
 

Kölcsönözhető DVD-k 
 a Berzsenyi Dániel Könyvtárban 

 
Játékfilmek 
Koprodukcióban készült filmek Sz-Z 
 

 

 
Szabad világ (2007)                                                                           DVD 2457 
Rend.: Ken Loach 
Szereplők: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Lesaw Zurek. Időtartam: 91 perc 
 
A szabad szájú, vagány Angie-t elbocsátják az állásából, ám ő az a fajta lány, aki a jég hátán is 
megél. Barátnőjével, Rose-zal elhatározzák, hogy saját munkaközvetítő ügynökséget alapítanak, 
ahol senki nem parancsol nekik. Csakhogy nem szokványos vállalkozásba fognak: bevándorlókat 
segítenek hamis papírokhoz és munkához jutni. Az üzlet rövidesen jövedelmezően bizonyul, és a 
két lány hamarosan ráérez a siker ízére. Azonban egy olyan világban, mások kiszolgáltatottsága 
hozza a legjövedelmezőbb megélhetést, a gyors meggazdagodásért ez talán túlságosan nagy ár. 
(angol-olasz-német-spanyol) 

 

 
Szabadesés (2014)                                                                                                DVD 4609     
Rend.: Pálfi György 
Szereplők: Molnár Piroska, Benedek Miklós, Menszátor Héresz Attila. 
Időtartam: 80 perc 
 
A Szabadesés hét lakás történetét meséli el. Egymás alatti hét emeleten elhelyezkedő lakások 
nem hétköznapi történeteit. A bennünk fellelhető szorongások vizuális megjelenései ezek a 
történetek. Akár meg is történhetnének, talán meg is történnek - csak nem szeretünk róla 
beszélni. A film keretét adó zuhanás csupán ebbe a hét lakásba enged betekintést, de vannak 
még lakások - akár ebben a házban, akár más házakban, más városokban, más országokban is. 
És mindegyikben van egy-egy újabb történet. Furcsa történetek ezek, különös emberekről. 
(magyar-dél-koreai-francia) 

 

 
A szabadság útjai (2008)                                                                    DVD 1903   
Rend.: Sam Mendes 
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon. Időtartam: 
114 perc 
Frank és April világéletükben átlagostól eltérő embereknek tartották magukat. Miután beköltöznek új 
házukba a Revolutionary Roadon, megvetően elhatárolódnak az őket körülvevő kertvárosi 
egyhangúságtól, és elhatározzák, hogy soha nem lesznek a társadalmi elvárások rabjai. Ám hiába 
lázadnak, Wheelerék egy idő után azon kapják magukat, hogy kezdenek pontosan olyanná válni, mint 
szomszédai. Olyanok, mint bármely más amerikai család: elveszítették az álmaikat. Hogy változtasson 
sorsukon, April merész tervet kovácsol. Újra akarja kezdeni az életüket Párizsban. Ám amikor a terv 
sínre kerül, mindketten pánikba esnek - egyikük mindenáron szabadulni próbál, másikuk pedig 
megmenteni, amijük maradt, mindegy, milyen megalkuvás árán.    (amerikai-angol) 

 

 
Szahara (2005)                                                                                     DVD 360 
Rend.: Breck Eisner 
Szereplők: Matthew McConaughey, Penelope Cruz, Steve Zahn. Időtartam: 
119 perc 
 
Amikor Dirk Pitt, a tapasztalt és híres felfedező egy rejtélyes történelmi legendához kapcsolódó, 
csodálatos pénzérmét talál, belevág élete nagy kalandjába, és kincsvadászatra indul Nyugat-
Afrika egyik legveszélyesebb vidékén. A helyiek által „Halálhajó”-nak nevezett hajó keresése 
közben Dirk és társa megismerkedik Dr. Eva Rojas-szal. A gyönyörű és rendkívül okos fiatal 
orvosnő úgy gondolja, hogy az elrejtett kincs egy olyan, globális horderejű problémával is 
kapcsolatban lehet, ami az egész Földet fenyegeti. Egy hajó után kutatva, aminek a létezésében 
rajtuk kívül senki sem hisz.   (amerikai-spanyol) 



 

 
A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője (1990)                        DVD 1386    
Rend.: Peter Greenaway 
Szereplők: Michael Gambon, Helen Mirren, Tim Roth. Időtartam: 120 perc 
 
Richard Borst egy francia, luxus étterem főszakácsa Londonban. Gasztronómiai csodákat szolgál 
fel egy gyönyörű étteremben. A tolvaj az étteremben tartja zsarnoki fogadásait miközben 
mindenkit terrorizál maga körül. A bűnöző megalázott és boldogtalan felesége, Georginia, egy 
könyvelő karjaiban keres vigaszt. A nő a nagy kockázatot ellenére, az étterem rejtett sarkaiban 
rendre megcsalja könyörtelen férjét. A nő szeretője élete legkockázatosabb viszonyát folytatja.  
(angol-francia-holland) 

 

 
A szállító : örökség (2015)                                                                                 DVD 4694    
Rend.: Camille Delamarre 
Szereplők: Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol. Időtartam: 92 perc 
 
Frank Martin a legjobban képzett szállító, akit pénzért találni lehet. A tét magasabb, a technológia 
fejlettebb, de megmaradt a három egyszerű szabály, amit betart: teljesítsd a megbízást, 
nincsenek nevek és ne nyúlj a csomaghoz. Amikor Frankot a ravasz femme fatale Anna és három 
gyönyörű társa felbérli, gyorsan rájön, hogy átverték. Anna és csapata elrabolták apját, hogy így 
kényszerítsék Franket arra, hogy segítsen leszámolni a kegyetlen orosz emberkereskedőkkel. 
(francia-kínai) 

 

 
Szamszára (2001)                                                                                  DVD 569   
Rend.: Nalin Pan 
Szereplők: Shawn Ku, Christy Chung, Neelesha BaVora. Időtartam: 138 perc   
 
Mi a fontosabb: ezer vágyat kielégíteni, vagy egyetlenen úrrá lenni... Ez a tanítás vonul végig 
Nalin Pan Himalájában játszódó filmjében. Tashi három évig tartó magányos meditációját 
követően visszatér a kolostorba, hogy szerzetestársai között haladjon tovább a bölcsesség felé 
vezető úton. De hamar rádöbben, valami nincs rendjén: úgy nevelik a tökéletes megtartóztatásra 
és fegyelemre, hogy közben nem tapasztalhatja meg azt, amiről le kell mondania. A testi vágy 
egyre elviselhetetlenebbül tör elő belőle, míg végül feladja szerzetesi életét.  
(indiai-német-francia-olasz) 

 

 
Szárnyas fejvadász 2049 (2017)                                                                     DVD 5403   
Rend.: Denis Villeneuve 
Szereplők: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas. Időtartam: 157 perc 
 
2049-ben a replikánsok kiiktatása még mindig a szárnyas fejvadászok feladata. Egyikük, bizonyos 
K ügynök egy rutin feladatnak induló akció közben olyan horderejű felfedezést tesz, amely, ha 
nyilvánosságra kerül, felforgathatja mindazt, ami a földi társadalomból még megmaradt. Ő 
azonban végére akar járni az ügynek, ehhez pedig fel kell kutatnia a rendőrség egy régi emberét, 
Rick Deckardot, aki 30 évvel ezelőtt eltűnt, és senki nem tudja, hol bujkálhat. Azt is csak 
néhányan sejtik, hogy miért. (amerikai-angol-kanadai-magyar) 

 

 

 
Szarvak (2013)                                                                                                          DVD 4411    
Rend.: Alexandre Aja 
Szereplők: Daniel Radcliffe, Max Minghella, Joe Anderson. Időtartam: 115 
perc 
 
Egy fiatalembert gyanúsítanak meg barátnője brutális meggyilkolásával. Az eset után a férfi 
furcsa változásokat vesz észre magán, homlokán szarvai nőnek, és egy különleges képesség 
által igazmondásra bírja az embereket. Elindul, hogy felkutassa kedvese gyilkosát. (amerikai-
kanadai) 

 



 

 
Szédületes éjszaka (2011)                                                                                  DVD 3398    
Rend.: Michael Dowse 
Szereplők: Topher Grace, Anna Faris, Dan Fogler. Időtartam: 94 perc 
 
A film nosztalgikus utazásra invitál 1988-ba egy feledhetetlen éjszaka erejéig. Mikor Matt Franklin 
egykori szívszerelme, Tori megjelenik a srác kínosan jelentéktelen munkahelyén, és meghívja 
egy buliba, az első sokkból ocsúdva Matt úgy dönt, hogy legjobb cimborája, Barry és egy agyafúrt 
terv segítségével végre meghódítja a csajt. De ehhez előbb túl kell élnie az előtte álló őrületes 
partit, ami minden rémálmát felülmúlja. Csábítás, pusztítás és szerelem.  
(amerikai-német) 

 

 
A szél fiai (2000)                                                                                                    DVD 5888    
Rend.: José Miguel Juárez 
Szereplők: Bud Spencer, José Sancho, Ursula Murayama. Időtartam: 92 perc 
 
Az aztékok uralkodója elvakult ember, aki fanatikusan hisz a természetfeletti erők létezésében, és 
ezért még népét is veszélybe sodorja. Fia és utóda azonban elítéli kegyetlenkedéseit, és 
elhatározza, hogy igazságot szolgáltat. Kapóra jön, hogy spanyol katonák egy csapata hajótörést 
szenved Mexikó partjainál, a vitézek ugyanis nemcsak a szép nőket szeretik, hanem a nemes, 
ámde nem veszélytelen küldetéseket is. 
(olasz-portugál-spanyol-mexikói) 

 

 

 
Szélhámosok (1955) – feliratos                                                          DVD 874/1-2    
Rend.: Federico Fellini 
Szereplők: Broderick Crawford, Giuletta Masina, Richard Basehart. Időtartam: 
114 perc 
 
A szélhámosság valóságos életforma. Kell hozzá jó adag fantázia, ötlet, tehetség és 
kíméletlenség. Augusto, az 50 éves svindler egész életében más emberek átveréséből tartotta 
fenn magát. Barátaival egyházi méltóságoknak öltözve és egy elképesztő történettel állítanak be 
különféle tanyákra, hogy ott különböző trükkökkel pénzt csaljanak ki a mit sem sejtő parasztoktól. 
Előbb-utóbb persze minden svindlert utolér a végzete. Augusto számára a végzetet egy véletlen 
találkozás jelenti rég nem látott, és azóta nővé érett lányával. A kíméletlen szélhámos 
kétségbeesetten próbál jó útra térni, de a tragédia már elkerülhetetlen.  (francia-olasz) 

 

 
Szellemes kölykök (2011)                                                                 DVD 3401 
Rend.: Robert Vince 
Szereplők: Harland Williams, Sierra McCormick, Elisa Donovan. Időtartam: 84 
perc 
 
Néhány frissen szerzett barát – akik között egy barátságos szellem is van – teszi az izgalmas 
kalandokat igazán kölykös mókává. A kölykök egy rossz szándékú kopó ellen veszik fel a harcot, 
és új barátaik segítségével nemcsak Warwickot tanítják móresre, hanem mellesleg a világ 
megmentésére is vállalkoznak.  
(amerikai-kanadai) 

 

 
Szellemíró (2010)                                                                               DVD 3115      
Rend.: Roman Polanski 
Szereplők: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall. Időtartam: 123 perc 
 
Hírességek önéletrajzainak formába öntésére szakosodott szellemírót kérnek fel, hogy fejezze be 
a brit exminiszterelnök, Adam Lang emlékiratait, miután az eredetileg a könyvön dolgozó elődje 
rejtélyes körülmények között elhalálozik. Alighogy belekezd a munkába, az író rögtön politikai és 
szexuális intrikák szövevényes hálójában találja magát: Langet háborús bűncselekményekkel 
vádolják, a politikus felesége pedig zavarba ejtő és egyre inkább félreérhetetlen módon közeledik 
hozzá. Mindeközben munkája során egyre mélyebbre ás a politikus múltjában és olyan 
döbbenetes titkokra derít fényt, hogy az ő élete is veszélybe kerül. (francia-német-angol) 

 



 

 
Szemekbe zárt titkok (2009)                                                               DVD 3495    
Rend.: Juan José Campanella 
Szereplők: Ricardo Darín, Soledad VillamilPablo, Rago. Időtartam: 129 perc 
 
Egy férfi megváltoztathat mindent: az arcát, az otthonát, a családját, a barátnőjét, a vallását, az istenét, 
de egyvalamit nem tud megváltozatni, a szenvedélyét. 1978. Buenos Aires. Egy csinos, fiatal nőt 
meggyilkolnak. Benjamin Esposito szövetségi nyomozó kapja az ügyet, de a kezdetben egyértelműnek 
tűnő eset egyre bonyolultabbá válik, a szálak pedig olyan magasra vezetnek, ahol nem életbiztosítás 
kutakodni. Esposito azonban nem képes leállni, és mindent (karrierjét, magánéletét) kockára tesz a 
tettes elfogása érdekében. 1999. Húsz évvel később a már nyugdíjba vonult Esposito elhatározza, hogy 
regényt ír a karrierjét, sőt az egész életét meghatározó bűntényről, hogy képes legyen lezárni a múltat, 
megbékélni és a szemébe nézni annak a nőnek, aki mindig kitartott mellette. (argentin-spanyol) 

 

 
Szeméttelep (2014)                                                                                                DVD 4472     
Rend.: Stephen Daldry 
Szereplők: Rooney Mara, Martin Sheen, Wagner Moura. Időtartam: 109 perc 
 
A riói nyomornegyedben két guberáló srác egy tárcát talál a helyi szeméttelep napi 
hulladéktömegében. Ekkor még nem sejtik, hogy az életük örökre megváltozik. Ám amikor 
felbukkan a rendőrség, és csinos summát kínálnak jutalmul a tárca megtalálóinak, a fiúk, Rafael 
és Gardo ráébrednek, hogy valami fontosra bukkantak. Barátjukkal, Ratóval kiegészülve a trió 
rendkívüli kalandba sodródik, miközben megpróbálják kicselezni a rendőröket, megtartani a 
tárcát, és megfejteni a tárca titkait.  (angol-brazil) 

 

 

 
Szent Ágoston – a végső igazság nyomában (2010)                 DVD 3425/1-2   
Rend.: Christian Duguay 
Szereplők: Franco Nero, Alessandro Preziosi, Serena Rossi. Időtartam: 90+93 perc  
 
Szent Ágoston, a kiváló keresztény gondolkodó megtérésének történetét mutatja be ez a film. A 
nyugtalan kamasz fiú egyetlen vágya, hogy sikeres, elismert és híres ügyvéd legyen, ezért Karthágóba 
megy, hogy egy igazi szónok iskolájába járjon. Az éles eszű ifjú hamar legyőzi a nehézségeket, és 
nagyszerű szónokká válik, miközben élvezi a nagyváros nyújtotta lehetőségeket és örömöket. Amikor 
azonban egy férfi, akit sikerül beszédével felmentetnie, újabb szörnyű gyilkosságot követ el, Augustinus 
mély lelki válságba zuhan. Életének krízisei és a nagyváros képmutató világa tovább mélyítik a rajongott 
szónok kételyeit. Miután tanúja lesz a testőrök kegyetlen fellépésének a keresztények védtelen 
csoportjával szemben, akik között az édesanyja is ott van, egész életét megváltoztató lépésre szánja el 
magát. (olasz-német)  

 

 
Szent Lajos király hídja (2004)                                                            DVD 311 
Rend.: Mary McGuckian 
Szereplők: Robert de Niro, Kathy Bates, Gabriel Byrne. Időtartam: 120 perc 
 
Thornton Wilder világhírű regényének megfilmesítésében, öt, látszólag egymással semmilyen 
kapcsolatban nem álló utazó élete kapcsolódik össze egy tragédiában. Útjuk Peruban, a Szent 
Lajos király-hídon keresztezi egymást a végzetes napon, 1714. augusztus 20-án. A híd hirtelen 
összeomlik és ők mindannyian a mély szurdokba zuhanva lelik halálukat. Baleset volt? Vagy 
esetleg volt valamilyen közös kapocs, ami halálukat okozhatta? A filmben egy pap utazása során 
arra a megdöbbentő feltevésre jut, hogy esetleg a véres tragédia hátterében isteni akarat volt.  
(spanyol-brit-francia) 

 

 
A szenvedély királya (2013)                                                              DVD 4251    
Rend.: Michael Winterbottom 
Szereplők: Steve Coogan, Anna Friel, Imogen Poots. Időtartam: 101 perc 
 
Paul Raymond a cenzúra és közerkölcsök szigorú tekintetének kereszttüzében az ötvenes években 
megnyitotta Nagy-Britannia első sztriptíz bárját. Hamarosan virágzó üzletággá vált pőreségre épülő 
vállalkozása, amelybe idővel pikáns magazinok kiadása is beletartozott. Raymond hamarosan 
kiérdemelte a \”Soho királya\” címet, és lassanként Anglia leggazdagabb emberévé vált. Az ő életéről 
szóló mozifilmben nemcsak a páratlan sikertörténetet ismerhetjük meg, de a fény és csillogás 
árnyoldalát is. Betekintést kapunk Raymond magánéletébe, amelyet megcsalások, szeretők, elkallódó 
csemeték, egyéni tragédiák szegélyeznek. A szenvedély királya látványos korrajz, amelyben 
revüműsorok sora vezeti át a nézőt Nagy-Britannia meghatározó évtizedein. (amerikai-angol) 



 

 
Szép remények (2012)                                                                        DVD 3741   
Rend.: Mike Newell 
Szereplők: Jeremy Irvine, Robbie Coltrane, Holliday Grainger. Időtartam: 123 
perc 
 

Egy rejtélyes jótevőnek hála, az ifjú Pip lehetőséget kap arra, hogy kitörjön a szegénységből. 
Miközben bejárja az osztálykülönbségek által meghatározott London világát, Pip szép lassan 
úriemberré érik, és frissen szerzett pozícióját felhasználva megkörnyékezi a csodaszép Estellát, 
az elkényeztetett örökösnőt, akit gyermekkora óta szeret. A jólét mögött rejlő, sokkoló igazság 
megismerése azonban beláthatatlan következményekkel jár, és veszélybe sodor mindent, ami Pip 
szívének kedves. (angol-amerikai) 

 

 
A szépfiú (2010)                                                                                   DVD 3652    
Rend.: Declan Donnellan, Nick Ormerod 
Szereplők: szereplők Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas. 
Időtartam: 98 perc 
 
Georges Duroy fiatal, jóképű, nagyon ambiciózus fiatalember. Leszerelt katonaként egy huszadrangú 
párizsi újságnál kap állást, s mivel nagyon rossz anyagi körülmények között él, bármit megtesz a 
kiugrásért. Külseje és sármja ellenállhatatlanná teszi – bárkit kihasznál, hogy a társadalmi ranglétrán 
egyre feljebb kerüljön. Előrejutását három állandó partnere segíti. Az egymásról eleinte mit sem sejtő 
hölgyek végül az 1890-es évek egyik legsikeresebb férfijává emelik Georges-ot. A kezdetben 
kellemesnek ígérkező erotikus kalandok a férfi gátlástalansága révén egyre veszélyesebbekké válnak. 
Míg a nők csak a Szépfiúként emlegetik, a férjeknek ő lesz a legfőbb ellenség. (angol-francia-olasz) 

 

