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Sorozatok 
 

 

 
Agymenők : a teljes első évad (2007-2008)                                            DVD 4929/1-3   
Rend.: Mark Cendrowski 
Szereplők: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco. Időtartam: 340 perc 
 
A két fizikus, Leonard és Sheldon a fekete lyukak legyőzhetetlen gravitációs erejétől kezdve az 
atomok bonyolult struktúrájáig mindenről bámulatos tudással rendelkeznek. Ám ha az atomok 
történetesen egy nő alkotórészei, mindkettejüknél megáll a tudomány. Amikor pedig Penny, aki 
nagyon is nő, és épp a megfelelő helyeken van atomokkal bőségesen ellátva, beköltözik a 
szemközti lakásba, Leonard és Sheldon univerzuma úgy kezd tágulni, ahogy sosem képzelték 
volna. 

 

 

 
Bakelit : a teljes első évad (2016)                                                             DVD 4939/1-4    
Rend.: Martin Scorsese [et al.] 
Szereplők: Bobby Cannavale, Paul Ben-Victor, P. J. Byrne. Időtartam: 588 perc 
 
A Bakelit feltárja az 1970-es évek drogokkal és szexszel átitatott zenei üzleti világát. A sorozat 
szédítő utazásra invitál Amerika zenei térképén a punk, a diszkó és a hip-hop hajnalán, főhőse 
Richie Finestra, a New York-i zenei producer, aki úgy próbál meg életet lehelni kiadójába, hogy 
magánélete se hulljon darabjaira. 

 
 

 

 
Chuck. A teljes első évad (2007-2008)                                           DVD 2794/1-4    
Rend.: McG [et al.] 
Szereplők: Zachary Levi, Yvonne Strahovski, Joshua Gomez. Időtartam: 533 
perc 
   Epizódok:  

 
A BuyMore üzletlánc számítógép-gurujának, Chuck Bartowskinak valami az agyára ment. Ami nem 
rossz dolog. Mert amióta akaratlanul lopott kormányzati titkokat töltött le a kobakjába, az élete 
csupa akció, izgalom, és még egy menő titkos ügynök barátnője is lett. Ami azért nem csak jó 
dolog: Chuck a hét minden napján, a nap minden percében veszélyben van. 

 

 

 
Csengetett, Mylord? Első évad (1988)                                         DVD 1917/1-2     
Rend.: David Croft 
Szereplők: Paul Shane, Jeffrey Holland, Su Pollard. Időtartam:6*50 perc  
 
Az I. világháborúban Alfréd és James közkatonák egy elesett tisztre akadtak a fronton.  Alfréd egy 
csepp részvét nélkül fosztogatni kezdi a halottnak hitt embert. Azonban a lövészárokban kiderül, a 
tiszt még él; így némi jutalom reményében a két cimbora becipeli a magatehetetlen embert a 
frontkórházba. Kiderül, az illető nem más, mint a tiszteletre méltó Teddy Meldrum. A magához tért 
Teddy megköszöni életét a két katonának, és hangsúlyozza, egy életre adósuk maradt. Tíz évvel 
később Teddy ígéretéhez híven alkalmazza Jamest a bátyja háztartásának vezetésére. Amikor 
Alfréd is feladja cirkuszi karrierjét, hogy szolgáló legyen a Meldrum házban, teljes lesz a csapat, 
hogy bepillanthassunk a gazdag angol család és alkalmazottjainak komikus hétköznapjaiba.  



 

 
Csengetett, Mylord? Második évad (1988)                                 DVD 1918/1-2      
Rend.: David Croft 
Szereplők: Paul Shane, Jeffrey Holland, Su Pollard. Időtartam:6*50 perc  
 
Tíz évvel az I. világháború után, az egykori két bajtárs, Alf Stokes és James Twelvetrees újra 
találkoznak az arisztokrata Lord Meldrum házában, ahol komornyikként vállalnak munkát. Nem kell 
sok idő ahhoz, hogy James rájöjjön, Alf nem sokat változott a háborús idők óta – még mindig 
képes bárkit és bármit eladni egy lyukas fityingért. Ivy szívében szerelmes bimbók nyiladoznak 
James iránt, a tiszteletre méltó Teddy Meldrum pedig kétségbeesetten próbál kitérni a Madge 
Cartwright személyében fenyegető házasság elől.  

 

 
Csengetett, Mylord? Harmadik évad (1991)                                DVD 1919/1-2    
Rend.: Roy Gould 
Szereplők: Paul Shane, Jeffrey Holland, Su Pollard. Időtartam:8*50 perc  
 
Meddig bír a becsületes James felülemelkedni volt bajtársa, a főkomornyik fondorlatos ügyletein? 
Még több mulatságos jelenet, még több romantika és svindli a Meldrum-ház alsó és felső szintjein. 
Úgy az arisztokraták, mint a háztartási alkalmazottak megtesznek mindent, hogy a legtöbbet 
kihozzák magukból, egymásból és azokból a pajkos 20-as évekből. Miss Poppy szerelmes, Miss 
Cissy politizál, Alf próbálja megfőzni Mrs. Liptont, míg Mrs Lipton az ebédet próbálja megfőzni, 
szegény Mabel pedig “az idejét se tudja már, hogy mikor…”  

 

 

 
Csengetett, Mylord? Negyedik évad (1993)                                DVD 1920/1-2    
Rend.: Roy Gould 
Szereplők: Paul Shane, Jeffrey Holland, Su Pollard. Időtartam:8*50 perc  
    
A ház lakóit összetartó régi hűség fakulni látszik a sok cselszövés és svindli közepette, ami az 
épület minden szintjén eluralkodott. Vajon mennyi ideig fog még tartani az aranykor a Meldrum 
házban? Kell-e Lady Agathának végső döntést hozni Ralph és George között? Le tudja-e 
csillapítani Teddy féktelen libidóját egy távol-keleti utazás? Rájön-e végül James arra, ami rajta 
kívül mindenki másnak a napnál is világosabb?  

 

 

 
Csernobil : ötrészes minisorozat (2019)                                               DVD 5919/1-2    
Rend.: Johan Renck 
Szererplők: Jared Harris, Stellan Skarsgard, Emily Watson. Időtartam: 309 
perc 
A minisorozat történelem legsúlyosabb, emberi vétség által okozott katasztrófájának nagyhatású, 
kendőzetlen történetét meséli el. 1986-ban a Szovjetunióban található Csernobili Atomerőművet 
nagy erejű robbanás rázta meg, amely nem csupán Belorussziát, Oroszországot és Ukrajnát 
borította be radioaktív anyaggal, de még Skandináviába és a Nyugat-Európába is jutott belőle. Az 
éjszaka történő detonáció pillanatától kezdve az azt követő napok, hetek és hónapok súlyos 
emberáldozataival járó káoszát bemutatva a Csernobil magával ragadó emberi történeteket vázol 
fel a bátorságról és az áldozathozatalról, melyeket átjár az a sokkoló felismerés, hogy 
mindeközben a kormány nem csupán bűnbakokat keres, de még a katasztrófa súlyosságát is el 
akarja bagatellizálni. 

