Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
Játékfilmek
Német filmek
1 1/2 lovag. Az elbűvölő Herzelinde hercegnő nyomában (2008) DVD 2653
Rend.: Til Schweiger
Szereplők: Til Schweiger, Rick Kavanian, Julia Dietze. Időtartam: 111 perc
Lance tiszteletre méltó lovag. Mikor elrabolják a király lányát, azonnal felkerekedik, hogy
megmentse. Hű barátja, Erdal - vele tart – bár ő csak szeretne lovag lenni, a kardforgatáshoz nem
ért, valójában szoknyák után futkos. A szilárd erkölcsű Lance számára számtalan megpróbáltatást
tartogat az út: csábító szépségek és harcosok próbálják eltántorítani céljától, hogy megmentse a
hercegnőt.

Afrikai szeretők (2005)
Rend.: Hermine Huntgeburth
Szereplők: Nina Hoss, Jacky Ido, Katja Flint. Időtartam: 126 perc

DVD 375

Amikor Carola kenyai vakációja végén megismerkedik Lemaliannal, a délceg szamburu harcossal,
első pillantásra beleszeret. Rövid úton lemondja a svájci visszautat, barátját, Stefant egyedül küldi
haza, ő pedig beveti magát az ismeretlen afrikai vadonba, és egy faluban rá is bukkan álmai
férfiára. Carola napjai innentől kezdve menny és pokol között telnek: bár kész minden áldozatot
vállalni, hogy Lemalian oldalán élhessen, olyan megpróbáltatások várnak rá, amelyekre
rémálmában sem gondolt.

Apacsok (1973)
Rend.: Gottfried Kolditz
Szereplők: Gojko Mitic, Milan Beli, Colla Rautu. Időtartam: 90 perc

DVD 2472

Ulzana, a fiatal apacsvezér első ízben vesz részt Santa Ritában a fehérek által rendezett nagy
ünnepségen, ahol a törzs tagjai ehetnek, ihatnak, -és cserébe a vadászterületükön levő
aranybányákban végzett „rabszolgamunkáért”-, annyi lisztet vihetnek magukkal, amennyit elbírnak.
Ulzana bizonytalan a fehérekkel szemben, és kiderül, neki van igaza. Az amerikaiak ugyanis
lemészárolják a tőrbe csalt indiánokat. Ulzana bosszút esküszik…

Az a hülye szív (2017)
DVD 5696
Rend.: Marc Rothemund
Szereplők: Elyas M'Barek, Philip Noah Schwarz, Nadine Wrietz. Időtartam: 102
perc
Lenny apja sikeres kardiológus, így neki 30 évesen is csupán egy dolga van: élvezni az életet.
Egy nap azonban elzárul a pénzcsap, további apanázst Lenny csak akkor kap, ha gondját viseli
apja egyik páciensének, a súlyos szívbetegséggel született Davidnek. A kényszerű kapcsolatból
hamar szoros barátság szövődik. Együtt felállítanak egy 25 pontos listát, azokról a dolgokról,
amiket a kamasz fiúnak át kell élnie, mielőtt meghal.

Berlin - a fal leomlik (2008)
DVD 2057
Rend.: Thomas. Berger
Szereplők: Anja Kling, Hans-Werner Meyer, Weiner Lauterbach. Időtartam: 180
perc
1983-ban egy fiatal és vakmerő kelet-német újságírónak, Andreasnak sikerül átjutnia NnyugatBerlinbe. Ekkor még nem is tudja, hogy barátnője, Katja gyereket vár tőle. Hat évig szinte semmit
sem tudnak egymásról. Ez idő alatt Andreas megszállottan harcol a média eszközeivel a STASI
túlkapásai ellen, Katja mindennapjai pedig a szocializmus túlszabályozott keretei közt telnek. A
családnak 1989-ig kell várnia, hogy viszontlássák egymást. A Fertő-tó taprtján azonban végzetes
baleset történik és Katja a STASI fogságába kerül. Andreas, Katja és fiuk, Sven hányatott sorsán
keresztül egy országról, egy fizikailag és ideológiailag kettészakított népről, az európai történelem
egy meghatározó időszakáról kapunk monumentális és megkapó összképet.

A bukás – Hitler utolsó napjai (2004)
DVD 212
Rend.: Oliver Hirschbiegel
Szereplők: Bruno Ganz, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes. Időtartam: 150 perc
Berlin, 1945 április. Egy nép a bukására vár. A főváros utcáin kegyetlen harcok folynak.
Hitler hűséges tábornokaival és néhány hívével elsáncolta magát a vezetőségi bunkerben.
A Birodalom helyzete a Vörös Hadsereg előrenyomulásával egyre reménytelenebbé válik. A
folyamatos bombázások állandó rettegésben és életveszélyben tartják a város elkeseredett
lakosságát. Miközben az utcákon kétségbeesés tombol, Hitler a Harmadik Birodalom teljes
pusztulását a bunker falai között éli át. Jóllehet Berlint már lehetetlen tartani, a Führer mégis
tiltakozik a búvóhely elhagyása ellen a színpadon akar lenni, amikor legördül a függöny.

Csak az a foci! (2003)
DVD 456
Rend.: Joachim Masannek
Szereplők: Jimi Ochsenknecht, Wilson Ochsenknecht, Constantin Gastmann.
Időtartam: 86 perc
A sulinak vége, és van egy csapat gyerek. Kiskamaszok. Ebből csak egy következik: gyerünk ki,
focizni! A kölykök meg vannak győződve, hogy ők a helyi menők, és ez tényleg így van, amíg
egyrészt el nem ered az eső, másrészt meg ugye ott vannak az ősök. És amikor meg végre kisüt,
megjelennek a nagyobb fiúk, akik nemcsak öregebbek, nagyobbak, és erősebbek, de ráadásul
gonoszak is! A mi kis hőseink persze rettenthetetlenek, kihívják a nagyfiúkat, hogy a meccs
eldöntse, kié is a focipálya. Willyt, aki annak idején profi futballista volt, bár ez nem látszik rajta,
megfűzik, hogy legyen az edzőjük, és lássunk csodát.