 
A Szépség és a Szörnyeteg (2014)                                                                 DVD 4277    
Rend.: Christophe Gans 
Szereplők: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier. Időtartam: 112 
perc 
Egy jómódú tengeri kereskedő vállalkozása hirtelen csődbe jut, így a fényűző palotából kénytelen egy 
vidéki majorba visszavonulni. Az erdőben hazafelé menet véletlenül egy rejtélyes kertbe téved, ahol egy 
szál rózsát tép le a legkisebb lánya számára. Ártatlannak tűnő cselekedetével azonban magára 
haragítja a kert, és a hozzá tartozó romos kastély titokzatos urát. A Szörnyeteg a letépett rózsáért 
cserébe az apa életét követeli. A leánya, önmagát hibáztatva a balszerencséjük miatt, magára vállalja 
az ítéletet. Csakhogy a kínok és a halál helyett valami egészen más vár rá. A napok múlásával, ahogy 
minél jobban megismeri a Szörnyeteget, annál inkább bizalom alakul ki közöttük. A Szépségre hárul a 
feladat, hogy bátorságával felülemelkedjen a veszélyen, és kimentse a herceget a gonosz varázslat 
hatása alól. (francia-német) 

 

 
Szerelem életre-halálra (2008)                                                         DVD 2849    
Rend.: Gilles Bourdos 
Szereplők: Romain Duris, John Malkovich, Evangeline Lilly. Időtartam: 104 
perc 
 
Nathan, a New York-i sztárügyvéd életét a munka tölti ki. Feleségétől, Claire-től egy családi 
tragédia következtében elhidegült, s jelenleg egyedül él. Mindennapjai szürke, érzelemmentes 
robotolással telnek, míg nem egy nap megjelenik az irodájában a titokzatos Doktor Kay, akinek 
fontos üzenete van a számára: azt állítja, hogy Nathan meg fog halni. Kay ugyanis érzi bizonyos 
embereken, hogy napjaik meg vannak számlálva, s az a dolga, hogy segítsen neki rendbe tenni 
az életüket, mielőtt még túl késő. Nathan először egy szavát sem hiszi, ám később olyan 
jelenségek szemtanúja lesz, melyek a doktort igazolják.   (német-francia-kanadai) 

 

 
Szerelem (és egyéb katasztrófák) (2006)                                         DVD 1298   
Rend.: Alek Keshishian 
Szereplők: Brittany Murphy, Matthew Rhys, Santiago Cabrera. Időtartam: 87 
perc 
 
A divatmániás és kissé elvarázsolt Emily mindig szívesen vállalja a kerítőnő szerepét. Az 
ellentmondást nem tűrő lány a Vogue magazin munkatársaként és a magánéletben is szeret a 
középpontban lenni, és mindent megtesz a körülette élő emberek szerelmi életének 
felvirágoztatásáért. Amikor egy szép napon új fotós kolléga kerül a magazinhoz, Emily rögtön 
küldetésének tekinti, hogy összehozza Peterrel, meleg szobatársával. Akkora lelkesedéssel veti 
magát bele célja megvalósításába, hogy fel sem tűnik neki, hogy saját boldogsága érdekében is 
tennie kéne végre valamit.   (francia-angol) 



 

 
A szerelem gyűrűje (2007)                                                                 DVD 2804    
Rend.: Richard Attenborough 
Szereplők: Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Mischa Barton. Időtartam: 114 
perc 

 
Egy amerikai kisvárosban 1991-ben meghal Chuck Harris második világháborús veterán. 
Felesége, Ethel alkoholba fojtja bánatát, képtelen a lányával törődni. Egyik nap Marie különös 
telefonhívást kap Észak-Írországból. Egy férfi keresi őket, aki elmondja, hogy hozzá került egy 
gyűrű, amely feltehetően Ethelhez tartozik. Segítségével talán sikerül végre lezárni a több mint 
ötvenéves rejtélyt, amely Chuck háborús múltjában lappang. A lezuhant amerikai bombázó 
haldokló géppuskásához kapcsolódik, és azokhoz a napokhoz, amikor Chuck és Ethel először 
találkozott egymással.  (angol-kanadai-amerikai) 

 

 
A szerelem három évig tart (2011)                                                                 DVD 4511    
Rend.: Frédéric Beigbeder 
Szereplők: Louise Bourgoin, Gaspard Proust, Joey Starr. Időtartam: 98 perc 
Marc, az ifjú irodalomkritikus egyszerre két végén égeti a gyertyát: egyre lankadó lelkesedéssel játssza 
el az örök szerelem lángjától égő férjet, miközben esténként önkéntes party-tudósítóként beleveti magát 
az éjszakai életbe. Házasélete három év elteltével zátonyra fut és a válás árnyékában kidolgoz egy 
teóriát, amely szerint minden szerelem csak három évig tart. A szavatossági idő lejárta pedig garantált. 
Ám a szinglik közösségében újfent ismerkedni kezd, de épp egy temetésen jön össze unokatestvére 
feleségével. Alice, a szókimondó és vagány csaj kezdetben nehezen adja be a derekát, de végül benne 
is felülkerekedik a vágy. Csakhogy Marc még a válása után álnéven megírt szexista és nőgyűlölő 
bulvárkönyve óriási siker lesz és hamarosan mindenki megtudja, ki is írta valójában A SZERELEM 
HÁROM ÉVIG TART című könyvet. Most rajta a sor, hogy bebizonyítsa összes kiakadt barátjának, de 
legfőképp Alice-nak: igenis létezik az örök szerelem. És tart, ameddig tart… (francia-belga) 

 

 
Szerelem második látásra (2008)                                                      DVD 2396    
Rend.: Joel Hopkins 
Szerereplők: Dustin Hoffman, Emma Thompson, Elieen Atkins. Időtartam: 89 
perc 
 
A new yorki Harvey Shine élete éppen összeomlóban van. Már csak egy esélye marad, hogy 
megmentse állását – pont akkor, amikor lánya esküvőjére utazna Londonba. Kis haladékot kapva 
érkezik a brit fővárosba, ám itt is lesújtó hír fogadja: lánya nevelőapját kérte fel helyette, hogy az 
oltárhoz kísérje. Harvey csalódotton elmenekül, ám de így is lekési a gépet. A főnöke azonnal 
kirúgja. Sebeit nyalogatva a reptéri bárban Harvey megszólítja a negyvenes közvélemény-kutató 
Kate-et. A találkozás mindkettejükben megmozdít valamit, és hamarosan azon kapják magukat, 
hogy egymás hatására kezd megváltozni a világ körülöttük – és bennük.   (angol-amerikai) 

 

 
A szerelem vak (2017)                                                                                         DVD 5322    
Rend.: Michael Mailer 
Szereplők: Alec Baldwin, Demi Moore, Dylan McDermott. Időtartam: 102 perc 
 
Bill Oakland sikeres író, szerető férj, és egy boldog ember. Ám egy szörnyű autóbaleset örökre 
megváltoztatja az életét. Elveszíti feleségét, és látását is. Öt évvel később, mikor már úgy érzi, 
semmi értelme az életének, megismerkedik egy gyönyörű nővel, akit férje bűnei miatt 
társtettesként közmunkára ítéltek, és akinek feladata, hogy felolvasson a vak férfinak. Az idő 
múlásával a kezdeti munkakapcsolat kezd valami sokkal erősebb kötelékké válni közöttük. 
(amerikai-francia) 

 

 

 
Szerelemsziget (2014) – feliratos                                                                          DVD 4735     
Rend.: Jasmila. Zbanic 
Szereplők: Ariane Labed, Ermin Bravo, Ada Condeescu. Időtartam: 90 perc 
 
Az Adrián fekszik egy gyönyörű horvát szigetecske, a Galešnjak, amely különleges, szív alakú 
formájáról ismert. A varázslatos helyszín a nyaraló párok kedvelt úti célja. Itt vakációzik a bosnyák 
macsó, Grebo és terhes felesége, a francia Liliane. Az idilli üdülés azonban hamarosan 
bonyodalmakat szül, amikor egy este a pár találkozik a csábító Florával. A nappal búvároktató, 
esténként pedig előadóművész lány azonnal elcsavarja Grebo fejét. A férj mit sem sejt arról, hogy 
feleségének is közös múltja van a vonzó nővel, méghozzá nem is akármilyen! A szerelem 
szigetén a sokáig rejtegetett titkok előbb-utóbb felszínre kerülnek. (horvát-német-boszniai-svájci) 

 



 

 
Szerelmes nővérek (2014)                                                                                 DVD 4398    
Rend.: Dominik Graf 
Szereplők: Hannah Herzsprung, Florian Stetter, Henriette Confurius. 
Időtartam: 139 perc 
 
Friedrich Schiller 1788 tavaszán találkozik az elbűvölő Lengefeld-testvérekkel, Charlotte-tal és 
Caroline-nal, és egy különös szerelmi háromszög veszi kezdetét. Caroline már férjezett, és a 
botrányt elkerülendő, azt javasolja Schillernek, hogy vegye feleségül Charlotte-ot, hogy az 
édeshármasuk fennmaradhasson. Ezzel azonban nem várt bonyodalmakat vesznek a nyakukba. 
(német-osztrák-svájci) 

 

 

 
A szerencse foglyai (2006)                                                                 DVD 2974   
Rend.: Mark Rydell 
Szereplők: Kim Basinger, Danny DeVito, Ray Liotta. Időtartam: 114 perc 
 
Even Money = Kockáztatni egy adott összeget, annak reményében, hogy a „befektetés” megtérül. 
A film a szerencsejátékok – elsősorban a fogadás – világába kalauzol el minket. Nyomon 
követhetjük 9 ember életét, akik sorsa összefonódik a szerencsejátékok útvesztői miatt. Elérkezik 
egy pillanat, amikor életük végleg kisíklik, vagy teljesen kigyógyulnak kóros szenvedélyükből. A 
függőség véletlenszerű és nagy pusztítást visz véghez azok között, akik könnyen 
megrészegülnek a gyors és könnyű gazdagságot igérő lehetőségtől. 
(amerikai-német) 

 

 
A szeretet ereje (2000)                                                                       DVD 1916  
Rend.: Kari Skogland 
Szereplők: Vanessa Williams, Stacy Keach, Gil Bellows. Időtartam: 88 perc 
 
A XIX. század New Orleans-ában az európai férfiakat különösen a kreol nők bűvölték el egzotikus 
bőrszínükkel. Az Old Orleans-i bálteremben rendezték azokat a bálokat, ahol az európaiak 
megismerkedhettek a fiatal kreol nőkkel. Támogatást, családot ígértek nekik, csak házasságot 
nem. Ilyen kapcsolatban élt Jean-Baptiste és Puoppone. Ebből az együttlétből született az a lány, 
akinek álmai örökre megváltoztatták az Old Orleans-i bálterem és környéke életét. Igazságszerető 
és istenfélő ember volt, aki mindig a szegények és védtelenek oldalán állt. Állhatatos hittel 
tanította nemcsak az urak, hanem a rabszolgák gyerekeit is, titokban. (kanadai-amerikai) 

 

 
Szívrablók (2010)                                                                                                   DVD 3148    
Rend.: Pascal Chaumeil 
Szereplők: Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier. Időtartam: 101 perc 
 
Alex jóképű, jó humorú, megkérdőjelezhetetlenül profi szakítás-előidéző művész. Aktuális 
megbízatása szerint 10 napja van arra, hogy egy látszólag tökéletes kapcsolatot szétzúzzon. Alex 
teljes lendülettel fog bele munkájába, hiszen az eltántorítandó hölgy gyönyörű, független, és 
szokatlan személyisége révén még ínyencfalat is. A férfi számtalan, eddig működő forgatókönyve 
válik használhatatlanná Juliette-tel szemben, s Alex rádöbben: lehet, hogy tökéletes terv nem is 
létezhet, ha az ember szerelmes lesz. 
(francia-monacoi) 

 

 
Szívritmus (2004)                                                                              DVD 2933    
Rend.: Hendrik Hölzemann 
Szereplők: Matthias Schweighöfer, Jessica Schwarz, Florian Lukas. 
Időtartam: 96 perc (Modern klasszikusok) 
 
Crash mentőasszisztens, egész nap Köln utcáit járja. Miközben életeket ment, másokat segít és 
vigasztal, maga is segítségre vágyik. Gyerekkorában autóbalesetben vesztette el a szüleit, 
másokért élő, magányos, álmodozó fiú lett belőle. Egy éjszakai bevetésen a valóságban is 
megpillantja álmai asszonyát, akit Novembernek hívnak, a barátja drogtúladagolásban halt meg, 
és nyolc hónapos terhes. Crash életében először érez valami boldogság- és reményfélét, de úgy 
tűnik, a sorsát most sem kerülheti el.    (német-török) 



 

 
Szkafander és pillangó (2007)                                                           DVD 1462    
Rend.: Julian Schnabel 
Szereplők: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josee Croze. 
Időtartam: 108 perc 
 
Az amerikai festőművész-rendező Julian Schnabel forgatott filmet Jean-Dominique Bauby-ról, az 
Elle France főszerkesztőjéről, aki emberfeletti küzdelemmel élte túl, hogy saját testének szinte 
kommunikációképtelen foglyává vált. A kétgyermekes családapa 1995 decemberében egy súlyos 
szélütés következtében kómába esett; húsz nap múlva tért magához egy olyan testben, amely 
szinte teljesen lebénult. Egyedül bal szemét tudta mozgatni. Így jutott el odáig, hogy megértesse 
magát a külvilággal, s hogy betűnként, majd mondatonként kifejezze gondolatait, képzeletbeli 
utazásait – melyek megrázó erejű memoárrá álltak össze.  (francia-amerikai) 

 

 
A szoba (2015)                                                                                                          DVD 5109    
Rend.: Lenny Abrahamson 
Szereplők: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen. Időtartam: 118 perc 
 
Az ötéves Jack számára a Szoba maga a világ. Itt született, és Anyával együtt itt eszik, játszik, 
alszik és tanul. Ám ötödik születésnapja után Anya közli vele, hogy a világ a szobán kívül 
folytatódik, és ideje megtapasztalni azt, ami a falakon túl van. Ehhez azonban tervre és szökésre 
van szükség, amit Jack-nek egyedül kell megtennie. Jack pedig kezdi megérteni, hogy a Szoba 
igazából börtön volt, ők pedig fogvatartottak benne. Amikor pedig végre szabadok lesznek Jack 
és Anya számára is új élet kezdődik. Olyan, amire egyikük, és családtagjaik sem készültek fel. (ír-
kanadai) 

 

 

 
A szólista (2008)                                                                                                     DVD 2452    
Rend.: Joe Wright 
Szereplők: Jamie Foxx, Robert Downey jr., Catherine Keener. Időtartam: 112 
perc 
 
A szólista, ez a szenvedéllyel teli dráma a zene megváltó erejéről szól, melyben egy újságíró, 
Steve Lopez felfedezi, hogy Nathaniel Anthony Ayers, az egykori zenei csodagyerek Los Angeles 
utcáin tengődik, de még mindig zenél. Lopez elhatározza, hogy segít a hajléktalan művésznek 
visszatalálnia az életbe, és ezzel egy olyan különleges barátság veszi kezdetét, amely 
mindkettőjük életét megváltoztatja. 
(amerikai-angol) 

 

 
Szólít a szörny (2016) – feliratos                                                                           DVD 5231       
Rend.: Juan Antonio Bayona 
Szereplők: Sigourney Weaver, Felicity Jones, Lewis MacDougall. Időtartam: 
104 perc 
 
A 12 éves Conor csodálatos fantáziával megáldott kisfiú. Nem könnyű az élete: iskolatársai 
bántják, édesanyja gyógyíthatatlan beteg, édesapja pedig elhagyta őket. Nem akármilyen segítőt 
kap: egy hatalmas szörny látogat el hozzá éjszakánként, aki fantasztikus történetekkel ébreszti fel 
a fiúban szunnyadó erőt és bátorságot. Conor végül a mesék és a szörny segítségével küzd meg 
a saját félelmeivel, dühével és bűntudatával is. (amerikai-spanyol) 

 

 
Szólíts a neveden (2017)   feliratos                                                                   DVD 5517  
Rend.: uca. Guadagnino 
Szereplők: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg. Időtartam: 
127 perc 
 
1983 nyara, Észak-Olaszország. Elio, a koraérett 17 éves srác a szüleivel együtt ezúttal is a 
család ódon villájában tölti a vakációt. Zongorázik, olvas, zenét hallgat, no meg persze bulizik, 
flörtöl és a barátaival lóg. Elio apja művészettörténész, aki minden évben befogadja néhány hétre 
egy tanítványát. Ezúttal a doktori disszertációján dolgozó sármos amerikai, Oliver érkezik 
hozzájuk. A két fiatal között lassan kibontakozó szerelem örökre megváltoztatja mindkettőjük 
életét.    (olasz-francia-brazil-amerikai) 



 

 
Szörnyek keringője (2001)                                                                                  DVD 1944   
Rend.: Marc Forster 
Szereplők: Billy Bob Thornton, Heath Ledger, Halle Berry. Időtartam: 108 perc 
 
A filmben az elítélt Lawrence Musgrove utolsó napjait követhetjük nyomon, amint végleg 
elbúcsúzik feleségétől, Leticiától és fiától, mielőtt tizenegy év fogság után kivégeznék. A fogoly 
személye és embersége mélyen megérinti az őt őrző Sonnyt, amit apja, a rasszista Hank mélyen 
elítél. Az egymásnak feszülő ellentétek következtében, szembesülve apja iránta érzett 
gyűlöletével, Sonny öngyilkosságot követ el. A magára maradt Hank és Leticia a vak véletlen 
folytán találkoznak, s ráébrednek, hogy szükségük van egymásra. Mikor azonban később kiderül, 
hogy milyen szálak fűzték össze őket a múltban, felmerül a kérdés, hogy történtek ismeretében is 
képesek-e boldogok lenni együtt.    (amerikai-kanadai) 

 

 
Szövetségesek (2016)                                                                                         DVD 5490  
Rend.: Robert Zemeckis 
Szereplők: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris. Időtartam: 119 perc 
 
Max Vatan hírszerzőtiszt 1942-ben, Észak-Afrikában találkozik a francia ellenálló Marianne 
Beauséjourral egy veszélyes küldetés során, akivel szinte azonnal egymásba szeretnek és 
hamarosan össze is házasodnak. Amikor később felmerül, hogy felesége talán az ellenségnek 
dolgozik, Maxnak mindössze 72 órája van, hogy kiderítse az igazságot. 
(angol-amerikai )  

 

 
Sztálin halála (2017)                                                                                               DVD 5569      
Rend.: Armando Iannucci 
Szereplők: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine. Időtartam: 
103 perc 
 
1953 márciusában a nagy vezér meghalt, és milliók gyászolták Moszkva utcáin. Ám volt néhány 
ember, akinek a gyász helyett valami egészen más dolog jutott. Hruscsovnak és a vezetés többi 
tagjának ki kellett találnia, hogyan tovább, ezzel pedig őrült harc vette kezdetét az utódlásért. 
(angol-francia) 

 

 

 
Sztálingrád (1993)                                                                                 DVD 374 
Rend.: Joseph Vilsmaier 
Szereplők: Thomas Kretschmann, Dominique Horwitz, Jochen Nickel. 
Időtartam: 133 perc 
 
1942. A hitleri Wermacht mélyen előrenyomul a Szovjetunióban. Ez év őszén és telén a németek 
legnagyobb veszteségét követelő, de egyben legfontosabb támadási pontja Sztálingrád, a Volga 
melletti ipari központ és közlekedési csomópont. Fritz és Rollo, a háborús tapasztalatokkal 
rendelkező tisztek, Hans, a fiatal hadnagy, és a társaság újonca Gege csodálkozással és egyre 
nagyobb elkeseredéssel hallgatják a rádióban, amint Hitler Münchenben diadalmasan szónokol 
Sztálingrád bevételéről. Az első vonalban harcoló többi német honfitársukhoz hasonlóan ők már 
tudják, Sztálingrádnál minden idők legborzalmasabb csatáját fogják vívni.      (svéd-német) 