 

 
Csillagközi romboló. 1. évad (2004-2005)                                      DVD 2745/1-4  
Rend.: Michael Rymer [et al.] 
Szereplők: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Allan Kroeker. Időtartam: 
546 perc 
    
A cylonok birodalmával vívott százéves háború során az emberiség 12 kolóniája majdnem teljesen 
elpusztult. A túlélők Rolin elnök és Adama parancsnok vezetésével nekivágnak, hogy megtalálják a 
Föld nevű mitikus bolygót. Azt azonban nem tudják, hogy ellenségeik nem mindig felismerhetők: a 
cylonok már emberi alakot is tudnak felvenni. 
 

 



 

 
Csillagközi romboló. 2. évad (2005-2006)                                      DVD 2746/1-6    
Rend.: Michael Rymer [et al.] 
Szereplők: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Allan Kroeker. Időtartam: 
944 perc 
    
Még mindig dúl az emberiség megmentéséért vívott küzdelem. Még akkor is, amikor polgárháború 
fenyeget Roslin elnök és Adama parancsnok hívei között. 

 

 

 
Csillagközi romboló. A terv (2009)                                                     DVD 2917    
Rend.: Edward James Olmos 
Szereplők: Edward James Olmos, Dean Stockwell, Michael Trucco. Időtartam: 
107 perc 
 
A Cylonokat azért hozták létre, hogy az emberek robotsegítői legyenek, de fellázadtak ellenünk, 
rengeteget tanultak és fejlődtek, most pedig úgy néznek ki, mint mi. A tervük egyszerű: elpusztítani 
azt a fajt, amely rabszolgaságba taszította őket. De mikor pusztító támadásuk után maradnak 
túlélők, a Cylonoknak improvizálniuk kell. A Csillagközi Romboló: A terv két nagyhatalmú Cylon 
vezetőről szól, akik ugyan külön utakon járnak, de a céljuk ugyanaz: befejezni a feladatot. 

 

 

 
Doktor House. A teljes első évad (2004-2005)                              DVD 2750/1-6   
Rend.: Deran Sarafian [et al.] 
Szereplők: Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Robert Sean Leonard. Időtartam: 924 
perc 
    
Dr. Gregory House zord külseje nem takar érző belsőt. Morgós, zsémbes, cinikus, arrogáns és 
kiállhatatlan. A betegek réme – kivéve, ha nem csevegni akarnak vele, hanem meg akarnak 
gyógyulni. A smirgli simaságú modorral megáldott doki igazi lángelme. Minél tanácstalanabbak 
válogatott (sőt fiatal, lelkes és igen tehetséges) kollégái, ő annál jobban felpörög. És, ha egyszer 
Dr. House beindul, nincs megállás. 

 

 

 
Doktor House. A teljes második évad (2006)                                      DVD 2751/1-6    
Rend.: Deran Sarafian [et al.] 
Szereplők: Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Robert Sean Leonard. Időtartam: 1080 
perc 

    

 

 
Doktor House. A teljes harmadik évad (2006-2007)                           DVD 2752/1-6    
Rend.: Deran Sarafian [et al.] 
Szereplők: Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Robert Sean Leonard. Időtartam: 1008 
perc 

    



 

 
Doktor House. A teljes negyedik évad (2007-2008)                      DVD 2753/1-4    
Rend.: Deran Sarafian [et al.] 
Szereplők: Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Robert Sean Leonard. Időtartam: 673 
perc 
    

 

 

 
Doktor House. A teljes ötödik évad (2008-2009)                                 DVD 2785/1-6    
Rend.: Deran Sarafian [et al.] 
Szereplők: Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Robert Sean Leonard. Időtartam: 1007 
perc 

 

 

 
Fekete Vipera 1. évad. (1983)                                                              DVD 2854  
Rend.: Martin Shardlow 
Szereplők: Rowan Atkinson, Tony Robinson, Tim McInnerny. Időtartam: 194 
perc 
 
Sok kiváló, ragyogó eszű és kivételesen bátor férfiú játszott fontos szerepet Nagy Britannia 
évszázados nemesi örökségének formálásában. Mások meg a trágyadombon végezték, mint 
Edmund Blackadder, azaz a Fekete Vipera. Gyáva, jellemtelen tökfilkóként kalandozik a 
középkorban, a Tudorok és György király korában, a dickensi időkben, és az I. világháború alatt, 
és elszántan rontja a levegőt válogatott ravasz terveivel, furmányos kötözködésével, valamint 
bűzős szolgájával, Baldrick-kal. 

 

 
Fekete Vipera 2. évad. (1984)                                                              DVD 2855 
Rend.: Mandie Fletcher 
Szereplők: Rowan Atkinson, Tony Robinson, Tim McInnerny. Időtartam: 176 
perc 
 

 

 

 
Fekete Vipera 3. évad. (1985)                                                             DVD 2856   
Rend.: Mandie Fletcher 
Szereplők: Rowan Atkinson, Tony Robinson, Hugh Laurie. Időtartam: 175 perc 

 



 

 
Fekete Vipera 4. évad. (1986)                                                              DVD 2857  
Rend.: Richard Boden 
Szereplők: Rowan Atkinson, Tony Robinson, Stephen Fry. Időtartam: 175 perc 

 

 

 
Futottak még. A teljes első évad (2005)                                             DVD 1403   
Rend.: Ricky Gervais, Stephen Merchant 
Szereplők: Ricky Gervais, Ashley Jensen, Stephen Merchant. Időtartam: 6x30 
perc 
 
Andy Millman színész, aki soha nem felejti el a szövegét – nem kapott eddig egy sornyit sem. Öt 
éve adta színjátszásra a fejét, de haszontalan ügynökének köszönhetően még nem kapott igazi 
szerepet. Ehelyett egyszerű statiszta, aki a háttérben sétál, miközben a sztárok a kamera előtt 
mondják szövegüket. Andy egyetlen barátja  a romantikus Maggie, aki szintén statiszta. Míg a lány 
álmai hercegét üldözi, Andy úgy dönt, mindent megtesz, hogy végre felfigyeljenek rá. 

 

 

 
Futottak még. A teljes második évad (2006)                                      DVD 1927  
Rend.: Ricky Gervais, Stephen Merchant 
Szereplők: Ricky Gervais, Ashley Jensen, Stephen Merchant. Időtartam: 6*30 
perc 
 
A forgatások rémálma, Andy Millman visszatért! A szerep nélküli színész még mindig tele van 
ambícióval, és a BBC elfogadta forgatókönyvét, még legjobb barátja, a lökött Maggie és totálisan 
alkalmatlan ügynöke, Darren sem tudja megakadályozni, hogy előrelépjen a ranglétrán. 
Háttérszereplőből egy tévésorozat főszereplőjévé válni… ez lesz a nagy áttörés, amiről mindig is 
álmodott? 

 

 

 
Gengszterkorzó. A teljes első évad (2009)                                 DVD 3531/1-5  
Rend.: Martin Scorsese [et al.] 
Szereplők: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonald. Időtartam: 646 perc 
 
A Gengszterkorzó 1920-ban Atlantic Cityben indul. Nemrég lépett életbe az alkoholtilalom, és 
Enoch „Nucky” Thompson megyei kincstárnok, politikus és szeszcsempész Atlantic City 
megkérdőjelezhetetlen „főnökeként” a lehető legnagyobbat akarja szakítani. Az alkoholt 
betilthatták, ám a Nucky-félék ebben busás haszonnal kecsegtető lehetőséget látnak: ezentúl az ő 
privilégiumuk, hogy „folyékony arannyal” lássák el az arra szomjazókat. Az erkölcstelen politikai 
háttéralkuiról és kíméletlen hatalmi harcairól hírhedt városban Nuckynak meg kell küzdenie egy 
mindenre elszánt szövetségi ügynökkel, becsvágyó beosztottakkal, valamint gátlástalan 
riválisaival, köztük Arnold Rothsteinnel, Lucky Lucianóval és Al Caponéval.  

