves Antoine Danielt otthon és az iskolában is balhés srácnak tartják. Saját szülei teljesen
semmibe veszik, anyjával való kapcsolata még rosszabbá válik, amikor kiderül, hogy szeretőt tart.
Mindezek tetejébe iskolai tanárai végleg bajkeverőnek könyvelték el. Egyetlen menedéke a mozi
iránti szerelme: Antoine hamarosan felfedezi a szörnyűséges mindennapokból való kitörés
lehetőségét.

Nem beszélek zöldségeket! (2010)
DVD 3928
Rend.: Jean Becker
Szereplők: Gérard Depardieu, Gisele Casadesus. Időtartam: 88 perc
A Nem beszélek zöldségeket egy olyan valószínűtlen találkozás története, amely gyökeresen
megváltoztatja a benne szereplők életét: Germain, az ötvenes éveiben járó, majdhogynem
írástudatlan férfi és Margueritte, az olvasás szenvedélyének hódoló idős hölgy sorsa kapcsolódik
össze egy parkbéli találkozás során. Negyven év és kilencven kiló választja el őket egymástól, de
egy különleges barátság kialakulásának ez nem jelent akadályt.

A némafilmes (2011)
DVD 3688
Rend.: Michel Hazanavicius
Szereplők: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, James Cromwell. Időtartam: 96 perc
1927-ben járunk, a némafilmek korszakában. George Valentin az egyik legnagyobb filmcsillag,
kinek élete tökéletesnek látszik. Ám szépen lassan elkezdenek terjedni a hangosfilmek,
amelyekben George nem hajlandó szerepet vállalni, hiába pecsételi ez meg kapcsolatát
feleségével és a nagyhatalmú stúdiófőnökkel egyaránt. És miközben George-ra a feledés
homálya vár, a hangosfilm a legnagyobb sztárok közé emeli Peppy Millert, a feltörekvő és nem
mellesleg gyönyörű színésznőt, aki nem közömbös az egykori színészlegenda iránt.

Nicolas az iskolában (2009)
DVD 4397
Rend.: Laurent Tirard
Szereplők: Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain. Időtartam: 88
perc
Nicolas egy francia kisiskolás, kinek élete felhőtlen, a szülei imádják, az iskolában rengeteg
barátja van, minden úgy tökéletes, ahogy van. Egy szép napon azonban Nicolas megsejti, hogy
hamarosan kistesója születik. Attól tart, hogy élete ezután teljesen meg fog változni, ezért barátai
segítségét
kéri.

Nina otthona (2005)
DVD 983
Rend.: Richard Dembo
Szereplők: Agnés Jaoui, Sarah Adler, Katia Lewkovicz. Időtartam: 107 perc
Nina, egy gyermekotthon vezetője Franciaországban a második világháború idején. Mindent
megtesz, a gyermekek kényelme és kiszolgálása érdekében. Amikor a németországi táborokból
deportált zsidó gyerekek érkeznek a táborba, káosz tör ki a lakók között. Nina-nak túl kell lépnie
szakmai szerepén a gyermekek közötti béke megteremtése érdekében: együtt kell felfedezniük az
egységet a sokszínűségben, a hűség kötelékét és az élethez fűződő reményt a katasztrófák és
romok nyomában.

A nyomorultak (2000)
DVD641/1-2
Rend.: Josée Dayan
Szereplők: Gérard Depardieu, John Malkovich, Christian Clavier. Időtartam:
400 perc
Jean Valjean-nak életútja során a pokoli szenvedéstől a mennyei boldogságig mindenből kijut. A
börtöntől a kolostorig, a palotától a barikádokig mindenhol megfordul. Aljas kígyókkal, esendő
emberekkel és földre szállt angyalokkal egyaránt dolga akad. Ő azonban mindig, bármilyen
körülmények között is becsületes ember tud maradni. Hiába jár nyomában kopóként Javert, a
szigorú erkölcsű rendőrnyomozó, akinek meggyőződése, hogy egy volt bűnöző nem javulhat meg
soha. Ő is belátja végül, hogy elvei tévesek: Valjean olyan ember, akinek patyolat tiszta a lelke.

Oltári baki (2017)
DVD 5307
Rend.: Reem Kherici
Szereplők: Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton. Időtartam: 91
perc
Mathias és Alexia évek óta együtt vannak, ám most, életében előszőr Mathias félrelépett egy
másik nővel, méghozzá egy esküvőszervezővel. Amikor Alexia véletlenül megtalálja a nő
névjegykártyáját párja zsebében, egyből tudja mi a helyzet: végre összeházasodnak! Fel is keresik
hát
Juliettet,
és
elkezdik
szervezni
az
év
legőrültebb
esküvőjét!