 

 
Sztárom a párom (1999)                                                                    DVD 1096 
Rend.: Roger Michell 
Szereplők: Julia Roberts, Hugh Grant; Rhys Ifans. Időtartam: 124 perc 
 
William London nyugodt külvárosában, Notting Hillben vezeti könyvesboltját. Életében nincs 
semmi, ami egy kicsit is izgalmas lehetne. Egy napon azonban csoda történik: betoppan a kis 
boltba és William életébe Anna Scott, Hollywood csillaga, minden idők legjobban fizetett 
színésznője, aki éppen Londonban forgatja új filmjét. Egy hihetetlen románc veszi kezdetét. Vajon 
képes lesz William elviselni a bulvársajtó hiénáit? Vajon jól érzi majd magát a csillogó Hollywoodi 
fogadásokhoz szokott Anna William nagyon is egyszerű, ám annál hangosabb családjának 
összejöveteleit? Vajon létezhet igaz szerelem egy filmcsillag és egy Notting Hill-i könyvesboltos 
között? A tündérmesékben minden előfordulhat.   (angol-amerikai) 



 

 
Sztrogoff Mihály (1975)                                                              DVD 2213/1-3    
Rend.: Jean-Pierre Decourt 
Szereplők: Raimund Harmstorf, Lorenza Guerrieri, Valerio Popesco. Időtartam: 163 + 
110 +109 perc 
1875-ben Szibériában a tatár törzsek rövidesen több körzetet is ellenőrzésük alatt tartanak. II. 
Sándor cár veszélyes feladatot bíz Sztrogoff Mihály kapitányra: teljes titokban ja lázadó tatárok 
területein keresztül kell mennie, hogy eljusson Irkutszkba Dimitrij nagyherceghez. A futár útnak is 
indul, hogy a zord Ural hegységen átvágva elérje úti célját, ám kisvártatva találkozik Nádjával, egy 
politikai száműzött lányával, aki ugyanabba a városba tart. Útja során különös helyzetek elé állítja 
a sors: tudta nélkül találkozik a felkelők vezérével, édesanyja akarva-akaratlan elárulja, fogságba 
esik, megszökik, majd újra a felkelõk kezére kerül, akik kegyetlenül megfosztják látásától. De 
messze még Irkutszk városa.   (francia-osztrák-svájci-NSZK) 

 

 
Szuperzsaru (1980)                                                                                              DVD 5890    
Rend.: Sergio Corbucci 
Szereplők: Terence Hill, Ernest Borgnine, Joanne Dru. Időtartam: 101 perc 
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 7.) 
David Speed teljesen átlagos, hétköznapi rendőr... volt. Aztán miután a saját kivégzésén a 
villamosszéket sisteregve hátrahagyva a falon keresztül elviharzott, a környezetének is feltűnt, 
hogy valami nincs rendben vele. Egyik járőrözése közben furcsa dolog történt vele: éppen egy 
volt indián rezervátumban teljesített szolgálatot, amikor egy figyelmeztető lövése telibe trafálta a 
jócskán a feje felett elhúzó nukleáris rakétát . A hatalmas robbanás nem csupán vörös fénnyel 
világította be a környéket, de Speedet is szokatlan képességekkel ruházta fel, így kollégája, Willy 
legnagyobb megrökönyödésére hősünk egyszerű rendőrből hirtelen gondolatolvasásra, tárgyak 
mozgatására, sportkocsik legyorsulására képes, emeletes házakról leugráló szuperzsaru vált. 
(amerikai-spanyol-olasz) 

 

 
Szűzlányok ajándéka (2007)                                                              DVD 1727 
Rend.: David Leland 
Szereplők: Hayden Christensen, Mischa Barton, Tim Roth. Időtartam: 93 perc 
 
A XIV. századi Firenze gazdag és nyüzsgő város, ahol virágzik a kultúra és a művészet. 1346-
ban azonban gyökeresen megváltozik az élet: a városban felüti fejét a kíméletlen járvány, a 
„Fekete Halál”. Pampinea Anastagi tiszteletben álló, gazdag család leánya, aki a járvány miatt 
hirtelen egyedül marad. Lorenzo de Lamberti, a kalandvágyó, ártatlan ifjú összetűzésbe kerül a 
vagyonos Gerbino de la Rattával, sőt Lorenzo a gazdag úr első számú célpontjává válik. 
Menekülnie kell Firenzéből, ezért kertészként helyezkedik el egy kolostorban – éppen ott, ahol 
Pampinea is elbújt. Barátaik segítségével először a közös ellenségtől szabadulnak meg, majd a 
szerelem is utat talál magának.   (olasz-amerikai-angol) 

 

 
T. S. Spivet különös utazása (2013)                                                            DVD 4361    
Rend.: Jean-Pierre Jeunet 
Szereplők: Helena Bonham Carter, Judy Davis, Kyle Catlett. Időtartam: 105 
perc 
Az ifjú T.S. Spivet egy montanai tanyán él szüleivel, a tőle teljesen különböző vadóc ikertestvérével és 
nővérével. T.S. rajong a térképészetért és a tudományos felfedezésekért. Az őt körbevevő világot 
igyekszik a lehető legtudományosabban leírni, megérteni, és az így szerzett tapasztalatokat saját 
találmányai elkészítéséhez felhasználni. Egy napon váratlan telefonhívást kap a Smithsonian 
Múzeumból, azzal a hírrel, hogy a rangos Baird-díjat neki ítélték egy különleges találmányáért, valamint 
a díj személyes átvétele mellett felkérik egy ünnepi beszéd megtartására is. T.S. felkerekedik és anélkül 
indul útnak, hogy a környezetében bárkinek is elmondaná milyen különös utazásra készül. Kalandos, 
veszélyektől sem mentes útján tehervonattal szeli át az Egyesült Államokat, Washingtonba, ahol 
hatalmas meglepetést okoz. (francia-kanadai) 

 

 
Tagadás (2016)                                                                                                        DVD 5268    
Rend.: Mick Jackson 
Szereplők: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall. Időtartam: 105 perc 
 
Lipstadt elismert történész, akinek bíróság előtt kell megvédenie igazát és egyúttal 
alátámasztania a XX. század legborzalmasabb tényeit, amikor megjelent könyve kapcsán a 
hírhedt holokauszttagadó, David Irving beperli rágalmazásért. Mivel az angol jogrendszer szerint 
a vádlott feladata a bizonyítás, Lipstadtra és jogi csapatára hárul a feladat, hogy a bíró előtt 
bebizonyítsák: a holokauszt megtörtént. (amerikai-angol) 
 



 

 
A tai chi harcosa (2013)                                                                                        DVD 4027    
Rend.: Keanu Reeves 
Szereplők: Tiger Chen, Keanu Reeves, Karen Mok. Időtartam: 101 perc 

 
A napjaink Pekingjében játszódó és látványos küzdősport-jelenetekkel tarkított film egy fiatal 
harcművész spirituális útját követi nyomon, aki páratlan Tai Chi-tudása révén egy jól jövedelmező 
alvilági harcklubban találja magát. Ahogy a harcok durvulnak, úgy lesz egyre nagyobb kihívás a 
puszta túlélés. (amerikai-kínai-hongkongi) 

 

 

 
Tamás és Juli (1997)                                                                           DVD 1077   
Rend.: Enyedi Ildikó 
Szereplők: Jánosi Dávid, Angyal Márta, Barkó György. Időtartam: 63 perc 
 
A Tamás és Juli, ahogy azt a címe is sugallja, egy szerelmes tündérmese, egy mitikus dátummal: 
1999 szilvesztere. Magyar mese ez, Tamás vájár a bányában, Juli óvónő. A kis magyar valóság 
kulisszái közé költözik be történetük, félreértésekkel, fájdalmakkal, tragédiákkal telítve. Tamás 
többször rontja el az ígéretes kapcsolatot, de egyikük sem adja fel…   
(magyar-francia) 

 

 

Tavasz, Nyár, Ősz, Tél … és Tavasz (2003)                                       DVD 402 
Rend.: Kim Ki-Duk 
Szereplők: Oh Young-Su, Kim Ki-Duk, Kim Young-Min. Időtartam: 99 perc 
 
Még az a két szerzetes sem, akik a hegyekkel körülvett tavacska mellett osztoznak egy 
remetelakon. Az évszakok változása nem csak a természetre, hanem a benne élő emberekre is 
erős hatást gyakorol. Az öreg szerzetes vigyázó szemei előtt, egy gyerrmekből lassan fiatalember 
lesz, aki megtapasztalja az ártatlanság elvesztését, a szerelem ébredését, a féltékenység és a 
megszállottság gyilkos haltalmát, a megváltás árát,a tapasztalat adta felvilágosodását. Éppenúgy, 
ahogyan örök az évszakok váltakozása, úgy lesz a remetelak mindig a lélek otthona a jeln és az 
örökkévalóság között lebegve.    (német – dél-koreai) 

 

 

 

Távol a világ zajától (2015)                                                                               DVD 4575     
Rend.: Thomas Vinterberg 
Szereplők: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen. Időtartam: 
114 perc 
 
Batsheba független, erős, önfejű és nagyon szép. Nem csoda, hogy aki látja, beleszeret. És az 
sem csoda, hogy ő maga nem tud választani az érte versengő férfiak között. Először Gabrielt, a 
birkapásztort bűvöli el, és bár kölcsönösnek tűnik köztük a vonzalom, a nő nemet mond a 
házassági ajánlatra. De szerelmével üldözi őt a környék legjobb módú agglegénye, Boldwood is. 
A legvonzóbbnak pedig egy katona, Troy őrmester tűnik. A választás nehéz: sok megpróbáltatás 
és öröm; vonzódás, hazugság, féltékenység kell hozzá, hogy Batsheba rájöjjön, ki az, akire 
igazán szüksége van. (amerikai-angol) 

 

 
A távolság íze (2007)                                                                          DVD 1534   
Rend.: Wong Kar-Wai 
Szereplők: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn. Időtartam: 91 perc 
 
Mi történik a szerelemmel, ahogy múlik az idő? Jeremy egy New York-i kávéházban dolgozik, az egyik 
vendége, Elizabeth tőle tudja meg, hogy a barátja ott járt egy másik lánnyal. Az összetört szívű lány 
estéről estére betér a kávézóba, remélve, hogy volt barátja eljön az otthagyott lakáskulcsáért. Éjjelente 
sokat beszélgetnek Jeremyvel. Egy nap Elizabeth váratlanul elhagyja New Yorkot, Memphisbe, majd 
Las Vegas-ba költözik. Szeretné újra megtalálni régi önmagát, és eltávolodni volt barátja emlékétől. De 
Jeremy-től nem akar elszakadni, képeslapokat küld a fiúnak, és beszámol azokról az emberekről, 
akikkel a sors összehozza. Jeremy-nek egyre jobban hiányzik a lány, de mivel a képeslapokon nincsen 
cím, nem tudja megtalálni.    (hongkongi-kínai-francia) 



 

 

Tegnap éjjel (2009)                                                                                                DVD 3596    
Rend.: Massay Tadjedin 
Szereplők: Keira Knightley, Sam Worthington, Eva Mendes. Időtartam: 89 
perc 
 
Mi történik, ha férj és feleség egy estét külön tölt, és mindkettő kísértésbe esik? Egy fiatal, jómódú 
New York-i pár, tökéletesnek tűnő kapcsolatuk meghatározó próba előtt áll, és olyan döntéseket 
kell meghozniuk, melyekre egyikük sem számított, amikor csupán egy éjjelre különválnak. A férj, 
Michael üzleti útra indul vonzó kolléganőjével, Laurával, miközben felesége, Joanna összefut egy 
régi szerelmével. A csábítás ereje mindkét esetben hatalmas: egyetlen, fülledt erotikával teli 
éjszaka, amelyre a másik fél nem jöhet rá soha. Egyetlen kérdésen múlik minden: sikerül-e 
elszámolniuk a saját lelkiismeretükkel. (amerikai-francia) 

 

 

Tejben, vajban, szerelemben (2016)                                                             DVD 5257    
Rend.: Emir Kusturica 
Szereplők: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag Manojlovic. Időtartam: 
120 perc 
 
Kosta, a tejesember nap mint nap szamárháton szállítja portékáját a délszláv háború frontvonalán 
fekvő kis faluból.  Szereti a gondtalan falusi létet, ám élete fenekestül felfordul, miután 
megismerkedik egy gyönyörű, titokzatos olasz nővel). Hamarosan kezdetét veszi a félig olasz nő 
és a szerb férfi szenvedélyes, őrült kalandja. (szerb-angol-amerikai) 
 

 

 
A tejút (1969)                                                                                                           DVD 1635    
Rend.: Luis Bunuel 
Szereplők: Paul Frankeur, Laurent Terzieff. Időtartam: 101 perc 
 
A film kerettörténete a pikareszk regények hagyományát idézi. Két „csavargó” Párizsból 
Compostellába indul, az ősi, s egyben modern zarándokúton, amelyet a XI. század óta oly’ sokan 
végigjártak. Vándorlásuk közben találkoznak a múlt alakjaival és a katolikus dogmatika tanaival, 
amelyekkel hívőként vagy hitetlenként minden embernek találkoznia kell élete során. Velük egy 
időben, kicsivel előttük járja végig a maga útját az evangélium Jézusa is. 
(francia-német-olasz) 

 

 
Téli álom (2004)                                                                                 DVD 2935    
Rend.: Goran Paskaljevic 
Szereplők: Lazar Ristovski, Jasna Zalica, Jovana Mitic. Időtartam: 92 perc 
(Modern klasszikusok) 
 
Szerbia, 2004 tele. Lazar tíz hosszú év távollét után tér haza. Más ember lett belőle: miután 
visszanyerte a szabadságát, úgy döntött új életet kezd abban az országban, amely szintén szebb 
jövőre vágyik. Korábbi lakásába Jasna költözött be, aki egyedül neveli 12 éves autista lányát, 
Jovanát. A boszniai menekültek már egy ideje elfoglalták Lazar otthonát. Mivel anya és lánya nem 
tud hova menni, Lazarnak nincs szíve elküldeni őket. Lassanként a társadalom peremére szorult 
három teremtmény között különleges rokonszenv ébred.  (szerb-jugoszláv) 

 

 
Teljes napfogyatkozás (1995)                                                                          DVD 1195 
Rend.: Agnieszka Holland 
Szereplők: Leonardo DiCaprio, David Thewlis, Romane Bohringer. Időtartam: 
107 perc 
 
Arthur Rimbaud vidékről Párizsba szökve a nagyvárost járva keresi más költők társaságát. Így 
hozza össze a sors 1871-ben kora másik irodalmi nagyságával, a megbotránkoztató életet élő 
Paul Verlaine-nel. A művészpáros kapcsolata rövidesen nem csupán a versek területére terjed ki, 
hiszen a feleségével folyamatosan kegyetlenkedő Verlaine, érzelmileg is az ujja köré csavarja a 
nála tehetségesebb Rimbaud-t. Kettejük viharos szerelmi viszonyát nemsokára az árulás, az 
erőszak, a testi- és hatalomvágy, a megalázás és féltékenység sötét örvénye húzza mind 
mélyebbre.    (angol-francia-belga) 



 

 
A temetésem szervezem (2009)                                                        DVD 3681    
Rend.: Aaron Schneider 
Szereplők: Robert Duvall, Sissy Spacek, Bill Murray. Időtartam: 100 perc 
 
A városiak hosszú évek óta rettegnek Felix Bush-tól, pedig a férfi magányosan él erdei házában. 
Mégis, az emberek úgy tartják, elmondhatatlan bűnök terhelik a férfit, hidegvérrel gyilkol, sőt, még 
az ördöggel is szövetkezett. Felixet úgy kerüli mindenki, mintha pestises lenne, ő egy nap mégis 
lemegy a városba, hogy a temetkezési vállalkozóval rendezze saját temetésének ügyét. Persze 
nem szokásos szertartásban gondolkodik: részt kíván venni az eseményen, méghozzá élesben – 
vagyis minden gyászoló köteles elmesélni egy róla szóló, legendás történetet. A vállalkozó 
segédje közel kerül a különc öregúrhoz. A részletek szép lassan összeállnak, feltárva egy sötét 
titok és egy hatalmas szerelem részleteit. (amerikai-német-lengyel) 

 

 
Templom a dombon (2013) – feliratos                                                               DVD 4540   
Rend.: Srdjan Golubovic 
Szereplők: Aleksandar Bercek, Leon Lucev, Nebojsa Glogovac. Időtartam: 
112 perc 
Dubrovnik és Montenegró között félúton, a bosnyák hegyek ölelésében fekszik a soknemzetiségű 
Trebinje. Amikor Marko, a fiatal katona eltávozást kap a frontról, néhány napra hazatér városába az 
apjához, a barátnőjéhez és a legjobb barátjához. A háború elől a bájos kisváros sem nyújt menedéket: 
hirtelen és értelmetlenül tör felszínre az erőszak, amikor három katona rátámad egy békés muszlim 
boltosra, Harisra. Marko az egyetlen, aki a közbeavatkozik, így megmenti az árus életét, viszont ezért 
súlyos árat fizet. Az egykori barátok és ellenségek sorsa tizenkét évvel később ismét összefonódik, a 
háború soha be nem gyógyult sebei újra felszakadnak. Pattanásig feszült helyzetben kell 
mindannyiuknak meghozniuk a döntést: bosszút állnak-e a múltbéli sérelmekért, vagy megteszik az első 
lépést a megbocsátás felé. (szerb-német-francia-szlovén-horvát) 

 

 
A tenger törvénye (2011) – feliratos                                                       DVD 3785 
Rend.: Emanuele Crialese 
Szereplők: Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio. Időtartam: 
88 perc 
 
Egy eldugott, mégis varázslatos dél-olaszországi sziget, ahol egy helyi asszony és egy 
bevándorló élete fonódik össze közös céljuk miatt: hogy szebb jövőt biztosítsanak gyermekeik 
számára. Guilietta fiatal özvegy. Megbetegíti a sziget maradi és változatlan életmódja, próbál 
elmenekülni a rossz emlékektől és igyekszik fiát, Filippot a nagyvárosi életforma felé terelni. Sara 
fiával Észak-Afrikából menekült várandós asszony, aki hamarosan életet ad kislányának Guilietta 
és Filippo garázsában. Guiletta mindent kockára tesz, hogy segítsen Sarán. (olasz-francia) 

 

 
A tengernél (2015)                                                                                                   DVD 4792    
Rend.: Angelina Jolie 
Szereplők: Brad Pitt, Angelina Jolie Pitt, Mélanie Laurent. Időtartam: 117 perc 
 
Roland, az amerikai író és felesége, Vanessa életét követhetjük nyomon. A 70-es évek 
Franciaországában járunk, amikor is a pár egy csendes, idilli tengerparti üdülőbe érkezik. 
Házasságuk a jelek szerint válságban van. Ahogy egyre több időt töltenek a helybeliekkel és a 
többi ott nyaralóval, köztük egy újdonsült házaspárral, lassan kénytelenek szembenézni saját 
megoldatlan problémáikkal. (amerikai-francia) 

 

 

 
Teréz anya – A szegények szolgálója 1-2. (2003)                  DVD 1574-1575   
Rend.: Fabrizio Costa 
Szereplők: Olivia Hussey, Sebastiano Somma, Michael mendl. Időtartam: 91 + 86 perc (Sugárzó 
életek; 11-12.) 