 

 
Gengszterkorzó. A teljes második évad (2012)                                DVD 3751/1-5     
Rend.: Tim Van Patten [et al.] 
Szereplők: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonald. Időtartam: 595 perc 
 
A történet 1921-ben, Atlantic Cityben kezdődik. A szesztilalom bevezetését követően Enoch 
„Nucky” Thompson teljhatalomra tesz szert „a világ játszóterén”: az Atlantic City-i polgármester-
választás manipulálása után ő és Jimmy Darmody ifjú első világháborús veterán szilárdan tartják 
kezükben a város irányítását. Erejük azonban hamarosan meggyengül, amikor Nuckyt választási 
csalás vádjával letartóztatják, és mind a belső köre, mind a családja elárulja. Közben az olyan 
maffiózók, mint Arnold Rothstein, Lucky Luciano, Meyer Lansky és Al Capone, ugrásra készen 
várják, hogy minél nagyobb darabot kaparinthassanak meg abból, ami addig Nuckyé volt. 
 



 

 
Gengszterkorzó. A teljes harmadik évad (2013)                                DVD 3752/1-5      
Rend.: Tim Van Patten [et al.] 
Szereplők: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonald. Időtartam: 644 perc 

 
Atlantic City, 1922: A viharos 20-as évek elején járunk, és bár a gazdaság virágzik, az alkohol 
hiánycikké vált, és a gengszterbandák között egyre véresebb harc dúl a zugpiacért. Mindeközben 
Nucky Thompson, akinek Margarettel kötött házassága megromlott, miután a nő odaajándékozta a 
férje földjeit az egyháznak, régi kapcsolatokat próbál rendbe hozni. Új vetélytárs is feltűnik a színen 
egy heves vérmérsékletű gengszter személyében, aki stratégiai válaszfalat épít ki New York és 
Atlantic City között, hogy elszipkázza Nucky alkoholüzletét. Ez a konfliktus egyszerre hozza ki a 
legjobbat és a legrosszabbat Nuckyból 

 

 

 
A Grace klinika a teljes első évad (2006)                                              DVD 4876/1-2   
Rend. Peter Horton [et al.] 
Szereplők: Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl. Időtartam: 371 perc 
 
A történet középpontjában Meredith Grey áll, az a céltudatos nő, aki mindent megtesz annak 
érdekében, hogy teljes életet élhessen egy olyan felelősségteljes munka mellett, ami mindezt 
lehetetlenné teszi. Elsőéves sebészeti gyakornokként dolgozik a Seattle Grace Kórházban 
barátaival, a szintén rezidensi évüket töltő Cristina Yanggal, Izzie Stevensszel, George O'Malley-
vel és Alex Karevvel, akikkel tegnap még az iskolapadban ültek. Ma azonban már életek múlnak 
rajtuk. Az öt gyakornok a lehető legstresszesebb környezetben próbálja magánéletét egyenesben 
tartani. 

 

 
A Grace klinika a teljes második évad (2006)                                   DVD 4877/1-7   
Rend. Rob Corn [et al.] 
Szereplők: Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl. Időtartam: 1073 perc 
 
 

 

 
A Grace klinika a teljes harmadik évad (2006-2007)                         DVD 4878/1-7    
Rend. Rob Corn [et al.] 
Szereplők: Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl. Időtartam: 1068 perc 
 

 

 
A Grace klinika a teljes negyedik évad (2007-2008)                          DVD 4879/1-5    
Rend. Rob Corn [et al.] 
Szereplők: Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl. Időtartam: 468 perc 
 



 

 
A Grace klinika a teljes ötödik évad (2008-2009)                        DVD 4872/1-7    
Rend. Rob Corn [et al.] 
Szereplők: Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl. Időtartam: 996 perc 
 

 

 
A Grace klinika a teljes hatodik évad (2009-2010)                             DVD 4873/1-6    
Rend. Rob Corn [et al.] 
Szereplők: Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl. Időtartam: 1010 perc 
 

 

 
A Grace klinika a teljes hetedik évad (2010-2011)                              DVD 4875/1-6    
Rend. Rob Corn [et al.] 
Szereplők: Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl. Időtartam: 905 perc 
 

 

 
A Grace klinika a teljes nyolcadik évad (2011-2012)  - feliratos       DVD 4880/1-6   
Rend. Rob Corn [et al.] 
Szereplők: Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl. Időtartam: 1031 perc 
 
 

 

 
Halálos fegyver : a teljes első évad (2016)                                       DVD 5313/1-4    
Rend.: Joseph McGinty Nichol 
Szereplők: Clayne Crawford, Damon Wayans, Dante Brown. Időtartam: 759 
perc 
 
Mikor a gyásszal megbirkózni képtelen ex-kommandós Martin Riggs Kaliforniába költözik, hogy új 
életet  kezdjen a tapasztalt Roger Murtaugh-t kapja társul., aki épp egy közel halálos szívroham 
után tért vissza a Los Angeles-i Rendőrség kötelékébe. Riggs a következményekkel nem törődve 
veti magát a tűzvonalba, és ezzel azonnal konfliktusba keveredik a szabályokhoz görcsösen 
ragaszkodó Murtaugh-val. Az első néhány autós üldözést, robbanást és lövöldözést követően 
azonban mindketten elkezdik felismerni a másikban rejlő értékeket, főleg azt, hogy ketten együtt 
mire képesek. 



 

 
Halottnak a csók - a teljes első évad (2007)                                      DVD 4089/1-3    
Rend.: Barry Sonnenfeld [et al.] 
Szereplők: Lee Pace, Anna Friel, Chi McBride. Időtartam: 364 perc 
 
Ned, a magányos pitekészítő hasznos képességgel bír: érintésére felélednek a holtak. Csakhogy 
van egy bökkenő: újabb érintésétől a folyamat visszafordul, ha viszont Ned késlekedik, valaki más 
harap fűbe a közelben. Mi a teendő? Társulni egy magánnyomozóval, majd feléleszteni 
gyilkosságok áldozatait annyi időre, amíg elmondják, ki volt a tettes, végül besöpörni a jutalmat. 
Minden jól is megy, egészen addig, amíg Ned gyermekkori szerelme át nem szenderül a 
másvilágra, Ned pedig nem bír ellenállni a kísértésnek, hogy visszahozza – és megtartsa saját 
magának! 