Az oltári nagy lakás (2006)
DVD 2932
Rend.: Pascal Thomas
Szereplők: Laetitia Casta, Gisele Casadesus, Pierre Arditi. Időtartam: 103 perc
Francesca Cigalone, a férje, a lánya és a legjobb barátaik, az állandóan változó új ismerősekkel
és szerelmekkel, vígan élnek egy 400 négyzetméter alapterületű, vagyis irdatlanul nagy
bérlakásban. A tulajdonos ugyan boldogan kirakná őket, de nem teheti, egy 1948-as törvény
szerint akinek a második világháború óta töretlen a bérviszonya, az sehogyan sem paterolható ki.
És éppen ez a helyzet Francesca nagymamájával, aki ugyan leginkább távol van, de a
lakásbérleten az ő neve szerepel, immár hatvan éve.

Paris (2008)
DVD 1601
Rend.: Cedric Klapisch
Szereplők: Romain Duris, Juliette Binoche, Fabrice Luchini. Időtartam: 124
perc
Pierre Párizsban él és szívátültetésre vár. Állapota teljesen új és eddig ismeretlen szemszögből
láttatja vele a világot, minden, amiben idáig hitt, most átértékelődik benne. Miközben éppen a
halállal néz szembe, az élet igazi értékeit véli felfedezni, nem csak saját, hanem mások életében
is. Hirtelen meglátja a szépséget a piaci árusokban, a pékben, egy szociális munkásban, egy
táncosban, egy építészben, a hajléktalanban, egy manökenben, egy kameruni bevándorlóban.
Felfedezi, az élet sokkal sokszínűbb és teljesebb, mint korábban gondolta.

Párizsból szeretettel (2009)
DVD 3445
Rend.: Pierre Morel
Szereplők: John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers, Richard Durden. Időtartam:
89 perc
James Reece a párizsi amerikai nagykövet személyi titkára, emellett hírszerzési feladatokat is
ellát. A fiatalember azonban igazi akciókról álmodozik. Amikor beosztják Charlie Wax különleges
ügynök mellé tolmácsnak, úgy tűnik beteljesül az álma. Az ön- és közveszélyes Wax azért
érkezett a francia fővárosba, hogy megakadályozzon egy készülő terrortámadást. A két,
egymástól meglehetősen különböző figura alámerül a párizsi alvilágba. Hamarosan megtudják,
hogy csupán két nap van hátra a merényletig. Versenyt futnak az idővel, hogy megakadályozzák a
terroristák tervét.

Pattaya (2016)
DVD 5224
Rend.: Franck Gastambide
Szereplők: Franck Gastambide, Malik Bentalha, Anouar Toubali. Időtartam: 92
perc
Francky és Kimo arról álmodnak, hogy egyszer otthagyják unalmas városukat, és a sokkal
menőbb tengerparti városba, a thaiföld-i Pattayába költöznek. A nagy kérdés, hogy hogyan lehet
minél olcsóbban eljutni oda. Egy őrült ötlettől vezérelve liliputi szomszédjukat benevezik a Törpe
Thai Boksz világbajnokságra. Azonban ami ezután következik arra a legvadabb álmaikban sem
gondoltak…

Pelenkás bajkeverő (2003)
DVD 2379
Rend.: Patrick Alessandrin
Szereplők: Thierry Lhermitte, Ophélie Winter, Maria Pacome. Időtartam: 90
perc
Vincent Porel egy multinacionális építővállalat igazgatója. Mindent elért az életben, egy dolgot
kivéve, nincs gyereke. Az általa vezetett társaság egy olimpiai emelvény építésére kap megbízást.
Az eredeti tervet Simon Variot készítette. Közben az építési területet, az Porel cégének
tulajdonába kerül, de az igazgató végül elutasítja. Simon meghal, de Porel újszülött gyermeke
lelkében visszatér és mindent megtesz, hogy pokollá tegye apja életét. A különös reinkarnáció
hihetetlen eredménnyel jár, és kezdetét veszi a bébi ámokfutása földön, vízen, levegőben.

A pillangó (2002)
DVD 2387
Rend.: Philippe Muyl
Szereplők: Michel Serrault, Claire Bounaich, Nade Dieu. Időtartam: 80 perc
Elsa, a kilencesztendős kislány egyedül él elfoglalt anyukájával, aki a suli után rendre elfelejt érte
menni. Julien, a hasonlóan magányos öregember szárnyai alá veszi a szomszédjában lakó
cserfes kislányt, és egy olyan kirándulásra viszi az Alpokba, mely mindkettejük életét gyökerestől
megváltoztatja. Míg az Isabella nevű ritka pillangófaj nyomában járnak, életre szóló barátság
szövődik Elsa és Julien között.

Polisse (2011) – feliratos
DVD 3678
Rend.: Maiwenn Le Bosco
Szereplők: Karin Viard, Joey Starr, Marina Fois. Időtartam: 127 perc
A párizsi rendőrség tagjainak a legkegyetlenebb bűnügyekkel kell szembesülniük. A munkát csak
elhivatottsággal lehet csinálni, de érezni kell a határokat: sokuk a magánéletében sem tud
szabadulni az utcán látottaktól. A film kemény témát boncolgat, olyan kérdéseket vet fel, melyeket
általában a szőnyeg alá söprünk.