 
A modern kor egyik legnépszerűbb szerzetesének – Teréz anyának, akit a Szegények Anyjának 
is neveznek – áldozatos életét mutatja be ez a megindító és fordulatokban bővelkedő film. 
Fabrizio Costa filmje egyszerre tanulságos és példaértékű történet fiataloknak, és elgondolkodtató 
mű minden ember számára. Teréz anya erős hite és csodálatos élete fontos üzenetet hordoz az 
önfeláldozásról, a kitartásról, a hit erejéről és az élet értelméről.  
(olasz-spanyol-angol) 



 

 
Térkép a csillagokhoz (2014)                                                                           DVD 4510    
Rend.: David Cronenberg 
Szereplők: Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack. Időtartam: 107 
perc 
 
A Weiss-család egy tipikus hollywoodi dinasztia: az apa, Stafford korábban egy önsegítő program 
kidolgozásával vált sikeressé; míg az anya, Cristina ideje nagy részében 13 éves fiuk, a 
gyereksztár Benjie karrierjét egyengeti. Stafford egyik páciense a színésznő Havana, aki arról 
álmodozik, remake-et készít a filmnek, amely a ’60-as években sztárrá avatta édesanyját, Clarice-
t. Az asszony már nem él, ám éjjelente még kísérti lányát. Benjie nemrég jött ki a rehabról, ahol 9 
éves kora óta kezelték, illetve nővére, Agatha is épp ez időben lép ki a pszichiátria kapuin, ahová 
piromániája miatt utalták be. (kanadai-amerikai-francia-német) 

 

 
Testvérlövészek (2018)                                                                                       DVD 5822    
Rend.: Jacques Audiard 
Szereplők: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal. Időtartam: 117 
perc 
 
Hatékony fejvadászpárost alkot a befelé forduló Eli és zabolátlan öccse, Charlie Sisters. A 
vegyész, Herman Warm felkutatása – aki meglopta főnöküket - azonban még nekik is nagy 
feladatnak bizonyul. Az Oregontól San Franciscóig tartó hajsza során egyre nyilvánvalóbbá válik, 
hogy a testvérek másképp képzelik el a jövőjüket. A Testvérlövészek teljesen új oldalról, vad és 
okos, veszélyekkel és érzelmekkel teli tálalásban közelíti meg a klasszikus western műfaját, és 
bemutatja, mit jelent férfinak lenni egy ilyen világban.   (amerikai-francia-spanyol-román) 

 

 
Tideland (2005)                                                                                     DVD 901 
Rend.: Terry Gilliam 
Szereplők: Jodelle Ferland, Brendan Fletcher, Janet McTeer. Időtartam: 115 
perc 
 
A kilencéves Jeliza-Rose édesanyja halálakor nagyanyja texasi farmjára költözik apjával, Noah-
val, a rég levitézlett, heroinista rockzenésszel. A kislány új otthona végtelen magányából a saját 
fantáziavilágába menekül. Ebben a világban minden szentjánosbogárnak neve van, mocsár-
lények támadnak fel alkonyatkor, és a mókusok beszélnek. Négy babafej Jeliza-Rose társasága 
mindaddig, amíg nem találkozik szomszédaival: a félszemű, boszorkányszerű Dellel, valamint 
Dickens-szel, Dell féleszű öccsével, akit a kislány a saját férjének képzel. Alice ezúttal nem 
Csodaországban, hanem a Psycho díszletei között sétál.   (kanadai-angol) 

 

 
Tigris és sárkány (2000)                                                                                       DVD 1262    
Rend.: A. Lee 
Szereplők: Chow Yun Fat, Michelle Yeoh, Zhang Zi Yi. Időtartam: 116 perc 
 
Azok a harcosok, akik a Vudan-hegy szerzeteseitől tanulják a fegyverforgatás fortélyait, szinte 
legyőzhetetlenek: csodás képességeiket messze földön félik és tisztelik. Ám Li hátat szeretne fordítani 
az örök harcnak, és elajándékozza híres kardját, a Jade Rókát. A kardot azonban elrabolják és Li úgy 
érzi, az ő feladata, hogy ne engedje illetéktelen kezekbe jutni. Társnője, a testőr Su Lien segítségével 
indul a rabló nyomába, aki  méltó ellenfele a Vudan-hegy neveltjeinek. És még nagyobb 
meglepetésükre: nő. A különös sorsú lány becsapja mindkettőjüket: tanítványukul szegődik, majd újra 
kereket old; egyikük sem tudja, barátjuk vagy ellenségük-e. Li azonban nemcsak azt képtelen eldönteni, 
ki a halálos ellensége. Azt sem tudja, melyiküket, ellenségét vagy szövetségesét választaná, ha végre 
tényleg felhagyhatna a katonáskodással.     (amerikai-kínai) 

 

 
Tiltott táncok (2014) – feliratos                                                                              DVD 4604    
Rend.: Ken Loach 
Szereplők: Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton. Időtartam: 109 perc 
 
James Gralton 1932-ben, tíz év amerikai távollét után visszatér szülőföldjére, Írországba, hogy 
újranyissa egykori tánctermét. A látszólag ártatlan vállalkozás azonban nem csak rajongókra, 
hanem komoly ellenállókra is talál a közösségben, a feltörő indulatok pedig hamarosan erőszakba 
torkollnak. (angol-francia-ír) 

 



 

 
Tini nindzsa teknőcök (1990)                                                                DVD 674    
Rend.: Steve Barron 
Szereplők: Judith Hoag, Elias Koteas. Időtartam:  

 
Ki ne hallott volna a négy mutáns teknősről, akik a csatornákban élnek, pizzát esznek, és 
nindzsaként harcolnak ellenfeleikkel? Michelangelo, Raffaelo, Leonardo és Donatello ugyanis 
nem akármilyen teknőcök. Egy véletlen baleset folytán a kis teknőcök emberi formává mutálódtak, 
csakúgy, mint titokzatos tanítómesterük, Szecska mester. New York városa egy titokzatos, 
szeszélyes, sötét hely, valamint a négy különös teknőc otthona. A teknőctestvérek arra 
szövetkeznek, hogy megvédjék New York városának lakóit a gonosz erőkkel szemben és ezért 
nehéz feladat vár rájuk.     (amerikai- honkongi) 

 

 
Tini nindzsa teknőcök : elő az árnyékból (2016)                                     DVD 5645    
Rend.: Dave Green 
Szereplők: Megan Fox, Will Arnett, Stephen Amell. Időtartam: 107 perc 
 
Mindenki kedvenc pizzaevő teknőcei, Michelangelo, Donatello, Leonardo és Raphael 
visszatértek, hogy még nagyobb és ádázabb gonosztevőkkel vegyék fel a harcot April ONeil, Vern 
Fenwick és egy újonc, a hokimaszkos igazságosztó, Casey Jones oldalán. Miután Zúzó, a 
szupergonosz megszökik az őrizetből, összeáll Baxter Stockmannel, az őrült tudóssal, és két 
tökkelütött segéddel, Beboppal és Rocksteadyvel, hogy megvalósítsák a világuralomra törő ördögi 
tervüket. Miközben a teknőcök Zúzóval és új csapatával küzdenek, egyszer csak szembe találják 
magukat egy még nagyobb gonosszal: a hírhedt Kranggal. 
(amerikai-hongkongi-kínai-kanadai) 

 

 
Tintaszív (2007)                                                                                  DVD 2001 
Rend.: Ian Softley 
Szereplők: Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren. Időtartam: 102 perc 
 
Ha Mo Folchart felolvas egy történetet, a szereplők életre kelnek… szó szerint! És ezzel Mo nem 
kis galibát okoz. Különleges képességeit latba vetve vissza kell küldenie a betolakodókat saját 
világukba – és meg kell mentenie a miénket. Csakhogy a varázslényekről olvasni jóval 
egyszerűbb, mint szembenézni velük… Mo és lánya, Meggie valódi és könyvbéli barátaik 
segítségével fejest ugranak az izgalmas küldetésbe, melynek során ördögi ellenségek, 
fantasztikus fenevadak és hajmeresztő veszedelmek leselkednek rájuk.   (német-angol-amerikai) 

 

 
A titánok harca (2010)                                                                                         DVD 2905   
Rend.: Louis Leterrier 
Szereplők: Sam Worthington, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen. Időtartam: 
102 perc 
 
A Titánok harca a legnagyobb összecsapás emberek és királyok, királyok és istenek között. Ám 
az istenek közötti harc akár a világot is elpusztíthatja. Perszeusz, akinek apja főisten, ám ő maga 
emberek közt nevelkedett, kétségbeesetten próbálja megmenteni családját Hádésztól, az alvilág 
kegyetlen istenétől. Miután semmi vesztenivalója nem marad, Perszeusz halált megvető 
bátorsággal indul neki a veszélyes küldetésnek: megállítani Hádészt, mielőtt az megdöntené 
Zeusz hatalmát, és elszabadítaná a földi poklot. (angol-amerikai) 

 

 
Titkok szigete (2007)                                                                                             DVD 1389   
Rend.: Nikolaj Arcel 
Szereplők: Sara Langebaek Gaarmann, Lucas Munk Billing, Lasse Borg. 
Időtartam: 101 perc 
 
A 14 éves Lulu egy kis vidéki városkába költözik anyjával és öccsével. Egyik éjjel testvérébe 
beköltözik egy fénygömb formájában egy 19. századi férfi, Herman Hartmann szelleme. Lulu 
legnagyobb megdöbbenésére Herman átveszi az irányítást öccse felett, és hamarosan szédítő 
kalandokba keverednek. Csatlakozik hozzájuk Oliver, a gazdag kölyök, és Richard, a kiábrándult 
feltaláló, és együtt szállnak szembe a sötét, természetfeletti erőkkel, s a halottak földjének 
mélyéről feltámadó gonosszal, mely arra készül, hogy átvegye a hatalmat a földön.   (dán-svéd-
német) 



 

 
A tizedik királyság 1-2. (2000)                                                           DVD 1303   
Rend.: David Carson, Herbert Wise 
Szereplők: Kimberley Williams,  Ed O’Neill, Scott Cohen. Időtartam: 2x85 perc 
 
Már kétszáz év is eltelt Hófehérke és Hamupipőke világhírű kalandjai óta. A kilenc királyságból 
álló mesebirodalom arra készül, hogy Vendel herceget, Hófehérke unokáját ültesse a Negyedik 
Királyság trónjára. Ám ekkor, a trollok királya segítségével, kiszabadul börtönéből a gonosz 
egykori királynő és a királyfit kutyává varázsolja. Vendelnek egy varázstükör segítségével mégis 
sikerül megszöknie: s egy eladdig számára ismeretlen földön, a mitikus Tizedik Királyságban 
találja magát, valami New York City nevű helyen, ahol barátságot köt Virginiával és az apjával. A 
hármasnak hol trollok, hol rendőrök loholnak a nyomában, egy emberbőrbe bújt farkasról már 
nem is szólva.   (amerikai-angol-német) 

 

 
A tizedik királyság 3. (2000)                                                              DVD 1196   
Rend.: David Carson, Herbert Wise 
Szereplők: Kimberley Williams,  Ed O’Neill, Scott Cohen. Időtartam: 85 perc 
 
Virginia egy re inkább úgy érzi, hogy az egész csak egy rossz tréfa. Apja egy kutyával beszélget, 
Farkas egyre furcsábban viselkedik és nyakukon egy csapat troll. De amikor a gonosz királynő 
által vesztükre küldött gyilkos Vadász is feltűnik, rá kell döbbennie, hogy a veszély a 
mesebirodalomban is valóságos. Miközben a troll király megmakacsolja magát és szembeszáll a 
királynővel, hogy magának szerezze meg Vendel herceg birodalmát 
(amerikai-angol-német) 

 

 
A tizedik királyság 4. (2000)                                                              DVD 1229 
Rend.: David Carson, Herbert Wise 
Szereplők: Kimberley Williams,  Ed O’Neill, Scott Cohen. Időtartam: 85 perc 
 
A gonosz királynő likvidálja az ellene forduló Troll királyt és szedett-vedett csapatát. Úgy tűnik 
semmi és senki sem akadályozhatja meg abba, hogy végre megkaparintsa magának a trónt, de 
tervében nem számolt Virginia és Tony váratlan feltűnésével, akikre nem hatnak varázslatai. Így 
ügynökén, Farkason keresztül próbál a vesztükre törni, akit hamarosan gyalázatos vérengzésen 
kapnak. 
(amerikai-angol-német) 

 

 
A tizedik királyság 5. (2000)                                                              DVD 1212 
Rend.: David Carson, Herbert Wise 
Szereplők: Kimberley Williams,  Ed O’Neill, Scott Cohen. Időtartam: 85 perc 
 
Virginia és Tony az esélytelenek nyugalmával vág neki az utolsó útszakasznak, nem is sejtve, 
milyen szörnyű megpróbáltatás és felismerés vár még rájuk. Miután megúszták a Vadász halálos 
nyílvesszőit, már csak a koronázási vacsorát kell túlélniük. A királynő arra készül, hogy 
megkoronázza Vendel kutyáját, az időközben meglett korúvá vált Csipkerózsikával és 
Hamupipőkével pedig a jól bevált módszerrel, mérgezéssel akar végezni. 
(amerikai-angol-német) 

 

 
A tolvaj (1967)                                                                                     DVD 2703    
Rend.: Louis Malle 
Szereplők: Jean-Paul Belmondo, Genevieve Bujold, Marie Dubois. Időtartam: 
120 perc 
 
Georges Randalt gazdag nagybácsija neveli fel és búsás örökség is kinéz számára. Sajnos a 
pénz mellett érdekházasságot kellene kötnie egy gazdag hölggyel, de Georges bosszúból ellopja 
kiszemelt jövendőbelije ékszereit. A tolvajlás viszont olyan élvezetet okoz számára, hogy 
elhatározza: hátralévő életében mestertolvajként tevékenykedik majd. 
(olasz-francia) 



 

 
A tolvajok hercege (2006)                                                                                     DVD 473 
Rend.: Richard Claus 
Szereplők: Aaron Johnson, Jasper Harris, Rollo Weeks. Időtartam: 98 perc 
 
Bo és Prosper testvérek, előbbi a rokonainál, utóbbi árvaházban él, míg meg nem szökik, majd 
öccsével együtt Velencébe utaznak. Ott találkoznak egy helyi tolvajjal és csapatával, akik szintén 
árvák. A két testvér hozzájuk csapódik, és úgy élnek, mint egy család, mígnem azt a megbízást 
kapják, hogy lopjanak el egy szárnyat, ami egy csodás körhinta eleme. A szerkezet állítólag 
képes a fiatalt időssé, az időset pedig fiatallá tenni. A banda a Tolvajok Hercegével az élen a 
hinta keresésére indul, ám közben előkerülnek a rokonok, akik visszavinnék a kis Bo-t. Prosper 
ezért úgy dönt, felkutatja a körhintát és felül rá, hogy aztán felnőttként viselhesse öccse gondját.    
(luxemburgi-angol-német) 

 

 
A torinói ló (2011)                                                                                                  DVD 4495    
Rend.: Tarr Béla 
Szereplők: Derzsi János, Bók Erika, Kormos Mihály. Időtartam: 148 perc 
 
Tarr Béla gigantikus lételméleti trilógiájának utolsó része visszavonhatatlan leszámolás a 
művészettel, a filmmel és a mozival, egyáltalán az értelmes emberi léttel. A  cím arra a lóra utal, 
amelyet Friedrich Nietzsche pillantott meg 1889. január 3-án, torinói lakásából kilépve. A kocsi elé 
kötött ló megmakacsolta magát, mire a kocsis ostorral ütlegelni kezdte. A filozófus odalépett a 
lóhoz, majd hatalmas zokogásban kitörve átölelte. Miután szolgája hazavitte, ágyba tette 
Nietzschét, aki innentől kezdve élete hátralévő 10 évét némán, szellemi leépülésben töltötte. 
(magyar-német-francia-svájci) 

 

 
Totál gáz (2016)                                                                                                       DVD 5343    
Rend.: Nicolas Benamou 
Szereplők: José Garcia, André Dussolier, Caroline Vigneaux. Időtartam: 88 
perc 
 
Az öttagú Cox család a nagypapával karöltve nyaralni készül, és hogy elkerüljék a 
csúcsforgalmat, már hajnalban elindulnak újonnan vásárolt családi egyterűjükkel. Tom, a családfő 
kényelmesen beállítja a tempomatot 130 km/órára, és kitartóan hallgatja felesége és édesapja 
folyamatos szóváltását. Egy elharapódzott vita során azonban Julia követeli, hogy azonnal 
forduljanak vissza. Tom lassítani próbál, de ekkor az elektronika felmondja a szolgálatot, és csak 
tovább növeli a sebességet. Az utasok hisztérikus hangulatát nem enyhíti, hogy előttük alig 200 
km-re óriási dugó alakult Ki. (francia-macedón) 

 

 
Tótumfaktum (2006)                                                                           DVD 2112     
Rend.: Bent Hamer 
Szereplők: Matt Dillon, Lili Taylor, Marisa Tomei. Időtartam: 89 perc 
 
Charles Bukowski önéletrajzi ihletettségű regényének  hőse, ki is lehetne más, mint egy kissé 
nyers, szókimondó figura. Henry, Los Angelesben bolyongva olyan alkalmi munkákból próbálja 
fenntartani magát, melyek nem zavarják sem szenvedélyeinek gyakorlásában – nők, pia, 
szerencsejáték -, sem pedig valódi hivatásában, az írásban. A szenvedélyeinek rabjaként, 
számtalan furcsa sorsú figurával hozza össze az élet, akik akárcsak ő, próbálnak az élet súlya 
alatt egyensúlyozni, ezzel szolgáltatva a megfelelő ihletet az ő írásaihoz. 
(amerikai-norvég) 

 

 
Továbbállók (2009)                                                                              DVD 2714    
Rend.: Sam Mendes 
Szereplők: John Krasinski, Maya Rudolph, Jeff daniels. Időtartam: 94 perc 
 
A harmincas pár, Burt és Verona gyereket várnak. A terhesség problémamentesnek ígérkezik, de 
Burt excentrikus szülei a hatodik hónapban közlik, hogy elköltöznek Coloradóból, így a fiatalok 
úgy döntenek, az izolált farm helyett máshol raknának fészket. Útra kelnek tehát, hogy 
meglátogassák a szélrózsa minden irányában élő barátokat és családtagokat, és hogy értékeljék 
a szóba jöhető élőhelyeket. A kalandos utazás Phoenixben kezdődik, Verona lelőhetetlen 
barátnőjénél egy kutyaversennyel, Tucsonban folytatódik nővérénél, majd jön Wisconsin Burt 
sajátos gyereknevelési elveket valló rokonaival. Montrealban régi barátok várják őket 
örökbefogadott gyerekekkel, Miami-ban meg Burt bátyja, aki segítségre szorul.   (amerikai-angol) 



 

 

A tökéletes trükk (2006)                                                                      DVD 479 
Rend.: Christopher Nolan 
Szereplők: Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine. Időtartam: 125 perc  
 