 

 

 
Halottnak a csók - a teljes második évad (2007)                              DVD 4090/1-4    
Rend.: Adam Kane [et al.] 
Szereplők: Lee Pace, Anna Friel, Chi McBride. Időtartam: 5354 perc 
 
 

 

 
A hivatal. A teljes első évad (2001)                                                                 DVD 1985   
Rend.: Ricky Gervais, Stephen Merchant 
Szereplők: Ricky Gervais, Martin Freeman, Mackenzie Crook. Időtartam: 6x30 
perc 
 
Az utóbbi évek egyik legsikeresebb vígjátéksorozata egy mindenki által ismert környezetben, a 
munkahelyi irodában játszódik. Egy irodaszerekkel foglalkozó cégében. David Brent, a területi 
főnök imád a nagyszerű vezető képében tetszelegni, hiszi, hogy ő a legnépszerűbb ember és hogy 
humorával magához tudja édesgetni a munkatársait. Valójában egy önelégült, érzéketlen bunkó, 
aki szexista és meggondolatlan vicceivel a beosztottak agyára megy. A sorozat briliáns humorával 
mindenkit levesz a lábáról, aki tudja milyen érzés nevetni a főnök viccein, irritáló kollégákkal 
felesleges munkát végezni és késsel a hátban járkálni a folyosókon.    

 

 
A hivatal. A teljes második évad (2002)                                                        DVD 1929   
Rend.: Ricky Gervais, Stephen Merchant 
Szereplők: Ricky Gervais, Martin Freeman, Mackenzie Crook. Időtartam: 6x30 
perc 
 
Az új epizódokból megtudhatjuk, kinek sikerült megtartania az állását - az, hogy Brent hogyan 
tartotta meg a magáét, továbbra is rejtély. A Slough és a Swindon iroda egyesült, és Davidnek lett 
egy megnyerő, kifinomult és egyértelműen népszerű főnöke, aki egyáltalán nem hasonlít rá. 
Ráadásul a Swindon egy komoly, profi csapat. Egyikük fekete, egy másik pedig mozgássérült, ami 
kiváló lehetőséget kínál Brentnek, hogy kimutassa a legijesztőbb és a legbutább előítéleteit. A 
recepciós csajt, Dawnt üldöző Timmel pedig végre egy jeges románc is tető alá kerülhet. 

 

 
A hivatal. Karácsonyi különkiadás (2004)                                         DVD 1928   
Rend.: Ricky Gervais, Stephen Merchant 
Szereplők: Ricky Gervais, Martin Freeman, Mackenzie Crook. Időtartam: 96 
perc 
 
A Wernham Hoggnál történt utolsó látogatásunk óta nagy változások történtek. Gareth álma 
teljesült, mert bármennyire hihetetlen, előléptették. Tim lemondott a Dawn iránt táplált reménytelen 
vonzalmáról, aki új életet kezdett Floridában, de az ünnepekre hazatér. Hát a főnökök réme, David 
Brent? Videóklipet forgatott és éjszakai klubokban haknizik! Most elkísérhetjük az önjelölt sztárt, 
amint négy keréken a hírnév, a szerencse és a románc nyomába ered. Persze nem állja meg, 
hogy ne ugorjon be egykori munkahelyére, s könnyelműen megígéri, hogy a hivatal karácsonyi 
bulijára elviszi új barátnőjét. A gond csak az, hogy a hölgy nem létezik!  



 

 
A hős legendája. A teljes első évad (2008)                                 DVD 2980/1-6   
Rend.: Mark Beesley [et al.] 
Szereplők: Craig Horner, Bridget Regan, Bruce Spence. Időtartam: 913 perc 
 
A Hős legendája felejthetetlen utazás a mítoszok és álmok fantasztikus világába. A Hős még 
kamasz, amikor szövetséget köt egy rejtélyes asszonnyal és egy nagyhatalmú varázslóval, hogy 
megküzdjön a varázshatalmát a gonosz szolgálatába állító Darken Rahllal, és így megmentse a 
világot. Előbb-utóbb sor kerül a Jó és a Gonosz közti végső csatára… és beteljesedik a harcosok 
sorsa. 

 

 

 
Író és kamuhős. A teljes első évad (2009)                                 DVD 3046/1-2    
Rend.:  Alan Taylor [et al.] 
Szereplők: Jason Schwartzman, Zach Galifianakis, Ted Danson. Időtartam: 
211 perc 
 
Hogy kicsoda Jonathan Ames? Író, álmodozó, önjelölt magánnyomozó. Miután barátnője elhagyja, 
Jonathan úgy dönt, bebizonyítja magának, hogy a tettek embere. Magándetektívnek adja ki magát, 
és mint egy brooklyni Sam Spade, sorra oldja meg az ügyeket, legyen szó zsarolásról, eltűnt 
személyekről vagy megcsalásról.  

 

 

 
Jericho. A teljes első évad (2006-2007)                                         DVD 2981/1-6    
Rend.: Guy Norman Bee [et al.] 
Szereplők: Skeet Ulrich, Lennie James, Ashley Scott. Időtartam: 912 perc 
 
A Jericho arról szól, mi történik, ha egy békés kansasi kisváros lakói nukleáris gombafelhőt 
pillantanak meg az égbolton, és a külvilág nem válaszol kétségbeesett kérdéseikre. Tökéletes 
elszigeteltek – talán Amerikában csak ők maradtak életben. Addig józan embereken erőt vesz a 
paranoia, az önzés válik a legfőbb értékké, és lehull a lepel néhány régen őrzött titokról. Ám 
akadnak páran, akik addig ismeretlen erőre bukkannak a lelkük mélyén, és a legváratlanabb 
helyen és időben hősök teremnek. 

 

 

 
Jericho. A teljes második évad (2007)                                         DVD 2947/1-2   
Rend.: Guy Norman Bee [et al.] 
Szereplők: Skeet Ulrich, Lennie James, Ashley Scott. Időtartam: 292 perc 
 
A pusztító nukleáris robbanás majd az azt követő, New Bernnel vívott csata után Jericho, az 
egykor békés kansasi kisváros megkezdi az újjáépítést. A cél: kapcsolat kiépítése a külvilággal. Az 
újonnan megalakult Cheyenne-kormányzat igyekszik megszilárdítani befolyását a régióban, ám 
Jericho polgárai egyre több gyanakvással figyelik őket – és valószínűleg nem is alaptalanul. 

 

 

 
Jóbarátok: 1. évad (1994)                                                               DVD 3530/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 528 perc 
 
Hat jóbarát kalandjai Manhattan-ben. Félreértések, szerelmek és helyzetkomikumok minden 
mennyiségben. A világ egyik legnépszerűbb tévésorozata tíz év töretlen siker után 2004-ben mond 
búcsút a rajongóknak.  

 



 

 
Jóbarátok: 2. évad (1995)                                                                 DVD 141/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 528 perc 

 

 
Jóbarátok: 3. évad (1996)                                                                 DVD 142/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 525 perc 

 

 
Jóbarátok: 4. évad (1997)                                                                 DVD 179/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 528 perc 

 

 
Jóbarátok: 5. évad (1998)                                                                 DVD 143/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 528 perc 

 

 
Jóbarátok: 6. évad (1999)                                                                 DVD 144/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 528 perc 



 

 
Jóbarátok: 7. évad (2000)                                                                 DVD 145/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 528 perc 

 

 
Jóbarátok: 8. évad (2001)                                                                 DVD 180/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 528 perc 

 

 
Jóbarátok: 9 évad (2002)                                       DVD 146/1-3, DVD 3563/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 528 perc 

 

 
Jóbarátok: 10. évad (2003)                                                               DVD 181/1-3 
Rend.: James Burrows, Kevin S. Bright, Shelley Jensen, Gail Marcuso 
Főszereplők: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry, David Schwimmer. Időtartam: 528 perc 

 

 
Két pasi - meg egy kicsi : a teljes első évad (2003-2004)                DVD 4892/1-4    
Rend.: Lee Aronsohn [et al.] 
Szereplők: Charlie Sheen, Jon Cryer, Angus T. Jones. Időtartam: 480 perc 
 
Charlie Harper, a megrögzött agglegény nagykanállal eszi az életet: van egy túlfizetett állása, egy 
gyönyörű háza Malibun, ráadásul a nők egymás kezébe adják nála a kilincset. Aztán váratlanul 
beköltözik hozzá a válás nehézségei elől menekülő aggodalmaskodó bátyja, Alan és annak 
minden lében kanál 10 éves fia, Jake. Bocs, Charlie, az aranyéletnek mostantól befellegzett... 