Drezda. A pokol napjai (2006)
DVD 806/1-2
Rend.: Roland Suso Richter
Szereplők: John Light, Felicitas Woll, Benjamin Sadler. Időtartam: 177 perc
1945 januárja. Anna Mauth a külvárosi kórházában dolgozik ápolónőként, és éppen eljegyzésére
készül az intézet egyik vezető orvosával. Apja, aki szintén orvos, morfiummal üzletel, hogy
családját Svájcba tudja menekíteni. A kórház közelében egy angol felségjelű Lancester bombázó
zuhan le, az egyetlen túlélő a súlyos sérüléseket szerzett pilóta, aki a kórház pincéjében rejtőzik el
a németek elől. Amikor Anna rátalál, német katonaszökevénynek hiszi, és mindent megtesz a
gyógyulása érdekében. Hamarosan egymásba szeretnek. Az eljegyzést követően a család rögtön
elutazna Svájcba, de semmi sem alakul a terv szerint: megjelenik az angol pilóta német
egyenruhában, de ekkor már az angol bombázók Drezda fölött repülnek és megkezdődik a
történelem egyik legrémesebb háborús akciója.

Égbőlpottyant Mikulás (2011)
DVD 4501
Rend.: Oliver. Dieckmann
Szereplők: Alexander Scheer, Noah Kraus, Mercedes Jadea Diaz. Időtartam:
107 perc
Egy bajor kisvárosban egymás szomszédságában él Ben és Charlotte. Mindketten nehéz időket
élnek át, Ben édesapja elvesztette munkáját, a kislány pedig azért szomorú, mert éppen egy éve,
hogy édesapja elhagyta őt és édesanyját. Közeleg a Karácsony és Niklas Julebukknak, az utolsó
igazi Mikulásnak szokásos teendői mellett mással is meg kell küzdenie: Waldemar Wichteltod a
hatalmas Diótörők segítségével átvette a hatalmat Karácsonyföldén, és az ajándékozás örömét
üzletté akarja változtatni. Waldemar arra kényszeríti a szülőket, hogy fizessenek az ajándékokért,
miközben megtiltja az angyaloknak, hogy begyűjtsék a gyerekek Mikulásnak írott leveleit és a
koboldoknak, hogy elkészítsék a varázslatos játékokat. Azonban Julebukk, a két, mindig civakodó
kobolddal, és a két hűséges angyallal, együtt megszökik, hogy megmentse a Karácsony szellemét.

Egy mukkot se! (2004)
Rend.: Marcus Mittermeier

DVD 3433

Szereplők: Jan Henrik Stahlberg, Fritz Roth, Wanda Perdelvitz. Időtartam: 92 perc
Bár úgy tűnik, a világot leginkább az olyan globális problémák sújtják, mint a terrorizmus vagy a
környezetszennyezés káros hatásai, a hétköznapokban a kisebb gondok (a felelőtlen gyorshajtók,
a zsebtolvajok, az utcán szemetelők vagy éppen a mutogatós perverzek) tűnnek sokszor
bosszantóbbnak. Így gondolja ezt a Berlinben élő Mux is, és elhatározza, hogy tesz is mindez
ellen. Elkapja, megszégyeníti, sőt erkölcsi kioktatásban részesíti a szabálysértőket, így próbálva
jobbítani a város életét. Az üzlet pedig beindul, olyannyira, hogy Mux még segítőt is kénytelen
felvenni, hogy legyen, aki dokumentálja világjobbító tetteit okulásként mindenki számára. Amikor
azonban Mux már a gyilkosságtól sem riad vissza, tevékenysége más színezetet kap.

Emil és a detektívek (2001)
DVD 2266
Rend.: Franziska Buch
Szereplők: Tobias Retzlaff, Anja Sommavilla, Jürgen Vogel. Időtartam: 107
perc
A 12 éves Emil Tischbein egy keletnémet városkában él apjával. A tanár papa hosszú ideje
munkanélküli, ám végül porszívóügynökként el tud helyezkedni. Az idősebb Tischbein
autóbalesetet szenved. Amíg apja kórházban fekszik, Emil két hetet tölt Berlinben kedvenc tanára
húgánál. A hölgy protestáns lelkész, és fiával, Gustavval egy bérházban lakik. A Berlin felé tartó
vonaton Emil megismerkedik Max Grundeisz-szel, aki felajánlja segítségét. Miközben a fiút
elnyomja az álom, a férfi ellopja tőle az 1500 márkáját. Emil fél Berlinen keresztül üldözi a tolvajt.
Végül a Kalapocska nevű lány által vezetett utcagyerekbanda segít neki.

Fák jú tanár úr (2013)
DVD 4333, DVD 4837
Rend.: Bora Dagtekin
Szereplők: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann. Időtartam: 113
perc
Zekit lesittelik ugyan, de a szajré megvárja. A baj csak az, hogy a területen közben felépült egy
iskola tornaterme. Nincs más választása, tanárnak áll, és igyekszik megtalálni a módját, hogy a
pénz a suli alapból újra a zsebébe vándoroljon. Arra azonban nem számított, hogy az osztályával
ennyire meggyűlik a baja. Zeki önzése és már-már kifinomult bunkósága sajátságos
gyereknevelési
megoldásokat
eredményez.
Rekeszizom
próbáló
munka
lesz.

Fák jú tanár úr 2. (2015)
DVD 4724
Rend.: Bora Dagtekin
Szereplők: Elyas M'Barek, Jella Haase, Karoline Herfurth. Időtartam: 110 perc
Zeki Müller lett a suli sztárja, új hivatása iránt érzett lelkesedéséből azonban veszíteni kezd.
Ráadásul az ambiciózus igazgatónő a fejébe vette, hogy elhalássza a rivális elit iskola orra elől a
Thaiföldi partneriskola-programot, hogy ezzel turbózza fel a lezüllött Goethe-t, így az Oktatási
Minisztérium őket választhatja ki új országos kampányához. Természetesen mindenki hozzá
megszokott formáját az első külföldi útjuk során is, és ha nem lenne elég Zekinek az állandó tanárdiák háború, még a sznob konkurencia nagyképű tanárával is fel kell vennie a harcot.