A történet a múlt századforduló Londonjában kezdődik, ahol a bűvészek a kor legnagyobb sztárjai. Két 
fiatal varázsló van feljövőben: a feltűnő és kifinomult Robert, aki mellesleg a közönség kedvence, és a 
kicsit bárdolatlan, egyszerű Alfred, aki igazi géniusz, de hiányzik belőle az a képesség, hogy lebilincselje 
nézőközönségét. Eleinte barátság és egymás munkája iránti tisztelet van közöttük, de mikor a 
legnagyobb dobásnak szánt trükkjük rosszul sül el, egy életre ellenséggé válnak – legfőbb vágyuk az 
lesz, hogy a másikat legyőzzék. Minden trükk és minden fellépés egyre fokozza a véres versenyt 
közöttük, míg gyűlöletük végül nem ismer határokat. Még az újonnan felfedezett elektromosságot és a 
briliáns tudós, Nikolas Tesla segítségét is felhasználják versengésükben.    (angol-amerikai) 

 

 

Tökéletlen páros (2006)                                                                     DVD 2937  
Rend.: Antoine de Caunes 
Szereplők: Jean Rochefort, Charlotte Rampling, Isabelle nanty. Időtartam: 92 
perc 
 
Harminc éve Louis ünnepelt rendező volt, Alice pedig a múzsája, életének és filmjeinek hősnője. 
Ők voltak a tökéletes pár. Majd, mint derült égből a mennykő, jött a szakítás, a botrány, a 
szétválás. Azóta nem is látták egymást. Egészen mostanáig. Harminc év után Louis a ködös 
Londonba érkezik, hogy átvegye az életművéért járó díjat. És éppen Alice kezéből, aki már 
évtizedek óta itt él, és kivívta az angol színház nagyasszonya megtisztelő címet. Megvan 
mindene: férje, fia, kutyája, azon felül pénze, rangja, sikere. De most mégis újrakezdődik a régi 
játék, bár a párosuk már távolról sem tökéletes.   (francia-angol-román) 

 

 

Transformers : az utolsó lovag (2017)                                                         DVD 5492     
Rend.: Michael Bay 
Szereplők: Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Anthony Hopkin. Időtartam: 148 
perc 
 
Az utolsó lovag szétzúzza a Transformers-sorozat alapmítoszát, és felülírja minden 
elképzelésünket arról, hogy mit is jelent hősnek lenni. Az emberek és az alakváltók háborúban 
állnak, Optimusz Fővezér pedig nincs többé. Jövőnk megmentésének kulcsa a múlt titkaiba van 
temetve, a Transzformerek rejtélyes földi történelmébe. Világunk megmentése egy valószínűtlen 
szövetség kezében van, melynek tagjai Cade Yeager, Űrdongó, valamint egy angol Lord és egy 
oxfordi professzor. A Transformers: Az utolsó lovagban ez üldözöttekből hősök lesznek, a 
hősökből pedig gonosztevők. Csak egy világ élheti túl: vagy az övék, vagy a miénk. 
(amerikai-kanadai-kínai) 

 

 

Transzcendens (2014)                                                                        DVD 4218    
Rend.: Wally Pfister 
Szereplők: Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall. Időtartam: 114 
perc 
Dr. Will Caster, a mesterséges intelligencia legelismertebb szakértője egy olyan gép létrehozásán 
dolgozik, amely ötvözi a világ összes tudását az emberi érzelmek teljes skálájával. A sok vitára 
okot adó kísérletei híressé tették, ugyanakkor első számú célpontja lett egy radikális 
technológiaellenes csoportnak, akik meg akarják állítani. Bármi áron. A veszélyes szervezet 
merényletet követ el a népszerű tudós ellen. Tettükkel egy számukra is teljesen váratlan 
folyamatot idéznek elő: Caster az általa kifejlesztett gép tesztalanyává válik. Caster felesége, 
Evelyn és legjobb barátja, Max feltöltik a haldokló Will tudatát a gépbe. Ha azonban akár csak 
egyetlen gondolat vagy egy régi emlék kimarad, már nem biztos, hogy ugyanannak az elmének 
adnak életet, amelyet egyszer ismertek… (amerikai-kínai-angol) 

 

 
Tristana (1970)                                                                                     DVD 1636   
Rend.: Luis Bunuel 
Szereplők: Catherine Deneuve, Fernando Rey, Franco Nero. Időtartam: 95 
perc 
 
Tristana kegyetlenül groteszk történetében, anyja halála után a lány t az idősödő Don Lope 
gondjaira bízzák. A nagy tiszteletnek örvendő, becsületes férfinak egyik gyengesége a nőkhöz 
való viszonya. Védencét is elcsábítja, megrontja, miközben megpróbálja elhitetni vele, hogy a 
lány ugyanolyan szabad, mint ő maga. Amikor azonban Tristana megpróbál élni a neki ígért 
szabadsággal, Don Lope hangot ad valós véleményének, megmutatja igazi énjét. A lánynak ezért 
a bánásmódért bosszút kell állnia. 
(francia-olasz-spanyol) 



 

 
Tudat alatt (2004)                                                                               DVD 1163   
Rend.: J. Oritrell 
Szereplők: Luis Tosar, Alex Brendemühl, Leonor Watling. Időtartam: 100 perc 
 
Barcelona, 1913. Dr. Leon pszichiáter Sigmund Freud hisztériával és szexualitással kapcsolatos 
forradalmian új teóriájának követője lett. Miután visszatér a bécsi tanulmányútjáról egyik nap a 
férfi zavaros magyarázatot követően elhagyja a terhes feleségét. Almát a sógora, a pszichiáter 
Salvador veszi a szárnyai alá, aki szerelmes a nőbe. Együtt próbálják felkutatni, hová tűnt Alma 
férje. Miközben az asszony magyarázatot próbál keresni a történtekre, egy kéziratra bukkan. 
Négy páciens különös sorsa tárul fel benne, és talán segítenek elvezetni a rejtély megfejtéshez. 
(spanyol-német-olasz-portugál) 

 

 
Túl szexi lány (2018)                                                                                             DVD 5673    
Rend.: A. Kohn, M. Silverstein 
Szereplők: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel. Időtartam: 105 perc 
 
Renee Bennett az átlagos külsejű nők életét éli egy olyan világban, amelyet a génlottó nyertesei 
uralnak. Miután egy balesetben beveri a fejét, arra ébred, hogy valóságos bombázó lett belőle, és 
bár rajta kívül senki sem látja a különbséget, hatalmas magabiztossággal kezdi élni az életét. 
Újonnan szerzett önbizalmának köszönhetően egyre sikeresebb lesz nemcsak a munkájában, de 
magánéletében is. De mi történik, ha egyszer rádöbben: pont ugyanúgy néz ki, mint a baleset 
előtt? 

(amerikai-kínai )  

 

 

 
Tulipánláz (2017)                                                                                                    DVD 5776    
Rend.: Justin Chadwick 
Szereplők: Alicia Vikander, Dane DeHaan, Jack O'Connell. Időtartam: 100 
perc 
 
A 17. századi Amszterdamban az elárvult Sophiát házasságba kényszerítik egy vagyonos és 
befolyásos kereskedővel, ami anyagi biztonságot, de egyben boldogtalanságot is jelent a lány 
számára. Amikor férje portrét rendel róla, szenvedélyes viszonyba bonyolódik annak fiatal 
festőjével. Hogy elmenekülhessenek a kereskedő messzire érő kezei elől, a két szerelmes 
mindent kockára téve beszáll a tulipánhagyma-üzletbe, abban a reményben, hogy a megfelelő 
mennyiségű hagymával elég pénzre tesznek szert szabadságuk megváltásához. (amerikai-angol) 

 

 
Túltolva (2019)                                                                                                         DVD 5823    
Rend.: Harmony Korine 
Szereplők: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher. Időtartam: 91 
perc 
 
Moondog vérbeli lázadó figura, akit egykor zseniális költőként ismertek, de jó ideje inkább már 
csak a nőknek, a fűnek és az alkoholnak hódol. Miután felesége, a gyönyörű és gazdag Minnie 
meghal, a férfi szembesül kedvese végakaratával, amelynek értelmében muszáj befejeznie és 
kiadnia régóta érlelt regényét, hogy megörökölje a neki járó pénzt. 
(amerikai-svájci-francia-angol) 

 

 

 
A tűz martaléka (2007)                                                                      DVD 1302   
Rend.: Susanne Bier 
Szereplők: Halle Berry, Benicio Del Toro, David Duchovny. Időtartam: 113 
perc 
 
Audrey Burkes férje, Brian egy idegen nőt próbál megvédeni annak erőszakos férjétől, ez a 
lovagias tett azonban az életébe kerül… A váratlanul megözvegyült Audrey egyedül marad két 
gyermekével és mélységes gyászával. Kétségbeesésében meglepő lépésre szánja el magát: 
megkéri férje legjobb és egyben legrégebbi barátját, Jerry-t, hogy álljon mellé a bajban, és 
költözzön hozzájuk. Jerry heroinfüggő, de a feladat, hogy Brian özvegyének és árváinak támasza 
legyen komoly energiát ad neki a függőség elleni harcban. Ketten feszülnek neki a sors által 
eléjük halmozott akadályoknak, és a szeretet, valamint a gyermekek iránt érzett felelősség 
erejével talán sikerül biztonságos mederbe terelni ismét az életüket.   (amerikai-angol) 



 

 
Tűzoltó kutya (2007)                                                                           DVD 833    
Rend.: Todd Holland 
Szereplők: Josh Hutcherson, Bruce Greenwood, Bill Nunn. Időtartam: 107 
perc 
 
Balesetet szenved Rex, a népszerű hollywoodi kutyasztár, ejtőernyő nélkül kizuhan egy 
repülőgépből. Az egész filmes világ gyászolja, nem tudván, hogy óriási szerencsével, de életben 
maradt. A magányos blöki megpróbál a gazdája nyomára bukkanni, de csak a sintérbe botlik. 
Menekülés közben találkozik a kis Shane-nel, aki befogadja a kutyát. A család hamarosan rájön, 
hogy nem akármilyen ebbel vannak dolguk. Különösen, amikor Shane tűzoltó apját elkíséri a 
munkába, és egy tűzesetnél életet ment. A hír persze fölkelti a sajtó figyelmét, Rexből újra sztár 
lesz.  (amerikai-kanadai) 

 

 
Twin Peaks – Tűz, jöjj velem! (1992)                                                  DVD 362 
Rend.: David Lynch 
Szereplők: Sheryl Lee, Moira Kelly, Ray Wise. Időtartam: 129 perc 
 
Twin Peaks, a titokzatos kisváros történetének moziváltozata Laura Palmer utolsó hét napját 
meséli el. Twin Peaksbe két FBI ügynök érkezik, hogy a fiatal pincérnő halálának ügyében 
nyomozzanak. A látszatra nyugodt kisváros titkai összekuszáltak és nyugtalanítóak. Cooper 
ügynök igyekszik megfejteni a holttest körme alatt talált papírfecni jelentőségét. Feltűnik a 
félelmetes törpe, napvilágot látnak Laura hálószobájának titkai, megjelenik a kokain, a furcsa 
álmok és a halucinációk. 
(amerikai-francia) 

 

 
Twist Olivér (2005)                                                                                   DVD 59 
Rend.: Roman Polanski    
Szereplők: Ben Kingsley, Jamie Forelman, Barney Clark. Időtartam: 128 perc 
 
A már kiskorában sorsára hagyott Twist Olivér egy dologházban kénytelen nyomorogni, ahol a 
kíméletlen Mr. Bumble még azt a kevés ételt is elcsalja a fiúktól, ami járna nekik. A kétségbeesett, 
ám elszánt Olivér inkább a szökést választja. Mivel magányosan és egyetlen fillér nélkül tengődik 
London utcáin, enged a csábításnak, és belép a gonosz Fagin kiskorú zsebtolvajokból álló 
bandájába. A bűn világából a kedves Mr. Brownlow menekíti ki Olivért, ám mindez csak kezdete 
annak a számtalan kalandnak, amelyek végén felcsillanhat egy jobb élet reménye a sanyarú 
sorsú fiú számára.   (angol-francia-cseh) 

 

 
Underground (1995)                                                                                                    DVD 64 
Rend.: Emir Kusturica 
Szereplők: Miki Manojlovic, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovic. Időtartam: 163 perc 

 
Az elmúlt 50 év viharos éveinek feszül neki a balkán vitalitás, energia, humor és élni akarás. A 
történet középpontjában két barát áll, Marko, a sármőr, aki mindenkit manipulál a környezetében 
és a naivan buta, ám mégis szerethető Blacky. És ott van még Natalja is, a laza erkölcsű 
színésznő, akibe mindkét férfi szerelmes. Belgrád 1941-es német megszállását követően több 
partizáncsalád a pincékbe menekül. Marko támogatásával fegyvereket készítenek az 
ellenállásnak – amin a férfi igencsak jól keres. Így nem csoda, hogy elfelejti megemlíteni a föld 
alatt élőknek azt, hogy véget ért a háború. A 60-as években azonban néhány partizán felmegy a 
fényre. (francia-jugoszláv-magyar) 

 

 
A United 93-as (2006)                                                                          DVD 377 
Rend.: Paul Greengrass 
Szereplők: Polly Adams, Gary Commock, David Alan Basche. Időtartam: 106 
perc 
 
A film azoknak az embereknek a történetét mondja el, akik 2001. szeptember 11-én a United 
Airlines légitársaság 93-as járatának fedélzetén utaztak. Ez volt az egyetlen gép, amelyet nem 
sikerült a terroristáknak eljuttatni eredeti célpontjába, mert az utasok és a személyzet 
összefogása meghiúsította tervüket. A gép Shanksville közelében zuhant le, és a gépen 
tartózkodókon kívül  - 40 utas és a személyzet – nem szedett több áldozatot a merénylet. 
Miközben a gépeltérítők céljuk felé kormányozzák az elátkozott gépet, az utasok együtt, 
egymásból bátorságot merítve megkísérlik megváltoztatni a megváltoztathatatlant. (francia-angol-
amerikai) 



 

 
Út a mennyországba (2005)                                                                             DVD 2138   
Rend.: Baltasar Kormákur 
Szereplők: Julia Stiles, Forest Whitaker, Jeremy Renner. Időtartam:86 perc 
 
Hasting közelében végzetes autóbeleset történt. A biztosítónak azonban gyanúsnak tűnik néhány 
körülmény, ezért a helyszínre küldi a nyomozóját, Abe Holtot, hogy járjon utána. Holt rutinos 
zsaru, ismeri a szakma minden csínját-bínját. A haláleset miatt járó egymillió dolláros biztosítás 
kedvezményezettje az áldozat lánytestvére, Isold, aki a férjével és a fiával – Freddel és Thorral – 
a civilizációtól távol él. Holt felfedi a biztosítási csalást, ugyanakkor sajnálja az asszonyt és a 
családját. Megpróbál segíteni nekik, hogy elkerüljék a súlyos következményeket. 
(izlandi-amerikai) 

 

 
Utazás a mennyországba (1990)                                                       DVD 2976    
Rend.: Torgny Anderberg 
Szereplők: James Coburn, Carlos Lopez, Boris Arizaga. Időtartam: 86 perc 
 
Az Utazás a Mennyországba egy Equadorban játszódó történet. Egy árva kisfiúról szól, akinek 
sok gonoszsággal kell megküzdenie, de mindig talál segítséget. Álmaiban találkozik a keresztjét 
hordozó Jézussal, akitől bátorítást kap. A gondviselés néhány jó ember személyében mindig 
átsegíti őt a nehézségeken, hite pedig megerősödik az emberek jóságában és Istenben. 
(ecuadori-svéd) 
 

 

 

 
Az utazó (2010)                                                                                   DVD 3294   
Rend.: Florian Henckel von Donnersmarck 
Szereplők: Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Brttany. Időtartam: 99 perc 
 
Frank, a vakációját töltő szégyellős amerikai turista Velence felé utazva megismerkedik Elise-zel, 
a lélegzetelállítóan szép és titokzatos nővel. Szolid románcuk azonban nem tart soká: hamarosan 
átverések, csapdák és váratlan fordulatok sorozatává válik, mivel az Interpol, az olasz rendőrség 
és egy gátlástalan gengszter is üldözőbe veszi őket.  
(amerikai-francia) 

 

 
Az utolsó éjszaka Párizsban (2014) – feliratos                                               DVD 4541    
Rend.: Volker Schlöndorff 
Szereplők: Andre Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaussner. Időtartam: 
88 perc 
 
1944 augusztusában járunk, amikor a második világháború végkimenetele már eldőlni látszik: 
Hitler csapatai meggyengültek, a szövetségesek pedig fokozatosan törnek előre. A 
többgenerációs katonai család sarja, Dietrich von Choltitz tábornok a Führertől azt a feladatot 
kapja, hogy a legfontosabb épületeiben és hídjainál aláaknázott Párizst robbantsa fel. Ha Choltitz 
engedelmeskedik a parancsnak, nemcsak az európai kultúra egy kiemelkedően fontos darabját 
törli el a föld színéről, de több millió ártatlan embert is elpusztít. Viszont ha megkíméli a várost, 
akkor a Gestapo mészárolja le az egész hátrahagyott családját. (francia-német) 

 

 
Az utolsó kínai császár (1987)                                                          DVD 2231    
Rend.: Bernardo Bertolucci 
Szereplők: John Lone, Joan ChenPeter O’Toole. Időtartam: 156 perc 
 
Pu Jit 1908-ban vitték a Tiltott Városba a haldokló császárné parancsára, s hamarosan – még 
kisgyermekként – ő lesz az új uralkodó. Eunuchok serege neveli, s mivel nem léphet ki a 
palotából, semmit nem tud a világról – arra is csak évek elmúltával jön rá, hogy becsapták: 
minden pompa és alázat ellenére Kínában már köztársaság van. Ettől fogva erőt vesz rajta a 
vágy, és mindenáron ki akar törni aranykalitkájából. Mikor a japánok felajánlják neki a megszállt 
Mandzsúria trónját, nincs ereje visszautasítani, s ezzel végképp tönkreteszi életét.     
(francia-olasz-angol) 



 

 

Az utolsó skót király (2006)                                                                  DVD 575     
Rend.: Kevin MacDonald 
Szereplők: Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington. Időtartam: 
118 perc 
  
Véletlenek sorozatának köszönhetően egy humanitárius segélyakcióban részt vevő skót orvos a 
retteget ugandai népvezér Idi Amin közelébe kerül, megmenti az életét. A szeszélyes Amin még 
aznap személyes orvosának és legfőbb bizalmasának választja a férfit. Dr. Garrigan kezdetben 
élvezi a váratlan helyzetet, de hamarosan rájön, micsoda barbár közvetlen közelében él – és 
azzal is szembe kell néznie, hogy már neki magának is egyre nagyobb része van az elkövetett 
bűnökben. Mit tehetne? Megpróbálja menteni a menthetőt: megóvni a haláltól, akit lehet, és élve 
hazajutni az afrikai pokolból.   (angol-amerikai) 

 

 

Úton (2012)                                                                                        DVD 4143       
Rend.: Walter Salles 
Szereplők: Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart. Időtartam: 139 perc 
 
 „Loptam egy 38-ast, beültem a kocsiba, 14 órán át nyomtam a stukkert a halántékomra, de nem tudtam 
meghúzni a ravaszt. És izzadtam. Hányingerem volt. Camille talált rám, könyörögtem neki, hogy tegye 
meg. Öljön meg! De képtelen volt rá. Egyszerűen nem tudom, mi van velem. Marhaságokat csinálok. 
Minden gondolatom eltorzult. Szinte lángra kapok.”  Közvetlenül apja halála után Sal Paradise, egy 
feltörekvő New York-i író találkozik DeanMoriarty-val, egy lehengerlő stílusú, elbűvölő ex-szélhámossal, 
akinek a rendkívül felszabadult és egyben rendkívül vonzó Marylou a felesége. Arra ítéltetve, hogy ne 
beszűkült életet éljenek, a két barát megszakítja minden addigi kapcsolatát és útra kel Marylou-val. 
Éhezve a szabadságra, a három fiatal elindul, keresvén a világot, új találkozásokat és önmagukat… 
(francia-angol-amerikai) 