 



 

 
Két pasi - meg egy kicsi : a teljes második évad (2004-2005)     DVD 4893/1-4    
Rend.: Lee Aronsohn [et al.] 
Szereplők: Charlie Sheen, Jon Cryer, Angus T. Jones. Időtartam: 492 perc 

 

 

 
Két pasi - meg egy kicsi : a teljes negyedik évad (2006-2007)     DVD 4894/1-4    
Rend.: Lee Aronsohn [et al.] 
Szereplők: Charlie Sheen, Jon Cryer, Angus T. Jones. Időtartam: 498 perc 
 

 

 

 
A klinika. A teljes első évad (1985)                                            DVD 2214/1-4    
Rend.: Hans-Jürgen Tögel , Alfred Vohrer  
Szereplők: Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, Sascha Hehn. Időtartam: 566 
perc 
 
Bemutatása idején nagy sikere volt a fekete-erdei klinika történetének és azóta is sokan várják a 
sorozat ismétlését. Nézõink bizonyára ma is szívesen átélik a kórház belsõ életének, az ott 
dolgozó orvosoknak, nõvéreknek - Brinkmann professzornak, Christa nõvérnek, a jóképû Udonak - 
és a klinika betegeinek szívszorító, egyszer tragikus, máskor komikus mindennapjait. Ismét 
végigkísérhetjük sorsukat, szenvedéseiket, szerelmeiket, fájdalmaikat. 

 

 

 
A klinika. A teljes második évad (1986)                                       DVD 2215/1-4    
Rend.: Hans-Jürgen Tögel , Alfred Vohrer 
Szereplők: Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, Sascha Hehn. Időtartam: 528 
perc 
    

 

 

 
A klinika. A teljes harmadik évad (1987)                                               DVD 2216/1-4    
Rend.: Hans-Jürgen Tögel , Alfred Vohrer 
Szereplők: Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, Sascha Hehn. Időtartam: 473 
perc 
    

 



 

 
Lépéselőnyben. 1. évad (2008)                                                                 DVD 2803/1-4    
Rend.: D. Devlin [et al.] 
Szereplők: Timothy Hutton, Gina Bellman, Aldis Hodge. Időtartam: 546 perc 
    
Egy tolvajokból, hekkerekből és egy volt biztosítási nyomozóból álló csoport afféle modern Robin 
Hoodként áll bosszút azokon, kik áldozataikkal szemben tisztességtelen módon használják fel 
hatalmukat és gazdagságukat. Nate Ford a csapat eszeként a műveletekért felelős. Társaival 
mindent elkövetnek azért, hogy mindazok nevében, kikkel méltatlanul bántak, bosszút álhassanak. 
Remekül megtervezett és kivitelezett terveikkel méltó módon vágnak vissza a kivételes 
lehetőségeikkel visszaélő embereknek. 

 

 

 
Maffiózók. A teljes első évad (1999)                                            DVD 1962/1-4   
Rend.: David Chase [et al.] 
Szereplők: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco. Időtartam: 677 perc 
 
Mi történik ha egy maffiavezérnek olyan testi és lelki problémái támadnak, hogy kénytelen 
szakemberhez, nevezetesen egy pszichiáterhez fordulni? A New Jersey-i maffia-család, illetve 
Keresztapa Anthony Soprano rendszeresen jár Dr. Jennifer Melfihez és mindenről aprólékos 
gonddal beszámol neki. Mesél neki a feleségéhez fűződő viszonyáról, az anyjával való 
kapcsolatáról, kezelhetetlen gyermekeiről. Csak egyvalamiről hallgat diszkréten. Elvei nem 
engedik, hogy elmondja orvosának, milyen kegyetlenséggel számolnak le riválisaikkal. 

 

 

 
Maffiózók. A teljes második évad (2000)                                     DVD 4949/1-4   
Rend.: David Chase [et al.] 
Szereplők: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco. Időtartam: 771 perc 

 

 

 
Maffiózók. A teljes harmadik évad (2000)                                   DVD 4882/1-4   
Rend.: David Chase [et al.] 
Szereplők: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco. Időtartam: 712 perc 
 

 

 

 
Maffiózók. A teljes negyedik évad (2000)                                    DVD 1965/1-4   
Rend.: David Chase [et al.] 
Szereplők: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco. Időtartam: 708 perc 

 



 

 
Maffiózók. A teljes ötödik évad (2004)                                         DVD 1966/1-4   
Rend.: Peter Bogdanovich [et al.] 
Szereplők: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco. Időtartam: 706 perc 
    

 

 

 
Maffiózók. A hatodik évad első része (2006)                               DVD 1967/1-4    
Rend.: Peter Bogdanovich [et al.] 
Szereplők: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco. Időtartam: 632 perc 
    

 

 

 
Maffiózók. A hatodik évad második része (2007)                       DVD 1968/1-4   
Rend.: Peter Bogdanovich [et al.] 
Szereplők: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco. Időtartam: 463 perc 
    

 

 

  
Miért éppen Alaszka? A teljes első évad (1990)                          DVD 1401/1-2   
Rend.: Joshua Brand, John Falsey 
Szereplők: Rob Morrow, Janine Turner, Barry Corbin. Időtartam: 360 perc 
    
Joel Fleichman egy törzsgyökeres New York-i, aki még soha nem járt a Mississippitől nyugatra. 
Szánt szándéka, hogy orvos legyen, de mivel nincs meg hozzá a kellő anyagi háttere, 75 helyre 
küldi el a jelentkezését remélve, hogy álma valóra válhat. Minden erőfeszítése ellenére mindössze 
egyetlen választ kap, Alaszkából. Az ösztöndíjért cserébe azonban bele kell egyeznie, hogy a 
semmi közepén lévő Cicely város elkötelezett „rabszolgája” lesz az elkövetkező 4 évben. 

