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Koprodukcióban készült filmek Mi-Sw
Mi újság, cicamica? (1965)
DVD 2697
Rend.: Clive Donner
Szereplők: Peter Sellers, Peter O'Toole, Romy Schneider. Időtartam: 108 perc
(Hollywood movie classics)
Michael sikeres, jóképű fiatalember, aki imádja menyasszonyát, Carole-t. Az egyetlen apró
probléma, hogy Carole-on kívül még rengeteg más csinos nőt is imád. Hiába fordul bajával
pszichiáterhez, sajnos a híres Dr. Fassbender sem tud segíteni rajta, hiszen a doktor maga is
gyógyíthatatlan szoknyabolond. Ellenben Victor hiába dolgozik öltöztetőként egy sztriptízbárban,
soha egyetlen lányt sem tudott még rávenni, hogy elmenjen vele a múzeumba, és nagy
műveltsége ellenére igencsak peches a szerelemben. Lehet, hogy éppen Carole lesz az első nő,
aki érdeklődni kezd Párizs képzőművészeti ritkaságai iránt? (amerikai-francia)

Mia és a fehér oroszlán (2018)
DVD 5830
Rend.: Gilles de Maistre
Szereplők: Daniah de Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood. Időtartam:
94 perc
A tízéves Mia élete fenekestül felfordul, amikor a szülei úgy döntenek, hogy az egész család
Londont maga mögött hagyva egy afrikai oroszlánfarmra költözik. Aztán megszületik Charlie, és a
kislány újra rátalál a boldogságra: különleges barátságot köt ugyanis a fehéroroszlán-kölyökkel.
Később Mia nyugtalanító felfedezésre jut, és hatalmába keríti a félelem, hogy Charlie-nak baja
eshet, ezért inkább megszökik vele. A két barát hihetetlen kalandra indul a dél-afrikai
szavannákon, hogy találjanak egy helyet, ahol az oroszlán szabadon élhet. (német-francia-délafrikai)

Michael Collins (1996)

DVD 1190

Rend.: Neil Jordan
Szereplők: Liam Neeson, Aidan Quinn, Alan Rickman. Időtartam: 122 perc
Michael Coolins szabadságharcosként kezdte, majd terrorista lett, és politikus volt, amikor
meggyilkolták. Bármire is kényszerítette sorsa, az írek függetlenségéért küzdött. Szerelmet és
barátságot egyaránt feláldozott az ügy érdekében. 1916-ban kirobbant a tragikus kimenetelű Húsvéti
felkelés. A vezetőket kivégezték, számtalan résztvevőt - köztük Michael Collinst és Harry Bolandot bebörtönözték. Szabadulásuk után Collins megszervezte a sajátos taktikával harcoló Ír Önkénteseket és
hamarosan a függetlenségi mozgalom legnépszerűbb vezetője lett. Nemcsak katonaként, hanem
politikusként is eredményes volt: az angol kormánnyal folytatott londoni tárgyalásai után olyan
szerződést sikerült kiharcolnia, mely kimondta az Ír Szabadállam megalapítását. A megállapodást
elfogadta az ír parlament, de a döntés mégis megosztotta az országot. (angol-ír-amerikai)

Miénk a világ (2015)
DVD 4675
Rend.: Max Joseph
Szereplők: Zac Efron, Emily Ratajkowski, Shiloh Fernandez. Időtartam: 93
perc
A Los Angelesben élő, 23 éves DJ Cole napközben a Völgyben robotol, este pedig arról
álmodozik, hogy egyszer végre befut. Miközben olyan számokon dolgozik, melyekkel a toplisták
élére kerülhet, Cole megismerkedik Jamesszel, a híres DJ-vel, aki sikerének kulcsa lehet.
Barátság, szerelem és árulás vár a fiúra, melyek nem utolsósorban abban is inspirálják őt, hogy
megtalálja saját hangját és megalapozza a jövőjét ebben a felnövekvésről szóló modern
mesében.
(amerikai-angol)

Millennium trilógia 1. A tetovált lány (2009)
Rend.: Niels Arden Oplev

DVD 3068

Szereplők: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sven-Bertil Taube. Időtartam: 147 perc
Negyven évvel ezelőtt Harriet Vanger eltűnt egy családi összejövetelről, melyet a gazdag Vangerklán saját szigetén tartottak. Testét soha nem találták meg, de nagybátyja még mindig meg van
győződve róla, hogy a lányt meggyilkolták, és a gyilkos a saját működésképtelen családjának
tagja. Megbízza Mikael Blomkvistet, a bukott gazdasági újságírót, és a tetovált, problémás hacker
lányt, Lisbeth Salandert, hogy nyomozzák ki, mi történt. Amikor a furcsa pár rábukkan a kapocsra
Harriet eltűnése, és néhány negyven évvel ezelőtti gyilkosság között, sötét és ijesztő családi
történet kezd körvonalazódni. De a Vangerek titkolóznak, így a férfinak és a lánynak rá kell jönnie,
meddig mehetnek el, hogy meg tudják védeni magukat. (svéd-dán-német)

Millennium trilógia 2. A lány, aki a tűzzel játszik (2010)
DVD 3180
Rend.: Daniel Alfredson
Szereplők: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Annika Hallin. Időtartam: 125
perc
Tényfeltáró riport megjelentetésére készül a kérlelhetetlen szókimondásáról ismert folyóirat, a
Millennium. Hogyan kerülnek Svédországba a prostitúcióra kényszerített fiatal külföldi lányok? Kik a
futtatók? És mindenekelőtt: kik veszik igénybe - köztük befolyásos emberek - a rabszolgasorban tartott
nők szolgáltatásait? Érthető, ha egyesek mindent megtennének, hogy a nevük kimaradjon a cikkből.
Lisbeth Salander is tudomást szerez a Millennium tervéről, mégpedig korábbi barátja és bajtársa, az
újságíró Mikael Blomkvist számítógépéről. Így keveredik bele ez a furcsa, öntörvényű lány egy az egész
országot izgalomban tartó gyilkossági ügybe. Hajtóvadászat indul ellene, de ha valakit, őt nem könnyű
elkapni, pedig nem csak a rendőrség keresi. (svéd-dán-német)

Millennium trilógia 3. A kártyavár összedől (2010)
DVD 3309
Rend.: Daniel Alfredson
Szereplők: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Annika Hallin. Időtartam: 148
perc
A zseniális és öntörvényű Lisbeth Salander életveszélyesen megsebesül. Még kórházban ápolják,
amikor egy szűk, semmitől vissza nem riadó kör már szervezkedni kezd. A tét óriási a számukra: a svéd
titkosszolgálat munkatársaiként bizonyíthatóan súlyos törvénytelenségeket követtek el. Mindenre
képesek, hogy Salandert egyszer és mindenkorra eltüntessék, és ártalmatlanná tegyék szövetségesét, a
sztárújságíró Mikael Blomkvistot is, aki jól dokumentált tényfeltáró riportban akarja leleplezni üzelmeiket.
Rendőrök, titkos ügynökök, újságírók, közhivatalnokok válnak szövetségessé vagy halálos ellenséggé a
küzdelemben, amely az egész politikai elitet óriási botránnyal fenyegeti. (svéd-dán-német)

Minden vagy semmi (2002)
DVD 909
Rend.: Mike Leigh
Szereplők: Timothy Spall, Lesley Manville, Alison Garland. Időtartam: 125
perc
Penny, a megkeseredett pénztárosnő és Phil, a halk szavú taxis házassága az évtizedek alatt
kiürült. Gyerekeik már nagyok, Rachel az öregek otthonában takarít, Rory pedig munkanélküli,
leginkább a lakótelepi lakásban, a televízió előtt ülve tömi magát. A kihűlt családi fészekben akkor
kezd olvadni a jég, amikor Rory hirtelen kórházba kerül. Felszínre törnek az eltemetett érzések,
az eseményekbe belefolynak a szomszédok és a barátok, és egy igazi érzelmi utazás veszi
kezdetét, melynek során talán újra egymásra talál a család.
(angol-francia)

Mindenképpen talán (2008)
DVD 1344
Rend.: Adam Brooks
Szereplők: Ryan Reynolds, Abigail Breslin, Isla Fisher. Időtartam: 107 perc
Will Hayes, a harmincas manhattani apuka épp egy válás közepén jár, amikor tízéves kislánya,
Maya faggatni kezdi őt a házassága előtti életéről. Will megosztja hullámzó románcai történetét
Mayával, kezdve a szomszédlány Emilytől a legjobb barát és bizalmas Aprilon át a szabad
szellemű Summerig. Három románc - három összetört szív. Maya elkezdi összerakosgatni apja
románcainak szétszóródott darabjait és lassan rádöbben, hogy a szerelem sem nem egyszerű,
sem nem könnyű. Will pedig rájön, hogy a szerelemben sosincs késő egy második esélyre.
(amerikai-angol-francia)

Mindenki megvan (2009)
DVD 2853
Rend.: Kirk Jones
Szereplők: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale. Időtartam: 95
perc
Frank Goode egész életében keményen dolgozott, hogy családjának mindent meg tudjon adni.
Nyugdíjasként ébred rá, túl kevés időt töltött gyerekeivel. 8 hónappal felesége halála után úgy
dönt, megpróbálja egyedül összehozni a családot egy közös hétvégére. Ám a gyerekek elkezdik
sorban lemondani a programot. Frank az orvosa szigorú figyelmeztetése ellenére a kezébe veszi
az ügyet, becsomagol, és nyakába veszi Amerikát, hogy sorra meglepje sikeresnek és boldognak
hitt gyerekeit. A látogatások során azonban rádöbben, hogy a gyerekek egyáltalán nem olyan
boldogok és sikeresek, ahogy azt felesége mesélni szokta neki. (amerikai-olasz)

Mindenki tudja (2018)
DVD 5814
Rend.: Asghar Farhadi
Szereplők: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín. Időtartam: 128 perc
Laura testvére esküvőjére utazik vissza családjával Buenos Airesből spanyolországi
szülőfalujába. A lagzi végén azonban észreveszi, hogy eltűnt a lánya. Irene-t elrabolták, és
váltságdíjat követelnek érte. Miután az apa is megérkezik, együtt próbálnak a tini nyomára
bukkanni, ám egyre több családi titok kerül felszínre. A zeseméynek alaposan felforgatják Laura
életét, és választás elé kényszerítik férje és egykori szerelme között.
(spanyol-francia-olasz)

Mirka (2000)
DVD 5611
Rend.: Rachid Benhadj
Szereplők: Vanessa Redgrave, Gerard Depardieu, Sergio Rubini. Időtartam:
105 perc
Mirka, az anyátlan-apátlan árva szüleit keresve kerül a barátságtalan hegyi faluba. A fekete hajú
és szemű fiú idegen a szőke hegylakók között, akik üldözik a betolakodókat. Signora Kalsan és
unokája, Elena befogadja a kisfiút, és pásztorként alkalmazzák. A gyűlölködő környékbeliek
Mirkát hibáztatják az őket ért szerencsétlenségekért, és követelik, hogy Kalsan küldje el.
Mirkának egyetlen emléke maradt édesanyjától, egy hímzés, melyről Elena ráismer gyermekfejjel,
erőszakból született gyermekére. A férjhezmenetel előtt álló lány titkát megosztja vőlegényével.
(olasz-francia-spanyol)

Miss Pettigrew nagy napja (2007)
DVD 2154
Rend.: Bharat Nalluri
Szereplők: Frances McDormand, Amy Adams, Lee Pace. Időtartam: 88 perc
Miss Pettigrew London utcáit rója pénztelenül és otthon nélkül, a II. világháború előestéjén. A
középkorú nevelőnőt elbocsátották munkahelyéről. Éppen ezért kihasznál egy véletlenül adódó
lehetőséget, és más helyett jelentkezik Delysia Lafosse szolgálatába. A kissé ledér és butácska,
de annál bájosabb hölgy azonnal felfogadja társalkodónőnek, amikor Miss Pettigrew elintézi, hogy
Delysia három udvarlója ne keresztezze egymás útját. Hálából a magasabb körök társasági
életébe is bevezeti, ahol a talpraesett Miss Pettigrew egyenes és közvetlen jelleme több
mindenkinek tesz jó szolgálatot. (angol-amerikai)

Miss Potter (2006)
DVD 1032
Rend.: Chris Noonan
Szereplők: Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson. Időtartam: 90
perc
Beatrix Potter rendesen megbolygatta a huszadik század elejének irodalmi életét. Szembeszállt a
kor elvárásaival és lassan, de biztosan ikonikus figura vált belőle. Tollából számos olyan mesehős
származik, akit ugyanúgy szeretnek most is, mint tették azt száz évvel ezelőtt. De míg idáig
eljutott, Miss Potternek nagyon hosszú és rögös utat kellett bejárnia. Szülei nem értették, miért
utasított el minden kérőt, hogy csak a könyveknek és a képzeletének éljen. Mikor megismerkedik
Norman Warne-nal, a szárnyait próbálgató könyvkiadóval, kettejük közt szenvedélyes szerelem
bontakozik ki, és elhatározzák, hogy a közvélemény ódzkodása ellenére publikálják Miss Potter
történeteit. (angol-amerikai)

A Mississippi szirénje (1969)
DVD 2698
Rend.: Francois Truffaut
Szereplők: Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Martine Ferriére.
Időtartam: 100 perc (Movie classics)
Az Indiai Óceán távoli kis szigetén él a dúsgazdag dohányültetvényes Louis Mahé, aki egy
házassági hirdetés útján ismerkedik meg jövendőbelijével. Amikor a nő megérkezik a szigetre,
vőlegénye meglepődve látja, hogy a nő, aki Julie-nak adja ki magát, még csak nem is hasonlít, a
fotóra, melyet korábban küldött magáról. Ennek ellenére egybekelnek és Louis bizalma jeléül még
a bankszámláját is megosztja feleségével. Egy napon viszont a nőnek nyoma vész, ahogy Louis
összes pénzének is. A férfi magánnyomozót fogad, majd elutazik, hogy felkutassa szerelmét.
(francia-olasz)

A misszió (1986)
DVD 5612
Rend.: Roland Joffé
Szereplők: Robert De Niro, Jeremy Irons, Aidan Quinn. Időtartam: 125 perc
1767-ben járunk a mai Argentína és Paraguay területén, ahol a guarani indiánok élnek. A törzs
kegyetlenségéről és primitív életviteléről híres. A guarani törzs földjére érkező jezsuita szerzetes,
Gabriel atya lassan elnyeri a helyiek bizalmát, akik közül egyre többen megtérnek. Munkáját az
egykori kegyetlen rabszolgavadász, a vezeklő Rodrigo Mendoza segíti. A missziót azonban a
portugálok fenyegetik, akik a terület fölött át akarják venni a hatalmat. Az indiánok és a hittérítők
közös erővel szállnak szembe velük.
(angol-francia)

Momentum (2015)
DVD 4829
Rend.: Stephen Campanelli
Szereplők: Olga Kurylenko, James Purefoy, Lee-Anne Summers. Időtartam:
92 perc
Alexet, a titokzatos tolvajt egykori társa rábeszéli még egy utolsó balhéra. A nő hamarosan
rádöbben, hogy a tervezett akció soha nem a gyémántokról szólt, és egy brutális gyilkossággal
később életveszélyes macska-egér játékban találja magát nyomában egy profi bérgyilkossal.
Alexnek ki kell derítenie az ékszerrablás mögött rejtőző igazságot, és le kell lepleznie azokat az
embereket, akik az életére törnek, mielőtt még késő lenne. (dél-afrikai-amerikai)

Mongol (2007)
DVD 2544
Rend.: Szergej Bodrov
Szereplők: Asano Tadanobu, Ao Tegen, Ying Bai. Időtartam: 121 perc
Szergej Bodrov a Dzsingisz Kán életét feldolgozó monumentális trilógiájának első részében
nyomon követhetjük, ahogy a bordzsiginok nemzetiségéből származó, az apja halálakor
mindössze 12 éves Temüdzsin magához ragadja a hatalmat, hogy végül győzedelmes csatákban
egyesítve az egymással rivalizáló mongol törzseket, immáron Dzsingisz Kán néven, minden
mongolok kánjaként megkezdje világhódító útját.
(német-kazahsztáni-orosz-mongol)

A motoros naplója (2004)
DVD 2336
Rend.: W. Salles
Főszereplők: Gael García Bernal, Rodrigo De La Serna. Időtartam: 129 perc
Argentína, 1952. Két álmodozó fiatal, Ernesto Guevara 23 éves orvostanhallgató és a 29 éves Alberto
Granado biokémikus elhatározza, hogy felfedezi az igazi Latin-Amerikát. A romantikus kalandokat
kedvelő barátok egy rozoga Norton 500-assal hagyják el Buenos Airest. Nyolchónapos utazásuk során
az emberek révén, akikkel útközben találkoznak, más szemmel kezdik látni Latin-Amerikát. Eljutnak
Machu Picchuba,. Amikor Peruba érkeznek, egy Amazonas-menti lepratelepre, mindketten
megkérdőjelezik annak a fejlődő gazdasági rendszernek az értékét. A telepen szerzett tapasztalataik
következtében etikai és politikai nézeteik is gyökerestől megváltoznak, ami erőteljesen meghatározza
majd további életútjukat. (amerikai-angol-argentin-német)

Mr. Holmes (2015)
DVD 4932
Rend.: Bill Condon
Szereplők: Ian McKellen, Laura Linney, Hiroyuki Sanada. Időtartam: 99 perc
A Mr. Holmes című film egészen új szemszögből mutatja be a világ leghíresebb nyomozóját.
1947-ben, egy távoli tengerparti kertes házban élve az idősödő Sherlock méhészkedéssel tölti az
időt. Magányában csak a házvezetőnője és az asszony elbűvölő fia, Roger osztozik. A gyengülő
elméjével viaskodó Holmes napról napra jobban rászorul a fiúra, mivel ismét dolgozni kezd azon
a megoldatlan ügyön, amelyik miatt annak idején visszavonult – és próbál válaszokat találni az
élet és a szerelem nagy kérdéseire, mielőtt elkésne… (angol-amerikai)

Mulan (2009)
Rend.: Jingle Ma

DVD 3144

Szereplők: Zhao Wei, Chen Kun, Jajcee Chan. Időtartam: 115 perc
A Wei dinasztia uralkodása alatt született Mulan, akit apja Hua Huz egyedül nevel otthonukban. Apja
bátorítására a kis Mulan titokban harcművészetet és katonai stratégiát tanul és lány létére erős harcos
válik belőle. Tizennyolc éves korában a nomád Rouranok támadást indítanak a birodalom ellen. A
veszedelemmel szembenézve minden család férfitagját kötelezik a katonai szolgálatra. Mulan nem tudja
elviselni a gondolatot, hogy idős apját harcba küldve veszítse el, ezért apja helyett maga áll be
katonának. Nem sokkal besorozása után harci tudásával felhívja a zászlóalj parancsnok, Wen Tai
figyelmét magára. Egy nap, tudta nélkül vesz fürdőt a parancsnok számára fenntartott forrásban,
meglátja Wen Tai, ő pedig leütve a parancsnokot elmenekül, de kiléte lassan napvilágra kerül. (kínaiamerikai)