Fák jú tanár úr 3. (2017)
DVD 5811
Rend.: Bora Dagtekin
Szereplők: Elyas M'Barek, Jella Haase, Sandra Hueller. Időtartam: 115 perc
Új tanév - új problémák. Zeki Miller pedig megint egy stresszes év elé néz a Göthe
középiskolában. A pályaválasztási tanácsadó finoman szólva sem kecsegteti fényes jövővel a
káosz osztály egyetlen tagját sem, ezért Chantal, Danger, Burak és Zeynep teljesen letörnek. Mivel
csalódottságukban még több bajt kevernek, Zekiből előtör az igazi tanár, és elhatározza, hogy
gatyába rázza a srácokat, és átrugdossa őket az érettségin. Vajon Miller tanár úr most milyen
újfajta módszereket vet be diákjai megzabolására?

Fülenincs nyúl (2007)
DVD 2228
Rend.: Till Schweiger
Szereplők: Till Schweiger, Nora Tschirner, Matthias Schweighöfer. Időtartam:
112 perc
Ludo lesifotós, cimborájával fáradhatatlanul keresik a sztárok, sztárocskák és celebek nagy vagy
rossz pillanatait. Néha még maga is elhiszi a fotók mellé tálalt történeteit, ám egyszer pórul jár. Egy
áldozata feljelenti. Felfüggesztettel 300 órányi szociális munkát varrnak rá egy óvodában. E helyütt
Ludo elanyátlanodik, ez már Anna, a talpraesett óvónő terepe, ki már gyerekkora óta utálja Ludót,
így mindent pillanatot megragad, hogy törlesszen akkori sérelméért. Végül, számtalan nevettető
kaland után, Ludo is belátja, hogy a pletykarovaton túl is van élet, s méghozzá milyen szép!

Go Trabi go (1990)
DVD 1307
Rend.: Peter Timm
Szereplők: Wolfgang Stumph, Claudia Schmutzler, Maria Gruber. Időtartam: 92
perc
A Lipcse közelében élő Struutz család elhatározza, hogy utazni mennek új szerzeményükkel: a
Trabanttal. Örömük határtalan, végre eljött az éves szabadság ideje! Irány az aranyló Nyugat,
Itália. A történet főszereplője a világoskék Trabant, mellyel Velence felé szágulda(ná)nak. Az apa,
Udo örökös szlogenje, melyet a Trabant csomagtartójára fest: "Nápolyt látni és meghalni!" No
persze odáig még hosszú az út, ami Trabival meg különösen végzetes.

Go Trabi go 2. (1992)
DVD 1308
Rend.: Wolfgang Büld, Reinhard Klooss
Szereplők: Wolfgang Stumph, Claudia Schmutzler, Rolf Zacher. Időtartam: 93
perc
A Struutz család a berlini fal leomlása után visszatérve a vakációról, megdöbbenve tapasztalja:
otthonukat porig rombolták, hogy helyén egy golfpályát építsenek. A baj nem jár egyedül; kiderül,
hogy Udo örökölt egy csőd szélén álló kerti törpe gyárat és még a korrupt polgármester is üldözőbe
veszi Udo feleségét. A megoldást a kétes befolyású magával ragadó személyiségű Charlie
személyében látják, aki életfilozófiáját régi western rock számokból és a Zen minimális
felfogásából meríti.

Good bye Lenin! (2002)
DVD 205
Rend.: Wolfgang Becker
Szereplők: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova. Időtartam: 118 perc
1989 ősze, az NDK összeomlása visszafordíthatatlan. Alexet egy tüntetésen letartóztatják, az
édesanyja szívrohamot kap és kómába esik. Ebben az öntudatlan állapotban tölti azt az időt,
amely során ledől a berlini fal és egyesül a két Németország. 1990 nyarán az asszony magához
tér a kómából. Az orvosok szerint még a legapróbb sokk is végzetes lehet számára, ezért Alex
elhatározza, hogy nem árulja el, mi történt a külvilágban. A lakásban, a négy fal között megpróbálja
újrateremteni a szocializmust, hogy a mama még csak ne is sejtse, hogy odakint már a
kapitalizmus tombol. De mit tehet Alex, ha a feladat egyre nehezebb. Ha a keletnémet termékek
mindinkább eltűnnek a boltokból? Ha a szemben lévő ház falán Coca-Cola plakát jelenik meg?

Hotzenplotz, a rabló (2006)
DVD 816
Rend.: Gernot Roll
Szereplők: Armin Rohde, Martin Stührk, Manuel Steitz. Időtartam: 90 perc
"Mindent ellopok, ami megtetszik, ezért ismer mindenki" - így dicsekszik Hotzenplotz, aki a környék
leghírhedtebb rablója. Ha egy alkalommal nem Nagyi értékes éneklő kávédarálóját lopja el, akkor
Kasperl és barátja, Seppel nem indul el keresésére, és nem cserélik ki sapkájukat, hogy
felismerhetetlenek legyenek... És akkor Dimpfelmoser, a csendőr, Frau Schlotterbeck, a jósnő és
Wasti, a krokokutya sem találkoztak volna soha egymással. Ráadásul a gyönyörű Amaryllis tündér
csúf békaként senyvedhetett volna a gonosz varázsló pincéjében az idők végezetéig. A végén
mindenki elnyeri méltó jutalmát: ki egy miniatűr kastélyt, ki egy homokkal hajtott hintót, és Nagyi is
visszakapja kávédarálóját.