 

 

 
Miért éppen Alaszka? A teljes második évad (1991)                  DVD 1529/1-2    
Rend.: Joshua Brand, John Falsey 
Szereplők: Rob Morrow, Janine Turner, Barry Corbin. Időtartam: 313 perc 
    

 



 

 
Miért éppen Alaszka? A teljes harmadik évad 1. (1991)               DVD 1921/1-2    
Rend.: Joshua Brand, John Falsey 
Szereplők: Rob Morrow, Janine Turner. Időtartam: 352 perc 
    

 

 

 
Miért éppen Alaszka? A teljes harmadik évad 2. (1991)               DVD 1922/1-2    
Rend.: Joshua Brand, John Falsey 
Szereplők: Rob Morrow, Janine Turner. Időtartam: 352 perc 

    

 

 
Miért éppen Alaszka? A teljes harmadik évad 3. (1991)              DVD 1923/1-2    
Rend.: Joshua Brand, John Falsey 
Szereplők: Rob Morrow, Janine Turner. Időtartam: 308 perc 
    

 

 

 
Miért éppen Alaszka? A teljes negyedik évad 1. (1991)                DVD 1924/1-2    
Rend.: Joshua Brand, John Falsey 
Szereplők: Rob Morrow, Janine Turner. Időtartam: 401 perc 
    

 

 

 
Miért éppen Alaszka? A teljes negyedik évad 2. (1991)                DVD 1925/1-2    
Rend.: Joshua Brand, John Falsey 
Szereplők: Rob Morrow, Janine Turner. Időtartam: 356 perc 
    

 



 

 
Miért éppen Alaszka? A teljes negyedik évad 3. (1991)               DVD 1926/1-2    
Rend.: Joshua Brand, John Falsey 
Szereplők: Rob Morrow, Janine Turner. Időtartam: 356 perc 
    

 

 

 
NCIS. A teljes 1. évad (2003)                                                         DVD 2564-1-6    
Rend.: Alan J. Levi [et al.] 
Szereplők: Mark Harmon, Sasha Alexander, Michael Weatherly. Időtartam: 968 
perc 
 
N.C.I.S. egy különleges ügynökökből álló elit csapat munkáját követi nyomon. A profi társaság a 
hadsereg szervezetén kívül dolgozik és fölötte áll; vezetője Leroy Jethro Gibbs ügynök, kemény és 
kitűnően képzett nyomozó, aki lazán átlépi az összes szabályt, ha ezzel közelebb kerülhet egy ügy 
megoldásához. Az összetartó csapat az egész világot bejárja, miközben gyilkosok, kémek, 
terroristák és emberrablók után nyomoz. 

 

 

 
NCIS. A teljes 2. évad (2004)                                                         DVD 2911/1-6    
Rend.: Thomas J. Wrighti [et al.] 
Szereplők: Mark Harmon, Sasha Alexander, Michael Weatherly. Időtartam: 967 
perc 
 

 

 

 
A negyedik X. A teljes sorozat (2003)                                          DVD 3364/1-2    
Rend.: Nic Philips, Hugh Laurie 
Szereplők: Hugh Laurie, Anna Chancellor, Peter Capaldi. Időtartam: 300 perc 
 
Dr. Paul Slippery demonstrálja nekünk, milyen röhejes, szomorú és extrém helyzeteket tud 
teremteni, ha egy középkorú pasi életében kitör a kapuzárási pánik. A doki szexuális élete 
romokban hever: felesége több időt tölt munkahelyén leszbikus főnökével, mint vele, miközben 
három fia és azok barátnői egész nap a szülői házban dekkolnak. A pánikba esett Paul 
elkeseredettségében elhatározza, hogy házasélete felturbózása érdekében segítséget vesz 
igénybe: interneten vágyfokozót rendel, egy hipnotizőrt is kipróbál. Ámokfutása végén pedig 
majdnem sikerül romba döntenie az egész család életét, de egy jó numera a végén mindent helyre 
tesz.  

 

 
Nikita - a teljes első évad (2010)                                                               DVD 3796/1-5    
Rend.: Danny Cannon [et al.] 
Szereplők: Maggie Q, Shane West, Lyndsy Fonseca. Időtartam: 899 perc 
 
„A nevem Nikita. Hat évvel ezelőtt egy titkos kormányszerv kiemelt a börtönből, hogy bérgyilkost 
képezzen belőlem. Három évvel ezelőtt megszöktem, és azóta is üldöznek. Én voltam az első 
újonc, akinek sikerült kijutnia. De teszek róla, hogy ne én legyek az utolsó.” Egy újonc 
segítségével, akit ő épített be a szervezetbe, Nikita azon dolgozik, hogy lépésről lépésre, akcióról 
akcióra megsemmisítse a Részleg nevű illegális ügynökséget – még akkor is, ha ezzel volt kollégái 
egy részét is veszélybe sodorja. És még akkor is, ha nap mint nap a saját életét kockáztatja. 

 



 

 
Préda : a teljes első évad (2016)                                                                DVD 5207/1-3   
Rend.: Greg Yaitanes 
Szereplők: Logan Marshall-Green, Jodi Balfour, Peter Mullan. Időtartam: 464 
perc 
 
Mac Conway 1972-ben arra tér haza Vietnamból memphisi otthonába, hogy egykori szerettei nem 
törődnek vele, a közvélemény pedig megveti őt. Miközben a háború démonaival próbál 
megbirkózni, Conway a gyilkosságok és korrupció mindent átszövő hálójában találja magát, 
melyből aligha lehet szabadulni... 

 
 

 

 
Rejtjelek : a teljes első évad (2015-2016)                                                DVD 5082/1-5    
Rend.: Mark Pellington [et al.] 
Szereplők: Sullivan Stapleton, Jaimie Alexander, Rob Brown. Időtartam: 939 
perc 
Egy titokzatos, névtelen nőt találnak meztelenül a Time Square-en, akinek nem csupán az emlékei 
hiányoznak, de tetőtől talpig tele van tetoválásokkal. Ki lehet ő? Ki tetoválta így össze? És milyen 
kapcsolat fűzi Kurt Weller FBI ügynökhöz, kinek nevét a hátára tetoválták? Ahogy Weller és 
csapata – a háborús veterán Edgar Reade, a titkolózó Tasha Zapata, a technikai guru Patterson és 
Mayfair igazgatóhelyettes – elkezdik megfejteni a nő tetoválásait, úgy merülnek egyre mélyebbre a 
halálos titkokkal és összeesküvésekkel teli alvilágba, ahol minden sarkon veszély ólálkodik. A 
névnélküli nő pedig meglepő új képességekről tesz tanúbizonyságot, miközben Weller azon kapja 
magát, hogy egyre közelebb kerül hozzá. 

 

 
Reklámőrültek. 1. évad 1. (2007)                                                        DVD 3109         
Rend.: Alan Taylor [et al.] 
Szereplők: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser. Időtartam: 188 
perc 
 
Hatvanas évek, New York. Don Draper egy menő reklámcégnél dolgozik, és még az ellenségei 
szerint is messze a legjobb a szakmájában. Legújabb megbízása, hogy még vonzóbbá tegye a 
Lucky Strike-ot az embereknek. A dohányzás káros következményeiről felszínre kerülő hírektől 
azonban még ő is pánikba esik. Egyelőre semmi ötlete nincs a reklámot illetően. Munkatársa, Pete 
Champbell kihasználja Don pillanatnyi zavarát, és elkezdi építgetni a karrierjét társa háta mögött. A 
nagymenő reklámcég viszont nem csak férfiakból áll, így feltűnik a színen Peggy Olsen is, aki Don 
új titkárnője lesz. Peggy nagyon kedves és visszahúzódó, de mi van, ha ez csak a látszat? 