A múlt nélküli ember (2002)
DVD 369
Rend.: Aki Kaurismäki
Szereplők: Markku Peltola, Kati Outinen, Annikki Tahti. Időtartam: 97 perc
A múlt nélküli ember valójában jövő nélküli is. A semmiből jött - emlékezetkiesését több jól
irányzott csapás okozta, amelyeket a vonatról való leszállásakor szenvedett el. A holnapjától a
pénz- és tervnélkülisége fosztja meg. Ami marad, az az embersége. M sem vár sokat, csak
egyszerű életét szeretné rendbe tenni. Ehhez apró segítséget kap Irmától, az Üdvhadsereg
dolgozójától, akibe azonmód bele is szeret. Lesz otthona, családja, munkája. Szép lassan a
környezetét is megváltoztatja, a helyi kórus rhythm'n'blues-ra vált. Sőt, a szíveket uraló jeget is
felolvasztja - öröme nem többet vált ki belőle, mint egy szájszélre szorult mosolyt.
(finn-francia-német)

A Múmia - A Sárkánycsászár sírja (2008)
DVD 1762, DVD 5621/3
Rend.: Rob Cohen
Szereplők: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello. Időtartam: 117 perc
Visszatér a múmiavadász felfedező Rick O’Connell, akihez csatlakozik az új kalandban fia, Alex,
felesége, Evelyn és annak bátyja, Jonathan. Szüksége is lesz a segítségükre, ugyanis az
O’Connell famíliának eddigi legveszedelmesebb ellenfelükkel kell szembenézniük: nem csupán
egy holtából feltámasztott kínai császárral, hanem annak 10.000 harcosból álló légiójával. A
Múmia egy 2000 éves szörnyű átok fogságából szabadulva világuralomra éhezik és talán sikerrel
is járhat, hacsak O’Connellék útját nem állják előbb.
(német-kínai-amerikai)

Muriel esküvője (1994)
DVD 381
Rend.: P. J. Hogan
Szereplők: Toni Collette, Rachel Griffith, Bill Hunter. Időtartam: 100 perc
Muriel Henslop csúnyácska, bátortalan, gátlásoso lány egy álmos ausztrál kisvárosban él. Életét
az apján és a testvérein kívül még az ismerősei is megkeserítik. A lány naphosszat ül a
szobájában, ABBA-dalokat hallgat, menyasszonyi prospektusokat lapozgat és a saját esküvőjéről
álmodozik, amelynek köszönhetően kiszabadulhatna. Az esküvő rövidesen Muriel rögeszméjévé
válik. Amikor a keserűség pohara betelik, a lány az első adandó alkalommal, kitisztítja apja
bankszámláját és habozás nélkül elszökik, hogy szakítson eddigi életével.Az eleve kudarcra ítélt
élete azonban váratlan fordulatot vesz, amikor összefut volt iskolatársával Rhondával és a két
teljesen különböző beállítottságú lány közösen veti magát bele az életbe. (ausztrál-francia)

Muskétásnő (2004)
DVD 527
Rend.: Steve Boyum
Szereplők: Nastassja Kinski, Michael York, Susie Amy. Időtartam: 170 perc
1660-at írunk. Franciaország háborúban áll, és Mazarin bíboros bármit megtesz, hogy a háború
folytatódjon. A fiatal király a békéért, akár érdekházasság megkötésére is hajlandó Mária
Teréziával. D'Artagnan muskétásokat küld a vesztésre álló Fino parancsnok megsegítésére,
miközben a bíboros azzal bízza meg Villeroi kapitányt, testőrségének parancsnokát, hogy ritkítsa
meg a vén muskétás csapatát. Ám a kapitány nem számolhatott egy gyönyörű nő, Valentine
D'Artagnan feltűnésével, aki muskétás neveltetésének köszönhetően mesterien forgatja a kardot.
(horvát-német-amerikai)

Mussolini. Út a hatalomig (2008)
DVD 1641/1-2
Rend.: Gian Luigi Calderone
Szereplők: Antonio Banderas, Claudia Koll, Memé Perlini. Időtartam: 301 perc
Benito Mussolini tanítóként kezdte pályáját egy olasz kisvárosban, de szerelmi botrányai miatt
elcsapták állásából. Ezután a szocialista pártban találja meg a helyét. A radikális gondolkodású
fiatalember sodró lendülettel tör előre: félresöpri a mozgalom „nagy öregjeit” és maga mellé állítja
a párttagságot. Először szülővárosában kelti új életre a szocialista mozgalmat, de nem éri be
ennyivel. Hamarosan a L’Avanti főszerkesztőjévé lép elő. Amikor a hajdani éhenkórász csavargó
már Milánó egyik legbefolyásosabb polgára, mindenki azt hiszi, Mussolini a csúcsra érkezett.
Csak ő tudja egyedül: az igazi előretörés csak ez után jön majd.
(amerikai-német-spanyol-olasz)

Mustang (2015) – feliratos
DVD 5107
Rend.: Deniz Gamze Ergüven
Szereplők: Günes Nezihe Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Tugba Sunguroglu.
Időtartam: 97 perc
Öt lánytestvér egy török faluban él nagybátyjukkal és nagyanyjukkal. A kamaszlányok felhőtlen
boldogságban vágnak neki a nyári szünetnek, de a bigott török közeg a legkisebb kilengést sem
tűri: az egyik szomszédasszony jelenti a lányok erkölcseire vigyázó nagymamának, hogy azok
együtt fürödtek a tengerben a falubeli fiúkkal. A nyári vakáció a lányok számára nem azt a
szabadságot hozza, amire számítottak, éppen ellenkezőleg, nevelőik egyre drasztikusabb
módszerekkel próbálják betörni őket és megakadályozni, hogy az ezeréves tradíciók ellenében
viselkedjenek. Az öt lány öt különböző választ ad az elnyomásra. (török-francia-német)

Műkincs hajsza (2012)
DVD 4050
Rend.: Jackie Chan
Szereplők: Jackie Chan, Kwone Sang Woo, Liao Fan. Időtartam: 118 perc
Aasian Hawk, a rettenthetetlen szerencsevadász csapata élén felkerekedik, hogy visszaszerezze
azt a tucatnyi, felbecsülhetetlen értékű fejszobrot, melyeket a kínai zodiákus 12 állatáról
mintázták, és melyeket az 1800-as években loptak el a pekingi Nyári Palotából. A szédületes
hajsza során Hawk és csapat a világ majd minden szögletébe eljut Franciaország gyönyörű
borvidékeitől kezdve egy aktív vulkán tűzforró oldaláig, és semmi sem állíthatja meg őket abban,
hogy
teljesítsék
feladatukat.
(honkongi-kanai)

Műkincsvadászok (2013)
DVD 4051
Rend.: George Clooney
Szereplők: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray. Időtartam: 113 perc
A II. világháború egyben a világ legnagyobb, legszervezettebb műkincsrablásának a története is.
A németek figyelme mindenre kiterjedt, és a meghódított országok gazdagságát is akarták. De
ahol rablók vannak, ott zsaruk is kerülnek. Európa még lángokban állt, amikor Roosevelt elnök
kiadta a parancsot, hogy küldjenek egy különleges egységet a Birodalomba. A feladatuk: a
frontvonalak mögött ragadt műtárgyak visszaszerzése és biztonságos helyre juttatása. És
megalakul minden idők legkülönösebb kommandója: hét múzeumigazgató, művészettörténész és
kurátor fegyvert és felszerelést kap, hogy ellenséges területen járjon túl a nácik eszén,
csempéssze nyugatra, amit bír, és ha lehet, maradjon életben. (amerikai-német)

Münchausen báró kalandjai (1988)
DVD 1177/1-2
Rend.: Terry Gilliam
Szereplők: John Neville, Eric Idle, Uma Thurman. Időtartam: 121 perc
Münchausen báró határtalan képzelőerejére – és egy maréknyi fogdmegre – támaszkodva
védelmezi faluját a fosztogatóktól. Hű szolgája, Berthold, aki akár a kilőtt puskagolyót is lefutja,
hogy szeretett báróját megóvja. De Münchausent se kell félteni: lenyeli őt egy tengeri szörnyeteg,
megfordul ő a Hold mindkét oldalán, a felhők között sétál, ahol a meseszép Vénusszal kokettál,
megmenekül a Nagy Kaszástól és ágyúgolyón is repül, hogy elérje célját.
(angol-német)

A Nagy Fal (2016)
DVD 5190
Rend.: Zhang Yimou
Szereplők: Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal. Időtartam: 99 perc
Zsoldosként harcol a középkori Kínában William Garin. Szörnyek támadják meg a csapatát, és
csak ketten élik túl a mészárlást. Társával eljut a kanai Nagy Falig, de ott elfogják őket, amikor
puskaport próbálnak lopni. Az Erődváros katonái a gonosz lények ellen harcolnak. Garin úgy
dönt, hogy részt vesz a véres küzdelemben. (amerikai-kínai)

A nagy fehérség (2005)
DVD 709
Rend.: Mark Mylod
Közreműködik: Robin Williams, Holly Hunter, Giovanni Ribisi. Időtartam: 101
perc
Alaszkában nem sok minden történik – gondolhatnánk. Néha mégis előfordul, hogy valaki hullát
talál a szemetesben. Ráadásul még örül is neki. Az anyagi gondokkal küszködő utazási ügynök,
problémáinak megoldását látja a fagyott holttestben. A bolond, de mégis imádott feleségével élő
férfi, nem tud hozzájutni az évek óta eltűnt öccse után járó biztosítási összeghez, mert a biztosító
nem akar fizetni. A megkerült, csúnya balesetben elhunyt testvér után már hajlandó fizetni a
biztosító, annak ellenére, hogy az egyik biztosítási ügynök érzi, hogy valami nincs rendben az
üggyel. (német-kanadai-új-zélandi-amerikai)

A nagy füzet (2013)
DVD 3967
Rend.: Szász János
Szereplők: Gyémánt András, Gyémánt László, Molnár Piroska. Időtartam: 113
perc
A film a második világháború idején egy határszéli faluban a nagymamájuknál nevelkedő és a
könyörtelen világban túlélni igyekvő ikerpár megrázó története. A gyerekeknek egyedül kell
megtanulniuk mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve és fázva vezetik
naplójukat a nagy füzetbe. Följegyzik, mit láttak, mit hallottak, mit tettek, mit tanultak. Ugyan
életben maradnak, de szívük megkeményedik, testük megedződik. A nagy füzet posztmodern
háborúellenes dráma, nagyhatású parabola arról, milyen pusztító hatással van a háború a
gyermeki pszichére. (német-francia-magyar-osztrák)

A nagy Gatsby (2012)
DVD 3804, DVD 4860
Rend.: B. Luhrmann
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan. Időtartam:
136 perc
1922 tavaszán járunk New Yorkban, a lazuló erkölcsök, a vibráló jazz, a szeszcsempészbirodalmak és égbeszökő kötvényárak dekadens játszóterén. Az amerikai álmot üldöző,
szépreményű író a Közép-Nyugatról érkezik Jay Gatsby, a titokzatos milliomos szomszédságába,
akinek birtokán végeláthatatlan estélyek zajlanak. Miután Nick gyönyörű unokatestvérét, Daisyt és
kékvérű férjét, Tom Buchanant Gatsby a bizalmasaivá fogadja, Nick egy tiszta álmokat dédelgető
ember lehetetlen szerelmének szemtanúja lesz. (ameriaki-ausztrál)

A nagy leszámolás (1972)
Rend.: Giancarlo Santi
Szereplők: Peter O'Brien, Lee Van Cleef. Időtartam: 98 perc

DVD 1789

Wermeert lecsukják a nagyhatalmú családfő meggyilkolásáért. Mikor megszökik, már várja a
három Saxon testvér, a halott férfi fiai, akik busás vérdíjat tűztek ki a fejére. Clayton seriffet azért
váltották le, mert nem volt hajlandó elismerni Wermeer bűnösségét. Sorozatos tűzharcokat
követően a törvény egykori őre a körözött bűnöző társaságában kel útra, hogy együtt számoljanak
le a testvérekkel, mindeközben pedig meglepő felfedezést tesznek a valódi gyilkos kilétéről.
(olasz-amerikai)

Nagy Sándor a hódító (1955)
DVD 3518
Rend.: Robert Rossen
Szereplők: Richard Burton, Fredrich March, Claire Bloom. Időtartam: 130 perc
Alexander egy apró országból, Makedóniából indult világhódító útra és 25 éves korára
meghódította az ismert világ nagy részét. Anyja szerint fia isteni erőt kapott, gyerekkorában
Arisztotelész tanítványaként nevelődött, majd apja halálát követően véres hatalmi harc után vette
át annak hadseregét, hogy élére állva hódító útra induljon. Az apró sereget a hatalmas Perzsa
Birodalom ellen vezette, elfoglalta Egyiptomot, majd India nagy részét. Soha, egyetlen uralkodó
kezében sem összpontosult ekkora hatalom a történelemben. (spanyol-amerikai)

A nagy szépség (2013)
DVD 4531
Rend.: Paolo Sorrentino
Szereplők: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli. Időtartam: 139 perc
Jep Gambardella, író és újságíró a római társasági élet központi figurája. Annak ellenére, hogy
tehetséges írónak tartják, mindössze egy könyvet írt, azt is 40 évvel ezelőtt. Jep az írás helyett
legtöbb energiáját abba fekteti, hogy részt vegyen a felső tízezer társasági rendezvényein, a
hajnalig tartó partikon és bulikban. Lényegében éjszaka él, és nappal alig csinál valamit. Jep 65dik születésnapja után egyre inkább elgondolkodik élete haszontalanságán, olykor iróniával,
olykor rezignáltan gondol önmagára és arra a társadalmi elitre, amelynek ő is részese. Továbbra
is bulizik, de közben bejárja Rómát. Régi és új ismerősökkel találkozik leginkább azért, hogy
megtalálja a fecsegés és a zaj mögött meghúzódó "nagy szépséget." (olasz-francia)

A nagy zabálás (1973)
DVD 903
Rend.: Marco Ferrer
Szereplők: Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret. Időtartam:
125 perc
Négy értelmiségi polgár - egy bíró, egy televíziós producer, egy pilóta és egy mesterszakács egyikük vidéki házába utazik, hogy ott kezdetben kifinomultan, majd egyre gáttalanabbul
hódoljanak a testi – kulináris és szexuális - örömöknek. A roskadásig terített asztal és a
prostituáltak mellett az élvezetet végletekig hajszoló férfiak pusztulása törvényszerű, csak
Andrea, az ott marasztalt tanárnő éli túl az orgiát.
(francia-olasz)

A nagymester (2012) – feliratos
DVD 3980
Rend.: Wong Kar Wai
Szereplők: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang, Chen Chang. Időtartam: 123
perc
A nagymester a legendás kung fu mester Ip Man életét dolgozza fel, aki a világhírű Bruce Lee
mestere volt. A film a korszakalkotó harcművész életét az 1930-as évektől követi nyomon, a
második világháborún keresztül és az ötvenes éveken át egészen a férfi 1972-es haláláig,
ismertetve a történelem fordulópontjait és Ip Man életének fontosabb fejezeteit. Az epikus
történetből megtudhatjuk, hogy Bruce Lee mestere nemcsak a harcművészettel köteleződött el
egy életre, de romantikus énjét is megismerhetjük egy csodálatos hölggyel való heves viszonyán
keresztül. (kínai-hongkongi-amerikai)

A nagyvad (2014)
DVD 4440
Rend.: Jalmari Helander
Szereplők: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson. Időtartam: 86
perc
A tizenhárom éves Oskari íjjal és nyíllal felfegyverkezve vág neki Finnország fagyos
vadvilágának, hogy kiállja lakhelye ősi próbáját. Kisvártatva egy mentőkapszulára lesz figyelmes,
melyet még lezuhanás előtt lőttek ki az égő Air Force One-ból, és az amerikai elnök van benne.
Ráadásul a terroristák már úton vannak felé, hogy elfogják. A fiúból és a világ leghatalmasabb
emberéből üldözött lesz, akik halálos ellenséggel találják szemben magukat. (finn-angol-német)

Nanny McPhee és a nagy bumm (2010)
DVD 3037
Rend.: Susanna White
Szereplők: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans. Időtartam: 105
perc
A varázsdada ezúttal egy fiatal anyuka ajtajában jelenik meg. Isabel maga próbálja ellátni a
családi gazdaságot, mert a férje háborúban van. Amint Nanny McPhee megérkezik, hamarosan
rájön, hogy Isabel gyermekei a saját háborújukat vívják a két elkényeztetett városi unokatestvér
ellen, akik beköltöztek hozzájuk, és nem hajlandók elmenni. Nanny McPhee bevet minden
varázslatot, a repülő motorbiciklitől az életre kelt szoborig, a fára mászó kismalactól a kiselefántig,
hogy a rosszcsont lurkóknak megtanítsa az öt leckét. (angol-francia-amerikai)

A nap szépe (1967)
DVD 1631
Rend.: Luis Bunuel
Szereplők: Jean Sorel, Catherine Deneuve, Michel Piccoli. Időtartam: 101
perc
Pierre köztiszteletben álló orvos, aki türelmes megértéssel viszonyul gyönyörű felesége
frigiditásához. Ugyanakkor a hideg, szenvtelennek tűnő nagypolgári asszony súlyos titkot őriz:
megelevenedő képzeletvilágából fel-felsejlik aberrált, mazochista szexualitása.
(francia-olasz)

Napfogyatkozás (1962)
DVD 2133
Rend.: Michelangelo Antonioni
Szereplők: Alain Delon, Monica Vitti, Francisco Rabal. Időtartam: 118 perc
A Rómában élő Vittoria úgy érzi, kapcsolata teljesen kihűlt Riccardóval, ezért több éves
együttélést követően egyik napról a másikra elhagyja őt. Visszaköltözik az anyjához, aki a tőzsde
megszállottja. Ennek köszönhetően Vittoria megismerkedik Pieróval, a magabiztos ifjú brókerrel,
akivel szenvedélyes románcba bonyolódik. Szerelmük azonban múlandónak bizonyul, ugyanis a
férfi túlságosan anyagias a valóságtól elrugaszkodott, álmodozó lányhoz képest. A közelgő
napfogyatkozás végül mindent eldöntő próba elé helyezi kapcsolatukat.
(francia-olasz)

Napsütötte Toszkána (2003)
DVD 4183
Rrend.: Audrey Wells
Szereplők: Diane Lane, Sandra Oh, Lindsay Duncan. Időtartam: 109 perc
Frances sikeres és boldog írónő volt egészen addig, amíg házassága zátonyra nem futott. Az
alkotói válságát is képtelen legyűrni, ezért barátnője egy repülőjeggyel ajándékozza meg, és
elküldi Olaszországba pihenni és feltöltődni. Frances az elhanyagolt, ódon villában kap szállást és
szinte pillanatok alatt elvarázsolja a környezet szépsége, a kisváros és lakóinak melegsége.
Hirtelen ötlettől vezérelve elhatározza, hogy hátat fordít eddigi életének és megvásárolja a villát.
(amerikai-olasz)