Isten hozott Németországban (2016)
DVD 5385
Rend.: Simon Verhoeven
Szereplők: Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Fitz. Időtartam: 112
perc
Angelika nemrég vonult nyugdíjba, de ahelyett, hogy élvezné a gondtalan mindennapokat, különös
ötlete támad. Úgy dönt – férje kérésének ellenére – hogy befogad a családba egy menekültet.
Miután Diallo, a fiatal nigériai férfi beköltözik a Hartmann családhoz, a nyugodt hétköznapoknak
vége. Na nem azért, mert egy bajkeverő, ő csupán igyekszik megismerni az új kulturális közeget,
amibe belecsöppent, a probléma sokkal inkább a befogadó oldallal van. A férj és a gyerekek nem
látják szívesen az idegent otthonukban, ám hamar rájönnek, hogy nem is különböznek olyan sok
mindenben, és sokat tanulhatnak egymástól.

Kebab kapcsolat (2005)
DVD 429
Rend.: Anno Saul
Szereplők: Emanuel Bettencourt, Numan Acar, Nora Tschirner. Időtartam: 91
perc
Ibo, a Hamburgban élő török emigráns család ifjú reménysége. A filmrendezői babérokra áhítozó
fiatalember egyelőre csak egy reklámfilmet rendezett még, azt is bácsikája gyorsétterme részére.
Ám a merész hangvételű film nagy sikert arat a környék mozijaiban. Ibo két dologba szerelmes
igazán: barátnőjébe, a Shakespeare színésznőként befutni vágyó Titzibe és a kung fu-ba; minden
álma, hogy Bruce Lee önkéntes apostolaként megrendezze a filmtörténet első német kung fu
moziját. Ám nemsokár Ibo élete a feje tetejére áll, és a helyzetét csak nehezíti, hogy a
szomszédos, rivális görög étterem tulajdonosa szintén vele akar reklámfilmet rendeztetni.

A két Lotti (1994)
DVD 4247
Rend.: Joseph Vilsmaier
Szereplők: Fritzi Eichhorn, Floriane Eichhorn, Heiner Lauterbach. Időtartam: 94
perc (Családi filmtár)
Egy nyári táborban két kislány azzal szembesül, hogy úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás.
Kiderítik, hogy még csecsemő korukban választották külön őket szüleik. Egyikük édesapjuknál,
míg a másik édesanyjuknál maradt, ám ők sosem meséltek nekik arról, hogy létezik egy
ikertestvérük. Charlie és Louise elhatározza, hogy többé semmi sem választhatja el őket, és
ravasz tervet eszelnek ki: a másik szerepébe bújva próbálják meg a családot ismét egyesíteni.

Kincses sziget (2007)
DVD 1646
Rend.: Hansjörg. Thurn
Szereplők: Tobias Moretti, Francois Goeske, Diane Willems. Időtartam: 184
perc
Az 1700-as évek vége felé járunk. Egy nyomorúságos fogadóban, Blackhill öbölben megölik
Flintet, a hírhedt kalózkapitányt. A hulla zsebében a fogadós fia, Jim egy térképet talál. A kopott
papiros egy szigetet ábrázol, ahol a kalózok felhalmozták mesés kincseiket. Jim tudja: a térkép
nagy lehetőség, hogy kitörjön a nyomorból. Hamarosan útra is kel, hogy meglelje a kalózok
aranyát. Azonban nem ő az egyetlen, aki vállalja a kalandos utazást. A sokat próbált, féllábú, Long
John Silver folytonos fenyegetést jelen Jim számára, mégis sokszor menti meg a fiút a bajban.
Flint lánya sem hajlandó lemondani örökségéről, és matróznak öltözve beáll a kincskereső
tengerészek közé.

A kis Muck története (1953)
DVD 981
Rend.: W. Standte
Szereplők: Thomas Schmidt, Johannes Maus, Friedrich Richter. Időtartam: 96
perc
Egy keleti kisváros utcáján a gyerekek vad hajszával üldöznek, csúfolnak egy púpos öregembert.
Muck egy fazekasműhelybe menekül előlük. Mikor a gyerekek utolérik, az öreg becsukja az ajtót,
felül a díszes cserépedényekkel megrakott polcra, és elmeséli kalandos élete szomorú történetét.
A Kis Muck szegény, árva gyermek volt, aki egy öregasszonytól csodálatos erővel bíró papucsot
és
botot
szerzett,
és
ezek
birtokában
különleges
kalandokba
keveredett.

A kísérlet (2001)
DVD 5418
Rend.: Oliver Hirschbiegel
Szereplők: Moritz Bleibtreu, Christian Berkel, Oliver Stokowski. Időtartam: 114
perc
A kutatólaborban egy valódi börtönt modelleznek, cellákkal, rácsokkal és megfigyelő kamerákkal
felszerelve. Két héten keresztül 20 férfi játssza el a börtönőrök és a rabok szerepét, miközben a
tudósok az agresszív viselkedést vizsgálják. A rabok el vannak zárva, és látszólag enyhe
megkötések vonatkoznak rájuk, az őrök pedig azt az utasítást kapják, hogy fizikai erőszak nélkül
próbáljanak meg rendet tartani. A résztvevők közül bárki bármikor kiléphet, de a szereplőknek
fizetett díjat ebben az esetben nem veheti fel. Az első napokban a két csoport közötti hangulat
inkább csak bizonytalan, de ahogy telik az idő egyre több valódi konfliktus alakul ki, az őrök pedig
egyre drasztikusabb korlátozásokat vezetnek be a fegyelem megtartása érdekében. Egyre inkább
úgy tűnik, hogy a kísérlet túl jól sikerül. A film alapjául az 1971-es, hírhedt Stanford-i börtönkísérlet
szolgált.

Légihíd (2005)
DVD 1640/1-2
Rend.: Dror Zahavi
Szereplők: Heino Ferch, Ulrich Noethen, Bettina Zimmermann. Időtartam: 186
perc
1945 május 8-án Európában véget ért a II. Világháború. A szovjetek egyik napról a másikra blokád
alá vonták Berlin nyugati részét, lezárva a városba vezető összes szárazföldi és vízi útvonalat.
Sztálin végleg ki akarta söpörni a nyugatiakat Berlinből. Louise Kielberg, aki férjét a háborúban
vesztette el, munkát kap az amerikai hadsereg főhadiszállásán. Philip Turner tábornok közvetlen
munkatársának választja. A berlini légihíd terve grandiózus és szinte lehetetlen: C-47-es és C-54es gépekkel napi 5.000 tonna élelmiszert és egyéb szállítmányt kell légi úton eljuttatni a lezárt
városba, mindezt 3 percenkénti felszállásokkal, szovjet katonai gépek zavaró manővereitől kísérve.