 

 
Reklámőrültek. 1. évad 2. (2007)                                                      DVD 3110 
Rend.: Alan Taylor [et al.] 
Szereplők: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser. Időtartam: 136 
perc 
 

 

 
Reklámőrültek. 1. évad 3. (2007)                                                       DVD 3111 
Rend.: Alan Taylor [et al.] 
Szereplők: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser. Időtartam: 138 
perc 
 



 

 
Reklámőrültek. 1. évad 4. (2007)                                                       DVD 3112 
Rend.: Alan Taylor [et al.] 
Szereplők: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser. Időtartam: 142 
perc 

 

 
Robin Hood I. évad 1. (2006)                                                               DVD 1090     
Rend.: Matthew Ewans 
Szereplők : Jonas Armstrong, Richard Armitage, Lucy Griffith. Időtartam: 178 
perc 
 
A világ talán leghíresebb igazságosztójának történetét már sokan, sokféleképp feldolgozták, de 
tévésorozatot még senki nem készített belőle. A BBC Magyarországon készült, legújabb, 
nagyszabású tévés alkotása a filmművészet elmúlt száz évének valamennyi eredményét, 
fejlesztését felhasználta. Az új generáció Robin Hoodja, ahogy a készítők nevezik produkciójukat, 
garantált családi szórakozást ígér minden korosztálynak. 

 

 

 
Robin Hood I. évad 2. (2006)                                                                DVD 1228 
Rend.: Matthew Ewans 
Szereplők : Jonas Armstrong, Richard Armitage, Lucy Griffith. Időtartam: 177 
perc 
 

 

 

 
Robin Hood I. évad 3. (2006)                                                               DVD 1251     
Rend.: Mathew Ewans 
Szereplők: Jonas Armstrong, Richard Armitage, Lucy Griffiths. Időtartam: 177 
perc 
      

 

 

 
Robin Hood I. évad 4. (2006)                                                              DVD 1283           
Rend.: Mathew Ewans 
Szereplők: Jonas Armstrong, Richard Armitage, Lucy Griffiths. Időtartam: 154 
perc 
    

 



 

 
Sherlock : első évad (2010)                                                                       DVD 5421/1-3    
Rend.: Paul McGuigan, Euros Lyn 
Szereplők: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs. Időtartam: 
265 perc 
   Tart.: A rózsaszín rejtély; A vak bankár; A nagy játszma 
 
Sir Arthur Conan Doyle történetei alapján, korunk technikai vívmányainak segítségével indul az 
elválaszthatatlan páros a rendőrség számára felderíthetetlen ügyek nyomába. A világ kedvenc 
detektívje ismét kilépett a ködből. Ragyogó forgatókönyvek, felejthetetlen alakítások: ez az új 
generáció Sherlockja. 

 

 

 
Sherlock Holmes kalandjai 1. (1984)                                                 DVD 754   
Rend.: Alan Grint, John Bruce, Paul Annett, David Carson 
Szereplők: Jeremy Brett, David Burke, John Hawkesworth. Időtartam: 106 perc  

 

 
Sherlock Holmes kalandjai 6. (1984)                                                  DVD 1064   
Rend.: Alan Grint, John Bruce, Paul Annett, David Carson 
Szereplők: Jeremy Brett, David Burke, John Hawkesworth. Időtartam: 158 perc 

 

 

 

 
Spartacus : vér és homok - a teljes első évad (2010)                  DVD 4513/1-5     
Rend.: Grady Hall, Rick Jacobson 
Szereplők: Andy Whitfield, John Hannah, Peter Mensah. Időtartam: 650 perc 
 
Elárulták a Rómaiak és rabszolgaságba taszították, majd gladiátorként született újjá. Spartacus 
klasszikus története a Római Birodalom leghírhedtebb lázadójáról hihetetlenül látványos 
sorozatban kel életre. Miután elűzték szülőföldjéről és elszakították szerelmétől, Spartacus az 
arénák véres és brutális világába csöppen, ahol a halál a legfőbb műsorszám. De a csaták nem 
csak a véres homokban zajlanak. Árulások, megvesztegetések és szenvedélyes orgiák teszik 
folyamatosan próbára hőseinket. A túléléshez nem elég férfinak lenni, nem elég gladiátornak lenni. 
Legendává kell válni! 

 

 
Szívek szállodája. A teljes első évad (2000-2001)                      DVD 1954/1-6    
Rend.: Lesli Linka Glatter [et al.]                                                 DVD 4896/1-6    
Szereplők: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson. Időtartam: 874 perc 
    
Stars Hollow-t a festői New England-i városkát 1779-ben alapították, és jelenleg 9973-an lakják, 
köztük a 32 éves Lorelai és 16 éves lánya, Rory – a Gilmore lányok. A gyors észjárású Lorelai egy 
szép régi szálloda vezetője és egyben lánya legjobb barátnője, aki minden igyekezetével azon van, 
nehogy Rory is elkövesse azokat a hibákat, amelyek miatt neki tizenéves korában félresiklott az 
élete. Lorelai hosszú időre eltávolodott kékvérű szüleitől, most azonban visszatérnek az életébe – 
akárcsak azok az ügyek, amelyek miatt annak idején eltávolodtak egymástól. 

 



 

 
Szívek szállodája. A teljes második évad (2001-2002)                 DVD 1955/1-6   
Rend.: Amy Sherman-Palladino [et al.]                                         DVD 4897/1-6    
Szereplők: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson. Időtartam: 935 perc 
    

 

 

 
Szívek szállodája. A teljes harmadik évad (2002-2003)                DVD 1956/1-6   
Rend.: Amy Sherman-Palladino [et al.]                                         DVD 4898/1-6    
Szereplők: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson. Időtartam: 913 perc 

 

 

 
Szívek szállodája. A teljes negyedik évad (2003-2004)                DVD 1980/1-6  
Rend.: Amy Sherman-Palladino [et al.]                                          DVD 4899/1-6    
Szereplők: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson. Időtartam: 915 perc 
    

 

 

 
Szívek szállodája. A teljes ötödik évad (2004-2005)                          DVD 1957/1-6   
Rend.: Amy Sherman-Palladino [et al.]                                          DVD 4885/1-6    
Szereplők: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson. Időtartam: 912 perc 
    

 

 

 
Szívek szállodája. A teljes hatodik évad (2005-2006)                   DVD 1958/1-6   
Rend.: Amy Sherman-Palladino [et al.]                                          DVD 4884/1-6    
Szereplők: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson. Időtartam: 907 perc 
    

 



 

 
Szívek szállodája. A teljes hetedik évad (2006-2007)                       DVD 1959/1-6    
Rend.: Lee Shallat Chemel [et al.]                                                DVD 4883/1-6    
Szereplők: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson. Időtartam: 882 perc 
    

 

 

 
Szívek szállodája : egy év az életünkből (2016)                     DVD 5408/1-2,  
Rend.: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino                      DVD 5409/1-2   
Szereplők: Lauren Graham, Alexis Bledel, Melissa McCarthy. Időtartam: 353 
perc   
Közel 10 évvel azután, hogy az eredeti sorozat véget ért, a Szívek szállodája most újra megnyitja 
kapuit. Lorelai még mindig a Dragonfly fogadó vezetője, és jelenleg Luke-kal él. A lánya, Rory  
immáron 32 éves, és egyszerre küzd munkahelyi és párkapcsolati gondokkal, az idősödő Emily 
pedig kezd hozzászokni az özvegyléthez. Ebben a négy felejthetetlen epizódban a Gilmore-lányok 
sok-sok régi ismerős táraságában végre szembesülnek régóta megoldatlan problémákkal, 
méghozzá a maguk szókimondó, de szívhez szóló módján. Nem vitás, ez a magával ragadóan 
szellemes és érzelmes minisorozat egyszerre kínál ismerős és meglepő pillanatokat. Jó újra otthon 
lenni! 