 

 

Üdv a mocsokban (2012)                                                                                   DVD 3694   
Rend.: Eran Creevy 
Szereplők: James McAvoy, Mark Strong, Andrea Riseborough. Időtartam: 95 
perc 
 
Jacob Sternwood, az egykori bűnöző Izlandon rejtőzik a törvény elől, ám amikor a fia rablásba 
keveredik, kénytelen visszatérni Londonba. Max Lewinsky nyomozónak ez az utolsó esélye, hogy 
végre elkapja a férfit, akit régóta keresett. Miközben macska-egér harcot vívnak, egy olyan 
összeesküvésre bukkannak, amelyet ha nem oldanak meg, az életükbe kerülhet. Korrupt 
rendőrök, mocskos üzletek és bandaháborúk – a London utcáin játszódó izgalmas krimi látványos 
és sötét képet fest a brit alvilágról. (angol-amerikai) 
 

 

 

Az ügyfél (2016) – feliratos                                                                                     DVD 5247    
Rend.: Asghar Farhadi 
Szereplők: Shahab Hoseini, Taraneh Alidoosti, Baba Karimi. Időtartam: 118 
perc (Ars Longa – Mesterfilmek) 
 
Emad és Rana kénytelen kimenekülni lakásukból, amikor a szomszédos építkezés miatt csaknem 
rájuk omlik az épület. A házaspárnak egyik napról a másikra kell új lakhelyet találnia, így kapva-
kapnak egyik barátjuk segítségén, aki egy közeli ház emeletén ajánl nekik albérletet. Az előző 
lakó azonban nem tűnt el nyomtalanul: az asszony nem hajlandó elvinni az otthagyott holmijait, 
ráadásul kiderül róla, prostituáltként a lakásban fogadta az ügyfeleit… (iráni-francia) 
 

 

 

Üldözési mánia (2001)                                                                        DVD 2269    
Rend.: Jerry Zucker   
Szereplők: Rowan Atkinson, Cuba Gooding jr., Whoopi Goldberg. Időtartam: 
118 perc 
A pókerezők könnyen elhíznak, a lóversenyt fúrják az állatvédők, a rulett már unalmas: azok, akik 
igazi, izgalmas sportra vágynak, valami újat keresnek. A legmenőbb Las Vegas-i kaszinó 
tulajdonosa, Donald Sinclair új játékot eszelt ki: találomra kiválaszt hat balfácánt, majd a kezükbe 
adaja a kulcsot egy kétmillió dolláros nyereményhez. Mindegyik kulcs ugyanazt az új-meikói 
csomagmegőrzőt nyitja, s a nyertes visz mindent. A kérdés csupán az, ki jut el először odáog – 
hiszen a versenyzők semmitől sem riadnak vissza, hogy riválisaikat megállítsák.. S közben 
nagyban mennek a fogadások, vajon melyik kétballábas eszement, fura alak lesz a nyerő? 
(amerikai-kanadai) 



 

 

Az üldözött (2014)                                                                                                  DVD 4310      
Rend.: Anton Corbijn 
Szereplők: Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Willem Dafoe. 
Időtartam: 122 perc 

 
Egy csúnyán megkínzott, félig csecsen, félig orosz fiatalember bukkan fel Hamburg iszlám 
közösségében, hogy édesapja sötét üzelmekkel szerzett vagyonát megkaparintsa. 
Természetesen ez nem kerüli el a német és amerikai hírszerző ügynökségek figyelmét sem. 
Megkezdődik a hajsza, miközben az idő egyre fogy a tét pedig egyre nagyobb: vajon a titokzatos 
férfi meghurcolt áldozat, vagy rombolásra és pusztításra készülő szélsőséges? (angol-amerikai-
német) 

 

 

Űrkölykök (2009)                                                                                 DVD 3010    
Rend.: Robert Vince 
Szereplők: Bill Fagerbakke, Kevin Weisman, Lochlyn Munro. Időtartam: 80 
perc 
 
A Disney stúdió ellenállhatatlan beszélő kiskutyái vadonatúj mozival térnek vissza. Ráadásul 
ezúttal olyan tájra kalandoznak, ahol kutyatappancs még nem hagyott nyomot – a Holdra! A 
földöntúli kaland kis lépés egy kutyusnak, de hatalmas lépés a kutyafajnak! A kölykök és új 
barátaik elképesztő sebességgel, aszteroidák között szlalomozva tartanak a Hold felé. Minden 
bátorságukra és tudásukra szükségük lesz ahhoz, hogy leszálljanak – és utána haza is 
induljanak. Vajon sikerül nekik? (amerikai-kanadai) 
 

 

 

Ütközés (2016)                                                                                                       DVD 5117    
Rend.: Eran Creevy 
Szereplők: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley. Időtartam: 95 perc 
 
Casey, a fiatal amerikai turista Németországban beleszeret Juliette-be, a szintén Európában 
utazgató amerikai lányba. Amikor a lányt halálos betegséggel diagnosztizálják, a szerelmes fiú 
elhatározza, lenyúlja Hagent, a német maffiavezért, hogy ki tudja fizetni Juliette műtétjét és 
megmenthesse életét. A rablás azonban nem a terv szerint alakul, és Hagen elkapja Casey-t, 
akinek hihetetlen módon sikerül megszöknie. Veszett tempójú autós üldözés veszi kezdetét, hogy 
Casey megmentse saját bőrét és Hagen emberei előtt eljusson Juliette-hez. (angol-német) 
 

 

 

Ütközések (2004)                                                                             DVD 4157    
Rend.: Paul Haggis 
Szereplők: Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon. Időtartam: 108 perc 
 
Egy fiatalember holtteste hever az út menti bozótba. Graham Waters nyomozó és társa áll rá az ügyre. 
Nem sejti, hogy ez a gyilkosság alapjaiban rázza majd meg magánéletét is… 36 órával korábban 
egymástól látszólag független események tragikus láncolatát indítja el egy rablás. Egy államügyészt és 
feleségét a nyílt utcán támadja meg két fekete – fegyverrel parancsolják ki őket a drága luxuskocsiból… 
Az államügyész – befolyását felhasználva – szabályos hajtóvadászatot indít a rablók ellen. Egy 
rendőrtiszt hamarosan a körözött kocsihoz hasonlót állít meg, benne egy fekete házaspárral. 
Ugyanekkor egy iráni üzlettulajdonos arra készül, hogy önvédelmi célokra egy fegyvert vásároljon 
magának. Először a fegyverkereskedő bosszantja fel, majd amikor nem sokkal később kirabolják az 
üzletét, éktelen dühbe gurul… és az események egyre nagyobb sebességgel rohannak az 
elkerülhetetlen ütközéspontig… (amerikai-német) 

 

 
Vadócka (2008)                                                                                   DVD 1794   
Rend.: Nick Moore 
Szereplők: Emma Roberts, Natasha Richardson, Shirley Henderson. Időtartam: 102 
perc 

 
A Los Angelesben élő, tizenhat éves és rettenetesen elkényeztetett Poppy Moore soha nem 
tudta, hol a határ. Mikor egy fényűző fruskaparti látványosan rosszul sül el, Poppy feldühödött őse 
áthelyezi a csemetét egy angol nevelőintézetbe, hogy egy kis fegyelmet tanuljon. Poppynak 
persze esze ágában sincs megjavulni, inkább rágyúr arra, hogy kicsapják. Igen ám, de az angol 
hidegvérrel megáldott diáklányok és tanárok nem hagyják, hogy egy amerikai hercegnő csak úgy 
kijátssza őket. Poppy rádöbben, hogy lázadó magatartásával semmire sem megy, így aztán új 
barátaival és szobatársaival kidolgozza a tökéletes menekülési tervet, aminek aztán az lesz a 
vége, hogy el sem akar menni.      (amerikai-angol-francia) 



 

 
Vágy és vezeklés (2007)                                                                    DVD 1299 
Rend.: Joe Wright 
Szereplők: James McAvoy, Keira Knightley, Saoirse Ronan. Időtartam: 118 
perc 
 
A film története 1935 legforróbb napján kezdődik Angliában. A II. világháború fenyegető 
árnyékából még mit sem érez Briony Tallis, amikor gazdag családja összegyűlik a hétvégére 
hatalmas, viktoriánus kastélyukba. A rekkenő hőség és az elnyomott érzelmek felfokozzák az 
élénk fantáziájú, írói szárnyait próbálgató kamaszlány veszélyérzetét. Egy sor katasztrofális 
félreértés folytán megvádolja Robbie Turnert, a házvezetőnő fiát és Cecilia nővére szerelmét egy 
bűnnel, amit a fiatalember nem követett el. Ez a vád tönkreteszi Robbie és Cecilia bimbózó 
kapcsolatát és drámaian megváltoztatja mindannyiuk életét.    (angol-francia) 

 

 
A vágy titokzatos tárgya (1977)                                                        DVD 1637   
Rend.: Luis Bunuel 
Szereplők: Fernando Rey, Carole Bouquet, Angela Molina. Időtartam: 102 
perc 
 
A finom modorú özvegyembert, Mathieu-őt napról-napra egyre jobban kínozza szobalánya, 
Conchita iránt érzett, s lassan leküzdhetetlennek tűnő nemi vágya, s meg akarja vásárolni a lányt. 
Amikor ez nem sikerül, követni kezdi, sőt üldözni, kutatni álmainak titokzatos tárgyát. A lányt 
fürkésző megszállottsága olykor irtózatosan megalázó helyzetekbe sodorja. Luis Bunuel utolsó, 
kirobbanóan érzéki filmje a rendező élethosszig tartó, a kéj sötét mélységeiben tett 
felfedezőútjára kalauzolja el a nézőt. 
(francia-spanyol) 

 

 
Vakító fehérség (2009)                                                                       DVD 2605     
Rend.: Dominic Sena 
Szereplők: Kate Beckinsale, Gabriel Macht, Columbus Short. Időtartam: 97 perc 

 
Óránkénti 160 kilométeres szél, mínusz 80 fok: a természet nem akarja, hogy az antarktiszi 
Amundsen-Scott kutatóállomás lakói életben maradjanak. Ey hullát találnak a végtelen jégmezőn, 
távol a kutatóállomástól. Carrie Stetko rendőrnő segítségére érkezik az ENSZ különleges 
ügynöke, de közös munkájuk csupán újabb és egyre érthetetlenebb titkokat tár fel, melyek mélyén 
egy hatvan évvel ezelőtti bűntény lapul. Három nap múlva leszáll a féléves éjszaka. A 
kutatóállomások legénysége a távozásra készül. A közelgő sötétséggel együtt a gyilkos is egyre 
közelebb kerül Carrie-hez, aki a fogyó fénnyel versenyt futva próbálja összerakni a szilánkokat és 
túlélni a vérfagyasztó kalandot.   (amerikai-kanadai) 

 

 
Vakság (2008)                                                                                      DVD 2315   
Rend.: Fernando Meirelles 
Szereplők: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover. Időtartam: 123 perc 
 
Egy villanással kezdődik, amint egy férfi az autójában munkából hazafelé tartva hirtelen megvakul és 
egy csapásra az egész világ hátborzongató fehér köddé válik számára. Egymás után mindenki, aki az 
útjába kerül  kellő időben ugyanerre a felkavaró sorsra jut. A járvány terjedésével megindul a pánik és a 
paranoia a városban. A „fehér kór” újonnan megvakult áldozatait összeterelik, és vesztegzár alá helyezik 
egy omladozó, elhagyott elmegyógyintézetben. A vesztegzár alatt lévő kórházban azonban szemtanú 
rejtőzik: egy nő, akit nem fertőzött meg a kór, ám vakságot színlel, hogy szeretett férje mellett 
maradhasson. A film az emberiséget szorongató, rejtélyes vakságot okozó járvány lenyűgöző története, 
amely az emberi természet jó és rossz oldalát, az emberi önzést, megalkuvást, közönyt, valamint 
empátiára, szeretetre és valódi kitartásra való képességet tárja fel.   (kanadai-brazil-japán) 

 

 
Valaki más élete (2012)                                                                     DVD 3685   
Rend.: Sylvie Testud 
Szereplők: Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz, Aure Atika. Időtartam: 94 perc 
 
Marie 40. születésnapján különös reggelre ébred: bár körülményei, külseje és a konyhában 
reggeliző fia is azt bizonyítják, hogy tényleg 40 éves, ő úgy érzi, átaludta az elmúlt 15 évet… 
Hiszen utolsó emléke az, hogy összeköltözik élete szerelmével, s hogy 25 évesen nagy 
várakozással tekint közös jövőjük elé. Ám jelene egészen másról szól: a számára 
elfogadhatatlanul viselkedő „előző énje” a karriert és a csillogást választva teljesen elhidegült 
szeretteitől. A régi Marie-nak mindössze 4 napja van arra, hogy 15 év hibáit helyrehozza, s 
megmentse a házasságát… (francia-belga) 



 

 
Válás francia módra (2014)                                                                                DVD 4508    
Rend.: Dorothée Sebbagh 
Szereplők: Géraldine Nakache, Kim Rossi Stuart, Pascal Demolon. Időtartam: 
76 perc 
 
Ariane és Nino házassága egy másodperc alatt zátonyra fut, amikor a nő bejelenti, hogy válni 
akar, mert beleszeretett egy ismert karmesterbe, aki megkérte a kezét és az esküvő után 
Amerikába költöznek. Ám Olaszországban egy válás három évig is eltart, ezért a nő azt javasolja 
férjének, hogy utazzanak el Franciaországba, ahol nyolc nap alatt letudhatják a procedúrát. A 
hírből alig ocsúdó Nino egy feltétellel megy bele a válásba: ha Párizsban a papírmunka közben 
bepótolják nászútjukat, amit éppen a szerelem városába terveztek, de sosem jutott rá idejük. 
Párizs romantikus díszletében pedig Ninonak egy további titkos szándéka is van. (francia-olasz) 

 

 
Valhalla – a vikingek felemelkedése (2009)                                                DVD 3443 
Rend.: Nicolas Winding Refn 
Szereplők: Mads Mikkelsen, Maarten Stevenson, Jamie Sives. Időtartam: 89 
perc 
 
Valaha úgy hitték, a pokolból jött. Mára már tudják: onnan… Harald emberfeletti erővel bíró, néma 
és félszemű harcos. Egy 10 éves fiú, Arn segítségével szökik meg börtönéből, hogy egy csapat 
viking társaságában keressen magának új otthont. Ám a hajójukra misztikus köd száll, mintha a 
rájuk váró borzalmak előjele lenne. Hosszú hánykolódás után veszedelmes földre jutnak – itt 
szembesülnek végzetükkel, mikor Harald átadja magát a sötét erőknek. 
 (dán-angol) 

 

 
Valkűr (2008)                                                                                       DVD 1936    
Rend.: Bryan Singer 
Szereplők: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy. Időtartam: 115 perc 
 
1944 júniusában néhány bátor, kétségbeesett katona megpróbálja meggyilkolni a Harmadik 
Birodalom vezetőjét: Hitlert. Klaus von Stauffenberg gróf és társai bombát akarnak juttatni a 
Führer jól védett bunkerébe. Ha tervük sikerül, a II. világháború gyors véget érhet, és sok millió 
ember menekül meg a haláltól. A tét hatalmas. 
(amerikai-német) 

 

 
Valmont (1989)                                                                                       DVD 55 
Rend.: Milos Forman 
Szereplők: Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly. Időtartam: 166 perc    
 
A csinos, tizenöt éves Cécile de Volanges végre kiszabadul a zárdából: anyja nemsokára férjhez 
adja. A mama addig is Madame de Merteuil gondjaira bizza kislányt. Nem sejti, hogy a kiszemelt 
vőlegény e hölgy szeretője. A marquise kedvesen mosolyog – és bosszút forral, melynek eszköze 
régi hódolója s egyben „bűntársa” minden gonosz csínyben: Valmont vicomte. Azok a bizonyos 
viszonyok – fájdalmasságuk mellett – nála életörömmel teltek, szenvedélyesek és játékosak.    
(amerikai-francia) 

 

 
Válótársak (2004)                                                                               DVD 1012  
Rend.: Peter Howitt 
Szereplők: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Michael Sheen. Időtartam: 85 
perc 
Daniel Rafferty és Audrey Woods mindketten tehetséges és sikeres New York-i válóperes 
sztárügyvédek. Audrey és Daniel egymással ellentétes módon végzi munkáját: Audrey  mindig 
makulátlan, a jogi munkát szigorúan a törvény betűje szerint gyakorolja; a jóképű és lezser Daniel 
az ösztöneire hallgat, szellemes, gyakran rögtönöz. Munkájuk során a megromlott szerelmi 
kapcsolatok legszörnyűbb példáival találkoznak nap, mint nap. A következő válóper kapcsán 
egymás ellenfelei lesznek, amikor egy híres rocksztár-divattervező házaspárt kell védeniük. A tét 
nagy: a két híres ügyfél ugyanarra az írországi kastélyra vetett szemet. Audrey és Daniel azonnal 
Írországba utaznak.   (angol-ír) 



 

 
Változások kora (1995)                                                                                      DVD 5615    
Rend.: Michael Hoffman 
Szereplők: Robert Downey, Sam Neill, Polly Walker. Időtartam: 113 perc 
 
Robert Merivel léha orvosnövendék, aki tanulmányainál nagyobb érdeklődést mutat a dorbézolás 
iránt. Vágya egy gazdag és könnyű élet felé valóra válni látszik amikor II. Károly udvarába fogadja 
őt. Hamarosan kiderül, hogy az uralkodónak komolyabb tervei vannak vel. Rangot és vagyont 
ajánl neki, ha feleségül veszi a király szeretőjét, Celiát. Merivel azonban beleszeret a feleségébe, 
a király büntetésül megfosztja mindenétől., majd száműzi Robert így a pompa után a poklot is 
megjárja : egy kvéker kórházhoz áll és újra kezdi az orvosi hivatását. Ám a kórházból amely 
otthont adott nekik, kiutasítják őket amikor az egyik betege gyermeket vár tőle, így elindulnak 
London felé, ahol már pusztít a Fekete Halál. (amerikai-angol )  

 

 
Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei (2016)            DVD 5139       
Rend.: Tim Burton 
Szereplők: Eva Green, Asa Butterfield, Chris O’Dowd. Időtartam: 122 perc 
 
A fékezhetetlen fantáziájú Tim Burton ismét látványos és izgalmas fantasy-kalandfilmet alkotott. A 
16 éves Jake egy rendkívüli világot fedez fel, amelyről nagyapja haláláig azt hitte, csak az öreg 
tündérmeséinek helyszínéül szolgált. Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekekkel teli 
iskolája azonban nagyon is létezik, bár egy alternatív idősíkon. A titkokkal teli helyen Jake 
összebarátkozik a lebegésre képes Emmával, a pirokinézis képességével bíró Olive-val és a 
láthatatlan Millarddal. Az édeninek tűnő időhurok azonban hatalmas veszélyben van, így a 
gyerekeknek össze kell fogniuk, hogy megvédjék egymást és a varázslatos helyet.  (angol-belga-
amerikai) 

 

 
Vasember 3 (2013)                                                                             DVD 3801    
Rend.: Shane Black 
Szereplők: Robert Downey, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle. Időtartam: 125 
perc 
 