A legkúlabb nap (2015)
DVD 4962
Rend.: Florian David Fitz
Szereplők: Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Alexandra Maria Lara.
Időtartam: 109 perc
Egy dolog közös a fura és túlzottan is ambiciózus zongorista Andiban és a laza és könnyelmű
Bennóban: mindkettőt halálos betegséggel diagnosztizáltak. Mivel úgy látszik, nem sok idejük van
hátra, Benno meggyőzi Andit, hogy szökjenek meg a hospice-ből, hogy egy kalandos út során
átéljék életük legjobb napját. Ügyesen pénzt szereznek az útra, nekivágnak Afrikának. A
hipochonder Andinak az utazás kezdete totális rémálom, míg Benno titokban arra készül, hogy
végre az életben szembenézzen múltjával. Számos vidám és szomorú pillanatot élnek meg, hogy
elérjék eredeti céljukat, hogy átéljék a legkúlabb napot.

Lili Marleen (1981)
DVD 3675
Rend.: Rainer Werner Fassbinder
Szereplők: Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini, Mel Ferrer. Időtartam: 116
perc
Zürich, 1938. Ebben a jómódú svájci városban kezdődik annak a dalnak a története, amely
meghódította a világot. A német bárénekesnő, Willie és a gazdag svájci zsidó családból származó
zeneszerző, Robert szerelme rossz csillagzat alatt született. A zsidóüldözések mind nagyobb
méreteket öltenek szerte Európában. Ráadásul Robert apja is ellenzi a kapcsolatukat, és kijárja,
hogy Willie-t Németországba toloncolják. De Willie-nek szerencséje van. Egyik számát, a Lili
Marleent váratlanul leadják a rádióban, és az egyszerű dal fergeteges sikert arat, Willie pedig egy
csapásra sztár lesz.. A náci vezetők rajongó imádattal veszik körül. A lánynak nagyon észnél kell
lennie, hogy kinek enged és kit utasít vissza. Ha hibázik ebben a bonyolult játszmában , szerelme
élete lehet a tét.

Luther (2003)
DVD 1942
Rend.: Eric Till
Szereplők: Joseph Fiennes, Alfred Molina, Jonathan Firth. Időtartam: 121 perc
A film Martin Luther, a XVI. századi keresztény reformáció vezéralakjának életrajza, aki új utakat
nyitott a hit felfedezésében. A történet a szerzetesi fogadalomtételnél kezdődik és végigkíséri
Luther belső küzdelmét a felszentelés utáni vágy és az egyházi hierarchiában uralkodó korrupció
és képmutatás keltette egyre növekvő iszonyodás összeegyeztetése érdekében. Végülis
eretnekséggel vádolják, és szembe kell néznie az éppen hatalmon lévő bíborosokkal és
hercegekkel, miközben arra buzdítja őket, hogy tegyék elérhetővé a Szentírást az egyszerű hívők
számára, valamint az igazságosság és becsületesség útján vezessék az egyházat a hit felé.

Makrancos csajok (2006)
DVD 2264
Rend.: Vivian Naefe
Szereplők: Michelle von Treuberg, Lucie Hollmann, Paula Riemann. Időtartam:
115 perc
Minden kislánynak van egy legjobb barátnője, Sprotte-nek rögtön három is akad! Ők négyen
alkotják a „Makrancos csajok” bandát. Melanie meg van őrülve Robbie Williams-ért, Trude imádja
az olasz ételeket, Frieda a segítőkészségben verhetetlen, Ott van Wilma is, akinek be kell
bizonyítania, hogy méltó arra, hogy a banda tagja legyen. A lányok legnagyobb riválisa egy
fiúbanda: a vezér Fred, mellette a telhetetlen Torte, a jóstehetség Steve és az agresszív Willi. A
két csapatnak össze kell fognia: Sprotte megtudja, hogy nagymamája arra készül, hogy levágja
csirkéit. Egész pontosan Daphne-t, Kokoschka-t és a többieket, akik a lányok kabalaállatai.

A mások élete (2006)
DVD 2541
Rend.: Florian Henckel von Donnersmarck
Szereplők: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck. Időtartam: 133 perc
Kelet-Berlin, 1983 novembere, hat évvel a berlini fal leomlása előtt: az NDK és állambiztonsági
szolgálata még elnyomja a (másként) gondolkodókat, és kíméletlen megfigyelő-besúgó rendszere
mindenkit behálóz. Ennek a gépezetnek tökéletes fogaskereke Gerd Wiesler százados, akit
politikai nyomásra egy sikeres színpadi szerzőre, Georg Dreymanra és élettársára, az ünnepelt
színésznőre Christa-Maria Sielandra állítanak. A rendszerhez vakon hű Wiesler, a mások életét
figyelve hamarosan ráébred saját élete kisszerűségére.

Mengele – Az igazság nyomában (1999)
DVD 1649
Rend.: Roland Suso Richter
Szereplők: Götz George, Kai Weisinger, Karoline Eichhorn. Időtartam: 128
perc
Az auschwitz-birkenaui náci koncentrációs tábor „halálangyala”, Dr. Josef Mengele 87 évesen
visszatér Németországba argentínai rejtekhelyéről, hogy a mai német állam bírósága előtt igazolja
rémtetteit. A fiatal és tehetséges ügyvédet, Peter Rohmot veszi rá, hogy védje őt a perben. De
létezhet-e bármilyen enyhítő körülmény, amely százezrek megnyomorítását és kínhalálát igazolja?
Vajon miért kér ítéletet a háborús bűnös fél évszázad elmúltával? Petert a per kemény próbatétel
elé állítja. Rádöbben, hogy őt magát is személyesen érinti a holokauszt. Ráadásul választania kell:
vagy jó ügyvéd, vagy igaz ember lesz.