Profi bérgyilkost keresünk … nem nem akadály (2008)
DVD 3471
Rend.: Gustave De Kervern, Benoít Delépine
Szereplők: Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoit Poelvoorde. Időtartam: 91
perc
Egy gyár valahol Franciaországban. Egy napon a gyár dolgozói reggel azzal szembesülnek, hogy
munkahelyük megszűnt. A főnökök a gépekkel és minden más értékkel felszívódtak. A
szakszervezet képviselője közli velük a végkielégítés összegét: 2000 euro, 40 év munkája után,
összesen. Számos ötlet felmerül, hogy mihez kezdjenek a pénzzel, de végül Louise radikális
ötletét fogadják el. Ő ugyanis azt javasolja, béreljenek fel valakit és ölessék meg a főnöküket.

A provence-i fűszeres (2007)
DVD 4535
Rend.: Éric Guirado
Szereplők: Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval. Időtartam: 96 perc
A harmincas évei elején járó Antoine sok idő után, apja betegségének hírére tér vissza Provence-i
szülőfalujába, ahol kénytelen-kelletlen átveszi az öreg üzletét, ami egy lakókocsiba épített mozgó
élelmiszerboltot és azzal állandó tanyáról-tanyára való vándorlást jelent. A nagyvárosban eltöltött
évek után a falusi élet örömeit lassan felfedező férfi mogorvaságát a mellé sodródó életvidám
Claire oldja, akinek gyönyörű mosolya nemcsak a vevőket csalogatja vissza, de a szerelem
ígéretét is magában hordozza.

A púpos (1960)
DVD 2380
Rend.: André Hunebelle
Szereplők: Jean Marais, Bourvil, Sabine Sesselmann. Időtartam: 101 perc
A francia királyi udvarban sok a saját érdekeit szem előtt tartó talpnyaló. A lovagiasságáról és
kalandjairól híres Lagardere is egy ilyen kegyenc ármánykodásának lesz az áldozata. Miután
barátját megölték, Lagardere magához vette kislányát és sajátjaként nevelte fel. Amikor azonban
sok év múlva a szép Aurore-ra szemet vet a gonosz Gonzagues herceg, Lagardere púposnak
álcázza magát, és felajánlva szolgálatait a királynak, bosszút áll barátja gyilkosain.

Renoir (2012)
DVD 4536
Rend.: Gilles Bourdos
Szereplők: Michel Bouquet, Christa Théret, Vincent Rottiers. Időtartam: 111
perc
Renoir utolsó éveit a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer-ben töltötte. Az első világháború idején,
1915-ben járunk, ekkor ismerkedett meg Andree Heuschlinggel. A hamvas leány a mester utolsó
modellje volt – később pedig a fia, a rendező Jean felesége és sztárja lett. Andree jelentette az
összekötő kapcsot két generáció meghatározó művészei, az élete alkonyán járó, de még mindig
aktívan dolgozó Pierre-Auguste, illetve az akkor még saját egyéniségét kereső Jean között. Gilles
Bourdos e két generáció találkozásáról és a női szépségről mesél a filmjében. Hogy képeinek
világát megidézze, szorosan együtt dolgozott a börtönviselt műkincs-hamisítóval, Guy Ribes-szel,
aki lebukása előtt még a legpatinásabb galériák szakértőit is képes volt megtéveszteni munkáival.
Ribes készítette a filmben feltűnő festményeket.

Samba (2014)
DVD 4643
Rend.: Eric Toledano, Olivier Nakache
Szereplők: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim. Időtartam: 118 perc
A szenegáli bevándorló Samba Franciaországban egy hotel mosogatófiújaként dolgozik,
megtakarított pénzét pedig családjának küldi haza. Amikor egy állásinterjún elutasítják, felmerül a
veszélye, hogy kiutasítják az országból. A félénk bevándorlási hivatalbeli alkalmazott, Alice
megígéri, hogy segít neki, ám hiába kellene távolságot tartania, az életvidám, sármos férfinak nem
tud ellenállni és kis idő elteltével belé habarodik. A Samba érzékeny emberi történet pompás
humorral és a vígjátéki vonal mellett felszínre törő érzelmekkel.

Svindler (2008)
DVD 2121
Rend.: Eric Besnard
Szereplők: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino. Időtartam: 98 perc
Egy svindler jobban teszi, ha elkerüli a nehéz fiúkat. Solal azonban megfeledkezik erről a
szabályról, hamarosan el is teszi láb alól egy hirtelen haragú gengszter. Solalnak van egy
testvére, Cash, aki megesküszik, hogy bosszút áll, méghozzá a saját módszereivel, egy mesteri
átverés segítségével. Hamarosan csatlakozik hozzá egy dörzsölt bűnöző, Maxime Dubreuil és
annak csinos segédje, Garance, és a dolgok tovább bonyolódnak, mikor egy álruhás nyomozónő
is beférkőzik a csapatukba. Eközben persze az ellenfél is résen van, ráadásul ebben a játékban
senki sem az, akinek látszik.