Napszállta (2018)
DVD 5726
Rend.: Nemes Jeles László
Szereplők: Jakab Juli, Vlad Ivanov, Marcin Czarnik. Időtartam: 137 perc
1913 nyara, Budapest - a béke utolsó napjai. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza az OsztrákMagyar Monarchia nyüzsgő városába. A fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás
kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos azonban elutasítja, és mindenáron igyekszik
eltávolítani a városból. Az éj leple alatt egy idegen keresi fel Íriszt, és bátyja hollétét tudakolja tőle
- a lány ekkor tudja meg, hogy él egy testvére, akinek eddig a létezéséről sem tudott. Írisz
nyomozásba kezd, s bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirintusa.
(magyar-francia)

Narnia krónikái [3.] – A Hajnalvándor útja (2010)
DVD 3278
Rend.: Michael Apted
Szereplők: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes. Időtartam: 108
perc
Lucy és Edmund Pevensie valamint unokatestvérük, Eustance egy valósággá változó festményen
keresztül tér vissza kalandjaik színterére. Hamarosan a királyi flotta zászlóshajóján, a
Hajnalvándoron találják magukat Caspian király és Cincz vitéz társaságában. A bátor utazók újra
különleges feladatot kapnak: távoli, titokzatos szigeteken szállnak partra, misztikus lényekkel
csatáznak, és Aslan, a nagy oroszlán vezetésével megint kockára tesznek mindent, hogy
megmentsék Narniát a legyőzhetetlennek tűnő gonosztól.
(angol-amerikai)

Nathalie második élete (2011)
DVD 3594
Rend.: David és Stéphane Foenkinos
Szereplők: Audrey Tautou, Francois Damiens, Bruno Todeschini. Időtartam:
105 perc
Nathalie fiatal, gyönyörű, munkamániás nő. Férjét autóbalesetben vesztette el, és azóta érzelmeit
elfojtva él. Markus, a munkatársa a legkevésbé sem mondható jóképűnek, rosszul öltözik és általában
véve egy rakás szerencsétlenség. Mégis ő az, akit Nathalie egy napon az irodájában – önmaga
legnagyobb meglepetésére – váratlanul megcsókol... Tettének következményeképp a pár sajátságos
érzelmi utazásra indul: a munkahelyükön zárt ajtók mögötti vagy épp nyílt színi, heves, veszekedések
majd hatalmas rózsacsokrok és szerelmes pillantások váltják egymást – ahogy az egy alakuló
kapcsolatban gyakran előfordul – mindez természetesen kedves, finom humorral fűszerezve. A film
mesél az újjászületésről, és a szerelem rendkívüli erejéről. (francia-svéd)

A Názáreti Jézus (1977)
DVD 608, DVD 3914/1-2
Rend.: Franco Zeffirelli
Szereplők: Robert Powell, Anne Bancroft, Ernest Borgnine. Időtartam: 270
perc
A monumentális film Jézus életét elveníti fel a filmművészet legnemesebb eszközeivel. Az alkotás
lenyűgöző hatásával, történeti és vallástörténeti hűségével egyaránt magával ragadja a nézőket.
Zeffirelli filmfreskója sokak szerint Jézus életének, a bibliai történetnek legszebb feldolgozása,
melyben világhírű művészek nyújtanak feledhetetlen alakítást.
(olasz-angol)

Názáreti Mária (2012)
DVD 4566/1-2
Rend.: Giacomo Campiotti
Szereplők: Alissa Jung, Paz Vega, Andreas Pietschmann. Időtartam: 100 +
102 perc (Sugárzó életek; 43.)
A film Názáreti Mária életét tárja elénk, gyermekkorától egészen Jézus feltámadásáig.
Az eredeti helyszínen játszódó, kitűnő karakterekkel gazdagított mű teljes játékideje alatt átérezhető
Mária személyisége, mélységes hite és fia iránti mérhetetlen szeretete. Benne fedezhetjük fel azt a
gazdag élettörténetet, amelyet az Istennek szóló „Íme, itt vagyok” kinyilatkoztatásban lehet
összefoglalni. Mária olyan édesanya, aki mindig vágyakozott fia után, ám tudta, hogy nem az övé,
hanem Istené, azonban akkora szeretettel van Jézus iránt, hogy képes elfogadni a rá váró küldetést.
Názáreti Mária igent mondott Istennek, amit még a fia elvesztésekor érzett fájdalmában is megerősített.
(olasz-német)

Ne hagyj nyomot! (2018)
DVD 5670
Rend.: Debra Granik
Szereplők: Ben Foster, Thomasin Harcourt McKenzie, Jeff Kober. Időtartam:
104 perc
A veterán Will és 15 éves lánya, Tom évek óta egy Portland határában fekvő erdőben élnek. Egy
nap azonban a hatóságok rájuk bukkannak, ezért kénytelenek elhagyni a civilizáció zajától és
szennyétől mentes búvóhelyüket és megpróbálni betagozódni a társadalomba. Egy hirtelen jött
döntés aztán elindítja őket veszélyektől sem mentes útjukon: a függetlenséget keresve a vadont
járják, közben pedig kénytelenek szembenézni a ténnyel, hogy milyen különböző dolgokra is
vágynak. (amerikai-kanadai)

Ne nyúlj a fehér nőhöz (1974)
DVD 2738
Rend.: Marco Ferreri
Szereplők: Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve, Ugo Tognazzi.
Időtartam: 106 perc (Marco Ferreri sorozat)
A sziú indiánok legnagyobb győzelmét Ülő Bika aratta az amerikai 7. lovasezred felett. Little
Bighorn-nál 1876. június 15-én George A. Custer kapitány totális vereséget szenvedett mintegy
1200 indián harcostól. Ez a fordított western a párizsi Les Halles lepusztult, halálra ítéltetett
negyedében játszódik, és egy kicsinyes, magányra kárhoztatott férfi, Custer kapitány utolsó tetteit
meséli el. Szereplői az amerikai telepesek és az indiánok jelmezében újrajátsszák nekünk az
indiánok kiirtásának történetét.
(olasz-francia)

Ned Kelly (2003)
DVD 1040
Rend.: Gregor Jordan
Szereplők: Heath Ledger, Orlando Bloom, Geoffrey Rush. Időtartam: 106 perc
Ausztrália az 1860-70-es években leginkább Észak-Amerikára hasonlított. Itt élt Ned Kelly, aki
apja halála után népes családja irányítását is magára vállalta. A 16 évesen igazságtalanul
bebörtönzött ír bevándorló fiú szabadulása után menekülni kényszerült. Öccsével és barátaival
bandát alapított. Ausztrália félreeső vidékein városokat és bankokat raboltak ki. Ám a sorsukat
nem kerülhették el: Üldözte őket a rendőrség, egy egész birodalom vadászott rájuk, Kelly fejére a
világ legmagasabb vérdíját tűzték ki. Életük mindent túlélő legendává vált.
(ausztrál-angol-francia)

Nem az én életem (2006)
DVD 1006
Rend.: John Terlesky
Szereplők: Ellie Harvie, Dalias Blake, Jeanie Cloutier. Időtartam: 86 perc
Szörnyű autóbalesetet szenved egy fiatal nő. Miután felépül, régi tökéletesnek hitt élete
romokban hever. Nap mint nap látomások nyomasztják, melyek szerint ő nem az, akinek hiszi
magát. E képzelődések őrületbe és rettegésbe kergetik. Elkezdődik az örök rejtély felfedezése: „ki
is vagyok én „ ebben az igazán lebilincselő, izgalmas thrillerben.
(kanadai-amerikai)

Nem kellesz eléggé (2008)
DVD 1981
Rend.: Ken Kwapis
Szereplők: Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore. Időtartam: 124
perc
Emlékszel arra a tök helyes srácra, aki megígérte, hogy felhív... és soha nem jelentkezett? Lehet, hogy
elvesztette a számodat. Vagy kórházban fekszik. Vagy megrémítette a szépséged, az eszed, a sikereid.
Vagy talán csak Nem kellesz eléggé neki. Nézzünk szembe a ténnyel: sosem tudni, mi jár a másik
fejében, amikor rád néz, amikor meghív egy italra és elkéri a telefonszámodat. Miért nem hív vissza?
Miért tagadtatja le magát? Miért tűnt úgy, hogy akar, és most miért nem akar? A nők tévelyegnek, a
férfiak botladoznak: az élet nem más, mint a be nem teljesedő kapcsolatok, a félbehagyott, elbénázott,
észre sem vett lehetőségek sora. Ez a film végre megmutatja, hányféleképpen nem értjük egymást.
(amerikai-német)

Nem nagy ügy (2003)
DVD 2726
Rend.: Bernard Rapp
Szereplők: Romain Duris, Alejandro Jodorowsky, Jean-Michel Portal.
Időtartam: 102 perc
Pablo már több mint ötven éve Belgiumban él. Megesküdött rá, hogy soha nem tér vissza
szülőhazájába, ahol annyi embertelenségnek volt szemtanúja a harcok során. Halálos ágyán fekve
magához hívatja nevelt fiait, és végakarataként megbízza őket: utazzanak Spanyolországba, hogy
ellopják a nagy becsben tartott Szeplőtelen Szűz-szobrot. Bár Max, Charlie és Léo nem járt még ott, sőt,
nem beszélnek egy szót sem spanyolul, úgy érzik, tartoznak annyival az öregnek, hogy ne utasítsák
vissza a kívánságát. Az utazás során megismerkednek Pablo egykori cimboráival és a gyönyörű
Angelával, aki örökre emlékezetessé teszi a túrát. (francia-belga-spanyol)

Némaság (2016) - feliratos
DVD 5253
Rend.: Martin Scorsese
Szereplők: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson. Időtartam: 154 perc
A 17. század derekán két portugál szerzetes érkezik a távoli és titokzatos Japánba, hogy Isten
igéjét terjesszék a helyi lakosság között és megtalálják mentorukat, Cristóvao Ferreirát, akiről az
a hír járja, hogy kínzás hatására megtagadta hitét. Az ifjú jezsuita, Sebastiao Rodrigues és társa,
Francisco Garrpe a szamurájok kegyetlen és egzotikus világával találja szemben magát, ahol
egészen más szabályok érvényesek, mint a keresztény Európában. Rodriguest megrendítik a
látottak, háborgó lelke válaszokat követel Istentől. Miközben megpróbálja kideríteni, mi történt
Ferreirával, olyan megpróbáltatásokban lesz része, amely nem csak sziklaszilárdnak vélt hitét, de
az életét is veszélybe sodorja. (amerikai-olasz-mexikói)

Néró, a véreskezű zsarnok (2004)
DVD 3779
Rend.: Paul Marcus
Szereplők: Hans Matheson, Laura Morante, John Simm. Időtartam: 185 perc
Agrippina fia, Nero korán megismeri a császári hatalom kegyetlen szeszélyeit. Kisgyerekként
végignézi, ahogy az eszelős Caligula hidegvérrel meggyilkolja apját és száműzi édesanyját.
Hiába nő fel a fiú árvaként szegények között, sorsa idővel visszavezeti őt a császári trón
közelébe. A hatalomért azonban embertelen árat kell fizetnie: meg kell tagadnia mindent és
mindenkit, akit szeret és nem marad más számára, mint az uralkodás őrjítő és mindent romba
döntő, mániákus szenvedélye. (olasz-spanyol-angol)

Neruda postása (1994)
DVD 1875
Rend.: Michael Radford
Szereplők: Philippe Noiret, Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta. Időtartam:
104 perc
A postássegéd új feladatot kap: rábízzák az Olaszországba száműzött chilei költő, Pablo Neruda
leveleinek kézbesítését. A két, egymástól nagyon különböző férfi összebarátkozik, és a költő
csábítási tanácsokkal látja el Mariót. Ő ugyanis reménytelenül szerelmes egy gyönyörű nőbe. A
Neruda postása bámulatos stílusérzékkel megfestett mese arról, hogyan ejtheti rabul a
szenvedély – némi művészi rafinériával – akár a legközönyösebb szívet is.
(olasz-francia)

Nicsak, ki tetovál? (1968) - feliratos
DVD 1632
Rend.: Denys de La Patelliere
Szereplők: Jean Gabin, Louis De Funes, Yves Barsack. Időtartam: 90 perc
Félicien Mezeray szegény sorból szorgos munkával és némi ügyeskedéssel jól menő
műkereskedő lett, ám a nagy dobás még várat magára. Egy ideig, mert a bizonyos Legrain úr
hátán található Modigliani képből készített tetoválás felforgatja nemcsak a mindennapjait, de
addigi életfelfogását és életmódját is. Mezeray a műremekért cserébe vállalja a puritánnak tűnő
Legrain vidéki házának teljes körű felújítását, ám a tulajról hamarosan kiderül, hogy valójában egy
XI. századi nemesi családból származó várúr, a "kis" ház pedig egy románkori alapokon álló
kastély. A munkákat szerencsére a két amerikai műkereskedő által képviselt Bostoni Múzeum
állja.(olasz-francia)

Nincs kiszállás (2018)
DVD 5520
Rend.: Jaume Collet-Serra
Szereplők: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson. Időtartam: 100 perc
Egy életunt biztosítási ügynök egyhangú, mindennapi ingázása hirtelen izgalmas fordulatot vesz,
amikor egy titokzatos idegen leszólítja a vonaton, és arra kéri, találjon meg egy utast, még mielőtt
beérnek a végállomásra. Miközben versenyt fut az idővel, hogy megoldja a rejtélyt, egy halálos
terv körvonalazódik, ami veszélyezteti nemcsak saját, de utastársai, sőt még családja életét is.
(amerikai-angol-francia)

Nomád (2005)
DVD 837
Rend.: Sergei Bodrov, Ivan Passer
Szereplők: Kuno Becker, Jay Hernandez, Jason Scott Lee. Időtartam: 107
perc
A XVIII századi Kazahsztán kietlen táján egy új hős születik. Egy fiú, neve Mansur. Feladata,
hogy egyesítse a kazahokat és győzelemre vezesse népét. Ám e nagy hőstől már születésekor
rettegnek. Galdan, a Dzsungár uralkodó vérdíjat tűz ki Mansur fejére. A fiút egy távoli helyre
menekíti Oraz, a híres harcos és hatalmas erők birtokosa, hogy felkészítse őt sorsa
beteljesítésére. Itt találkozik Mansur örök barátjával, Eralival, akivel közösen tanulnak, harcolnak
és később ugyanabba a lányba szeretnek bele. Oraz tudja, hogy az egyik barátnak fel kell
áldoznia magát, hogy a másik véghez vihesse feladatát. (francia-kazah)

Non-stop (2014)
DVD 4055
Rend.: Jaume Collet-Serra
Szereplők: Liam Neeson, Julianne Moore, Scott McNairy. Időtartam: 102 perc
Bill Marks szövetségi légi marsallként ingázik a New York és London közti nonstop járaton. Egy
átlagosnak induló úton egyszer csak fenyegető sms-t kap: húszpercenként meghal egy utas, ha
nem utalnak át 150 millió dollárt egy megadott bankszámlára. Csak Marks aggódik az utasok
életéért, a pilóta és a legénység meg van győződve róla, hogy az Atlanti-óceán felett nem érheti
őket baj – ám ekkor megtörténik az első gyilkosság. A marsall próbálja kézben tartani a helyzetet,
ám ekkor az FBI, az Interpol és még a Fehér Ház is őt gyanúsítja meg a járat eltérítésével…
(francia-amerikai)

Nora & Joyce (2000)
DVD 5613
Rend.: Pat Murphy
Szereplők: Ewan McGregor, Susan Lynch, Peter McDonald. Időtartam: 103
perc
A film, James Joyce, a világhírű író és Nora Barnacle szenvedélyes szerelmének története. Joyce
barátai, családja egyáltalában nem értették, hogyan lehet Nora Brancle, egyszerű
szolgálólányként - mára már tudjuk - a világ egyik legnagyobb írójának szerelmese, gyermekeinek
anyja, ihlető múzsája. Noha mindketten Írország szülöttei, a szabadságot Olaszországban találták
meg. Az együttélést Joyce írói karrierjének felfelé ívelése, és nem kevésbé beteges
féltékenysége, úgy tűnik, végérvényesen tönkreteszi.
(angol-ír-olasz-német)

Nosztalgia (1983) - feliratos
Rend.: Andrej Tarkovszkij

DVD 3466/1-2

Szereplők: Oleg Jankovszkij, Erland Josephson, Domiziana Giordano. Időtartam: 126
perc
AnGorcsakov, a költő maga mögött hagyja Oroszországot, s Észak-Itáliában egy orosz
zeneszerző nyomdokain jár. Monográfiájához gyűjt emléknyomokat, miközben megérinti a
középkor hitvilága, a fedetlen romtemplom. Önmaga kétségei és a gyönyörű Eugénia hitetlensége
miatt gyötrődik. A Nosztalgia egyfelől elszakadás attól a parttól, ahol egységben voltunk a
világgal, ahol otthon éreztük magunkat, másfelől megérkezés a túlsó partra, ahol már csak úgy
érhetjük el az egységet, hogy lemondunk a régiről. A régi és új világ együttléte bennünk a
legfájdalmasabb. (olasz-szovjet)

A Notre-Dame-i toronyőr (1982) – feliratos
DVD 231
Rend.: Michael Tuchner
Szereplők: Anthony Hopkins, Derek Jacobi, David Suchet. Időtartam: 98 perc
Quasimodo, a Notre Dame púpos toronyőre beleszeret Esmeraldába, a gyönyörű cigány
táncosnőbe. Mikor a lányt kihívó tánca miatt letartóztatják, a katedrális főesperesének is megakad
rajta a szeme. S ha ez nem lenne elég, egy szegény utcai költő is a szerelmével üldözi. Ám
Esmeralda szíve már egy jóképű katonáé. Amikor a felbőszült csőcselék boszorkánynak bélyegzi
a lányt és a vérét követeli, Quasimodo nyújt menedéket neki a katedrálisban. Tettével a toronyőr
megkísérti a sorsot, amely sosem bánt vele túl kegyesen.
(angol-amerikai)

Női fény (1979)
DVD 1566
Rend.: Constantin Costa-Gavras
Szereplők: Yves Montand, Romy Schneider, Jean Reno. Időtartam: 98 perc
Michel és Lydia találkozását és kapcsolatát láthatjuk. Michel felesége betegsége elõl menekül,
míg Lydia balesetben elvesztett kislányát gyászolja. Michel a repülõtérrõl érkezik vissza Párizsba,
amikor a taxi ajtajával Lydia csomagját kiborítja a bolt elõtt. Hogy rendezzék az ügyet, bemennek
egy kávézóba és elfelejthetik mindazt, ami történt velük. Egy furcsa éjszaka Párizsban, ahol
különös figurák tünnek fel: Senor galba, a lokáltulajdonos és állatidomár, aki gyűjti a
szívrohamokat; egy pultos, aki részeg; egy közlekedési rendőr; eg yrózsaszín puli, egy japán
túristacsporot, egy orosz születésnap, és az egyirányú utca.
(francia-olasz-NSZK)