Amikor Tony Stark/Vasember ráébred, hogy a teljes életét szétrombolták, minden találékonyságát 
be kell vetnie, hogy elpusztítsa az ellenségét, és megvédje azokat, akiket szeret. De állandóan 
kísérti a kérdés: vajon a páncél teszi az embert… vagy az ember teszi a páncélt? A Marvel 
látványos speciális trükkökkel hívta életre a Vasember 3-at, és az eredmény egy hihetetlenül 
szórakoztató film lett, amit újra és újra meg akarunk majd nézni. (amerikai-kínai) 

 

 

 
A Vaslady (2011)                                                                                 DVD 3686    
Rend.: Phyllida Lloyd 
Szereplők: Meryl Streep, Jim Broadbent, Olivia Colman. Időtartam: 101 perc 
 
A film Margaret Thatcher lenyűgöző történetét meséli el – egy asszonyét, aki elsőként döntötte le 
a társadalmi osztályok közötti korlátokat és hallatta hangját a férfiak uralta világban. Az egyik 
oldalon a XX. Század legnagyobb formátumú politikus hölgyének diadalmenete, a másikon a 
magánember áldozata látható – a szálak végül meglepő és bensőséges portréját adják a 
rendkívüli és összetett személyiségnek. (amerikai-francia) 

 

 

 
A vasöklű férfi (2012) – feliratos                                                           DVD 3712          
Rend.: RZA 
Szereplők: Russel Crowe, RZA, Lucy Liu. Időtartam: 91 perc 
 
Ellopják a császár aranyszállítmányát, és Kína valamennyi kung fu harcosa, fejvadásza és 
zsoldosa azért küzd, hogy a kincset megszerezze. 
(algériai-hongkongi) 

 



 

 
Vasököl (2011)                                                                                    DVD 3551    
Rend.: Shawn Levy 
Szereplők: Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly. Időtartam: 121 
perc 
 
A nem túl távoli jövőben a boksz már nem hús-vér emberek küzdelme – a ringben 900 kilós, 4,5 
méter magas robotok ütlegelik egymást! Charlie Kentont ígéretes ökölvívó pályáját éppen az 
acélharcosok megjelenése törte derékba. Amikor Charlie kénytelen beismerni, hogy karrierje 
végleg padlóra kerül, összeáll a fiával, akivel addig nemigen törődött, hogy a segítségével 
megépítsen és kiképezzen egy robotot, amellyel eséllyel indulhat a bajnoki címért. A vasharcosok 
arénájában egyre magasabbra emelkedik a tét. Charlie-nak és a fiának már rég be kellett volna 
dobnia a törülközőt – ők mégis úgy érzik, van esélyük a győzelemre.  (amerikai-indiai) 

 

 
A védelmi kód (2012)                                                                          DVD3798 
Rend.: Kasper Barfoed 
Szereplők: John Cusack, Malin Akerman, Liam Cunningham. Időtartam: 85 
perc 
Miután a legutolsó küldetése rosszul végződik, a tapasztalt CIA titkosügynök Emersonnak egy 
utolsó lehetőséget adnak, hogy bizonyítsa, még mindig alkalmas feladatai elvégzésére. Legújabb 
megbízása Katherine-nek, a CIA egy titkos bunkerében dolgozó kódfejtőjének a védelme. A 
bunkert elit kommandósok csoportja támadja meg, akik a hadműveleti utasítások védelmi kódjait 
generáló és küldő állomását feltörik. Emerson és Kathrine az életükért harcol az ismeretlen 
zsoldosokkal szemben, miközben feltételezik, hogy a támadás ideje alatt a rendszer több kódolt 
utasítást küldött ügynököknek, melyek tartalma akár több ezer ember halálát is okozhatja. (angol-
amerikai-belga) 

 

 
Végtelen útvesztő (2019)                                                                                     DVD 5764    
Rend.: Adam Robitel 
Szereplők: Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll. Időtartam: 96 perc 
 
Hat vadidegen kap meghívást, hogy kipróbáljanak egy minden eddiginél izgalmasabb 
szabadulószobát. Annyit tudnak csak, hogy aki elsőként kijut, busás pénzjutalomban részesül, így 
belemennek a játékba. Hamarosan rájönnek, hogy az ártalmatlannak tűnő versenyben valójában 
az életükért küzdenek és csupán bábuk egy szadista sakktábláján. Ahogy haladnak szobáról-
szobára, úgy válnak a feladatok egyre veszélyesebbé. Az útvesztőt létrehozó személy okos és 
kegyetlen, ráadásul úgy tűnik, mintha láthatatlan ellenfelük behatóan ismerné őket… talán, ha 
felfedik egymás előtt múltjuk titkait, még van esélyük életben maradni.  (amerikai-dél-afrikai) 

 

 
A végzet ereklyéi – Contváros (2013)                                               DVD 3937      
Rend.: Harald Zwart 
Szereplők: Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Kevin Zegers. Időtartam: 125 
perc 
 
Clary Fray egy rejtélyes gyilkosságot követően rájön, hogy különleges képességekkel 
rendelkezik, és a világ, amelyben eddig élt nem is olyan átlagos, mint amilyennek képzelte. 
Miután édesanyja eltűnik, Clary csatlakozik az Árnyvadászok csapatához, akik megmutatják neki 
New York valódi arcát: egy démonokkal, vámpírokkal, vérfarkasokkal, félelmetes lényekkel teli 
világot. Az ősidők óta tartó küzdelemnek most már Clary is részesévé válik, és az 
Árnyvadászokkal együtt veszi fel a harcot a démonok ellen. (amerikai-német) 
 

 

 
Végzetes érdekek (1990)                                                                   DVD 2185    
Rend.: Karel Reisz 
Szereplők: Nick Nolte, Debra Winger. Időtartam: 97 perc 
 
Tom O’Toole különleges megbízást kap egy gyönyörű nőtől, Angelától, aki mindenáron be akarja 
bizonyítani, hogy Felix Daniels-t ártatlanul ítélték el nagybátyja meggyilkolásáért. Tom beleszeret 
a megbízójába, aki egyre zavarodottabbnak tűnik, és egyre jobban összekuszálja a szálakat. Már 
maga sem tudja, hogy mikor mond igazat és mikor nem. De vajon Angela miért száll szembe 
mindenkivel egyetlen emberért? 
(angol-amerikai) 



 

 
Végzetes hazugságok (2012)                                                           DVD 3726    
Rend.: Nicholas Jarecki 
Szereplők: Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth. Időtartam: 103 perc 
 
Robert Miller a New York-i befektető-mágnás 60. születésnapját ünnepli – első látásra Ő a 
mintaképe az üzletben és családi életben egyaránt sikeres amerikai embernek. A színfalak 
mögött azonban Miller kétségbeesetten próbálja eladni birodalmát egy nagy banknak, mielőtt 
bárki rájönne, hogy csalással szerezte vagyonát. Próbálja eltitkolni francia szeretőjét hűséges 
felesége és lánya előtt. Egy végzetes hiba kényszerhelyzetbe hozza, és egy nyomozó 
gyanakvását is felkelti, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy lebuktassa. Az idő fogytán 
és Miller olyan döntés elé kerül, ami még saját, kétes erkölcsének határát is súrolja. (amerikai-
lengyel) 

 

 
A velencei kalmár (2004)                                                                      DVD 222 
Rend.: Michael Radford 
Szereplők: Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes. Időtartam: 127 perc 
 
A 16. századi Velencében járunk. Az elszegényedett, de szerelmét mindenáron megszerezni 
kívánó ifjú nemes, Bassanio baráti kölcsönt kér a dúsgazdag Antoniótól, hogy elvehesse szíve 
hölgyét, Portiát. Szerencsétlenségükre Antonió minden pénze vállalkozásában és áruban fekszik. 
De nem hagyja cserben barátját. megszerzi a pénzt Shylocktól, a zsidótól. Shylok azonban ezúttal 
egészen szokatlan záloggal terheli a kölcsönt: egy fontnyit tartozik Antonió kivágatni „szép 
húsából”, ha nem fizeti vissza időben az összeget. A sors szeszélye folytán Antonió mindenét 
elveszíti, így nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének. Shylock a dózse elé viszi az ügyet 
és követeli a jussát: a pénzt, vagy a húst.   (amerikai-olasz-luxemburgi-angol) 

 

 
Véres monszun  (2008)                                                                      DVD 3450    
Rend.: Anh Hung Tran 
Szereplők: Josh Hartnett, Takuya Kimura, Elias Koteas. Időtartam: 110 perc 
 
A valaha los angelesi rendőrként dolgozó Kline Hong Kongba utazik, hogy immár 
magánnyomozóként felkutassa egy gyógyszeripari mogul eltűnt fiát. Az idegen országban való 
nyomozásban Meng Zi korábbi munkatársa, a kínai rendőrség embere segíti. Egy halvány 
nyomon elindulva Kline a helyi gengszter Su Dongpo-nál és gyönyörű drogos barátnőjénél köt ki. 
A függő lány megzavarja Kline figyelmét és rég eltemetett emlékek sorát szabadítja fel, többek 
között a sorozatgyilkosét, aki miatt Kline kilépett a szolgálatból. (francia-hongkongi-spanyol-angol) 
 

 

 
Vérkötelék (2013)                                                                                                     DVD 4127     
Rend.: Guillaume Canet 
Szereplők: Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard. Időtartam: 122 perc 
 
1974, New York. Az ötvenes éveiben járó Christ pár év raboskodás után jó magaviselete miatt 
kiengedik a börtönből. Fiatalabb testvére Frank – a fényes karrier előtt álló rendőrtiszt – 
vonakodva várja testvérét a börtön kapujában. Abban reménykedve, hogy a rácsok mögött töltött 
idő megváltoztatta a bátyját, segítséget nyújt neki az újrakezdéshez: megosztja vele otthonát, 
munkát keres neki, és segíti újra kapcsolatba lépnie egykori feleségével és közös gyermekeivel. 
Ennek ellenére a segítő testvér sejtései beigazolódnak. Chrisnek fontosabb új szeretője, mint 
családja és menthetetlenül visszacsúszik New York utcáinak bűnös világába.  (francia-amerikai) 

 

 
Vérmesék (2013)                                                                                 DVD 3961    
Rend.: Luc Besson 
Szereplők: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones. Időtartam: 
106 perc 
Manzoniéknak, a hírhedt maffiózócsaládnak mindenük megvolt, amíg Fred, a családfő az FBI-nak 
tett vallomásával három maffiafőnököt rács mögé nem juttatott. Húszmillió dolláros vérdíjjal a 
fején a tanúvédelmi program sem tűnik életbiztosításnak, de a maffia első számú ellenségének 
nem sok választása marad. Stansfield ügynököt bízzák meg, hogy Franciaországba telepítse 
Franket, feleségét, Maggie-t és két vadóc kamasz gyerekét. Manzoniék Blake álnéven 
igyekeznek a normandiai városka életébe beilleszkedni, ám régi szokásaiktól nehéz 
megszabadulniuk. Amikor a maffia véletlenül tudomást szerez a család hollétéről, a normandiai 
városka lakói hirtelen egy véres gengszterháború kellős közepén találják magukat. (amerikai-
francia) 



 

 
Veronika kettős élete (1991)                                                                       DVD 2140/1-2    
Rend.: Krzysztof Kieslowski 
Szereplők: Iréne Jacob, Wladyslaw Kowalski, Pgilippe Volter. Időtartam: 94 
perc 
 
Veronika Krakkóban él. Veronique Párizsban. Egy nap születtek és megtévesztésig hasonlítanak 
egymásra. De nem testvérek. Nem is tudnak a másik létezésérõl, mégis érzékelik egymást: 
tudják, hogy nincsenek egyedül. A szenvedéllyel teli, angyali hangú Veronika felvételt nyer a 
zeneakadémiára, ám elsõ fellépésén összeesik és meghal. Ugyanebben a pillanatban Veronique 
úgy dönt, hogy mégsem folytatja énekesnõi karrierjét. Szíve mostantól másképp dobban, élete 
gyökeresen megváltozik. 
(francia-lengyel) 

 

 
Veszélyes vágy (2011)                                                                      DVD 3687   
Rend.: David Cronenberg 
Szereplők: Keira Knightley, Viggo Mortensen, Michael Fassbender. Időtartam: 
99 perc 
 
Az I. világháború éveiben Zürich és Bécs adta a helyszínt a szexuális és intellektuális 
felfedezésekhez.A megtörtént eseményeken alapuló történet a zöldfülű Jung és mentora, Freud 
hányattatott kapcsolatát meséli el.A fő hangsúly a Sabina Speilreinhez, kettejük gyönyörű 
betegéhet fűződő kapcsolatukra helyeződik, melyet az érzékiség, az ambíció és főként a 
csalárdság alakított mindvégig. Az ígéretes kezdet szükségszerűen követő elszakadásuk örökre 
megváltoztatta a modern gondolkodásmódot, feledhetetlenné  téve a kor két nagyszerű elméjét, s 
persze az őket inspiráló szépséget is. (angol-francia-német-kanadai-svájci) 

 

 
Veszélyzóna (2013)                                                                             DVD 4244      
Rend.: Camille Delamarre 
Szereplők: Paul Walker, David Belle, RZA. Időtartam: 96 perc 
 
Detroit rendőrsége fallal vette körül a Téglatelep néven elhíresült paneldzsungelt. A külvilágtól 
elzárt városrészt a helyi gengszterek feje irányítja, aki a markában tart mindenkit. Amikor szállítás 
közben eltűnik egy katonai neutronbomba, a város vezetői egy profi zsarut küldenek a zárt 
falakon belülre, hogy beépüljön, megtalálja és semlegesítse a veszélyt egy helyi lázadó 
segítségével. (francia-kanadai) 

 

 

 
Vétlen Baltazár (1966) - feliratos                                                                          DVD 5345    
Rend.: Robert Bresson 
Szereplők: Anne Wiazemsky, Walter Green, Francois Lafarge. Időtartam: 91 
perc (Művész Filmklub) 
A címszereplő Balthazár egy szamár, mégsem ezópuszi tanmesét és nem is kalandos 
állattörténetet látunk. A rendező szavaival: A szamár ugyanazokat a szakaszokat éli át, mint egy 
ember: gyermekkorában a becézgetést, érett korában a munkát, a tálentumot az élet feleútján, s 
a végső misztikát, mely a halált közvetlenül megelőzi. A szamár hordozza a relikviákat, s meghal 
aztán, mert az emberek bűneit hordozza. A szamár mellett, mely különféle bűnöket - gőgöt, 
iszákosságot, lustaságot, durvaságot, pénzvágyat, a kiszolgáltatottak megalázását - megtestesítő 
emberekkel találkozik, a film másik hőse Marie, aki szintén védtelen és vétlen teremtmény. 
Kettőjük sorsa párhuzamos, mindketten áldozatok. (svéd-francia) 

 

 
Vicky, Cristina, Barcelona (2008)                                                     DVD 2273     
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Penélope Cruz. Időtartam: 93 
perc 
 
A két amerikai barátnő – Vicky és Cristina -  Barcelonába érkeznek egy hosszú vakációra. A 
józan menyasszony Vicky a katalán kultúrát tanulmányozná és nem akar kalandokba bonyolódni. 
A szertelen Cristina viszont a boldogságot és az élet értelmét szeretné megtalálni a maga 
keresetlen módján, miután első rövidfilmje a szerelemről nem hozta el neki a sikert. Mindkettőjük 
életét felkavarja, mikor megismerkednek Juan Antonio-val, a sármos festővel. A dolgok tovább 
bonyolódnak, amikor váratlanul megjelenik a színen a lökött és közveszélyes volt felesége, Maria 
Elena.  (amerikai-spanyol) 



 

 
Vihar előtt (2019)                                                                                                    DVD 5848    
Rend.: Steven Knight 
Szereplők: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke. Időtartam: 
102 perc 
 
A film főhőse egy rejtélyes halászhajó-kapitány, akit egy kis karib-tengeri szigeten ér utol a múltja: 
Baker Dill élete egyik pillanatról a másikra fenekestül felfordul, amikor felbukkan exfelesége és 
hátborzongató ajánlattal áll elő. Karen azt akarja, hogy vigye el Franket horgászni, itassa le, és 
lökje a tengerbe, hogy a cápák martaléka legyen, cserébe a nő fizet tíz millió dollárt. Dill elsőre 
hallani sem akar az ötletről, de idővel elkezdi átértékelni volt felesége ajánlatát, és lassan rájön, 
hogy nem minden az, aminek látszik.   (angol-amerikai) 

 

 
Viharmadarak (2004)                                                                           DVD 1685  
Rend.: Jonathan Frakes 
Szereplők: Bill Paxton, Brady Corbet, Ben Kingsley. Időtartam: 91 perc 
 
Az egykori űrhajós, Jeff Tracy, négy idősebb fia és 5 szupergépük, a Viharmadarak minden idejét 
lefoglalja a világ megmentése. Ők alkotják a Nemzetközi Mentők nevű szupertitkos szervezetet, 
melyre az egész világ számíthat. De ma őket magukat fenyegeti veszély: legfőbb ellenségük, 
Ganef csapdába csalta őket az űrben és átvette az irányítást szupergépeik és technológiájuk 
felett, hogy gonosz célokra használja fel. Ám Ganef nem tudja, hogy a legfiatalabb Tracy fiú, Alan 
továbbra is a titkos szigeten tartózkodik. De vajon van benn elég erő, hogy megmentse a 
családját… és a világot?   (amerikai-francia-angol) 

 

 
Viharsarok (2014)                                                                                                   DVD 4493    
Rend.: Császi Ádám 
Szereplők: Sütő András, Varga Ádám, Sebastian Urzendowsky. Időtartam: 
103 perc (Ars Longa – Mesterfilmek) 
 
Szabolcs és Bernard egy német futballcsapatban játszanak. Szobatársak, legjobb barátok. 
Azonban egy vesztes mérkőzés és vita után Szabolcs hazatér, hogy a nagyapjától örökölt tanyán 
kezdjen új életet. Magánya nem tart sokáig, egy helyi fiúval, Áronnal kölcsönös vonzalom alakul ki 
közöttük. Egy napon pedig Bernard is Magyarországra érkezik. Viharos szerelmi háromszög 
alakul ki. Szabolcs a két fiú között örlődik, Áron pedig belső konfliktusával próbál megküzdeni. 
(magyar-német) 

 

 
Viktória királynő és Abdul (2017)                                                                   DVD 5411    
Rend.: Stephen Frears 
Szereplők: Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard. Időtartam: 107 perc 
 
A film egy szokatlan barátság lebilincselő igaz története Viktória királynő rendkívüli uralkodásának 
kései éveiből. Abdul Karim, a fiatal tisztviselő Indiából Angliába utazik, hogy részt vegyen a 
királynő arany jubileumán, ahol meglepve tapasztalja, hogy az uralkodó személyesen veszi 
pártfogásába. A váratlan és elkötelezett szövetséget az udvartartás és a belső körök emberei 
nem nézik jó szemmel, ezért megpróbálják szétzúzni a viszonyt. Próbálkozásaik ellenére 
azonban a barátság egyre mélyül Viktória és Abdul között, és a királynő elkezdi másképp látni a 
világot és az embereket – köztük magát is, akire már jó ideje csak uralkodóként tekintett. 
(amerikai-angol) 

 

 
Világvége (2013)                                                                                                     DVD 3963    
Rend.: Edgar Wright 
Szereplők: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman. Időtartam: 105 perc 
 