Szabadlábon Velencében (1980)
DVD 4798
Rend.: Georges Lautner
Szereplők: Jean-Paul Belmondo, Mirella D’Angelo, Michel Galabru. Időtartam:
103 perc (Jean-Paul Belmondo sorozat ; 19.)
Alexandre Dupré megígéri, hogy megjavul, ezért elengedik börtönbüntetésének nagy részét.
Hajóra száll, hogy magát maharadzsának kiadva milliárdos asszonyok szívét meghódítva
teletömje a zsebét. Mire Monacóban kikötnek, összebarátkozik Sophie-val, egy másik nagy
szélhámossal. Így együtt tudásuk milliókat hozhat, csak a megfelelő áldozatot kell megtalálniuk. A
kiszemelt milliomos azonban feleségül kéri Sophie-t, így Dupré magára marad…

A számat figyeld! (2001)
DVD 220
Rend.: Jacques Audiard
Szereplők: Vincent Cassel, Emmanuelle Devos, Olivier Gourmet. Időtartam:
115 perc
Carla átlagos kinézetű, visszahúzódó és hallássérült lány, aki munkahelyén állandóan ki van téve
férfi kollégái kicsinyes tréfálkozásainak. Hogy könnyítsen túlhajszolt munkatempóján, asszisztenst
kér maga mellé. Az állásra jelentkező Paul épp most szabadult a börtönből, és bár az új munkával
nehezen boldogul, igyekszik a lehető legjobban dolgozni. Hirtelen régi hitelezői is megjelennek,
neki pedig törlesztenie kell. Carla és Paul csakhamar ráébred, hogyan tudnának egymás
segítségére lenni: a férfi segít a gúnyolódások elhárításában és önbizalma visszanyerésében, a
nő pedig szájról olvasó képességével segít elkövetni a nagy balhét.

Szárnyát vagy combját? (1976)
DVD 5899
Rend.: C. Zidi
Szereplők: Louis de Funes, Coluche, Ann Zacharias. Időtartam: 100 perc
(Louis de Funes gyűjtemény ; 6.)
Az ismert éttermi kritikus, Charles Duchemin, 60 évesen, pályafutása csúcsán a visszavonulás
gondolatával foglalkozik. Előtte azonban még el akarja készíteni híres éttermi kalauzának utolsó
kiadását, illetve át akarja adni fiának, Gérardnak tudását és szakmai tapasztalatát. A fiúnak
azonban esze ágában sincs édesapja nyomdokaiba lépni és titokban vándorcirkuszt alapít,
amelyben bohócként lép fel. Charles-nak más gondjai is akadnak. Legnagyobb ellensége,
Jacques Tricatel gyorséttermi birodalmával fel akarja forgatni a francia éttermek világát és úgy
tűnik az öregedő Charles különleges ízlelőképességét is elveszít.

Százkarátos szerelem (2013)
DVD 4512
Rend.: Joel Hopkins
Szereplők: Pierce Brosnan, Emma Thompson, Louise Bourgoin. Időtartam: 94
perc
Kate és Richard igazi zsémbes elvált házaspárként viselkedik egymás társaságában, miközben,
bár évek óta külön élnek, a legjobb barátoktól kezdve gyerekeikig mindenki biztos benne, hogy
egyszer ismét egymásra találnak. Kate szerint azonban erre már nincs esély. Amikor azonban
Richard egy nap azzal állít be hozzá, hogy egy cégpanama következtében minden vagyonukat és
nyugdíjalapjukat elvesztették, valamint veszélybe került ígéretes gyermekeik jövője is, hajlandó
exével Párizsba menni, hogy megmentsék a jövőjüket. Amikor pedig pénzüket visszaszerezni így
sem tudják, kétségbeesett tervet eszelnek ki: az őket kisemmiző párizsi cég vezetőjének
esküvőjére bejutva meglovasítanák a bájos menyasszony milliókat érő gyémánt nyakláncát.

Szerelem a felhők felett (2013)
DVD 4259, DVD 4936
Rend.: Alexandre Castagnetti
Szereplők: Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos. Időtartam: 96 perc
Julie három éve szakított Antoine-nel, a javíthatatlan nőcsábásszal. A képzőművészként egyre
sikeresebb Julie közelgő esküvőjére utazik vissza New York-ból Párizsba, ám a légitársaság
hibájából a business class-on kap csak helyet. A gépre felszállva a legnagyobb meglepetésére
Antoine ül mellette, aki egy új állás reményében repül haza Franciaországba. A meglepetésszerű
találkozást mind a két fél igen kellemetlenek ítéli meg és mindent megtesznek, hogy új helyre
ülhessenek a gépen, de erre nincs lehetőség. A viharos repülő út alatt a páros felidézi kapcsolatuk
örömteli pillanatait és árnyoldalait egyaránt, s a kényszerű összezártságban tisztázzák az eddig
elhallgatott konfliktusaikat. Mire Párizsban leszállnak, a korábbi sérelmek és problémák
kibeszélése nyomán ismét fellángolnának az érzelmek.