Nők férfiak nélkül (2009) - feliratos
DVD 3677
Rend.: Shirin Neshat
Szereplők: Pegah Ferydoni, Arita Shahrzad, Shabnam Tolouei. Időtartam: 96
perc
Az 1953-as, CIA által támogatott iráni hatalmi puccsot követő időkben járunk. Tanúi lehetünk
annak, hogy ebben a kaotikus, bizonytalan korban négy, egymás számára teljesen idegen nő
sorsa miként fonódik össze. Egy gyönyörű kertben találkoznak, ahova férfiak nem tehetik be a
lábukat. Itt ismerik meg egymást, és lelik meg saját szabadságukat, vigaszukat, és találnak
megértő társakra a másikban. A háttérként funkcionáló történelmi esemény tükrében láthatjuk
kibontakozni az iráni nők életét: szenvedésüket, elnyomottságukat, és a szabadság utáni
vágyukat, amit a társadalom írott-íratlan szabályai nem biztosítanak számukra. (német-osztrákfrancia)

A nők városa (1980)
DVD 5801
Rend.: Federico Fellini
Szereplők: Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, Ettore Manni. Időtartam: 133
perc (Művész Filmklub)
Egy görög mitológiatanár a főszereplő, aki egyszer csak rádöbben, hogy a körülötte élő lányok,
asszonyok, már csöppet sem hasonlítanak az örök típushoz: Minervához, Junóhoz, Dianához...
Furcsa utazásra indul, s mindinkább meggyőződik arról, hogy értékrendszere már nem felel meg
a valóságnak - vallotta Fellini e filmjéről, amelyben korábbi művei nőalakjai jelennek meg nagy
vízióban, fellinis látványvilágban és fantáziával. (francia-olasz)

Nővér (2012) - feliratos
DVD 3780
Rend.: Ursula Meier
Szereplők: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Gillian Anderson.. Időtartam:
100 perc
Svájc, luxus síparadicsom, szikrázó napsütés. A 12 éves Simon az alatta lévő sötét, sivár, ködös
völgyben, az ipari városrészben él munkanélküli nővérével . A kissrác egy jobb élet reményében
mindennap felmegy a felvonóval a fényűző sí-világba, hogy a gazdag turistáktól sífelszerelést
lopjon, majd szerzeményeit a helyi gyerekeknek adja el. Amikor egy minden hájjal megkent
vendégmunkás partnerévé válik ebben, a felvonón tett utazásai beláthatatlanul veszélyessé
válnak a kis tolvaj számára. Eközben nővérével való kapcsolata is válságba kerül, ezért Simon
fent egy gyerekeivel odalátogató gazdag angol nő társaságától reméli a menedéket. (franciasvájci)

Nyomás utána! (1983)
DVD 5882
Rend.: E. B. Clucher
Szereplők: Bud Spencer, Terence Hill, Buffy Dee. Időtartam: 105 perc (Bud
Spencer - Terence Hill sorozat ; 1.)
Rosco, a jóképű, munkanélküli vagány nem riad vissza egy kis kalandtól. A bohém és szerencsés
emberek könnyed életét éli. Éppen stoppol az út mentén, amikor arra száguld egy kamion, és kis
híján elgázolja. Sürgősen felkeresi a legközelebbi kocsmát, ahol vélhetőleg a pimasz kamionos
megpihent. Itt iszogat éppen Doug, a megtermett kalandor, aki nem ijed meg sem a saját
árnyékától, sem egy kis verekedéstől. Az pedig azonnal ki is tör, ahogy a felhevült Rosco beront a
csapszékbe. Hamarosan csak ők ketten maradnak talpon, és úgy határoznak, együtt mennek
tovább a parkolóban veszteglő kamionnal. Mindketten azt hiszik, hogy az óriás járgány a másiké,
és ez kínos helyzetekhez vezet. (olasz-amerikai)

Nyomd, bébi, nyomd (2017)
DVD 5332
Rend.: Edgar Wright
Szereplők: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James. Időtartam: 108 perc
Ha Bébit hívják, akkor beül egy autóba, maxra tolja a hangerőt és bankrablóknak segít minél
gyorsabban elhagyni a bűntett helyszínét – a fülében dübörgő zene ritmusára. Senki nem vezet
olyan őrült tempóban és olyan eszeveszett lazán, mint ő: bármilyen forró lehet gumija alatt a talaj,
Bébi mindig megőrzi hidegvérét – ezért is ragaszkodik hozzá annyira Doki, a gengszterfőnök. De
a fiú csak kényszerűségből vállalja a kockázatos melókat, amint lehet, le akar lécelni, főleg miután
megismerkedik egy tündéri pincérlánnyal. Csak hogy egy utolsó, minden eddiginél zűrösebb
balhét még meg kell csinálnia, ami nem csak az életét és a szerelmét, de a szabadságát is
veszélybe sodorja. (angol-amerikai)

A nyomorultak (1958)
DVD 5555/1-2
Rend.: Jean-Paul le Chanois
Szereplők: Jean Gabin, Daniele Delorme, Serge Reggiani. Időtartam: 196
perc (Gyöngyszemek a filmművészetből; 1.)
A Nyomorultak című alkotás az egyetemes értékekről szól, és arról, hogyan lehet világunk nehéz
helyzeteiben is megtartani az emberséget. 1800-ban Franciaországban, Toulon kőbányájában,
raboskodik a roppant erejéről ismert Jean Valjean. Gyötrelmesen múlnak az évek, végül mégis
elérkezik szabadulásának a napja. Jean Valjean szakítani akar múltjával és új életet kezd.
Hamarosan tekintélyes vagyonra tesz szert. Bár nehéz múltja mindvégig kísérti őt, mégis vállalja
a megalkuvások és hazugságok nélküli életet.
(francia-német)

A nyomozás (2006)
DVD 2931
Rend.: Giulio. Base
Szereplők: Daniele Liotti, Monica Cruz, Christo Jivkov. Időtartam: 107 perc
Az időszámításunk szerinti 35. évben Tiberius római császár ijesztő jóslatokat hall a régi istenek
bukásáról és az új hatalomról, amely napkeleten támad fel. S mindez különös összefüggésben áll
egy keresztre feszített zsidó tanító állítólagos feltámadásával. A császár legjobb emberét, Tito
Valerio Taurót küldi Jeruzsálembe, hogy járjon a titok végére, és vessen véget az álságos
híreknek. Tauro egyedül a tiszta logika erejében bízva próbálja leleplezni a fondorlatos csalást, de
minden éppen ellenkezőleg történik, mint ahogy várta. (olasz-spanyol-amerikai)

Nyughatatlan özvegyek (2018)
DVD 5729
Rend.: Steve McQueen
Szereplők: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki. Időtartam: 124
perc
A bűnnel, szenvedéllyel és korrupcióval átitatott film főszereplője három özvegy, Veronica, Alice
és Linda, akikben semmi közös nincs, pusztán egy dolog: az adósság, ami elhunyt férjeik után
maradt. A gyerekét egyedül nevelő Belle-lel kiegészülve úgy döntenek, kezükbe veszik sorsuk
irányítását. Együtt igyekeznek változtatni szorult helyzetükön és biztosítani jövőjüket, ezért úgy
döntenek: végrehajtják a férjek által tervezett utolsó nagy rablást. (angol-amerikai)

Nyúl Péter (2018)
DVD 5580
Rend.: Will Gluck
Szereplők: Domhnail Gleesom, Rose Byrne, Daisy Ridley. Időtartam: 91 perc
Nyúl Péter és vadállati barátai ádáz csatározást folytatnak Mr. McGregorral az idilli vidéken. A
nagyszájú, kicsi nyuszi vezetésével folytatott harc a karót nyelt londoni fickóból lett friss
veteményesgazda ellen nem csak a zöldségeskert finomságaiért, hanem a tüneményes,
állatbarát szomszéd, Bea kegyeiért is folyik. Beatrix Potter mesekönyvsorozatának bajkeverő és
kalandvágyó hőse, Nyúl Péter generációkat varázsolt el. A csintalan, de imádnivaló nyuszi ezzel a
bűbájos és modern hangvételű családi vígjátékkal most a nézők szívét is meghódítja.
(ausztrál-amerikai-angol )

A nyúl viszi a puskát (2001)
DVD 1227
Rend.: Dewey Nicks
Szereplők: Jason Schwartzman, James King, Jason Segel. Időtartam: 87 perc
Dave-től, Samtől és Jefftől már csak karnyújtásnyira van a diploma, miután négy éven át végig
puskáztak, csaltak és lógtak az egyetemen, egyszóval mindent megtettek azért, hogy megússzák
a tanulást. Az egyik utolsó „rutineljárás” során Ethan, a nehézsúlyú eminens rajtakapja Dave-et.
Megfenyegeti, hogy felnyomja az egész társaságot, hacsak nem segítenek neki meghódítani
szíve hölgyét, Angelát. Dave belemegy a játékba, ám amikor megpillantja Angelát, azonnal
beleszeret. Ethan természetesen bosszút esküszik, így a srácoknak szükségük lesz minden
sütnivalójukra, hogy túljárjanak a szuperstréber eszén, megússzák a lebukást, és megszerezzék
a lányt. (kanadai-amerikai)

O’ Horten (2007)
DVD 2711
Rend.: Bent Hamer
Szereplők: Bard Owe, Espen Skjonberg, Ghita Norby. Időtartam: 87 perc
Abban a pillanatban, hogy elmegy a vonat nélküle, Odd Horten, a negyven év szolgálat után
kényszernyugdíjazott mérnök rádöbben, utazása mostantól nem a nyomtatott menetrend és a jól
ismert állomások dimenziójában folytatódik tovább. A jövő tele van kérdéssel: fog valaha repülőn
utazni? Eladja a csónakját? Hogyan kerül lábára egy vörös tűsarkú cipő? Túléli az éjszakai
vezetést egy bekötött szemű emberrel a volánnál? Biztosak lehetünk benne, hogy meg lehet
találni az öregedés napfényes pillanatait, és nem kell korosodó norvégnak lennünk ahhoz, hogy
rájöjjünk, a nevetés és életigenlés mindannyiunkban ott ragyog.
(norvég-német-francia)

Ó, testvér, merre visz az utad? (2000)
DVD 1210
Rend.: Joel és Ethan Coen
Szereplők: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson. Időtartam: 103
perc
Az előkelő piperkőc, Ulysses Everett McGill elunja a mindennapos, fáradságos munkát a
börtöntelepen. Kitör a rabságból, bár két társával, a zsémbes Pete-tel és a kedves, ám egyszerű
Delmarral továbbra is egymáshoz vannak láncolva. Nincsen vesztenivalójuk, meg akarják
szerezni az elásott zsákmányt, mielőtt örökre maga alá temetné egy áradás. A három fickóra
életreszóló kalandok várnak ebben a rendhagyó, furcsa figurákkal teli roadmovie-ban. Az
üldözésekkel, szerencsés és kevésbé szerencsés véletlenekkel tarkított út során felbukkan egy
vak próféta, szexi szirének, sőt egy félszemű Biblia-ügynök is. (amerikai-angol-francia)

Óceán hozott (1994)
DVD 5907
Rend.: Kayo Hatta
Szereplők: Youki Kudoh, Akira Takayama, Cary-Hiroyuka. Időtartam: 91 perc
A múlt század első évtizedeiben Japánból hoztak menyasszonyt maguknak azok a Hawaii-on élő
férfiak, akiknek nem volt sem idejük, sem pénzük, hogy a helyi kínálatból válasszanak. A szép
reményekkel érkező lányokra boldogtalanság és kemény munka várt az álmok, a mesék szigetén
. Társaihoz hasonlóan Riyo is csak fényképekről és levelekből ismerhette férjét, akiben már első
pillantásra csalódnia kellett, hogy ezt a találkozást még több keserű tapasztalat kövesse.
(amerikai-japán)

Odüsszeusz és az alvilág istennője (2008)
Rend.: Terry Ingram

DVD 2602

Szereplők: Arnold Vosloo, Steve Bacic, Stefanie Von Pfetten. Időtartam: 89 perc
Odüsszeusz húsz évig volt távol Ithakától. Az első tíz évet a trójai háborúban töltötte, a második
tíz évben pedig azért küzdött, hogy hazajusson családjához. Számtalan nehézséggel és túlvilági
lénnyel kellett megküzdenie útja során. Szemünk előtt elevenedik meg az Odüsszeia „elveszett
fejezete”. Rejtélyes erők vérszomjas támadása után Odüsszeusz és társai a Ködök szigetére
vetődnek, amelyet nevéhez híven vastag köd borít. A kihalt szigeten csak csontvázakat találnak.
Az éhhalál szélén találkoznak az alvilág istennőjével, Perszephonéval. Az átdorbézolt éj után
azonban Odüsszeusz arra eszmél, hogy foglyokká váltak, és egy csapat vérszomjas, szárnyas
szörnyeteg őrzi őket. (angol-kanadai)

Olasz nyelv kezdőknek (2003)
DVD 462
Rend: Lone Scherfig
Szereplők: Anders W. Berthelsen, Anette Stovelbaek, Peter Gantzler.
Időtartam: 107 perc (Modern klasszikusok)
Andreas egy szomorú dániai külvárosba költözik, ahol segédlelkészként kapott állást. Jorgen
Mortensen, a barátságos szállodaportás rábeszéli, hogy iratkozzon be olasz nyelvtanfolyamra. Az
esti kurzuson részt vevő csoport vegyes összetételű, de csupa kedves emberből áll, van ott
cukrászdai eladónő, fodrász és pincér, aki mellesleg Juventus-szurkoló. Ezeknek a sérülékeny,
magányos, de jólelkű embereknek a nyelvtanfolyam alkalmat ad arra, hogy megismerjék a
szerelmet – és vele önmagukat -, méghozzá hamisítatlanul olasz módon! (dán-svéd)

Old Shatterhand (1964)
DVD 1123
Rend.: Robert Siodmak
Szereplők: Pierre Brice, Lex Barker, Guy Madison. Időtartam: 116 perc (Karl
May sorozat; 4.)
A fehér telepesek a komancs indián törzs segítségével próbálják megakadályozni, hogy a
békeszerződés megkötése után a legjobb legelők az ellenséges apacsok kezére kerülhessenek.
A megvesztegetett komancsok véres összecsapások árán nyomulnak előre az idegen területen,
és azt a látszatot próbálják kelteni, hogy az apacsok nem tartották be a békeszerződésben
foglaltakat. A földekért mindenre képes teepesek terve megvalósulni látszik annak ellenére, hogy
Old Shatterhand úgy dönt, Winnetou, az apacsok főnöke mellé áll és megkeresi az igazi
bűnösöket. (német – francia-olasz-jugoszláv)

Old Surehand (1965)
DVD 1125
Rend.: A. Wohler
Szereplők: Stewart Granger, Terence Hill, Pierre Brice. Időtartam: 87 perc
(Karl May sorozat; 13.)
Old Surehand és Winnetou hidegvérű gyilkosok nyomába erednek akik lemészárolták egy telepes
családját. A telepes az indiánokat hibáztatja, de Winnetou megérzése azt súgja, hogy a magukat
Keselyűknek nevező banda követte el a bűntettet. A telepes életben maradt fiával együtt indulnak
útra, hogy kiderítsék az igazságot.
(NSZK-olasz-jugoszláv)

Olli Mäki legboldogabb napja (2016) – feliratos
DVD 5239
Rend.: Juho Kuosmanen
Szereplők: Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff. Időtartam: 98 perc
1962, Finnország. A mindössze huszonöt éves európai amatőr bokszbajnok, Olli Mäki élete
legnagyobb meccsére készül: a tét a világbajnoki cím elnyerése. Az egyszerű családból érkező
Olli hirtelen a reflektorfényben találja magát, az egész ország őt ünnepli, és hatalmas
elvárásokkal tekint a nagy mérkőzés elé. Ollit azonban nem csak a média és a közvélemény tartja
nyomása alatt, de ambiciózus edzője, Elis is a végletekig hajtja. És akkor megtörténik a
legrosszabb dolog, ami csak történhet egy olyan időszakban, amikor csak Ollinak teljes
koncentrációra és kitartásra lenne szükség. Megismerkedik a gyönyörű Raijával és szerelmes
lesz. (finn-svéd-német)

Oltalmazó ég (1990)
DVD 2674
Rend.: Bernardo Bertolucci
Szereplők: Debra Winger, John Malkovich, Campbell Scott. Időtartam: 132
perc
1947 – A Moresby házaspár, Port és Kit számára a menekülés, a kaland jelentheti a kiutat
hétköznapjaik válságából. Elhatározzák, hogy egzotikus utazásra mennek Afrikába, hogy végre
tartalommal töltsék meg kiüresedett kapcsolatukat. Az egyhangú, kegyetlen sivatagi táj, az idegen
életstílus azonban épp ellenkezőleg hat rájuk, mint ahogy várták. Ráadásul Port tífuszos lesz, és
ebbe bele is hal. Ezek után Kit magára hagyva folytatja végtelennek tűnő útját a kietlen
sivatagban, míg egy karaván rá nem talál. Különösebb ellenállás nélkül adja oda magát
(angol-olasz)

Ondine (2009)
DVD 3570
Rend.: Neil Jordan
Szereplők: Colin Farrell, Alicja Bachleda, Alison Barry. Időtartam: 95 perc
Az Ondine modern lírai mese egy ír halászról, Syracuse-ról, akinek fenekestül felfordul az élete,
amikor véletlenül egy gyönyörű és rejtélyes nő akad a hálójába. A lányának, Annie-nek
meggyőződésévé válik, hogy a nő vízi nimfa, Syracuse pedig hiába hadakozik ellene,
menthetetlenül szerelembe esik. Csakhogy mint minden mesében, a varázslat és a sötétség
ezúttal is kéz a kézben járnak.
(ír-amerikai)

Oroszlán : egy megtalált élet története (2016)
DVD 5339
Rend.: Garth Davis
Szereplők: Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham. Időtartam: 114 perc
Az öt éves Saroo egyszer csak arra ébred, hogy rossz vonattal utazik egyes egyedül, egyre
távolabb észak-indiai otthonától. A megrettent és megzavarodott kisfiú másfél ezer kilométerre
vetődik el, a nyüzsgő és átláthatatlan Kalkuttába. Valahogy sikerül boldogulnia az utcákon,
mígnem egy árvaházban köt ki. Ott egy ausztrál házaspár fogadja örökbe, így biztonságban és
szeretetben nőhet fel Hobart városában. Hogy ne tűnjön hálátlannak újdonsült szüleivel szemben,
múltját mélyre temeti, vágyával és reményeivel egyetemben, hogy valaha viszontlátja szülőanyját
és testvérét. Egy véletlen találkozás más indiaiakkal azonban ismét feltüzeli titkos sóvárgását.
Csupán maroknyi emlékkel és egy Google Earth nevű új technológiával, Saroo korunk
legnagyobb és legképtelenebb kutatásába kezd elveszett családja után. (amerikai-angol-ausztrál)