Mein Führer. A véresen valódi valóság Adolf Hitlerről (2007)
DVD 2584
Rend.: Dani Levy
Szereplők: Helge Schneider, Ulrich Mühe, Sylvester Groth. Időtartam: 98 perc
A történet a hitleri Németország utolsó napjaiban zajlik és a német népet lelkesítő utolsó,
nagyhatásúnak szánt Hitler-beszéd körül forog, amellyel a mély depresszióba zuhant vezér nem
boldogul. Joseph Goebbels találja meg a megoldást a zsidó színész, Adolf Grünbaum
személyében, aki még a kezdetek kezdetén színpadi tanácsokkal látta el Hitlert. A koncentrációs
táborból előszedett Grünbaum segít előkészíteni a beszédet, közben pedig azon mesterkedik,
hogy meggyilkolja Hitlert. A helyzet pedig csak fokozódik, amikor a borbély véletlenül levágja Hitler
fél bajuszát, aki ettől úgy megdühödik, hogy rekedtre üvölti magát.

Napola. A Führer elitcspata (2004)
DVD 2585
Rend.: Dennis Gansel
Szereplők: Max Riemelt, Tom Schilling, Michael Sachenk. Időtartam: 110 perc
Németország 1942. A Hitler-rezsim politikai és katonai hatalma csúcsán van. A berlini
munkáskörnyékről származó 17 éves Friedrich Weimer kiváló bokszoló. Tehetsége megnyitja
előtte a Birodalom jövendő elitjét képző, politikai oktatási intézmény a Napola Allenstein kapuit.
Friedrich ebben élete nagy lehetőségét látja. Szülei akarata ellenére jelentkezik a neves iskolába.
E számára idegen világban, melyben a nemzeti szocialista képzés és rend uralkodik, kemény
konkurenciaharcra és váratlan bajtársiasságra talál egyszerre. Egy szökött hadifoglyok elleni
szörnyű bevetés és az egyre mélyülő barátsága a csendes és okos Albrecht Steinnel választás elé
állítják Friedrichet.

Négyen a bank ellen (2016)
DVD 5393
Rend.:Wolfgang Petersen
Szereplők: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Bully Herbig.
Időtartam: 94 perc
A boxoló Chrisben, a kiégett színészben, Peterben és a különc reklámszakemberben Maxben
csupán két dolog közös: hosszú évek kemény munkájával gyűjtötték össze megtakarításukat, hogy
szépen lassan, lépésről lépésre megvalósíthassák álmaikat, valamint hogy mindhárman
ugyanabban a bankban tartják a pénzüket. Sajnos azonban a bank igazgatójának kellett egy jó
ürügy, hogy megszabadulhasson a neurotikus zavarban szenvedő befektetési tanácsadójától,
Tobiastól, ezért lenullázta a bankszámlájukat. A három férfi – kiegészülve Tobiasszal – őrült tervet
eszel ki, hogy visszaszerezzék pénzüket: kirabolják a bankot.

A néma forradalom (2018)
DVD 5800
Rend.: Lars Kraume
Szereplők: Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke. Időtartam: 107
perc
Igaz történet egy kelet-német osztályról, amely kiállt a magyar forradalmárok mellett. 1956
októberében pár érettségi előtt álló tinédzser Nyugat-Berlinbe látogat, ahol független
tudósításokkal találkoznak a budapesti eseményekről. Rádöbbennek arra, hogy az otthon hallott
propagandával szemben nem ellenforradalmi zavargások zajlanak Budapesten, és hazatérve
illegális rádióadásokból igyekeznek tájékozódni a magyar eseményekről. Amikor az éterben
bemondják a téves hírt, hogy Puskás áldozatul esett a szovjet intervenciónak, az egész osztály
úgy dönt, hogy az egyik órán egy perc néma csönddel adóznak a magyar mártíroknak. Az eset
felháborodást kelt az iskola vezetésében, a botrány egyre magasabbra jut, hamarosan maga az
oktatási miniszter utazik a helyszínre, hogy a fiatal „ellenforradalmárok” körmére nézzen.

Az orvosdoktor (2013)
DVD 4270
Rend.: Philipp Stölzl
Szereplők: Tom Payne, Stellan Skarsgard, Olivier Martinez. Időtartam: 148
perc
Noah Gordon világhírű regényének filmadaptációja a XI. század orvostudományának sötét
berkeibe kalauzolja nézőit. A film főszereplője Rob J. Cole, a tudásra szomjas medikus, aki
kézrátétellel megérzi, megállapítja a közelgő halált. Ám ez a képesség azokban az időkben
boszorkányságnak minősült, így a fiatal férfi csak úgy menthette meg életét, hogy az arabok közt
zsidónak adta ki magát, s katonaorvosként végigélte az egymás ellen zúduló keleti hatalmak
rettenetes háborúit.

Osceola (1971)
DVD 2488
Rend.: Konrad Petzold
Szereplők: Gojko Mitic, Horst Schulze, Jurie Darie. Időtartam: 104 perc
A gonosz és kizsákmányoló floridai ültetvényes birtokáról egyre több fekete rabszolga szökik át a
szeminola indiánok földjére, melyet a fehérek nem néznek jó szemmel. A törzs egyik vezére,
Osceola megpróbálja megóvni népét a fehérek egyre agresszívabb támadásaitól. Foglyul ejtett
társa kiszabadítása közben véletlenül felgyullad az ültetvényes birtoka, ezzel kezdetét veszi a nagy
leszámolás.