Szerelem a hatodikon (2010)
DVD 3783
Rend.: Philippe Le Guay
Szereplők: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke. Időtartam:
104 perc
Jean-Louis Joubert, a középkorú bróker és felesége, Suzanne az unalmas nagypolgári
mindennapokat élik a ’60-as évek Párizsában. Az egyhangúságból Jean-Louist az új bejárónő,
Maria érkezése rázza fel: a férfi egy csapásra beleszeret a fiatal spanyol nőbe és mindent elkövet,
hogy a közelében legyen. Még a hatodik emeletre is felmerészkedik, ahol Maria és a többi cseléd
lakik. Vajon a tesze-tosza Jean-Louis meddig tarthatja titokban érzéseit saját maga, Maria és
Suzanne előtt? Szerelme beteljesüléséhez le kell győznie a korábban lenézett dolgos asszonyok
gyanakvását is. A szokatlan, társadalmi osztályokon átívelő szerelemhez a cselédlépcsőn át a
hatodikra vezet az út.

Szex, ex, szerelem (2017)
DVD 5491
Rend.: Maurice Barthélemy
Szereplők: Jean-Paul Rouve, Patrick Chesnais, Arnaud Ducret. Időtartam: 82
perc
Ha Párizs a szerelmesek városa, akkor az exeké is. A film öt pár boldogtalan pillanatait meséli el,
humorral fűszerezve kapcsolataik fordulópontjait. Antoine gyáva magát elkötelezni, Didiernek
megesik a szíve korábbi feleségén, Laurent kötelességének érzi, hogy exének új házasságát
ünnepelje, Lisa nem képes elszakadni barátjától, Serge-től, miközben Greg a kutyájával
egyezkedik. Vajon melyikőjük esik újra szerelembe tér vissza életébe az egyszer gyűlölt, máskor
imádott ex?

Színésznők (2007)
DVD 2896
Rend.: V. Bruni Tedeschi
Szereplők: Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Ivovsky, Mathieu Amalric.
Időtartam: 104 perc
A film a sikeres színésznő, Marcelline kulisszák előtti és mögötti megpróbáltatásait meséli el. A
színpad sztárja 40. születésnapja előtt áll, amikor egyszeriben minden megváltozik, szakmai és
magánélete egyszerre hullik darabjaira. Biológiai órája egyre hangosabban ketyeg, és új
bemutatójának előkészületei során sem igazán talál magára. Ráadásul miközben anyja állandóan
azzal zaklatja, hogy találjon már végre megfelelő udvarlót magának, Marcelline menthetetlenül
belehabarodik színésztársába, a nála jóval fiatalabb, de ellenállhatatlanul sármos Ericbe. A
Színésznők önironikus humorú tragikomédia, ami egyszerre szól életről, vágyakról és a
művészetről – garantáltan megérinti nézőit!

Szomszéd szeretők (1981)
DVD 1671
Rend.: Francois Truffaut
Szereplők: Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Henri garcin. Időtartam: 106 perc
(Truffaut gyűjtemény)
Bernard boldog családi környezetben él feleségével, Arlette-tel és fiával, míg egy napon egy
házaspár költözik a velük szomszédos házba. A nő nem más, mint Mathilde. Több évnyi szünet
után meglepve látja viszont egymást az egykori szerelmespár, szenvedélyes kapcsolatuk olyan
erővel tör ismét felszínre, hogy mindent elpusztít maga körül.

Szuper-hipochonder (2013)
DVD 4399
Rend.: Danny Boon
Szereplők: Kad Merad, Dany Boon, Alice Pol. Időtartam: 107 perc
A 39 éves Romain Faubert egyedül éli hétköznapjait, nincsenek gyerekei és felesége. Fotósként
dolgozik egy internetes orvosi enciklopédiának, amely foglalkozás nem segít csillapítani egyébként
is előrehaladott hipochondriáján. Félelmei és neurózisa teljesen átalakítja a hétköznapjait, és egy
egészen egyedi életvitelt eredményez: lakásában könyvek helyett gyógyszerek vitaminok
sorakoznak. Romain egyetlen igaznak vélt barátja az orvosa Dimitri, aki egyben lelki támasza is.
Barátjának, akinek lassan már pokollá teszi ez életét a betegségektől való rettegésével,
meggyőződése, hogy, ha Romain megtalálná álmai asszonyát, az egész nyavalygását
hátrahagyná. Ezért a legkülönfélébb módszerekkel igyekszik a bogaras férfi összeboronálni a
nőkkel.

Született feleség (2010)
DVD 3501
Rend.: Francois Ozon
Szereplők: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini. Időtartam:
103 perc
Észak-Franciaország, Sainte-Gudule, 1977. A háztartásbeli Suzanne engedelmes felesége a
gazdag iparosnak, Robert Pujolnak, aki ugyanolyan kemény kézzel irányítja esernyőgyárát, mint
gyerekeit és „reprezentatív” feleségét. Amikor azonban a munkások egy sztrájk során túszul ejtik
Robertet, Suzanne veszi át a szerepét a vállalatban – mindenki legnagyobb meglepetésére ügyes
és magabiztos vezetőnek bizonyul. Robert azonban csúcsformában tér vissza pihentető kis
kalandjából, és a dolgok innentől egyre bonyolultabbá válnak. Ráadásul Suzanne volt szeretője,
Maurice Babin is feltűnik a színen.