Országúti bosszú (2014)
DVD 4334
Rend.: David Michod
Szereplők: Guy Pearce, Robert Pattinson, Scoot McNairy. Időtartam: 98 perc
Tíz évvel a világgazdaság összeomlását követően egy ex-katona magányosan rója Ausztrália
kietlen útjait, hogy kézre kerítse azokat, akik megfosztották utolsó értéktárgyától: az autójától.
Nem az értékről, hanem az elvről van szó: a kalandor nem tűri, hogy lopjanak tőle. Ebben
váratlanul a segítségére lesz a banda egy rablás során megsérült és hátrahagyott tagja, a sótlan
és szellemileg kissé visszamaradott Rey, akivel furcsa párost formálnak a bosszúhadjárat során.
(ausztrál-amerikai)

Osama (2003)
DVD 1007
Rend.: Siddiq Barmak
Szereplők: Marina Golbahari, Khwaja Nader, Arif Herati. Időtartam: 85 perc
A történet főhőse egy 12 éves lány, aki anyjával és nagyanyjával együtt él a tálib terror alatt. Az
édesanyja elveszíti állását, miután bezárják a kórházat, ahol dolgozott..A család a háborúban
elveszítette férfi tagjait. A rendszer törvényei szerint nők nem élhetnek egyedül. Az anya más
megoldást nem talál, minthogy lányát fiúként neveli tovább, Osama néven. A kislány külsejét fiúvá
változtatják, hogy munkát szerezhessen a helyi tejesembernél. A tálibok néhány nap elteltével
megjelennek az ajtóban, hogy összeszedjék a fiúkat és iskolába küldjék őket.
(afgán-holland-ír-japán)

Othello. A velencei mór tragédiája (1952)
DVD 328
Rend.: Orson Welles
Szereplők: Orson Welles, Suzanne Cloutier, Micheál MacLiammóir. Időtartam:
93 perc. ff.
Orson Welles, minden idők egyik legnagyobb filmművésze rajongott William Shakespeare
műveiért, és eldöntötte, hogy a saját értelmezésében is megmutatja a világnak az írófejedelem
drámáit, annak ellenére, hogy a hollywoodi stúdiók nem voltak oda az ötletért. Welles Othellója
bátor és merész újításokkal teli alkotás, amelyet az újszerű vágástechnika, a kameramunka és a
vizuális kompozíció tesz egyedivé. Orson Welles alakítja a film főszerepét, ő játsza Othellót, akit
féltékenysége kerget az elkerülhetetlen végzet felé.
(amerikai-olasz-francia-marokkói)

Őfelsége pincére voltam (2006)
DVD 778
Rend.: Jiri Menzel
Szereplők: Oldrich Kaiser, Julia Jentsch, Ivan Barnev. Időtartam: 115 perc
Jan Ditě-t 14 év és 9 hónap után kiengedik a börtönből, és egy elhagyatott faluba küldik, ahonnan
a II. világháború után kitelepítették a német nyelvű lakosságot. Ditě a magányban visszatekint
saját fiatalságára, szerelmeire, és arra is, hogyan lett egyszerű utcai árusból a legszebb prágai
étterem pincére. Életének két vezérelve volt: a pénz és a nők imádata. A háború szele már a
levegőben van, amikor Ditě megismerkedik egy német lánnyal. Házassága a náci Lizával
szembefordítja környezetével, majd a németek hatalomra kerülésével azt hiszi, végre eléri áhított
célját: bekerülhet a milliomosok régóta csodált világába.
(cseh-szlovák)

Az öldöklés istene (2011)
DVD 4229
Rend.: Roman Polanski
Szereplők: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz. Időtartam: 76 perc
Két, tizenegy éves forma srác összeakasztja a bajszát a helyi játszótéren. Az eredmény:
felduzzadt ajkak és törött fogak. Ezután az „áldozat” szülei meghívják a „támadó” szüleit az
otthonukba, hogy megbeszéljék a történteket. A szívélyes csacsogásból azonban hamar
borotvaéles szituáció lesz, ugyanis kiderül, hogy mind a négy szülő nevetséges elképzelésekkel
és groteszk előítéletekkel rendelkezik. Egyikük sem úszhatja meg a küszöbön álló csetepatét.
(francia-német-lengyel-spanyol)

Öngyilkos osztag (2016)
DVD 5070
Rend.: David Ayer
Szereplők: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie. Időtartam: 123 perc
A világ legveszélyesebb bebörtönzött gonosztevői csapatba állnak, és a kormány jóvoltából
durván felfegyverkezik magukat, hogy szembeszálljanak egy titokzatos és legyőzhetetlennek tűnő
ellenféllel. (amerikai-kanadai)

Az ördög és a tízparancsolat (1962)
DVD 1826
Rend.: Julien Duvivier
Szereplők: Fernandel, Louis de Funes, Alain Delon. Időtartam: 122 perc
Ne lopj! Ne ölj! És főleg: ne paráználkodj! Tízparancsolat francia módra. A film megértő
mosollyal, epizódok láncolatán át mutatja be az emberi gyengeségeket. Az egyházi
kerettörténetbe helyezett, kedvesen szentségtörő mesék mindegyike humorral és sziporkázó
ötletekkel példázza, hogy „az ördög nem alszik”. Fernandel a harmadik epizódban alakítja magát
a Jóistent, s toppan be megváltóként egy szegény parasztcsaládhoz, melynek összes tagja
elvesztette istenhitét. A nyomorúságos körülmények közt élő emberek mindegyike panaszkodik
nehéz sorsára, de a jóságos látogató bebizonyítja nekik, hogy senki sem cserélné el a saját
életét. A történet csattanója meglepő fordulattal zárja le a különös találkozást. (francia-olasz)

Örökmosoly (1989)
DVD 2723
Rend.: Carlos Sorin
Szereplők: Daniel Day-Lewis, Mirjana Jokovic, Gabriela Acher. Időtartam: 87
perc
A film egy utazó fogorvos, Fergus O’Connel különleges kalandjait meséli el, aki az Örökmosoly
társaság megbízásából Patagónia kietlen tájain utazgatva harcol a fogszuvasodás ellen. Egy helyi
maffiafőnök bölcsességfogán végrehajtott műtét után menekülnie kell a férfi emberei elől.
Koloncként a nyakába szakad az esküvője elől menekülő Estella. A lány hamarosan előlép az
asszisztensévé, s a botcsinálta párosra még számos meglepő és izgalmas fordulat vár.
(argentin-angol)

Örömjárgány (2017)
DVD 5623
Rend.: Paolo Virzí
Szereplők: Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay. Időtartam: 108
perc
Alzheimer-kórral küzd a Hemingway-kutató John Spencer, a felesége, Ella pedig gyógyíthatatlan
rákbeteg. Az idős házaspár úgy dönt, megszökik a kórházi kezelés és gyermekeik aggódó
tekintete elől. Útnak indulnak az imádott, ócska lakókocsijukkal. Bostonból akarnak eljutni
Hemingway egykori házáig Key Westben. Meglepetésekkel teli útjuk során újra felfedezik egymás
és
az
élet
iránti
szenvedélyüket.
(olasz-francia)

Az őrület határán (1998)
DVD 5780
Rend.: Terrence Malick
Szereplők: Sean Penn, Adrien Brody, Jim Caviezel. Időtartam: 164 perc
1942, Guadalcanal. A második világháború legvéresebb csatái a Csendes-óceán szigetein
zajlanak. A japánok minden négyzetcentimétert fanatikus elszántsággal védenek. Az amerikai
katonák szigetről-szigetre haladnak, irtózatos veszteségek árán kell megszerezniük a stratégiai
fontosságú területet. A paradicsomi szépségű, buja dzsungelnövényzettel borított szigetek
lángoló pokollá válnak. Egy tengerészgyalogos egység partra száll, és elindul, hogy
megszerezzen egy magaslatot. Hősiesség és gyávaság, félelem és hihetetlen vakmerőség
keveredik bennük. Vizük elfogyott, erejük fogytán. Ott állnak a pokol kapujában, és tudják, élve
vagy holtan, de be kell lépniük. (amerikai-kanadai)

Az ötödik elem (1997)
DVD 2386
Rend.: Luc Besson
Szereplők: Bruce Willis, Mila Jovovich, Gary Oldman. Időtartam: 123 perc
Ötezer évenként feltárul egy kapu, melyen keresztül a sötétség erői el akarnak pusztítani minden
életet. Csak egyetlen módon lehet védekezni ellene: idejében meg kell lelni, és fel kell használni a
mitikus ötödik elemet. Ehhez azonban szükség van egy igazi hősre, de sajnos ilyenek a XXIII.
század zűrzavaros világában egyáltalán nem nyüzsögnek. Egyetlen ember akad, aki eséllyel
szállhat szembe a pusztítással: Korben Dallas, a New York-i légitaxi sofőrjeként dolgozó volt
kommandós, akinek azonban kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy az egész Föld és az
emberiség sorsát a kezébe vegye.
(amerikai-francia)

Paddington (2014)
DVD 4347
Rend.: Paul King
Szereplők: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters. Időtartam: 91 perc
Paddington, a mackó, egy sötét perui dzsungelben nőtt fel Lucy nénikéjével. Amikor egy
földrengés elpusztítja otthonukat, Lucy néni úgy dönt, hogy felcsempészi Paddingtont egy
bőröndben az Angliába tartó hajóra. A mackó egyedül érkezik meg a Paddington állomásra, ahol
azonnal szembesül vele, hogy az élet a nagyvárosban nem pont olyan, amilyennek megálmodta.
Szerencsére találkozik a kedves Brown családdal, akik befogadják az ijedt medvebocsot.
(angol-francia-kanadai)

Paddington 2 (2017)
DVD 5428
Rend.: Paul King
Szereplők: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson. Időtartam: 99
perc
Mindenki kedvenc macija, a dédelgetni való Paddington boldogan éldegél a Brown családdal
Londonban, és amerre csak jár, marmeládot osztogat, így nem csoda, hogy roppant népszerű a
helyiek körében. A kismackóra nagy feladat vár: közeleg imádott nagynénje, Lucy századik
születésnapja, ezért méltó ajándékot kell kerítenie neki. Amikor Mr. Gruber régiségboltjában
észrevesz egy különleges könyvet, azonnal tudja, hogy az az igazi. És mivel a könyv nincs
ingyen, lelkes hősünk furábbnál furább munkákat vállal el, hogy megvehesse. Ám ekkor a
nagybecsű művet ellopják, és Paddingtonra, no meg Brownékra vár, hogy leleplezzék a gaz
tolvajt, akiről hamarosan kiderül, hogy az álcázás nagymestere.

Pajzán kísértetek (1988)
DVD 2700
Rend.: Neil Jordan
Szereplők: Daryl Hannah, Peter O’Toole, Steve Guttenberg. Időtartam: 102
perc
Nem akármilyen kastélyt örökölt Peter Plunkett, valószínűleg a világ leglepukkantabb,
legkoszosabb, legviharvertebb romhalmazát, amely valahol az Isten háta mögött áll Írországban.
De ami még rosszabb, ezzel együtt még egy nagy összegű tartozás is a nyakába szakadt. De
Peter barátunkat nem ejtették a fejére: szellemkastélyként hirdeti a kócerájt azoknak a hülye jenki
turistáknak, akik képesek nagy pénzt kifizetni a kamu szellemjárásokért. Arra viszont nem számít,
hogy a turistákkal együtt néhány valódi szellem is beköltözik a kastélyba.
(angol-amerikai)

A Pál utcai fiúk (1967)
DVD 102, DVD 403, DVD 3659,
Rend.: Fábri Zoltán
DVD 3817, DVD 267, DVD 5019
Szereplők: Pécsi Sándor, Törőcsik Mari, William Burleigh. Időtartam: 110 perc
A Pál utcai grundon délutánonként kisdiákok játszanak. Hírét veszik, hogy a füvészkertben tanyázó
rivális társaság, amelynek Áts Feri a vezére, rohamra készül, hogy elfoglalja a Pál utcaiak grundját. A
fiúk felkészülnek az ellenséges támadásra. Bokát választják vezérül, a többiek is kapnak rangot,
egyedül a vézna, szőke Nemecsek Ernő marad közlegény. Geréb, aki szintén a vezéri rangra pályázott,
bosszúból a füvészkertiekkel szövetkezik. Az árulás gyanúja Nemecsekre terelődik. A vézna kisfiú, hogy
bebizonyítsa hűségét, visszaszerzi az ellenség által elrabolt grundzászlót. Akciója során kényszerű
fürdőt vesz a füvészkerti tó hideg vizében. Elérkezik a csata napja. A lázasan fekvő Nemecsek kiszökik
betegágyából és bátran veszi ki részét a harcból. Ő is hozzájárul a Pál utcaiak győzelméhez. (magyaramerikai)

Palackposta (2016)
DVD 5240
Rend.: Hans Petter Moland
Szereplők: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pal Sverre Hagen. Időtartam: 112
perc
Skóciában egy palackba zárt üzenetet sodor partra a tenger. A foszladozó papíron már alig
olvashatók a vérrel írt sorok, amelyben egy testvérpár kér segítséget. A vizsgálódó helyi rendőrök
kiderítik, hogy a palackot Dániában dobták vízbe, 1996-ban. Így kerül az ügy a koppenhágai
rendőrség döglött aktákkal foglalkozó Q-ügyosztályára, Carl Mørck nyomozó asztalára. Carl,
valamint segítői, Assad és Rose gyorsan rájönnek arra, hogy a levelet egy bizonyos Poul Holt
írta, akit öccsével együtt raboltak el tizenhárom évvel ezelőtt, ám az eltűnésüket annak idején
nem jelentették. De élnek, élhetnek-e még, s ha igen, vajon hol? (dán-norvég-svéd-német )

A pap gyermekei (2013) – feliratos
DVD 4533
Rend.: Vinko Bresan
Szereplők: Kresimir Mikic, Niksa Butijer, Marija Skaricic. Időtartam: 93 perc
Az önfeledt, hamisítatlanul nyári vígjáték főhőse Don Fabijan, egy kis horvát sziget ifjú és
energikus papja. A férfi elkeseredve látja, hogy a helyiek mennyire nem tekintik fontosnak az
utódnemzést, ezért sajátos módot talál ki arra, hogy növelje a lakosok és így a hívek számát:
gondoskodik róla, hogy a helyi boltokban fellelhető összes óvszeren apró lyuk segítse a
gyerekszaporulatot. Egyre bonyolódó akciótervéhez tettestársakra lel Petar, az újságárus és
Marin, a gyógyszerész személyében, azonban a bébi boom váratlan következményekkel jár.
(horvát-szerb-montenegrói)

Paranoia (2013)
DVD 3960
Rend.: Robert Luketic
Szereplők: Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford. Időtartam: 102
perc
New York közepén, a toronyházak labirintusában számtalan mamutcég ontja magából a milliárdos
megbízásokat. Ha ott egyszer is hibázol, az utcán találod magad – hacsak a főnököd meg nem zsarol.
Az ambiciózus, pályakezdő Adam mindent megtesz, hogy feljebb jusson a ranglétrán, ám egy hiba után
nem mindennapi második esélyt kap ördögi főnökétől, Wyattől : a cég versenytársánál, Wyatt egykori
mentoránál, Jock Goddardnál kell kémkednie. Adam előtt megnyílik a manhattani elit világa: siker,
menő autók, pénz, csillogás, a legjobb nők. Hamar rájön azonban, hogy ő is csak egy bábu Wyatt
játszmájában. Meg kell találnia a menekülőutat, mert Wyatt mindenre képes, hogy előnyt szerezzen.
Gyilkosság? Az is belefér. Csak egy valamivel nem számol: hogy a királyok közt a gyalog lehet az igazi
vezér (amerikai-francia)

A parfüm – egy gyilkos története (2006)
DVD 493
Rend.: Tom Tykver
Szereplők: Ben Whishaw, Rachel Hurd-Wood, Alan Rickman. Időtartam: 114
perc
Jean-Baptiste Grenouille, a 18.század egyik legzseniálisabb és egyben legellentmondásosabb
jelensége, aki az illatok géniuszaként írta be magát korának történetébe. A sors fintoraként szag
nélküli testtel, Párizs legbűzösebb negyedében, a halpiacon látta meg a napvilágot, ahol nem
várta senki, így szeretet sem jutott neki. Pedig semmire sem vágyott jobban, minthogy szeressék,
és kivívja az emberek elismerését. S mivel számára a világ illatok és szagok forgataga,
megalkotta minden idők legtökéletesebb parfümjét. (német-francia-spanyol)

Párizs szeretlek! (2006)
DVD 1682
Rend.: Oliver Assayas [et al.]
Szereplők: Natalie Portman, Juliette Binoche, fanny Ardant. Időtartam: 120
perc
Huszonkét rendező, tizennyolc kisfilm, egy város, valamint egy egész estés szerelmi vallomás a
fények és a szerelem metropoliszának: Párizsnak. A világ minden részéről érkeztek az ismert és
elismert rendezők és a színészsztárok, hogy apró párizsi történeteket meséljenek a szeretetről és
szerelemről, amely hol varázslatos és ámulatba ejtő, hol pedig érzékeny és emberi, de
kétségkívül megismételhetetlen. Kapcsolatok jönnek létre és érnek véget, a fájdalom és
boldogság kéz a kézben jár, s mindeközben életre kelnek a francia nagyváros utcái.
(francia-lichtensteini-svájci)

Párnakönyv (1996)
DVD 679
Rend.: Peter Greenaway
Szereplők: Ewan McGregor, Vivian Wu, Ken Ogata. Időtartam: 120 perc
Amikor Nagiko még kislány volt, a legnagyobb kalligráfusok között tartották számon édesapját, aki
beavatta őt is a testfestészet titkaiba. Egy álnok könyvkiadó azonban apját a halálba kergette és
elorozta a műveit is. Nagiko immár gyönyörű nőként, miközben ízlelgeti a szexualitás varázslatos
titkait (a gyermekkorában tanult klasszikus japán Párnakönyv szellemében), emberi testre festett
könyvekkel teljesíti ki bosszúját apja gyilkosán.
(angol-holland-francia)

Pasik, London, szerelem (2005)
DVD 1318
Rend.: Stefan Schwartz
Szereplők: Stuart Townsend, Seth Green, Amy Smart. Időtartam: 96 perc
Olly világéletében író szeretett volna lenni. Gyerekkori jó barátjával, Murray-vel megszakad a
kapcsolata, amint egyetemre megy. Ott barátkozik össze, James-szel, aki bevezeti az igazi
diákéletbe. Az egyetem elvégzése után hatalmas tervekkel, a világhírre áhítozva villámgyorsan
megír két fejezetet tervezett regényéből, amire egy jónevű kiadó azonnal hatalmas előleget fizet.
Ekkor pechére valahogy elszáll az ihlete, végül kénytelen női önsegítő könyvek kiadójánál
elhelyezkednie. Ismét felbukkan életében Murray és csakhamar James is, aki szeretné, ha ő
lenne az esküvői tanúja. Csak az a gond, hogy közben Olly beleszeret a menyasszonyba, és még
bonyolultabbá válik, amúgy is kusza élete. (angol-magyar-német-amerikai)