Gary King és Andy Knightley arra készül, hogy 20 év után végre ismét összehozza a régi bandát, 
és hogy egy éjszaka alatt az öt jó barát tizenkét kocsmát is megjárjon. Az alkoholmámoros kaland 
végcélja a Világvége névre hallgató kocsma, ahol csak a legerősebbek maradhatnak talpon. 
Fiatalos hévvel és száraz torokkal felvértezve felkerekedtek hát, hogy meghódítsák a világot, igen 
ám, de arra nem számítottak, hogy talán rájuk hárul a feladat, hogy megmentsék azt. (angol-
amerikai) 

 



 

 
Villámtolvaj. Percy Jackson és az olimposziak (2010)                        DVD 2870   
Rend.: Chris Columbus 
Szereplők: Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario. 
Időtartam: 114 perc 
 
Istenek és szörnyek sétálnak közöttünk. Percy Jackson nem átlagos kamasz… pedig eddig azt 
hitte. De most megtudja, hogy ő Poszeidón, a tengeristen fia, és azzal vádolják, hogy ellopta 
Zeusz villámát – a valaha készült legnagyobb hatalommal bíró fegyvert! A gyülekező a viharfelhők 
közepette Percy az egész Amerikát átszelő hihetetlen utazásra indul, hogy bebizonyítsa 
ártatlanságát, visszaszerezze a villámot, és megakadályozza az istenek közötti háborút… és még 
néhány különös barátot is szerezzen!     (kanadai-amerikai) 

 

 
Viridiana (1961)                                                                                    DVD 1025 
Rend.: Luis Bunuel 
Szereplők: Silvia Pinal, Francisco Rabal, Fernando Rey. Időtartam: 88 perc 
 
Viridiana, a fiatal apácanövendék beavatása előtt pár nappal nagybátyjához utazik látogatóba. 
Don Jaime azonban nemcsak rokoni szeretettel közelít a lány felé, aki megbotránkozva utasítja el 
az öregember közeledését. Don Jaime elkeseredésben öngyilkos lesz, de minden vagyonát 
mostofafiára illetve Viridianára hagyja. A lány úgy dönt, hogy a hirtelen ölébe hullott vagyonból 
menhelyet hoz létre a csavargók, koldusok számára, akik azonban csúnyán visszaélnek Viridiana 
jóságával. 
(mexikói-spanyol) 

 

 
Volt egyszer egy Mexikó (2003)                                                                          DVD 69 
Rend.: Robert Ródriguez 
Szereplők: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp. Időtartam: 98perc 
 
A magányos hős, a fegyverek virtuóza, akinek gitártokja halálos titkokat rejtett, eltűnt. Már csak a 
legendája jár szájról szájra a forró mexikói éjszakákon. De amikor egy kábítószer kartell 
gátlástalan feje, Barillo az állam elnökét is meg akarja ölni, egy korrupt, csupán személyes 
bosszújának élő CIA ügynök felkutatja a hallgatag, titokzatos férfit, az El Mariachit. És újra 
megszólal az ismerős dallam. A napégette elhagyott utcákon, felugatnak a fegyverek, golyózápor 
és tűzeső söpri tisztára a városokat. A Mariachi útját vér szegélyezi, a halál lovagol a nyomában. 
A legenda él. Nincs kegyelem, amíg a gitár el nem hallgat.    (mexikói-amerikai) 

 

 
A vörös báró (2008)                                                                                                DVD 2715    
Rend.: Nikolai Müllerschön 
Szereplők: Matthias Schweighöfer, Lena Headey, Til Schwiger. Időtartam: 102 perc 

 
Európa, 1916. Kalandvágytól és a repülés iránt érzett megszállottságtól fűtve a 24 éves Manfred 
von Richthofen sokezer társához hasonlóan háborúba indul. A repülés zsenije ünnepelt harci 
pilóta lesz, ő és barátai gyorsan ikonná válnak a csatamezők katonái szemében. Becsület, 
lovagiasság, becsvágy, megszállott érdeklődés a technika és a repülés iránt – ezek a vonások 
jellemzik őket. Manfred von Richthofen vörös Fokker DR_I gépe rettegett, mégis elismert 
szimbólummá válik az első világháború ellenséges légierői számára is. Csakhogy Manfrednak  
hamarosan rá kell ébrednie, hős státusza hamis. Szerelme, az ápolónő Kate mutat rá a háború 
brutális és barbár természetére.   (német-angol) 

 

 
Vörös nap (1971)                                                                                DVD 1672   
Rend.: Terence Young 
Szereplők: Charles Bronson, Alain Delon, Toshiro Mifune. Időtartam: 112 perc 
 
1860-ban, miután Japán megnyitotta kapuit a világnak, megérkeztek első követei Washingtonba. 
A Vadnyugaton keresztül robogó vonatot rablóbanda támadja meg. Az útonállók a vonat 
aranyszállítmányát akarják megszerezni. Gotch, az egyik vonatrabló megpróbálja megölni társát, 
Linket, és az arany mellett azonban magával viszi azt az ősi japán kardot is, amit a nagykövet 
ajándékba vitt az amerikai elnöknek. A nagykövet egyetlen életben maradt testőre, a szamuráj 
harcos Kuroda arra kényszeríti Linket, hogy szerezze vissza az ellopott Mikado kardot. Minderre 
hét napja van, különben mindkettőjüknek meg kell halnia.   (francia-olasz) 



 

 
A vörös sivatag (1964)                                                                        DVD 949 
Rend.: Michelangelo  Antonioni 
Szereplők: Monica Vitti, Richard Harris, Carlo Chionetti. Időtartam: 120 perc 
 
Giuliana egy gazdag gyáros felesége és egy kicsi fiú édesanyja. Életében látszólag minden 
rendben van, mégis zavartan viselkedik, nem találja a helyét, úgy érzi, nem képes kapcsolatot 
találni a többiekkel. Azt reméli, magányát és kétségbeesését talán feloldja egy új szerelem, a 
városukon átutazó Corrado érdeklodése. Ebben a filmben alkalmazta Antonioni eloször a színes 
technikát, és a színek tudatos megkomponálásával, esetenként a természet átfestésével 
teremtett a lélek mozdulásait is kifejezo környezetet. 
(olasz-francia) 

 

 
Werckmeister harmóniák (2000)                                                         DVD 134 
Rend.: Tarr Béla  
Szereplők: Lars Rudolph, Peter Fitz, Kállai Ferenc. Időtartam: 145 perc   

 
A történet egy magyar alföldi kisvárosban játszódik. Csikorgó, igaz hideg van – hó nélkül. Több 
százan állnak a főtéren felállított cirkuszi sátor előtt, hogy végre megláthassák a nagy szenzációt, 
egy bálna kitömött tetemét. Jönnek mindenfelől. A környező tanyákról, az Alföld különböző 
zugaiból és az ország egészen távoli vidékeiről is. Néma, arctalan, rongyokba burkolódzó tömeg 
követi az otromba szörnyet. Ez a furcsa állapot megzavarja a kisváros békésnek amúgy sem 
nevezhető rendjét. Az emberi viszonyok felborulnak, a történet ambiciózus szereplői úgy érzik, 
kihasználhatják a helyzetet, az amúgy is passzivitásra ítélt emberek pedig még nagyobb 
bizonytalanságba zuhannak.     (magyar-német-francia-olasz) 

 

 
Wilbur öngyilkos akar lenni (2002)                                                    DVD 1014 
Rend.: Lone Scherfig 
Szereplők: Jamie Sives, Adrian Rawlins, Shirley Henderson. Időtartam: 111 
perc 
 
Az anyja korai halálát feldolgozni képtelen Wilbur újabb és újabb módszerekkel próbálja eltenni 
magát láb alól, a bátyja, Harbour napjai pedig azzal telnek, hogy ebben megakadályozza. A 
harmincas éveiket taposó testvérpárnak még egy poros antikváriummal is meg kell birkóznia, 
ahová nap mint nap betér Alice, a lányát egyedül nevelô kórházi takarítónô, hogy túladjon a 
munkája közben talált könyveken. Harbour és közte hamarosan szerelem szövôdik, s meg sem 
állnak a frigyig. Alice és kislánya rég látott boldogságot visznek Harbour életébe, még a 
könyvkereskedés is felvirágzik. (dán-francia-skót-svéd) 

 

 
Wimbledon – szerva itt, szerelem ott (2004)                                    DVD 1180 
Rend.: Richard Loncraine 
Szereplők: Kirsten Dunst, Paul Bettany, Robert Lindsay. Időtartam: 94 perc 
 
Peternek mostanában nem igazán megy jól sem a tenisz, sem a magánélet. A világranglista alján 
kullog, és csupán a tisztes helytállás reményével vág neki a wimbledoni versenynek. Itt  azonban 
egy csapásra beleszeret Lizzie-be, az amerikai teniszcsillagba. Az új szerelem és a váratlan 
szerencse lázában égve Peter megtáltosodik, felverekszi magát az élmezőnybe, sőt, esélye 
adódik arra is, hogy valóra váltsa élete álmát, és megnyerje a férfi egyest… ha a szerencséje 
kitart addig. Ám vajon mennyire lesz ez a szerelmi játszma sima meccs, vagyis „love game”, és 
vajon hősünk a végén megtalálja-e két szerva közt szíve hölgyét?   (angol-francia) 

 

 

 
Wind river : gyilkos nyomon (2016)                                                              DVD 5399     
Rend.: Taylor Sheridan 
Szereplők: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen. Időtartam: 103 perc 
 
Gyilkosság történik a Wind River indián rezervátumban. Az FBI egy zöldfülű ügynökét, Jane 
Bannert küldi a világtól elzárt területre, aki a tinédzser lány megfagyott testére rátaláló 
nyomkövető vadász, Cory Lambert segítségével próbál a bűnügy végére járni – mielőtt a hó el 
nem rejti örökre a nyomokat. A zárkózott, bizalmatlan helyiek nem segítik az ügy felgöngyölítését, 
de a bizonyítani akaró fiatal nyomozónő és a saját gyászával küzdő vadász elszántan igyekszik 
megtalálni a tettest az Egyesült Államok egyik legelszigeteltebb térségében, ahol a legtöbb 
gyilkossági ügyet sosem oldják meg és a legtöbb bűnözőt sosem fogják el. (angol-amerikai-
kanadai) 



 

 
Winnetou és barátja Old Firehand (1966)                                        DVD 1127 
Rend.: Alfred Vohrer 
Szereplők: Rod Cameron, Pierre Brice, Harald Leipnitz. Időtartam: 90 perc 
(Karl May sorozat; 5.) 
 
Winnetou és Old firehand egy mexikói városkába tartanak, hogy megkeressék a bűnösöket, akik 
megtámadták az apacsokat. Kiderül, hogy a helybéliek ugyanattól a bandától szenvednek. 
Elfogják a bandavezér öccsét, így akarják a városba csalni az ellenséget. Néhány rettegő mexikói 
megpróbálja megszöktetni a férfit a békesség reményében, ám menekülés közben véletlenül 
lelövik. A banditák bosszúja immár elkerülhetetlen,ezért Winnetou és Old Firehand megszervezi a 
város védelmét.  
(német – francia-olasz-jugoszláv) 

 

 
Winnetou és Old Shatterhand a Holtak völgyében (1965)              DVD 1128 
Rend.: Harald Reinl 
Szereplők: Lex Barker, Pierre Brice, Ralf Wolter. Időtartam: 86 perc (Karl May 
sorozat; 16.) 
 
Kegyetlen harcok után a Dawson erőd az összeomlás előtt áll ezért Kingsley őrnagy elhatározza, 
hogy biztonságba helyezi a helyőrség aranyát. Súlyos sebe ellenére sikerül kitörnie az 
ostromgyűrűből és a Holtak Völgye felé veszi útját, ahol biztonságban elrejti a kincset. Winnetou 
talál rá a haldokló katonára akinek már nem sok ideje maradt és az apacs főnök karjaiban hal 
meg. A hadsereg eljárást indít az őrnagy ellen, mivel azt feltételezik, hogy az a kinccsel Mexikó-
ba szökött. Egyedül Kingsley lánya, Mabel tudja az igazságot apja utolsó leveléből. Old 
Shatterhand segítségével 60 nap haladékot kap, hogy apja ártatlanságát bebizonyítsa.  (NSZK-
olasz-jugoszláv) 

 

 
Z világháború (2013)                                                                          DVD 3875    
Rend.: Marc Forster 
Szereplők: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale. Időtartam: 111 perc 
 
Gerry Lane, az ENSZ korábbi nyomozója az idővel versenyt futva próbálja megmenteni 
családját és a világot egy olyan járványtól, amely minden kormányt megdönt, és teljes 
kipusztulással fenyegeti az egész emberiséget. 
(amerikai-máltai) 

 

 
A zéró elmélet (2014)                                                                                           DVD 4315    
Rend.: Terry Gilliam 
Szereplők: Christoph Waltz, David Thewlis, Mélanie Thierry. Időtartam: 103 
perc 
 
Az egzisztenciális szorongással sújtott különc számítógépes zseni Qohen Leth egy elhagyatott 
templomban dolgozik. Minden nap egy bizonyos telefonhívásra vár, melyről meggyőződése, hogy 
magyarázatul fog szolgálni megválaszolatlan kérdéseire. A Vezetőség titokzatos munkával bízza 
meg, melynek célja, hogy egyszer és mindenkorra kiderítse az élet értelmét vagy megállapítsa 
annak hiányát. A megbízás után különös látogatók jelennek meg a zavart tudósnál. Terry Gilliam 
a Brazil (1985) és a 12 majom (1995) után A zéró elmélet c. alkotásával zárja saját maga által 
“orwelli triptichonnak” keresztelt szürreális trilógiáját. (angol-román-amerikai) 

 

 
Zongoralecke (1993)                                                                                            DVD 5427    
Rend.: Jane Campion 
Szereplők: Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill. Időtartam: 116 perc 
 
A múlt századi Újzélandra házasság céljából érkezik Ada és kilenc éves lánya. Személyes 
holmijukhoz tartozik Ada zongorája, mely számára a legfontosabb. A furcsa asszony hat éves 
kora óta saját akaratából némaságot fogadott, lányával és környezetével egy süket-néma 
jelbeszéd segítségével kommunikál. Az új férj, Stewart, képtelen közelkerülni feleségéhez. 
Egyetlen ember próbálja megérteni az asszonyt, Baines, a szomszéd ültetvényes. Pénzt és 
fáradságot nem kímélve megszerzi a zongorát és alkut ajánl az asszonynak. Visszakapja a 
zongoráját, ha megengedi neki, hogy bizonyos dolgokat csináljon, míg ő játszik. Az egyezség 
mindkettőjüket egyre mélyebben viszi bele egy bonyolult érzelmi és erotikus kötelékbe. (ausztrál-
új-zélandi-francia) 



 

 
A zongorista (2002)                                                                                              DVD 4807    
Rend.: Roman Polanski 
Szereplők: Adrien Brody, Daniel Caltaqione, Frank Finlay. Időtartam: 143 perc 
 
1939, Varsó. Wladyslaw Szpilman zongoraművész egy lemezstúdióban dolgozik, amikor 
bombázni kezdik a várost. A felvétel félbeszakad, Wladyslaw hazatér. Otthon zsidó szülei és 
testvérei megpróbálják eldönteni, mit vigyenek magukkal, ha a növekvő náci fenyegetés miatt 
menekülniük kell Varsóból. Wladyslaw nem akarja elhagyni a várost, mivel szereti, s legalább 
annyira rajong Dorotáért, a fiatal csellistáért. Miközben megpróbálnak pénzt keresni, hogy 
eltartsák a családot, a körülmények egyre rosszabbra fordulnak. Mindenkit deportálnak, kivéve 
Wladyslawot, akinek sikerül elmenekülnie és a lebombázott Varsó romjai közt éli meg a háború 
utolsó éveinek fordulatait. (angol-francia-német-lengyel) 

 

 
Zorba, a görög (1964)                                                                        DVD 1907   
Rend.: Michael Cacoyannis 
Szereplők: Anthony Quinn, Alan Bates, Irene papas. Időtartam: 136 perc 

 
Basil, angol író egy makedóniai faluban megismerkedik Alexis Zorbával, a bányásszal. Zorba 
eredeti egyéniség, akinek élete a vad görög tájat és a népi temperamentumot jeleníti meg. Mély 
benyomást gyakorol Basilre, aki emellett egy másfajta mentalitással is megismerkedik, ami 
összeegyeztethetetlen hagyományos gondolkodásmódjával. Így értetlenül szemléli az egyik ifjú 
öngyilkossága miatt haragra gerjedt falusiak dühét a falu szépével szemben, aki nem adta oda 
magát a fiúnak. 
 (amerikai-angol-görög) 

 

 
Zorro (1974)                                                                                        DVD 1034   
Rend.: D. Tessari 
Szereplők: Alain Delon, Ottavia Piccolo, Enzo Cerusico. Időtartam: 113 perc 
 
Diego, a gazdag ültetvényes fia sokáig külföldön tartózkodott: bejárta a világot, kitanulta a 
kardforgatást, és más emberként tér vissza szülőföldjére. Ám megdöbbenten szembesül a 
káosszal és az erőszakkal, mely egykor oly kedves és békés hazáján eluralkodott. Régi barátja, a 
kormányzó gyilkosság áldozata lesz, és úgy tűnik, hogy a hatalmat végleg megszerzi a háttérben 
meghúzódó, láthatatlan gonosz erő. Diego átveszi a kormányzói széket, de kissé bohókás és 
ügyetlen ficsúrnak mutatja magát, ezzel is megtévesztve a hatalma ellen szervezkedőket. Viszont 
amikor leszáll az éj, egy talpig fekete ruhába öltözött, álarcos igazságosztó vágtat, hogy 
megvédje az elesetteket és hogy rendet tegyen hazájában. A neve: Zorro.   (francia-olasz) 

 

 
Zöld zóna (2010)                                                                                 DVD 3036    
Rend.: Paul Greengrass 
Szereplők: Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan Gleeson. Időtartam: 110 perc 
 
2003, Bagdad. Az amerikai hadsereg mindent megtesz annak érdekében, hogy megtalálja azokat 
a tömegpusztító fegyvereket, melyeket Szaddám Huszein emberei rejtettek el. A küldetést Miller 
kapitány vezeti, de elit kommandójával fegyverek helyett egy halálos összeesküvés nyomaira 
bukkan, melynek vérrel és csalással jelzett nyomai egészen a felső szintre vezetnek. Ahogy Miller 
egyre több olyan eltitkolt és meghamisított információra bukkan, melyek révén akár az egész 
világra kiterjedhet a Közel-Keleten dúló háború, rádöbben, hogy senkiben sem bízhat és a 
legveszélyesebb ellenfelei azok, akiről eddig azt hitte, az ő oldalán harcolnak.  
(francia-amerikai-spanyol-angol) 

 

 
Zsoldoskatona (1975)                                                                                          DVD 5891     
Rend.: P. Festa Campanile 
Szereplők: Bud Spencer, Enzo Cannavale, Angelo Infanti. Időtartam: 106 perc 
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 19.) 
 
Ettore és kis csapata Barletta várának ostromához siet, mert úgy hírlik, a franciák jó pénzért 
zsoldosokat toboroznak. Pénzben nem is volna hiány, de az arrogáns francia lovagok megsértik 
az önérzetes olaszokat. Ettore úgy dönt, az olaszok becsülete sokkal többet ér, és beverekszi 
magát a várvédő spanyolokhoz, azonban a spanyol kapitány nem fogadja túl nagy lelkesedéssel 
a rang nélküli felszabadítókat...   (olasz-francia) 

 

 