Tajtékos napok (2012)
DVD 3881
Rend: Michel Gondry
Szereplők: Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh. Időtartam: 126 perc
Boris Vian a francia avantgárd irodalom megkerülhetetlen, ikonikus alakja. A Tajtékos napok című
legendás regénye 1946-ban jelent meg, amely a szerelem mindent elsöprő erejét semmi mással
össze nem hasonlítható módon mutatja be. A művet méltán emlegetik minden idők egyik
legmeghatározóbb szerelmes alkotásának. Colin és Chloé történetét, a különleges látványvilágáról
ismert kultrendező, az Egy makulátlan elme örök ragyogása című film Oscar-díjas rendezője,
Michel Gondry vitte filmvászonra, akinek rendezésében lenyűgöző formában elevenedik meg
Boris Vian fantasztikusan egyedi szürreális világa

Tavaly Marienbadban (1961)
DVD 2136
Rend.: Alain Resnais
Szereplők: Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoeff. Időtartam: 90
perc
Egy barokk luxushotelben egy előkelő férfi találkozik egy férjezett asszonnyal, s arról győzködi,
hogy nem csupán találkoztak már korábban, de viszonyuk is volt, és azt tervezték, hogy
megszöknek együtt. A nő azonban semmire sem emlékszik ebből, vagy csak úgy tesz, mintha
nem emlékezne? A hagyományos történetvezetés szabályait felrúgó film, melyben a valóság és a
képzelet, megtörtént és megálmodott események varázslatos elegyet alkotnak.

Tétova tangó (2005)
DVD 2111
Rend.: Stéphane Brizé
Szereplők: Patrick Chesnais, Anne Consigny, Georges Wilson. Időtartam: 90
perc
Jean-Claude 51 éves és kimerült. Válása óta magányos, szomorú életet él, és a munkájában sem
leli örömét. Lehangoló vasárnap délutánjait pedig mindig az idősek otthonában tölti, mogorva
édesapjával. Reménysugarat egy tangóoktatást kínáló táncstúdió jelenthet számára. Jean-Claude
el is határozza, hogy beiratkozik a tánciskolába, ahol találkozik a bájos Françoise-zal, akivel első
pillantásra egymásba szeretnek. Az egyetlen probléma, hogy Françoise épp házasodni készül!

Tokiói tortúra (2003)
DVD 883
Rend.: Alain Corneau
Szereplők: Sylvie Testud, Kaori Tsuji, Taro Suwa. Időtartam: 107 perc
A belga Amélie egy éven át egy tokiói vállalatóriásnál dolgozik, ahol ő a legutolsó beosztott. Az
európai lány számára nem könnyű feladat elsajátítani a távol-keleti vállalati kultúra rejtélyes
szabályait, melyekben az ősi Japán tekintélyelvű berendezkedése él tovább. Bár fordítónak vették
fel, éppen kiváló nyelvtudása sodorja bajba. Kínszenvedései pedig csak tovább fokozódnak, mikor
megpróbál baráti viszonyt kialakítani gyönyörű munkatársnőjével, Fubukival, akinek a neve japán
nyelven „hóvihart” jelent.

Tolvajok (1996) – feliratos
DVD 1359
Rend.: André Téchiné
Szereplők: Daniel Auteuil, Catherine Deneuve, Benoit Magimel. Időtartam: 117
perc
Alex a rend megvesztegethetetlen őre. Vele ellentétben bátyja – Ivan – illegális utakon jár: night
clubot vezet, és emellett luxusautókat lop. Egy éjjel Ivánt meggyilkolják, holttestét pedig
megrendült családja elé viszik. Innentől kezdve minden a feje tetejére áll: Alex viszonyt kezd egy
fiatal tolvajjal, Juliette-tel, akinek a bátyja autó tolvaj. A lány azonban a filozófia professzor Marie
iránt érdeklődik. Amikor Alex megismeri Marie-t, furcsa szerelmi háromszög alakul ki.

Tökmag és Gázolaj : vakáció négy keréken (2015)
DVD 4708
Rend.: Michel Gondry
Szereplők: Ange Dargent, Theophile Baquet, Diane Besnier. Időtartam: 100
perc
Daniel nehezen találja meg a közös hangot kortársaival, csakúgy, mint Théo. Úgy tűnik, ez a nyár
is olyan unalmas lesz, mint a többi. Ám amikor Ők ketten megismerkednek, rögtön egymásra
találnak. És kiderül, ez a nyár nagyon is más lesz, mint a többi. Eltervezik, hogy beutazzák
Franciaországot,
méghozzá
egy
guruló
házzal.