Pata-csata (2005)
DVD 46
Rend.: Frederik Du Chau
Szereplők: Bruce Greenwood, Hayden Panettiere, M. Emmet Walsh.
Időtartam: 90 perc
A dühöngő viharban a vándorcirkusz véletlenül hátrahagy egy zebracsikót. Nolan Walsh lótenyésztő
talál rá és hazaviszi lányának. A kis zebra, Csíkos, hamar összeismerkedik az udvar lakóival, akiket
Kócos, a shetlandi póni vezet, és Franci, a bölcs, öreg kecske próbál kordában tartani. Gúnár, a dilis
nagyvárosi pelikán is csatlakozik a gárdához. A farm szomszédságában terül el a Turfway versenypálya,
ahol telivérek küzdenek azért, hogy részt vehessenek a legrangosabb lóversenyen. Az első pillanattól
fogva, hogy megpillantja a pályát, Csíkosnak csak egy célja van: tudja, ha esélyt kapna, az összes lovat
maga mögött hagyná. (amerikai – dél-afrikai)

Paul (2011)
DVD 3339
Rend.: Greg Mottola
Szereplők: Simon Pegg, Nick Frost, Jason bateman. Időtartam: 100 perc
Egy Paul nevű földönkívüli az elmúlt 60 évben egy titkos katonai bázison múlatta az időt. Az
űrutazó fenegyerek ismeretlen okból úgy dönt, hogy elhagyja a létesítményt, és felugrik az első
arra tévedő járműre. Ez pedig egy bérelt lakóbusz, melybe két földlakó, Graeme Willy és Clive
Collins utazik éppen. Miközben üldözik őket a szövetségi ügynökök, no meg egy véletlenül
elrabolt lány felbőszült apja, Graemme és Clive idétlen tervet ötlenek ki, miképp juttassák vissza
Pault az anyahajójára. És miközben a két nyominger segíteni igyekszik, a kis zöld lény talán
éppen bolygóközi hőst csinál a két balfácánból. 8angol-amerikai-spanyol-francia)

A pénz (1983)
DVD 5346
Rend.: Robert Bresson
Szereplők: Christian Patey, Vincent Risterucci, Caroline Lang. Időtartam: 80
perc (Művész Filmklub)
A francia új hullám jelentős képviselője, Robert Bresson - utolsó filmjében Tolsztoj A hamis
szelvény című elbeszélését használta alapul. A film főhőse Yvon, a szerény olajszállító, akinek
egy nap hamis pénzzel fizetnek. Ő ezzel a bárban felgyülemlett adósságát szeretné rendezni, de
lebukik. A férfi elveszíti munkáját és szabadságát, családja elhagyja. A kegyetlen sors miatt
agyongyötört, keserű és frusztrált Yvon haragját a világ és önmaga ellen fordítja. (svájci-francia)

A per (1962)
DVD 2134
Rend.: Orson Welles
Szereplők: Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy Schneider. Időtartam:
118 perc
Josef K. egy szép napon arra ébred, hogy letartóztatási parancsot adtak ki ellene. Fogalma sincs, mivel
vádolják és szemlátomást nem is akarják közölni vele. Josef K-t bíróság elé állítják, hogy bizonyítsa
ártatlanságát, de az egyre kétségbeesettebb vádlott még ekkor sem tudja, miért idézték be, s úgy tűnik,
a rémálomnak nem is lesz vége az ítélethirdetésig, amely minden jel szerint a legsúlyosabb büntetést
rója ki rá: halált. Franz Kafka örökérvényű klasszikusát Orson Welles több helyen is megváltoztatta, így
a paranoid drámából sajátos humorral átszőtt, izgalmas krimi kerekedett olyan fényképezéssel, amely
tananyag a filmes iskolákban. (francia-olasz-német)

Piaf (2007)
Rend.: Olivier Dahan

DVD 755

Szereplők: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Pascal Greggory. Időtartam: 135 perc
A külvárosi Párizs nyomorából a New York-i rivaldafényig jutó kis veréb sorsát megelevenítő film
mozaikos történetszövéssel viszi végig a nézőt az énekesnő életútján. Kevesen tudják, milyen
személyes dráma húzódott meg a csillogás hátterében. A szülei alkoholisták voltak, a nagyanyja
nevelte a kislányt. Az egyik bordélyházban nőtt fel, és az utcán énekelt és koldult, hogy éhen ne
haljon. Az egyik párizsi varieté igazgatója figyelt fel rá és megnyitotta előtte a színpadra vezető
utat. Néhány év leforgása alatt az egész világ Piaf lábai előtt hevert. Boldogsága nem lehetett
teljes, a szerelme tragikus körülmények között meghalt. Az énekesnő az alkoholhoz és a droghoz
menekült. (francia-angol-cseh)

Piedone a zsaru (1973)
DVD 5883
Rend.: Steno
Szereplők: Bud Spencer, Enzo Cannavale, Alberto Maria Merli. Időtartam: 105
perc
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 14.)
Piedone, a nápolyi kikötő körzetének rendőrfelügyelője sajátos eszközökkel tartja rendben a
bűnözőket. Fegyvert nem visel, csak az öklével és testi erejével intézkedik. Az új felügyelő
azonban nem ért egyet módszereivel. Egy kábítószercsempész banda felgöngyölítése során a
helyzet kiéleződik és Piedonét felfüggesztik állásából. De ez sem zavarja őt abban, hogy
leszámoljon a kábítószerbandával... (olasz-francia)

Pinokkió (2002)
DVD 1524
Rend.: Roberto Benigni
Szereplők: Roberto Benigni, Carlo Giuffre, Nicoletta Braschi. Időtartam: 100
perc
Geppetto mester ügyes kezével egy kis fabábut készít a háza előtt talált tuskóból. Vidám fiúcska
kinézetűre sikeredik és Pinokkió névre kereszteli. Benne látja fiát, akit mindig is szeretett volna,
de nem kapta meg soha a sorstól. A mester legnagyobb meghökkenésére a kis bábu életre kel.
Eladja köpönyegét is, csak hogy a kíváncsi és rosszcsont kisfiú iskolába járhasson. Ám Pinokkió
naívságát kihasználja sok alattomos figura, akik miatt rossz útra téved. Hihetetlen kalandokba
keveredik, miközben atyja keresi mindenütt, és egy Jótündér vigyázza lépéseit.
(olasz-francia-német)

Pizsamaparti (2016)
DVD 5145
Rend.: Catti Edfeldt, Lena Hanno Clyne
Szereplők: Astrid Lövgren, Lilly Brown, Sofia Ledarp. Időtartam: 78 perc
Új kislány érkezik Siv osztályába. Rögtön összebarátkozik Cerisával, aki meghívja, hogy aludjon
náluk. Siv élvezi a pizsamapartit, ám amikor éjszaka felébred, a barátnőjének hűlt helyét találja.
Egy varázslatos világ elevenedik meg előtte amikor felfedező útra indul a különös titkokat rejtő
házban, hogy két cserfes borz segítségével Cerisa nyomára akadjon. (svéd-holland)

Pogánytánc (1998)
Rend.: Pat O’Connor

DVD 1192

Szereplők: Meryl Streep, Michael Gambon, Catherine McCormack. Időtartam: 91 perc
1936. Írország. A Mundy család öt lánytestvére, a legidősebb, Kate, az életvidám Maggie, a
gondoskodó Agnes, az édes Rose, a legfiatalabb, Chrissy és annak 8 esztendős fia, Michael élik
idillikus életüket. Hirtelen betoppan a legidősebb testvér, Jack, aki több éves afrikai misszionáriusi
munkáját hagyja ott. Mellette pedig szintén feltűnik Chrissy egykori szerelme, Michael rég nem
látott apja, Gerry is, aki csupán azért tér haza, hogy bejelentse: nemsokára indul
Spanyolországba. A békés nőuralom alatt lévő házba egyszerre visszatér a szomorúság: elfojtott
érzelmek és szenvedélyek szabadulnak fel a családtagokban és az addig valóban paradicsomi
élet a kellemes, meleg nyáron végérvényesen megváltozik. (ír-amerikai-angol)

Pokémon : Pikachu, a detektív (2019)
DVD 5815
Rend.: Rob Letterman
Szereplők: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton. Időtartam: 100
perc
Ryme Cityben az emberek mellett pokémonok is laknak. Eltűnik Harry Goodman, a zseniális
nyomozó. A fia, Tim mindenáron meg akarja keresni. Ebben segítségére van a kis sárga Pikachu,
aki azt állítja magáról, hogy legendás nyomozó, hogy nagy kalandor, hogy legyőzhetetlen hős.
Tim az eltűnt apját keresi. A Pikachu szeretné bebizonyítani a világnak, hogy ő kiváló detektív.
Egy teljesen valószínűtlen páros együtt vág neki a nyomozásnak, és bebizonyítják, hogy ember
és pokémon akár jó barátok is lehetnek. Nyomozásuk közben különös összeesküvésre
bukkannak, amely veszélyeztetheti az egész Pokémon univerzumot. (amerikai-japán-kanadai)

Pokol (2005)
DVD 2729
Rend.: Danis Tanovic
Szereplők: Emmanuelle Béart, Karin Viard, Marie Gillain. Időtartam: 102 perc
Párizs, 80-as évek, egy börtönből frissen szabadult férfit kidob a felesége. Elkeseredett haragjában
megveri a nőt, majd kiugrik az ablakon három lánya szeme láttára. Ma, Sophie, Céline és Anne, a
három nővér felnőttként éli saját életét. A családi kötelék megszakadt. Sophie, a legidősebb, Pierre-hez
ment feleségül, egy fotóshoz, akitől két gyermeke is született. Kapcsolatuk ingatag. Céline, egyedül él,
csak ő látogatja az idősek otthonában élő, tönkrement édesanyjukat. Anne, építésznek tanul,
szenvedélyes kapcsolat fűzi Frédéric-hez, egyik tanárához. Céline megismerkedik egy fiatalemberrel, a
jóképű és kedves Sébastien-nel, aki el akarja csábítani. A fiatalember egy olyan dologgal szembesíti,
amely újra közel hozhatja a nővéreket. (francia-olasz-belga-japán)

Pompeji (2014)
DVD 4062, DVD 4078
Rend.: Paul W. S. Anderson
Szereplők: Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning. Időtartam:100
perc
Időszámításunk szerint 79-et írunk. Pompeji, a Római Birodalom ékköve, a korrupció melegágya, a
kísértés kikötője egykor veszélyes helynek számított a folyamatos földrengések miatt. Ám a Vezúv sötét
haragja az első századra teljesen feledésbe merült. A birodalom gazdag lakói élik fényűző
hétköznapjaikat, míg a rabszolgák az arénában harcolnak a túlélésért, de egy valamire senki nincs
felkészülve: a szunnyadó tűzhányó pusztító erejére. Milo, a gladiátor az idővel fut versenyt, mikor egy
váratlan földrengés következtében hatalmas robajjal kitör a vulkán: meg kell találnia szerelmét, hogy
kimenekítse a hamuval elárasztott városból mielőtt azt teljesen betemeti a láva, és a szüntelenül
aláhulló kőzápor. (kanadai-német)

Príma primavera (2008)
DVD 2100
Rend.: Edelényi János
Szereplők: Lukáts Andor, Vesela Kazakova, Antonie Kamerling. Időtartam: 86
perc
Gábort, a középkorú, mégis gyermekien naiv „kisfiút” anyja a széltől is óvja. Mikor az idős
asszony rablótámadás áldozata lesz egy bankban, Gábor védett világa összeomlik. Ráadásul az
elkövetőt csak ő és a gyilkosság vétlen tettestársa, a nevelőotthonban felnőtt, huszonéves Joli
tudná azonosítani. A két kiszolgáltatott ember menekülni kényszerül. A film különös utazásuk
történetét meséli el, melynek során mindketten felnőhetnek, és ki-ki békét köthet a világgal és
önmagával.
(magyar-angol-bolgár-holland)

Próbatétel (2007)
DVD 1355
Rend.: Mike Barker
Szereplők: Gerard Butler, Pierce Brosnan, Maria Bello. Időtartam: 91 perc
Neil és Abby Warner tökéletes házasságban élnek. Gyönyörű kislányukkal, Sophie-val ők
testesítik meg az amerikai álmot. Ám egy napon Neil és Abby biztonságosnak hitt élete egy
csapásra felfordul. Lányukat elrabolja egy könyörtelen és számító férfi, akinek szemlátomást
nincs vesztenivalója, A következő 24 órában sorsuk egy olyan ember kezébe kerül, aki egyetlen
dolgot akar – hogy tegyenek meg mindent, amit kér. És szörnyen sokat kér: Neil és Abby egész
életét tönkre akarja tenni.
(kanadai-angol)

A program : egy legenda bukása (2015)
DVD 4789
Rend.: Stephen Frears
Szereplők: Ben Foster, Chris O’Dowd, Guillaume Canet. Időtartam: 98 perc
Lance Armstrong, a sokszoros Tour de France győztes kerékpáros és világszerte ismert
hírességről 2012-ben kiderült, hogy szinte minden eredményét a teljesítményfokozó drogoknak
köszönhette. Bukása nem egyszerű botrány volt, hiszen egy egész szervezet állt mögötte, amely
fedezte és doppingszerrel látta el. David Walsh azonban mindent feltett arra, hogy lebuktassa ezt
a hőst, és végül sikerrel járt. A világ leghíresebb és legsikeresebb sportemberéből vált a
leghírhedtebb csalóvá Lance Armstrong, akinek tündökléséről és bukásáról Stephen Frears
rendezett izgalmas filmet. (angol-francia)

Pusszantlak, drágám! (2016)
DVD 5138
Rend.: M. Fletcher
Szereplők: Jennifer Saunders, Joanna Lumley, Julia Sawalha. Időtartam: 87
perc
Edina és Patsy visszatértek, ráadásul elbűvölőbbek és viccesebbek, mint valaha! Még mindig a
gazdagok csillogó életét élik: esténként London legmenőbb szórakozóhelyein buliznak – egészen
addig, amíg meg nem vádolják őket a világhírű szupermodell, Kate Moss kinyiffantásával.
Kedvenc iszákosaink menekülni kényszerülnek. A kalandok során persze egy rakás ismert arc
bukkan fel körülöttük, miközben eszelős tempóban fogy a pia és füstölög a bagó. (amerikai-angol)

A Quantum csendje (2008)
DVD 1852/1-2
Rend.: Marc Forster
Szereplők: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric. Időtartam: 100
perc
Bond beutazza a Földet, hogy felfedje az igazságot és megbosszulja szerelme halálát. Találkozik
a csábos, de csalárd Camille-lal, aki elvezeti ôt Dominic Greene-hez, a titokzatos Quantum egyik
vezetôjéhez. A szervezet sötét tervet forral: birtokába akarja keríteni a bolygó teljes vízkészletét.
Bondnak, miután leleplezte az összeesküvést, nagy hatalmú szélhámosokat és hidegvérû
gyilkosokat semlegesítve végül ártalmatlanná kell tennie Greene-t, a legveszedelmesebb
gazembert. Mielôtt túl késô volna.
(angol-amerikai)

R.A.I.D. : a törvény nemében (2016)
DVD 5340
Rend.: Dany Boon
Szereplők: Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc. Időtartam: 103 perc
Egy nő a nemzet legkiválóbb fegyveres egységében? Miért ne? Bár Johanna nem az a kimondott
rendőr alkat, de édesapja befolyásának hála felveszik Őt a kiképzésre, ahol a fiatal lány felettese
agyára megy. Frossiard ügynök hallani sem akar arról, hogy Johanna az Ő egységében
szolgáljon, ám meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy a kissé ügyetlen hölgyből kemény zsarut
faragjon.
(francia-belga)

A rabbi meg a lánya (2017)
DVD 5622
Rend.: Sebastián Lelio
Szereplők: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola. Időtartam:
109 perc
Ronit az apja halálának hírére visszatér a londoni ortodox zsidó közösségbe. Fiatalon azért kellett
elmennie, mert kiderült, hogy az egyik barátnőjéhez vonzódik. A rabbi temetésén ismét találkozik
Estivel, aki közben férjhez ment a gyerekkori barátjukhoz. A két nő újra egyre közelebb kerül
egymáshoz.
(amerikai-angol-ír)

Rabold a Nőt! (2003)
DVD 382
Rend.: Stefan Schwartz
Szereplők: Liam Cunningham, Alice Evans, Matthew Rhys. Időtartam: 110
perc
Ha nincs nőd, rabolj egyet! 1780-ban, Írországban a legidősebb fiúk a nyerők: ők öröklik apjuk
vagyonát, és válogathatnak az arisztokrata menyasszonyok között. Öccseik azonban kevésbé
szerencsések: nem kapnak pénzt, így nőjük sincs, maradna nekik a papi vagy a katonai hivatás.
Néhány ifjú ezért merész tervet eszel ki: vonzó, fiatal lányokat rabolnak el álarcban éjszakánként,
hogy megkérjék a kezüket, és pénzhez jussanak. De mi történik, ha a leendő feleségek
ellenállnak? Épp ideje, hogy a fiúk levessék a maszkot, és elkápráztassák választottjaikat.
(angol-francia-ír-német)

Race : a legendák ideje (2016)
DVD 5130
Rend.: Stephen Hopkins
Szereplők: Stephan James, Jason Sudeikis, Jerey Irons. Időtartam: 130 perc
Jesse Owens, az olimpiai futólegenda elképesztő igaz története elevenedik meg ebben a
magával ragadó filmben. Hogy a történelem legnagyobb atlétává váljon, Owens benevez az
1936-os berlini olimpiára, ahol nem csupán kőkemény versenytársait kell legyőznie, de Adolf
Hitler Németországának brutális faji előítéleteit is. A legendák ideje a bátorságról, elszántságról,
toleranciáról és bizalomról mesél. (francia-német-kanadai)

Ragadozó városok (2018)
DVD 5763
Rend.: Christian Rivers
Szereplők: Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving. Időtartam: 123 perc
Több száz évvel a civilizáció hanyatlása után egy új, könyörtelen világ emelkedett ki a romokból.
Ebben a különleges világban egy Hester Shaw nevű titokzatos fiatal nő és szedett-vedett csapata
próbálja megállítani Londont – ezt a gigantikus kerekeken guruló ragadozó várost –, mielőtt az
mindent elnyel, ami az útjába kerül.
(új-zélandi-amerikai)