Pumukli. A cirkuszi porondon (2003)
DVD 2265
Rend.: Peter Weissflog
Szereplők: Hans Clarin, Christine Neubauer, Erni Singert. Időtartam: 88 perc
Számos rejtélyes dolog történik Ferdinand Eder házában. A tárgyak mozogni kezdenek, valaki
megeszik egy nagy darab süteményt, és így tovább. Pumukli balszerencséjére beleragad a
ragasztóba, és elveszíti a láthatatlanság képességét. Mr. Edernek nehezére esik, hogy elhiggye,
amit lát, és semmit sem akar kezdeni a kis kobolddal, de nagyon hamar rájön, hogy nem lesz
könnyű megszabadulni tőle. Amikor kiderül, hogy Pumukli láthatatlanná tud válni, két bűvész, Mr.
és Mrs. Magiaro nagyon érdeklődni kezd iránta. Egy ilyen ügyes segítővel igazi varázslatot
hajthatnának végre. Elrabolják Pumuklit és a cirkuszba viszik, de nem számolnak azzal, hogy egy
nehezen kezelhető, igazi kobolddal van dolguk.

A repülő osztály (2003)
DVD 2266
Rend.: Tomy Wigand
Szereplők: Hauke Diekamp, Ulrich Noethen, Piet Klocke. Időtartam: 92 perc
Jonathan csak 12 éves, de már a hatodik iskolába jár. Az utolsó esélye a lipcsei St. Thomas iskola,
amely világhírű fiúkórusáról vált ismertté. Az igazgató, dr. Johann Bökh felveszi őt. Hamar
összebarátkozik a szobatársaival. A fiúk elviszik őt titkos találkozóhelyükre is, egy elhagyott vasúti
kocsiba. Másnap reggel a fiúkórus koncertfelvételre készül a Miklós-templomban, amelyet azonban
megzavarnak a "bejárók", akik mindig ellenségeskednek az internátusbeliekkel. A bejárók
elrabolják Kreuzkammot, és elégetik a kottákat. Nagy hógolyócsata következik. Ám az igazgató
büntetést ró ki rájuk: egy színdarabot kell előadniuk az iskola karácsonyi ünnepségén.

Rudi malac újra száguld (2007)
DVD 1313
Rend.: Peter Timm
Szereplők: Sebastian Koch, Sophie von Kessel, Mauricew Techert. Időtartam:
97 perc
A kilencéves Nickelt édesanyja halála után egyedül neveli édesapja, Thomas. Amikor a fiú egy
iskolai kirándulásról egy futóbajnok malac ükunokájával, Rudival tér haza, Thomas nem túlságosan
boldog. Rudi ugyanis hatalmas felfordulást okoz a lakásban. Ráadásul mindez akkor történik,
amikor Thomas meghívta magához barátnőjét és annak lányát, Felit. Nickelnek nem tetszenek az
új jövevények, és az sem, hogy a felnőttek egy családdá akarják kovácsolni a társaságot.
Megállapodást köt apjával: Ha a két vendég marad, akkor Rudi is maradhat. Amikor már
elviselhetetlennek érzik a helyzetet, Rudival együtt megszöknek otthonról.

A sólyom nyomában (1968)
DVD 2489
Rend.: Gottfried Kolditz
Szereplők: Gojko Mitic, Hannjo Hasse, Barbara Brylska. Időtartam: 110 perc
A 19. század második felében a Fekete hegyekben aranyat találtak, azon a területen, amely egy
szerződés értelmében a dakota indiánokat illette meg. Ezután aranyásók, kereskedők és
kalandorok lepték el a környéket. Tanglewood városa vált Sólyom harcosainak és a fehér
felfedezők csatájának helyszínéül. Bátorság és cselek sokasága kellett ahhoz, hogy Sólyom
harcosainak sikerüljön kiszabadítani az indián vezért, Szürke Medvét, legyőzzék a fehér emberek
seregét és újraegyesítsék a szétszóródott törzset.

Sophie Scholl - Aki szembeszállt Hitlerrel (2004)
DVD 463
Rend.: Marc Rothemund
Szereplők: Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Gerald Alexander Held. Időtartam:
116 perc
Fehér rózsa volt a szimbóluma annak az ellenállási szervezetnek, amelyben néhány müncheni
egyetemista a Náci rezsim ellen harcolt. Az 1943-ban játszódó film a nemzetiszocializmus ellen
küzdő testvérpár Sophie és Hans Scholl a Fehér Rózsa vezetőinek utolsó napjait mutatja be. Egyik
akciójuk során a Gestapo foglyaivá válnak. Bebörtönzésük és a napokig tartó kihallgatás során
Sophie-nak sikerül átvernie a vallató tisztet, ám Hans megtörik a tortúra alatt, és mindent bevall.
Sophie-nak be kell ismernie elveit, de ugyanakkor védenie is kell a csoport többi tagját. Február
22-én a Scholl testvéreket és első számú segítőjüket hazaárulás vádjával halálra ítélik.

Soul Kitchen (2009)
DVD 3248
Rend.: Fatih Akin
Szereplők: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel. Időtartam: 96 perc
A kocsmatulajdonos Zinos-t balszerencsék sorozata sújtja: barátnője Kínába megy dolgozni,
porckorongsérve lesz és lassacskán törzsvendégei is faképnél hagyják. Mindennek tetejébe
megjelenik börtönből frissen szabadult testvére, akinek segítségre van szüksége, és egy
akadékoskodó adóellenőr is. Zinos minden erejével azon van, hogy Németországot és minden
gondját hátrahagyva kövesse barátnőjét Shanghaiba, ám közben a Soul Kitchen a remek ételek és
hangulatos zenéknek köszönhetően egyre népszerűbbé válik.

Stauffenberg – A Valkür hadművelet (2004)
DVD 3782
Rend.: Jo Baier
Szereplők: Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Hardy Krüger jr. Időtartam: 92 perc
1944 július 20-án bomba robbant Adolf Hitler főhadiszállásán, alig két méterre a Führertől és a
Wehrmacht legfontosabb vezetőitől. Ezzel életbe lépett a Valkür Hadművelet, amellyel vezérkari
tisztek egy csoportja átvette volna a hatalmat. Az összeesküvés élén Claus von Stauffenberg
ezredes állt, aki személyesen helyezte el a bombát a főhadiszálláson. Az általa vezetett ellenállási
mozgalom megbukott, és az ezt követő megtorló akciókban több mint 5.000 embert tartóztattak le
és 200-at ki is végeztek.