Tulipános Fanfan (2003)
DVD 2375
Rend.: Gérald Krawczyk
Szereplők: Vincent Perez, Penélope Cruz, Didier Bourdon. Időtartam: 97 perc
Fanfan, az ifjú kalandor, a női nem nagy csodálója kénytelen XV. Lajos hadseregébe menekülni,
mivel meg akarják nősíteni. Egy toborzó őrmester vesztően gyönyörű lánya, Adeline azt jósolja
Fanfannak, hogy katonaként dicsőség vár rá, és az övé lesz a király lánya is. Miközben Fanfan
úton van Aquitániába, hogy csatlakozzon a sereghez, megmenti egy királyi hintó utasait a rájuk
támadó banditáktól, és rájön, hogy az utazó hölgyek nem mások, mint Madame de Pompadour és
Henriette, az uralkodó lánya. Fanfan most már hisz benne, hogy Adeline jóslata valóra fog válni.
Az abszurd katonai stratégia és a hajmeresztő kalandok majdnem meghiúsítják álmait, de a
fiatalember életét kockáztatja azért, hogy meghiúsítson egy ördögi tervet, amely sok életet
sodorhatna veszélybe.

A tűz háborúja (1981)
DVD 862
Rend.: Jean-Jaques Annaud
Szereplők: Everett McGill, Rae Dawn Chong, Ron Perlman. Időtartam: 96 perc
80.000 évvel ezelőtt az emberek életben maradása a hatalmas, ismeretlen földeken a tűz
birtoklásától függött. A tűzet rejtély övezte, mivel a kor embere nem értett a tűzgyújtáshoz. A
természettől kellett elragadniuk, ügyelniük kellett, hogy életben tartsák, védeniük kellett a széltől,
esőtől, elrejteni az ellenséges törzsektől. A tűz a hatalom jelképe volt, egyben a túlélést jelentette.
A törzs, amely a tűzet birtokolta, az életet birtokolta.

Az új barátnő (2015)
DVD 4424
Rend.: Francois Ozon
Szereplők: Romain Duris, Anais Demoustier, Raphael Personnaz. Időtartam:
104 perc
Míg Claire legjobb barátnője elvesztését gyászolja, egyre közelebb kerül az elhunyt nő férjéhez.
Egy nap meglepő felfedezést tesz a férfivel kapcsolatban. Olyan titokra bukkan, amely
megváltoztatja mindkettejük életét. A fiatal nőnek választania kell, hogy folytatja-e a különös
viszonyt, vagy megszakít vele minden kapcsolatot, és ezáltal végleg elereszti elhunyt barátnőjét.

Az utolsó emberig (2015)
DVD 5161
Rend.: Jean-Francois Richet
Szereplők: Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna. Időtartam: 85 perc
John Linknek élete során több alkalommal is meggyűlt a baja a törvénnyel. Mára azonban
igyekszik elkerülni a zűrt, és csendes életet él egy poros kisvárosban. Mikor váratlanul felbukkan
rég nem látott lánya, akinek egy kábítószer kereskedő banda az életére tört, a korábbi elítélt ismét
fegyvert ragad, hogy megvédje őt.

Az utolsó metró (1980)
DVD 886
Rend.: Francois Truffaut
Szereplők: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Jean Poiret. Időtartam: 127
perc (Truffaut gyűjtemény)
Párizs, 1942. szeptembere. A német hadsereg megszállta Franciaország északi részét. A
megszállt övezetben kijárási tilalom van 11-kor elnépteleníti az utcákat. A párizsiak számára
létfontosságú, hogy elérjék az utolsó metrót.. Az emberek éheznek, fáznak, s ezért minden este
megtöltik a mozi- és színháztermeket. Mindenütt telt ház van. A Montmartre Színház zsidó
származású igazgatója elhagyta az országot, és a színház vezetését feleségére, Marionra, az
ünnepelt színésznőre bízta. Marion olyan titkot őriz, amit nem tud megosztani senkivel sem. A
pattanásig feszült helyzetet egy fiatal színész szerelme csak tovább fokozza.

A vad gyerek (1969)
Rend.: Francois Truffaut

DVD 3522

Szereplők: Jean Daste, Francois Truffaut, Francoise Seigner. Időtartam: 83 perc
1798-ban egy franciaországi erdőben vadászok egy 12 év körüli fiút találnak, aki vadember
módjára él az erdőben. Beszélni nem tud, csak artikulátlanul kiáltozik, ruhátlanul járkál, gyökereket
és makkot eszik. Miután rátalálnak, a Süketnémák Intézetébe viszik és Dr. Itard kezd el foglalkozni
vele. A jólelkű orvos kollégáival ellentétben nem hajlandó elfogadni, hogy a gyermek szellemi
fogyatékos. És mivel szenvedélyesen érdekli, hogy milyen az az ember, aki saját fajtársaitól
elszakítva a civilizáció hatásaitól érintetlenül töltötte el élete első éveit, magához veszi a fiút és
személyesen törődik vele. Házvezetőnője segítségével, emberfeletti türelemmel és határtalan
szeretettel próbálják védencüket, Victort ránevelni a civilizált viselkedésre.