Rejtély (2005)
Rend.: Michael Haneke

DVD 436

Szereplők: Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Maurice Benichou. Időtartam: 114 perc
Georges, a befutott televíziós műsorvezető és felesége, Anne, a sikeres emberek életét élik. Ám
egy nap az ajtajuk előtt egy rejtélyes videokazettát találnak. A felvételeken saját magukat látják. A
megdöbbent házaspárnak fogalma sincs arról, hogy ki és milyen szándékkal készíthette. Újabb
videokazettát kapnak, melyet még több követ, olyan felvételekkel, amelyek zavarbaejtőek és
egyre személyesebbek. Georges megpróbálja kinyomozni, hogy ki lehet a mindinkább fenyegető
történések mögött. A szálak saját múltjához vezetik vissza, és olyan titkok kerülnek napfényre,
amelyek alapjaiban rendítik meg annak a biztonságosnak hitt életnek a falait. (olasz-németosztrák-francia)

A rém (2003)
DVD 4150
Rend.: Patty Jenkins
Szereplők: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern. Időtartam: 104 perc
A megtörtént eseményeket feldolgozó film Aileen Wuornos, az Egyesült Államok első
sorozatgyilkos nőjének történetét mutatja be. Wuornos kegyetlen gyermekkorának
következményeként tizenhároméves korára prostituált lesz. Floridában „országúti prostiként”
keresi a kenyerét, kuncsaftjai zömét kamionosok teszik ki. Egy bárban összeismerkedik Selbyvel,
akivel szerelembe esik. Állást nem talál, így kénytelen tovább folytatni az ősi mesterséget. Az
1989 decembere és 1990 november közötti időszakban hét férfit gyilkol meg, elmondása szerint
önvédelemből… (amerikai-német)

Renegátok (2016)
DVD 5582
Rend.: Steven Quale
Szereplők: Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks. Időtartam: 101
perc
Egy csapat haditengerészeti elit kommandóst a délszláv háborús övezetbe vezényelnek a 90-es
évek közepén, ahol egy bosnyák tó fenekén több száz millió dollárt érő kincs nyomára
bukkannak. Kitervelnek egy rablást, hogy a helyieknek segítsenek és az arany visszajuthasson
jogos tulajdonosához. Csakhogy az ellenség felfigyel rájuk… Mindössze 10 órájuk marad arra,
hogy
végrehajtsák
életveszélyes
küldetésüket.
(francia-német)

A rettegés arénája (2002)
DVD 5833
Rend.: Phil Alden Robinson
Szereplők: Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell. Időtartam: 119
perc
Amerika hidegháborús félelmei felélednek, miután az orosz elnök meghal, és helyébe egy
rejtélyes múltú férfi lép. De a kelet-nyugati feszültség akkor hág a tetőfokára, amikor a CIA-ban
felmerül a gyanú, hogy renegát orosz tudósok atomfegyvereket készítenek. A CIA igazgatója,
William Cabot beveti Jack Ryant, aki a veszélyekkel szegélyezett nyomot egészen a sokkoló
felismerésig követi: terroristák háborút akarnak kiprovokálni az Egyesült Államok és Oroszország
között, mégpedig azzal, hogy felrobbantanak egy atombombát egy bajnoki futballmeccsen!
(amerikai-német)

Rio, szeretlek! (2014) – feliratos
DVD 4608
Rend.: Andrucha Waddington [et al.]
Szereplők: Fernanda Montenegro, Eduardo Sterblitch, Regina Casé.
Időtartam: 110 perc
A „Szeretlek”-sorozat legújabb része az egzotikus brazil város, Rio de Janeiro antológiája. A Rio,
szeretlek! a metropoliszhoz kötődő ódák, romantikus történetek gyűjteménye. Rio sokak szerint
Dél-Amerika legszebb városa, amely híres a szambáról, a Copacabana strandjáról, a kulturális
sokszínűségéről, a karneválról, a Megváltó Krisztus Szobráról, és a focijáról is, amelyek mindmind ihletők voltak, és rendkívüli témákat adtak a város és lakói életének megfilmesítéséhez. A
10 epizódból álló filmet 10 rendező készítette, és mindegyik epizód középpontját a város
gyönyörűségei és szerethetősége adja. Ez a néhány epizód Rio hatmillió lakosát, a város lüktető
mindennapjait mutatja meg: Rio, szeretlek! (amerikai-brazil)

Robin Hood (2010)
DVD 2918
Rend.: Ridley Scott
Szereplők: Russell Crowe, Cate Blanchett, William Hurt. Időtartam: 150 perc
A film a legenda mögött rejtőző férfi történetét meséli el: hogy lett a rettenthetetlen harcosból
törvényenkívüli hős, aki martalócokból álló seregével véget vetett az igazságtalanságnak és
felkelést szított Anglia korrupt és gyenge királya ellen. A lázadó hős beleszeret a bátor Lady
Marionba, de ahhoz, hogy a szívét elnyerje, Robinnak meg kell védenie a nő faluját, és szembe
kell szállnia az országot kívülről és belülről egyaránt fenyegető ellenséggel. A kaland
csábításának engedve Robin és emberei felkerekednek és csatába indulnak azért, hogy
visszaszerezzék Anglia régi dicsőségét, ők maguk pedig legendává váljanak. (amerikai-angol)

Robinson Crusoe (2003)
DVD 1651
Rend.: Thierry Chabert
Szereplők: Pierre Richard, Nicolas Cazalé, Jean-Claude Leguay. Időtartam:
205 perc
Defoe 1719-ben megjelent regénye a mai napig mozgatja mindannyiunk fantáziáját. Vajon képese az ember uralni a természetet, ha magára marad? Megőrizheti-e emberi mivoltát, méltóságát
egy lakatlan szigeten? Fenntarthatja-e a civilizáció vívmányait egy hajótörés után? Robinson
története az emberi értelem és leleményesség diadalát hirdeti a természet nyers erői fölött. A
klasszikus történet mai filmes feldolgozása megkapóan valószerűen mutatja be a hajótörött
ember életének hol apró, hol nagyobb, ám mindig komikus buktatóit, az emberi test és az elme
teljesítőképességének végső határait. (francia-kanadai-angol)

Rocketman (2019)
DVD 5854
Rend.: Dexter Fletcher
Szereplők: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden. Időtartam: 116 perc
A Rocketman azt a hihetetlen, hullámhegyekkel és -völgyekkel teli életutat mutatja be, melynek
során a félénk zongorista csodagyerek Reginald Dwightból világszerte ismert szupersztár, a
popkultúra egyik legnagyobb ikonja lett. A Royal Academy of Music elvégzése után zenélni kezd,
és a nevét Elton Johnra változtatja. Felvállalja a homoszexualitását, és John Reid menedzser
mellett egyre nagyobb sikereket ér el. Ám az őrült bulizás, az alkohol, a drog majdnem a vesztét
okozza.
(amerikai-angol-kanadai)

Rocksuli (2003)
DVD 5744
Rend.: Richard Linklater
Szereplők: Jack Black, Joan Cusack, Mike White. Időtartam: 105 perc
Dewey Finn rakendroll istenként definiálja magát, főleg mikor belemelegszik 20 perces
gitárszólóiba. Ám úgy tűnik, eljött az istenek alkonya, mert a gitárhőst senki sem kapja el, amikor
önfeledten a nézők közé veti magát a koncerten. És már a saját bandája is annyira cikinek érzi,
hogy kirúgják a csapatból. És ha ez nem elég, a kérójából is ki akarják penderíteni, ugyanis
többhavi bérrel lóg Ned nevű haverjának, akit a csaja is állandóan zrikál Dewey miatt. Így történik,
hogy Dewey elvállal egy helyettesítő tanári állást Ned helyett egy elit iskolában, és már épp
kezdené szétunni az agyát, amikor rájön, hogy a srácokkal mást is lehet csinálni, mint napot lopni.
Például rockzenekart! (amerikai-német)

Rómának szeretettel (2012)
DVD 3645
Rend.: Woody Allen
Szereplők: Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni. Időtartam: 112 perc
A Rómának szeretettel sokszereplős vígjáték, ami a világ egyik legelbűvölőbb városában
játszódik. Woody Allen legújabb filmje bemutat nekünk egy neves amerikai építészt, aki újraéli az
ifjúságát; egy átlagos középosztálybeli rómait, aki hirtelen a város egyik legnagyobb hírességévé
válik; egy fiatal vidéki párt, akik különböző romantikus afférokba bonyolódnak; és egy amerikai
operarendezőt, aki egy énekesnek sem utolsó temetkezési vállalkozót szeretne feljuttatni a
színpadra. (amerikai-olasz-spanyol)

Romazuri (2017)
DVD 5294
Rend.: Philippe de Chauveron
Szereplők: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein. Időtartam: 89 perc
Vajon te hogy reagálnál, ha egy kilenctagú roma család a szomszédodba költözne? És ha a
kertedbe? Majd a nappalidba? Ez történik ugyanis a felesége szoknyája mögött élő, mérsékelten
sikeres, szabad szellemű íróval, Jean Etienne Fougerole-lal, akinek új könyve, a Tárt karokkal
aktuális témát boncolgat: nyújts segítséget a rászorulóknak! Egy tévévita során egy harcias
újságíró felszólítja Fougerole-t, hogy a nagy szavak helyett mutasson példát! A műsoron
fellelkesülve másnap reggel egy kilenctagú roma család jelenik meg Fougerole villája előtt, akiket
a jómódú család ezek után kénytelen mosolyogva, tárt karokkal vendégül látni. A vendégeskedés
lassan együttéléssé nyúlik, megannyi mulattató helyzetet szül, és olyan változásokat hoz az elit
franciák életébe, melyeket legvadabb álmaikban sem gondoltak volna. (francia-belga)

Rozsda és csont (2012)
DVD 3666
Rend.: Jacques Audiard
Szereplők: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure.
Időtartam: 114 perc
Stéphanie kardszárnyú delfineket idomít, és egy bemutatón szörnyű balesetet szenved. Új életét
elviselhetetlennek érzi, és Alihoz , a saját nehéz életével küszködő utcai bunyóshoz menekül
segítségért. Váratlan kapcsolatuk egyszerre hoz vad szenvedélyt és szenvedést mindkettejük
életébe. Az ő világukban a szerelem vagy a fájdalom sosem a szokásos formájában jelentkezik:
sokszor ők sem tudják, hogy mikor melyikkel találkoznak. (belga-francia)

Rudolf. Sissi egyetlen fia (2006)
DVD 2957
Rend.: Richard Dornhelm
Szereplők: Klaus maria Brandauer, Max von Thun, Vittoria Puccini. Időtartam:
180 perc
1889. január 30-án a meyerlingi kastélyban öngyilkosságot követ el Rudolf főherceg, a Monarchia
trónjának várományosa, Sissi és Ferenc József egyetlen fia. Vajon min ment keresztül az a
fiatalember, aki 31 éves korában ilyen szörnyű módon vet véget életének? Rudolf nem csak az a
romantikus hős volt ő, akinek szerelmi kalandjait mind a mai napig emlegetik. Hanem egyike az
első nagy politikai gondolkodóknak, akik az egységes, felvilágosult Európáról mertek álmodni.
Rudolf kora azonban még nem áll készen az efféle eszmék befogadására és a fiatalember sorsa
elkerülhetetlenül tragédiába torkollik. (osztrák-francia-német-olasz)

Rumlis vakáció (2006)
DVD 2525
Rend.: Barry Sonnenfeld
Szereplők: Robin Williams, Jeff Daniels, Cheryl Hines. Időtartam: 95 perc
Bob Munro, a munkamániás apa minden követ megmozgat, hogy a családi vakáció ne torkolljon
komplett katasztrófába. Hétköznapi probléma – fergeteges komédia. A Munro-família már a várva
várt Hawaii vakációra készül, amikor a családfő főnöke ultimátumot ad: apunak meg kell jelennie
egy coloradói megbeszélésen, különben búcsút mondhat a munkájának. Bob kínjában úgy dönt,
hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Repülőút helyett az aszfaltturnét választja, és azzal
nyugtatgatja vonakodó családját, hogy a közös út majd jól összehozza őket. Azonban már az
indulás pillanatában világossá válik, hogy ez az álom meglehetősen irreális.
(angol-német-amerikai)

Salvador (2006)
DVD 2587
Rend.: Manuel Huerga
Szereplők: Daniel Brühl, Tristan Ulloa, Leonor Watling. Időtartam: 128 perc
Spanyolország, 1973. A Franco-rezsim utolsó óráit az ETA mellett egy MIL nevű anarchoszindikalista csoport is megkeseríti. A hatalom orra alá borsot törve bankokat rabolnak ki, hogy
abból a munkásosztály harcát pénzeljék. Egy balul elsült akciójuk után a sebesült Salvador Puich
Antichot börtönbe vetik, és egy az ETA által elkövetett merénylet bűnbakjává teszik. Családja és
ügyvédei versenyt futnak az idővel az igazságért, de a vesztét érző diktatúra mindenáron
kirakatpert akar rendezni, és a vád halálbüntetést kér az anarchista Salvadorra.
(spanyol-angol)

Sanctum (2010)
DVD 3323
Rend.: Alister Grierson
Szereplők: Richard Roxburgh, Rhys Wakefield, Alice Parkinson. Időtartam:
104 perc
Egy búvárcsapat éppen a világ legcsodálatosabb föld alatti barlangrendszerét fedezi fel, amikor
egy trópusi vihar miatt bent rekednek. Mialatt kétségbeesetten keresik a kijáratot, meg kell
küzdeniük a tomboló vízzel, az életveszélyes tereppel és az egyre jobban elharapózó pánikkal.
Kénytelenek feltenni a kérdést: lehetséges-e egyáltalán a túlélés, vagy örökre a barlang
fogságában maradnak? (amerikai-ausztrál)

Sándor Mátyás (1979)
DVD 3493/1-2
Rens.: Jean-Pierre De Court
Szereplők: Bujtor István, Claude Giraud, Giuseppe Pambieri. Időtartam: 355
perc
A film középpontjában a magyar szabadságharc bukása utáni események állnak. A történet 1859ben kezdődik. Sándor Mátyás a titkos, függetlenségi mozgalom vezetője Magyarországon. Az
osztrák rendőrség tudomást szerez tevékenységéről s megpróbálják meggyilkolni. Felfogadnak
két bérgyilkost, Carlo és Giuseppe Zirone-t, akik tévedésből nem Sándor Mátyást, hanem a
feleségét robbantják fel. Giuseppe-t elfogják, s rövid per után felakasztják. Carlo bosszút akar
állni, ezért szövetkezik Sárkánnyal Sándor Mátyás ellen. (magyar-francia-német-olasz)

Sanghaj (2010)
DVD 3288
Rend.: Mikael Hafström
Szereplők: John Cusack, Gong Li, Chow Yun-Fat. Időtartam: 101 perc
1941-ben járunk, Németország elfoglalta Európa nagy részét, Kína fontosabb városai japán
megszállás alatt állnak. Egyet kivéve. Paul Soames amerikai titkos ügynök Sanghajba érkezik,
hogy megkeresse legjobb barátja gyilkosát. Hamarosan azonban átláthatatlan összeesküvéshálóban találja magát, egy japán ügynök pedig minden lépését követi. Soames figyelme egyre
inkább egy helyi gengszterre, Anthony Lan-Tingre és feleségére, Annára irányul. Soames és a
gyönyörű nő között hamarosan szerelem szövődik, ami akár az életükbe is kerülhet, ám ők együtt
próbálják kideríteni az igazságot, és még időben elmenekülni a városból, ahol semmi sem az,
aminek látszik. (amerikai-kínai)

A sárga szoba rejtélye (2003)
DVD 2701
Rend.: Bruno Podalydés
Szereplők: Denis Podalydés, Pierre Arditi, Sabine Azema. Időtartam: 118 perc
Joseph Rouletabille, az ifjú és tehetséges újságíró azért utazik Stangerson professzor vidéki
kastélyába, hogy kiderítse, ki akarta megölni a professzor lányát. Mathilde Stangerson ellen úgy
követtek el véres merényletet egy éjszaka, hogy senki nem ment be zárt szobájába, és nem is jött
ki onnan senki. Az újságírón kívül Frédéric Larsan, a neves és tapasztalt nyomozó is a helyszínen
vizsgálja a hátborzongató eset körülményeit. Végül azonban a fiatal riporter deríti ki a szörnyű
igazságot Stangerson kisasszonnyal kapcsolatban.
(belga-francia)

A sas (2010)
DVD 3444
Rend.: Kevin Macdonald
Szereplők: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland. Időtartam: 110
perc
140-ben, húsz évvel a kilencedik légió megmagyarázhatatlan eltűnését követően, egy fiatal
centurio, Marcus Aquila érkezik Rómába. Itt megkapja élete legnehezebb feladatát: neki kell
megoldania a légióhoz kapcsolódó rejtélyt, amely egyben apja, a kilencedik légió parancsnokának
becsületét is visszaadná. Számos élet-halálra szóló harc után, rengeteg veszélyt kikerülve végül
Marcus eljut a megoldásig, mely apja és a légió emlékét is egészen megváltoztatja.
(amerikai-angol)

A segítség (2011)
DVD 3502
Rend.: Tate Taylor
Szereplők: Jessica Chastain, Viola Davis, Emma Stone. Időtartam: 140 perc
A film négy egymástól nagyon különböző nőről, akik a hatvanas évek elején, az USA déli vidékén
lesznek barátok. Skeeter a főiskola befejezése után újságíróként próbál pénzt keresni, de elhatározza,
könyvet ír az előkelő déli családoknál szolgáló cselédekről, méghozzá a szolgálók nézőpontjából.
Hosszas rábeszélés után Aibileen, Skeeter legjobb barátjának házvezetőnője, a hallgatást megtörve
elsőként mesél a kívülállók számára zárt fekete közösség félelmeiről. Annak ellenére, hogy Skeeter
életre szóló barátságait kockáztatja, Aibileennel közösen folytatják a kutatást, és hamarosan több nővel
találkoznak, akik szeretnék elmesélni történetüket, és kiderül, sokkal több mondanivalójuk van, mint
amire számítottak. (amerikai-indiai-egyesült arab emírségekbeli)

Selyem (2007)
DVD 1571
Rend.: Francois Girard
Szereplők: Michael Pitt, Keira Knightley, Koji Yakusho. Időtartam: 104 perc
A Selyem két kontinensen átívelő, lenyűgöző élményt nyújtó alkotás. Hervé Joncour odaadóan
szereti szépséges feleségét. Ám amikor újra és újra veszélyes utakra vállalkozik, hogy
selyemhernyó-kereskedőként segítse szülőfaluját, a kísértés nagy próbatétel elé állítja a
szerelmét. Hervé Japánból a gondtalan gazdagságot hozza magával, de lelkét lassan felőrli egy
japán hadúr érzéki ágyasa iránt érzett kínzó vágy és a felesége, Heléne iránt érzett múlhatatlan
szerelem.
(kanadai-francia-olasz-angol-japán)

Semmit magamról (2009)
DVD 3679
Rend.: Urszula Antoniak
Szereplők: Stephen Rea, Lotte Verbeek, Tom Charlfa. Időtartam: 85 perc
Egy fiatal nő, aki mindent – múltat, lakást, családot – hátrahagyott, és egy magányosan élő,
idősebb férfi üzletet kötnek: a nő a ház körüli munkáért cserébe élelmet kap. A lánynak csak egy
kikötése van: semmilyen szinten nem avathatják vagy engedhetik be a másikat magánéletükbe.
Vajon képesek tartani magukat az ígérethez? (ír-holland)