Tecumseh (1972)
DVD 2492
Rend.: Hans Kratzert
Szereplők: Gojko Mitic, Annekathrin Bürger, Rolf Römer. Időtartam: 102 perc
Indiana, 1805 körül. Két emberöltő óta léptek a sápadtarcúak az indiánok földjére, és nem hagynak
maguk után mást csak füstöt és hamut. A helyi bíró erőszakkal próbál meg földekhez jutni: leitatja,
majd legyilkolja a szomszédos indián falu teljes lakosságát, csak a törzsfőnököt hagyja életben hírmondónak. Az események elfajulása miatt Tecumsehnek, a fiatal rézbőrűnek rá kell ébrednie,
hogy hiába próbált meg beilleszkedni a fehérek közé, a hosszú kések még mindig azon a
véleményen vannak, hogy "a halott indián a jó indián". Tecumseh megpróbálja a különböző indián
törzsek közötti ellentéteket felszámolni, és összefogásra bírni őket, hogy együtt vegyék fel a harcot
a gyarmatosító fehérek ellen.

A tengeralattjáró. Rendezői változat (1981)
DVD 751/1-2
Rend.: Wolfgang Peterson
Szereplők: Jürgen Pochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wennemann.
Időtartam: 200 perc
A film német szemszögből próbálja bemutatni a háború emberi oldalát, és képes hősöket avatni
anélkül, hogy az eszmét, amelyért harcoltak bármilyen szinten is elfogadhatónak mutatná be. Itt
valódi embereket látunk, akiknek sorsa segít megérteni, hogy volt képes a német katonai gépezet
nem csak a fél világot, de a világ egyik legfejlettebb kultúrájával rendelkező népét is maga alá
temetni. A tengeralattjáró – amely a klausztrofóbia ódájának is tekinthető.

Tornádó (2006)
DVD 1604/1-2
Rend.: Andreas Linke
Szereplők: Matthias Koeberlin , Mina Tander, Lisa Martinek. Időtartam: 172
perc
Jan Berger, a fiatal német meteorológus évekig testközelből tanulmányozta a tornádókat az
Egyesült Államokban. Ő már a gyakorlatból tudja azt, amit német tudóskollégái még puszta
elméletnek tekintenek: a globális felmelegedés a vártnál drámaibb katasztrófákhoz vezet. Berlinbe
hazatérve Jant a repülőtéren rekkenő hőség fogadja. Arra következtet, hogy a metropoliszt
pusztító forgószél fenyegeti, és a számítások alá is támasztják feltevését. Hiába figyelmezteti
azonban a hatóságokat. A többi meteorológus vaklármának tekinti Jan szavait.

Trója - az elveszett város nyomában (2007)
DVD 1642/1-2
Rend.: Dror Zahavi
Szereplők: Heino Ferch, Melanie Doutey, Kostja Ullmann. Időtartam: 181 perc
Heinrich Schliemann minden vagyonát feláldozza, hogy megvalósítsa kisfiú kori álmát és feltárja
Trója városát, melyet Homérosz az Iliászban megénekelt. Feltett szándéka például, hogy Tróját
egy Helénához hasonlatos görög asszonnyal az oldalán fogja meghódítani, és mit sem törődik
azzal, hogy a kiszemelt lány nem osztja romok iránti lelkesedését. Hektor és Akhillesz nyomában
járva a párnak rengeteg akadállyal kell szembenéznie: fegyveres banditák, gyilkos járvány,
balesetek és alattomos tudós kollégák nehezítik amúgy is kalandos vállalkozásukat. Ám
Schliemann görög eszményeihez hasonlóan leleményes és erős is. Fáradozásait nagyobb siker
koronázza, mint valaha is remélni merte.

Ulzana (1974)
DVD 2491
Rend.: Gottfried Kolditz
Szereplők: Gojko Mitic, Renate Blume, Rolf Hoppe. Időtartam: 91 perc
Több évig tartó háborúskodás után látszólag béke és nyugalom honol az apacsok földjén. A
hasznuktól elesett kereskedők bosszút állnak a katonaság segítségével a békésen gazdálkodó
apacsokon. A törzsfőnök, Ulzana felveszi a harcot a támadókkal szemben, felcsillantva ezzel a
túlélés reményét a népe számára.. Ő maga nagy árat fizet a lázadásért.

Who am I : egy rendszer sincs biztonságban (2014)
DVD 5110
Rend.: Baran bo Odar
Szereplők: Tom Schilling, Elyas M'Barek, Wotan Wilke Möhring. Időtartam: 105
perc
Benjamin egy átlagos fiatal, átlagos élettel, akinek a hétköznapjait egy nap fenekestül fogja
felfordítani az öntörvényű Max. A magányos tinédzser egyszeriben társaságra talál, ráadásul
kettejüket összeköti egy közös szenvedély: a hackelés. Max barátaival közösen létrehozzák hacker
csapatukat, a Clay-t. A csapat briliáns módon tör fel biztonságosnak hitt rendszereket, és első
sikereik után egyre nagyobb kihívásokat állítanak maguk elé. Életében először Benjamin is hiszi
magát valakinek, olyan embernek, akinek hatalma van, és tiszteletet vív ki tetteivel. A
szórakozásként indult hackercsoport tevékenysége azonban hamarosan halálos játszmába fordul,
amikor a német titkosrendőrség és az Interpol is nyomozni kezd tevékenységük ellen, és körözni
kezdik a felforgató hackereket.

Woyzeck (1976)
DVD 1015
Rend.: Werner Herzog
Szereplők: Klaus Kinski, Irm Hermann, Eva Mattes. Időtartam: 80 perc
Woyzeck közkatona egy kisvárosi garnizonban szolgál. Vadházasságban él egy Marie nevû
lánnyal, van egy közös gyermekük. Napi megaláztatások érik kapitányától és az ezredorvostól, aki
ártatlannak tûnõ kísérleteket végez rajta. Amikor még Marie is megcsalja az ezreddobossal,
Woyzeck fellázad.