Valerian és az ezer bolygó városa (2017)
DVD 5378
Rend.: Luc Besson
Szereplők: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen. Időtartam: 131 perc
Az univerzum békéjéért felel Valerian és Laureline a huszonnyolcadik században. A két
különleges ügynököt parancsnokuk az Alpha bolygóra vezényli. Az ezer bolygó városának lakói
évszázadok óta békében és harmóniában élnek, de az ismeretlen erő el akarja pusztítani a várost.

Van barátod? (2006)
DVD 2377
Rend.: Patrice Leconte
Szereplők: Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie Gayet. Időtartam: 91 perc
Francois sikeres és befutott műkereskedő Párizsban, akinek (majdnem) mindene megvan, hisz az
üzlet jól megy, a barátnője szereti, a lakása lenyűgöző jólétet sugall. Amije pedig nincs meg, azt
általában könnyedén megkapja. De Francois-nak nincs legjobb barátja. Szembesülnie kell azzal,
hogy valójában senki sem kedveli. Arrogánsnak, önzőnek, harsánynak tartják, és erősen kétlik,
hogy akár csak egy barátja is lenne. Ezt természetesen be nem vallaná ismerősei előtt, így
belemegy egy olyan fogadásba, melynek értelmében a nemrég megkaparintott antik vázáról
kellene lemondania, ha tíz napon belül nem mutatja be legjobb barátját.

Végzetes bosszú (1980)
Rend.: Claude Barrois
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Szereplők: Christopher Lambert, Daniel Duval, Francois Périer. Időtartam: 93 perc
Tony Veronese magányos bűnöző. Régóta haragban áll a Perez fivérekkel, akiket azzal vádol,
hogy a múltban elárulták őt. Ürügyre van szüksége ahhoz, hogy régóta dédelgetett
bosszúhadjáratába belekezdhessen. Mivel a fivérek nem akarják kifizetni a pénzt amivel tartoznak
neki, úgy dönt, lecsap a bárjukra és bordélyházukra. Eközben egy detektív segítséget kér az
alvilág két hírhedt alakjától, s az ő közbenjárásukra a Perez fivérek mégis beleegyeznek a
fizetésbe. Véres összecsapások sora következik, amelyek után Veronese – aki éppen csak
megmenekül a Perez fivérek merénylete elől – úgy dönt, tisztázza magát a gengszterek vezére
előtt.

Vissza a gyökerekhez (2018)
DVD 5620
Rend.: Dany Boon
Szereplők: Dany Boon, Line Renaud, Laurence Arné. Időtartam: 103 perc
A sikeres építész Valentin D azt állítja magáról, hogy árva, mert szégyelli, hogy családja
fémhulladékok adás-vételből él Észak-Franciaországban. Elbűvölő kedvesével fényűző életet
élnek és éppen egy rangos kiállítás megnyitójára készülnek, amikor a rokonok néhány száz
kilóméterrel arrébb úgy döntenek, hogy meglátogatják a nagymenő családtagot. Valentin cseppet
sem örül a látogatásuknak, ám egy véletlen balesetnek köszönhetően teljesen kiesnek neki az
elmúlt évek történései, és újra azzá az észak-franciaországi fickóvá válik, aki évekkel ezelőtt volt.

Yves Saint Laurent (2014)
DVD 4299
Rend.: Jalil Lespert
Szereplők: Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon. Időtartam:
101 perc
Alkotni csak szenvedéllyel lehet. 1957. január, Párizs. A 21 éves Yves Saint Laurent váratlan
lehetőséghez jut, a nagynevű divatház alapítója, Christian Dior asszisztense lesz. Amikor pedig a
cég már a fiatal tehetség saját tervezésű ún. haute couture-kollekcióját is bemutatja, érthetően
azonnal a divatszakma figyelemének középpontjába kerül. A bemutató óriási siker, Yves Saint
Laurentet az addig alkalmazott merev formák felszabadítójaként, szinte forradalmárként ünneplik.
Nem csak a hírnév, de a szerelem is hamar utoléri: megismerkedik Pierre Bergével, s egy életre
szóló kapcsolat szövődik köztük.

Zűrös páros (2006)
Rend.: Vincent De Brus
Szereplők: Daniel Auteuil, Christian Clavier. Időtartam: 99 perc
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Francois de la Conche, az egykori francia diplomata hazája érdekében nyugdíjas éveit
megszakítva Londonba utazik, hogy lebonyolítson egy szimplának látszó fegyverüzletet az
oroszokkal. Vele utazik tolmácsként Jean-Pierre Moindrau, akivel amúgy is gondok lennének, ám
mikor Francois véletlenül befecskendezi társába a fegyver halálos tartalmát, egy csapásra
felgyorsulnak az események. Jean-Pierre élő bombává válik, és 12 óra múlva robban! A szokatlan
párosnak ennyi ideje van arra, hogy valamilyen megoldást találjon az égető problémára, de
egymással sem igen sikerül megtalálniuk a közös hangot.