Serena (2014)
DVD 4819
Rend.: Susanne. Bier
Szereplők: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Rhys Ifans. Időtartam: 105
perc
Az észak-karolinai hegyvidék, a nagy depresszió idején. George Pemberton jól menő faipari vállalkozást
vezet a vadonban, majd alaposan felkavarja az állóvizet, amikor egy nap megjelenik újdonsült
feleségével, Serenával. A szépséges szőke nő hamar bebizonyítja a férfiak uralta iparban
rátermettségét: felügyeli a favágókat, csörgőkígyókat vadászik le, de még egy férfi életét is megmenti a
vadonban. Befolyásukat és hatalmukat kihasználva a friss házasok senkit nem engednek üzletük és
szerelmük közelébe, s ettől egyre bonyolultabbá válnak a dolgok. Különösképpen George üzlettársa
nézi rossz szemmel a változásokat, aki nemcsak féltékeny az új jövevényre, de még szavát is felemeli a
nő ellen. A szenvedélyes szerelem és a fokozódó konfliktusok egy vadászat során drámai fordulatot
vesznek. (amerikai-francia-cseh)

Serpico (1973)
DVD 5908
Rend.: Sidney Lumet
Szereplők: Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe. Időtartam: 125 perc
A fiatal Serpico, a rendőr akadémia elvégzése után, egy New York-i rendőrőrsre kerül, ahol az
iskolában tanult elvek szerint akar dolgozni: becsületesen és a törvényt minden körülmények
között betartva. Azonban a fiatal rendőr mindenhol korrupcióval, kenőpénzzel és a működési
szabályzat által megszabott korlátokkal találkozik. Minden szolgálatban töltött napon be kell látnia,
hogy a szervezeten belüli bűnözés szálai egyre feljebb nyúlnak. Annak ellenére, hogy kollégái
egyre ellenségesebben kezelik, Serpico nem törődik bele a helyzetbe, nap mint nap kockára teszi
az életét, amikor egyre elszántabban veszi fel a harcot az alvilággal. Kiderül, hogy halálos
ellenségeket nem a bűnözők, hanem a rendőrök között kell keresnie. (amerikai-olasz)

Sérülés (2015)
DVD 4812
Rend.: Peter Landesman
Szereplők: Will Smith, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw. Időtartam: 118 perc
A zseniális törvényszéki neuropatológus, a bevándorlóként érkezett dr. Bennet Omalu, aki
elsőként ismeri fel az amerikai futball világában ismert fejsérülést, a CTE-t egy profi játékoson, és
harcba száll az igazáért. Hősies kiállása miatt az orvos veszélybe kerül: a világ egyik
legbefolyásosabb szervezetével és legszeretettebb sportjával kell szembeszállnia. (angolamerikai-ausztrál)

Séta a holdon (1999)
DVD 4734
Rend.: Tony Goldwyn
Szereplők: Diane Lane, Viggo Mortensen, Liev Schreiber. Időtartam: 107 perc
Pearl, a fiatal háziasszony úgy érzi, a nagy idők elsuhannak felette. Nyaralásuk alatt
megismerkedik Walkerrel, az utazóügynökkel, akivel merész szexuális viszonyba kezd és
megváltozik egész élete. A családi leleplezés után régi életét valahogyan összhangba kell hoznia
új vágyaival és álmaival. (amerikai-ausztrál)

A Shaolin templom szent köntöse (1985)
DVD 2320
Rend.: Tsui Siu Ming
Szereplők: Yu Rong Kwong, Donnie Lee, Mandy Chow. Időtartam: 98 perc
A XVII. században játszódó történelmi kalandfilm a távol-keleti harcművészetek káprázatos showja: a Ming-dinasztia uralkodása idején ádáz küzdelmet vív egymással a gonosz császári testőrség
a shaolin kolostor mesterien harcoló és néphez hű szerzeteseivel a legendás kincsért.
(kínai-hongkongi)

Sherlock Holmes (2009)
DVD 2781
Rend.: Guy Ritchie
Szereplők: Robert Downey jr., Jude Law, Rachel McAdams. Időtartam: 123
perc
A legendás mesterdetektív, aki közelharcban legalább olyan verhetetlen, mint logikus
gondolkodásban, élete legnagyobb problémájával kerül szembe. Ő és hű társa, doktor Watson
Lord Blackwood nyomába vetik magukat. Ha nem leplezik le időben, az az egész Brit birodalmat
megrázhatja.
(angol-ausztrál-amerikai)

Sherlock Holmes okosabb testvérének kalandjai (1975)
DVD 3283
Rend.: Gene Wilder
Szereplők: Gene Wilder, Madeline Kahn, Marty Feldman. Időtartam:91 perc
Ha a nagy Sherlock Holmesnak beletörik a bicskája egy feladatba, egyszerűen fogja magát és vidékre
utazik kiszellőztetni a fejét. Ilyenkor öccse, a méltatlanul keveset emlegetett, ám annál zseniálisabb
Sigerson veszi át a nyomozást. Most éppen Redcliff külügyminisztertől raboltak el egy fontos iratot,
melytől egész Anglia sorsa függ. Szerencsére Sigersonnak segít a Scotland Yard-ügynök Sacker, aki
nem csak fotografikus hallással rendelkezik, de a kengurutáncban is a parkett ördöge. És melléjük
szegődik a szépséges Jenny is, aki mindvégig nem fedi fel valódi személyazonosságát és igen hazudós,
de bájaival könnyen feledtetni tudja ezt az apró jellembeli hiányosságot. Mire Sherlock hazatér Baker
Street-i otthonába, zseniálisan éles elméjű öccse már játszi könnyedséggel el is rendezte az országos
jelentőségű ügyet. (amerikai-angol)

Sils Maria felhői (2014) – feliratos
DVD 5008
Rend.: Olivier Assayas
Szereplők: Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloe Grace Moretz. Időtartam:
118 perc (Ars Longa - Mesterfilmek)
Nemzetközi karrierje csúcsán felkérik Maria Enderst, hogy játsszon annak a darabnak az újrarendezett
változatában, amely húsz évvel azelőtt híressé tette őt. Akkor Sigrid, a csábító fiatal lány szerepét
játszotta, aki lefegyverzi, majd végül öngyilkosságba hajszolja a főnökét, Helenát. Mariának ezúttal
azonban a másik, idősebb nő, Helena szerepét kellene eljátszania. Az asszisztensével Sils Maria hegyei
közé – az Alpok eldugott szegletébe – utazik szöveget próbálni. Eközben Sigrid szerepét egy fiatal
hollywoodi sztárocskára bízzák, aki előszeretettel vonzza a botrányt. Maria hirtelen a tükör másik
oldalán találja magát, szemtől szemben egy kétesen vonzó nővel, aki – lényegében – a saját, meg nem
állapodott képmása. (francia-svájci-német)

Simon mágus (1998)
DVD 1076
Rend.: Enyedi Ildikó
Szereplők: Andorai Péter, Halász Péter, Julie Delarme. Időtartam: 92 perc
Párizs. Gyilkosság történik, a rendőrség tanácstalan. Hiába a technika, a nyomozás nem halad
előre. Segítségre van szükség, ezért fordulnak a különleges képességekkel bíró Simonhoz, aki
nem túl nagy lelkesedéssel, de vállalja a feladatot. Repülő helyett vonattal indul Párizsba, ahol
nagy felhajtás és médiaérdeklődés várja, illetve egy konkurens mágus, aki a méltó ellenfelet látja
Simonban, ezért párbajra hívja őt. Három napot kell eltölteniük a föld alatt, hogy aztán egy nagy
show keretében feltámadjanak. Simont azonban nem érdekli a cirkusz, a showbusiness, csak a
lány, akivel három nap múlva randevúja van.
(magyar-francia)

Skyfall – 007 (2012)
DVD 3630
Rend.: Sam Mendes
Szereplők: Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes. Időtartam: 137 perc
Amikor M múltjából sötét kísértet bukkan elő, Bond hűségének is ki kell állnia a próbát. A 007-es
ügynök nekivág, hogy felkutassa és elpusztítsa a fenyegetést, még akkor is, ha ő maga is súlyos
árat fizet érte. Bond legutóbbi munkájába hiba csúszik, és ügynökök tucatjainak kilétére derül fény
világszerte; az MI6 központját támadás éri, M-nek pedig el kell költöztetnie az egész
ügynökséget. A támadások kereszttüzében álló főnöknek egyetlen szövetségese marad: Bond. A
007-es feltűnés nélkül – csupán egy operatív ügynök, Eve segítségével – a rejtélyes Silva
nyomába ered: reméli, hogy fényt deríthet a férfi mélyen titkolt, vészjósló indítékaira. (angolamerikai)

Snowden (2016)
DVD 5123
Rend.: Oliver Stone
Szereplők: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo. Időtartam:
133 perc
Edward Snowden a hazáját akarta szolgálni. Bár egészségi állapota katonai karrierjének hamar
véget vet, informatikusként azonban helyet kap a titkosszolgálatnál. Itt aztán megdöbbentő
felfedezést tesz: az amerikai kormány a világon bárkit képes megfigyelni, telefonokat hallgat le, emaileket olvas el, még a laptopunk kameráin keresztül is képes megfigyelni saját otthonunkban.
Snowden, aki szentül hisz a szabadságban és az Amerikai Egyesült Államokban, válaszút elé
kerül: vagy ő is asszisztál a kormány illegálisnak vélt és etikátlan cselekedeteihez, vagy
nyilvánosságra hozza mindazt, amit megtudott és menekülni kényszerül… (amerikai-német)

Snowpiercer : túlélők viadala (2013)
DVD 4430
Rend.: Bong Joon-ho
Szereplők: Tilda Swinton, Ed Harris, Chris Evans. Időtartam: 120 perc
2031, a Földön a klímaváltozás következtében egy újabb jégkorszak köszöntött be. Azok a
szerencsés emberek, akik túlélték a katasztrófát, a Snowpiercer nevű, önellátásra berendezkedett
vonaton utaznak immár 17 éve. A hátsó kocsikban nyomorognak, a vonat elején utazó
előkelőségek pedig rettegésben tartják a nyomorgókat, és katonáik minden lázadásukat leverik. A
hátul utazók vezére, Curtis, Gilliam és Edgar segítségével alaposan megtervezik a lázadást, és
néhányan eljutnak a mozdonyig, ahol végre szembetalálják magukat a rendszer megálmodójával,
Wilforddal.
(dél-koreai-amerikai-francia-cseh)

Solomon Kane (2009)
DVD 2868
Rend.: Michael J. Bassett
Szereplők: James Purefoy, Pete Postlethwaite, Rachel Hurdwood. Időtartam:
99 perc
Solomon Kane kapitány kíméletlen gyilkológép a 16. századból. Miközben Angliáért harcolva
háborúról háborúra, földészről földrészre jár, elmaradhatatlan fegyvereivel élvezettel öli halomra
az ellenséget. Amikor azonban Észak-Afrikában megtámad egy rejtélyes kastélyt, hogy
megszerezze a benne rejlő értékes kincseket, embereit démoni lények ragadják el, míg végül
egyedül áll szemben a Kaszással, akit az Ördög küldött érte. Nagy nehezen megmenekül, de
tudja: feloldást csak az hozhat számára, ha ezentúl csakis a béke ügyét szolgálja. Da vajon
valóban képes lesz-e Kane megváltani a lelkét? (francia-cseh-angol)

A sors kegyeltjei... meg a többiek (2016) – feliratos
DVD 5241
Rend.: Bruno Dumont
Szereplők: Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi.
Időtartam: 122 perc
A festői szépségű észak-franciaországi partoknál több turista rejtélyes módon eltűnik 1910
nyarán. A hírhedt nyomozópáros, Machin és Malfoy a Slack-öbölnél kezd nyomozni - a tenger és
a
Slack
folyó
találkozásánál,
mely
kizárólag
dagálykor
jön
létre.
Az itt lakók nagy része halászatból és kagylótenyésztésből él, a furcsa, zárt közösség egyik
meghatározó családja Bréforték. A burzsoá Van Peteghem família csak nyaranta látogat el a
tengerre néző kastélyukba, és a dekadens őrültekből álló kompániájuk örömmel tölti együtt a
mindennapjait Bréfortékkel, csak hogy felsőbbrendűségüket bizonygassák. Azonban a két család
fiataljai összeszűrik a levet, ezzel alaposan felrázva a hétköznapokat. Közben egyre többen
tűnnek el a tengerpartról, a két nyomozó pedig tehetetlen. (francia-német)

Sosem voltál itt (2017)
DVD 5568
Rend.: Lynne Ramsay
Szereplők: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov. Időtartam:
86 perc
Joe háborús veterán, és egykori FBI-ügynök. Karrierje során olyan dolgokat látott és tett, amik
lényegében tönkretették az életét. Amikor épp nem az öngyilkosság gondolata marcangolja,
különböző megbízásoknak tesz eleget, otthonról megszökött, eltűnt vagy emberkereskedők
kezére jutott lányokat szabadít ki. Egy napon azonban olyan megbízást kap, mely sokkal
veszélyesebb, mint bármi, amivel eddig szembe kellett néznie.
(angol-francia-amerikai)

Sötét helyek (2014)
DVD 4525
Rend.: Gilles Paquet-Brenner
Szereplők: Charlize Theron, Nicholas Hoult, Chloe Grace Moretz. Időtartam:
108 perc
Libby nyolcéves volt, amikor anyját és két nővérét meggyilkolták. A kislány vallomása alapján a
bátyját, Ben-t ítélték el, aki még ma is rács mögött ül. Egy megoldatlan ügyekkel foglalkozó
amatőr szervezet, a Kill Club keresi fel Libby-t, hogy meséljen nekik a szörnyű estéről. A nő
hirtelen megrendül: lehet, hogy nem is testvére volt a gyilkos? (amerikai-francia-angol)

A sötétség határán (2009)
DVD 3069/1-2
Rend.: Martin Campbell
Szereplők: Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston. Időtartam: 112 perc
Thomas Craven egyedül él, munkája tölti ki mindennapjait. A bostoni rendőrség gyilkossági
csoportjánál sok mindent látott már. Mégis, mikor nála vendégeskedő, egyetlen lányát saját
házának ajtajában, tőle egy centire lövik le, kiborul. Nyomozni kezd, dacára annak, hogy mindenki
úgy véli: őt akarták megölni. Hamarosan olyan információk birtokába jut, melyek az állam és
néhány mamutcég homályos együttműködését sejtetik. (angol-amerikai)

Sötétségben (2017)
DVD 5531
Rend.: Anthony Byrne
Szereplők: Natalie Dormer, Ed Skrein, Emily Ratajkowski. Időtartam: 97 perc
Egy vak zongoraművész fültanúja lesz felső szomszédja, Veronique meggyilkolásának. Sofia így
kerül kapcsolatba a halott lány apjával, aki egy szerb üzletember, bizonyos Zoran Radic, és a
vádak szerint közreműködött a boszniai népirtásban. A lány az életét is kockára tenné, hogy
válaszokat kapjon a kérdéseire, így hamar a londoni alvilág korrupcióval, erőszakkal és
zsarolással teli labirintusában találja magát.
(amerikai-angol)

Spectre : a fantom visszatér – 007 (2015)
DVD 4701/1-2
Rend.: Sam Mendes
Szereplők: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux. Időtartam: 142 perc
Egy titokzatos üzenet hatására James Bond az ügynökség szabályait felrúgva magánakcióba
kezd Mexikóvárosban. Innen a szálak Rómába vezetnek, ahol egy titkos találkozón tudomást
szerez a SPECTRE, a velejéig gonosz bűnszövetkezet létezéséről. Londonban Max Denbig, a
Nemzetbiztonsági Központ új igazgatója nem nézi jó szemmel Bond ténykedéseit és
megkérdőjelezi az M által vezetett MI6 létjogosultságát is. Bond titokban bevonja Moneypennyt és
Q-t, hogy segítsenek megtalálni Madeleine Swannt, régi ellenlábasa, Mr. White lányát, aki a
SPECTRE elleni harc kulcsfigurája lehet. A rejtély megoldása közben a 007-es ügynök
megdöbbentő kapcsolatra bukkan önmaga és az általa keresett ellenség között. (amerikai-angol)

Srác a biciklivel (2011)
DVD 3879
Rend.: Jean-Pierre és Luc Dardenne
Szereplők: Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier. Időtartam: 87
perc
A 11 éves Cyril Catoul igazi rossz gyerek: makacs, agresszív és felelőtlen. Apja megelégelve
eddigi életét, a fiút gyermekotthonba dugja, és egy másik városba költözik. Cyril miután rájön,
hogy nem ideiglenesen került oda, biciklijével apja keresésére indul. Eleinte nem hajlandó
elfogadni a tényt, hogy magára hagyták, makacsul ragaszkodik ahhoz a forgatókönyvhöz, hogy
félreértésről van szó. Véletlenül összeismerkedik egy harmincas éveiben járó fodrásszal,
Samanthával, aki megengedi, hogy a hétvégéket vele töltse és segít neki megtalálni a válaszokat,
még ha azok olykor fájdalmasak is (belga-francia-olasz)

St. Tropez-ban történt (2013)
DVD 4119
Rend.: Daniele Thompson
Szereplők: Kad Merad, Monica Bellucci, Éric Elmosnino. Időtartam: 97 perc
Zef feleségének temetése arra a napra esik, amikor testvérének, Roninak lánya örök hűséget
esküszik szerelmének. A két testvér szinte mindenben különbözik a másiktól: felfogásuk a
munkáról, ízlésük a nőkről szöges ellentétben állnak egymással; míg egyikük vallásos, másikuk
nem veti meg az élet bűnös örömeit, s a szerencsétlen időzítés csak tovább mélyíti a kettejük
között lappangó feszültséget. Két dolog azonban közös az életükben: öregedő apjuk, valamint
lányaik elválaszthatatlan barátsága. A Londonon, Párizson és New York-on átívelő történet a
négy főszereplő két évének csetlései és botlásai okozta félreértések és családi ármánykodások
történetét meséli el, melyeknek tisztázása az ominózus napon, Saint-Tropez-ban talán nem csak
családi békét, de szerelmet is szül. (francia-belga)

Swann szerelme (1984)
DVD 2547
Rend.: Volker Schlöndorff
Szereplők: Jeremy Irons, Ornella Muti, Alain Delon. Időtartam: 110 perc
Charles Swann párizsi világfi látszólag akarata ellenére viszonyba keveredik egy szép félvilági
nővel, Odette von Crécyvel. Rövid idő múlva gyökeresen megváltoznak érzelmei, beleszeret a
nőbe. Érzelmeit kezdettől fogva a birtoklási vágy és a féltékenység szinezi, ami megkérdőjelezi
kettejük tartós viszonyát.
(francia-NSZK)