 

 
Született feleségek 1. évad (2004-2005)                                                  DVD 4950/1-5   
Rend.: Charles McDougall [et al.] 
Szereplők: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross. Időtartam: 957 perc 

 
Mesés hangulatú külvárosi környék, gyönyörű házak, csodás kertek, kedves és barátságos 
emberek. Ez nem más, mint a Lila Akác köz! Ebben az idilli, csupa boldogsággal átszőtt utcában 
élnek a "Született feleségek" férjeikkel vagy éppen férjeik nélkül. Minden nő álma, hogy egyszer 
megtalálja élete párját, a férfit, aki mellett igazán az lehet, aki akar. Remek háziasszony, igazi 
családanya, odaadó szerető (talán ez nem is annyira fontos.) egyszóval: született feleség! Ám a 
Lila Akác közben mindez csak a látszat. A felszín alatt ezer titok lappang, de egy biztosan: vajon 
miért vetett véget az életének Mary Alice Young egy szokványosnak tűnő reggelen? 

 

 

 
Született feleségek 2. évad (2005-2006)                                                   DVD 4951/1-6   
Rend.: Larry Shaw [et al.] 
Szereplők: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross. Időtartam: 992 perc 

 

 

 
Született feleségek 3. évad (2006-2007)                                                 DVD 4952/1-6   
Rend.: Larry Shaw [et al.] 
Szereplők: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross. Időtartam: 953 perc 

 



 

 
Született feleségek 4. évad (2007-2008)                                                 DVD 4953/1-5  
Rend.: Larry Shaw [et al.] 
Szereplők: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross. Időtartam: 702 perc 

 

 

 
Született feleségek 5. évad (2008-2009)                                                  DVD 4954/1-7   
Rend.: Larry Shaw [et al.] 
Szereplők: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross. Időtartam: 948 perc 

 

 

 
Született feleségek 6. évad (2009-2010)                                                  DVD 4955/1-6   
Rend.: Larry Shaw [et al.] 
Szereplők: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross. Időtartam: 948 perc 

 

 

 
Született feleségek 7. évad (2010-2011)                                                   DVD 4956/1-6  
Rend.: David Grossman  [et al.] 
Szereplők: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross. Időtartam: 949 perc 
 

 

 

 
Született feleségek 8. évad (2011-2012)                                                 DVD 4957/1-6   
Rend.: David Grossman  [et al.] 
Szereplők: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross. Időtartam: 946 perc 
 

 



 

 
A törvény nevében (2013)                                                                                    DVD 4194    
[Rend.]: Cary Joji Fukunaga 
Szereplők: Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Michelle Monaghan. 
Időtartam: 439 perc 

 
1995-ben Marty Hart és Rust Cohle nyomozóként dolgozik a louisianai rendőrség bűnügyi 
osztályánál, és egy hátborzongató, okkult elemekkel terhelt gyilkossági ügyet bíznak rájuk. A bizarr 
eset felderítése közben többször összeütközésbe kerülnek egymással, az életük pedig váratlan, 
olykor katasztrofális módon összefonódik. 2012-ben, amikor egy hasonló eset kapcsán két 
nyomozó újra előveszi az 1995-ös gyilkossági ügyet, Marty és Rust külön-külön mesélnek a 
nyomozásról, az életükről, és arról, hogyan hatottak egymásra rendőrként, barátként és férfiként. 

 

 
A törvény nevében : a teljes második évad (2015)                         DVD 4718/1-3   
Rend.: Justin Lin 
Szereplők: Colin Farrel, Vince Vaughn, Rachel McAdams. Időtartam: 483 perc 
 
Egy motoros járőr bizarr gyilkosság helyszínére bukkan, ahol az áldozatot rituális körülmények 
között csonkították meg. A bűntény egy olyan nyomozást indít el, amely három hányattatott sorsú 
nyomozót hoz össze három különböző városból, valamint egy maffiózóból lett vállalkozót, aki közel 
áll ahhoz, hogy elveszítse egész birodalmát. Ahogy az ügy egyre sötétebb fordulatot vesz – több 
milliárd dollárt érintő összeesküvéseket is leleplezve –, a résztvevők a bűntény megoldása 
érdekében kénytelenek szembesülni saját démonjaikkal, miközben próbálnak talpon maradni az 
árulással és korrupcióval átszőtt Kalifornia felperzselt földjén. 

 

 

 
Trónok harca - a teljes első évad (2012)                                     DVD 3760/1-5,  
Rend.: Tim Van Patten, Brian Kirk                                                DVD 4886/1-5   
Szereplők: Sean Bean, Mark Addy, Nikolaj Coster-Waldau. Időtartam: 538 perc 
 
A film olyan világban játszódik, ahol a nyarak évtizedeket ölelhetnek át, a telek pedig akár egy 
emberéleten át is tarthatnak. Az ármánykodó déltől és a barbár keleti földektől kezdve a jeges 
északig és az ősi Falig, amely a mindent elnyelő titokzatos sötétségtől védi a birodalmat, a Hét 
Királyság nagy hatalmú családjai vívnak egymással harcot a Vastrón megszerzéséért. Fondorlat 
és árulás. Nemesség és becsület. Hódítás és győzelem. A Trónok harcában diadalmaskodsz vagy 
meghalsz.  

 

 

 
Trónok harca - a teljes második évad (2013)                             DVD 3761/1-5,  
Rend:. Alan Taylor [et al.]                                                            DVD 4887/1-5   
Szereplők: Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau. Időtartam: 
523 perc 
Westeros képzeletbeli kontinensének királyai a Vastrónért küzdenek. A tél közeledtével a 
kegyetlen ifjú, Joffrey ül a trónra Királyvárban, akit intrikus anyja, Cersei és a Király Segítőjének 
kinevezett nagybátyja, Tyrion lát el tanácsokkal. De a Lannisterek uralmát több oldalról is 
támadják, miután két Baratheon koronát szerez, Robb Stark pedig az Észak Királyaként harcol. 
Közben a Faltól északra új vezető emelkedik fel a vadak között, ami új veszélyt jelent Havas Jon 
és az Éjjeli Őrség számára, Daenerys Targaryen pedig meggyengült hatalma visszaszerzésén 
munkálkodik három újonnan született sárkánnyal. A viszályokkal és szövetségkötésekkel teli 
második évad izgalmas utazást kínál felkavaró és feledhetetlen tájakon. 

 

 
Trónok harca - a teljes harmadik évad (2014)                             DVD 3979/1-5,  
Rend.: Daniel Minahan [et al.]                                                       DVD 4888/15    
Szereplők: Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau. Időtartam: 
536 perc 
A Trónok harca harmadik évadában a Lannisterek nem sokáig örülhetnek a Stannis Baratheon felett 
aratott diadaluknak, mert északon lázadás készül, amely felboríthatja a törékeny hatalmi egyensúlyt. 
Robb Stark, az Észak királya szeretné a Lannisterek fölött aratott győzelmeit kiaknázni, azonban nagy 
csapás éri, míg a Falon túl Mance Rayder és vadakból álló, félelmetes hadserege megállíthatatlanul 
nyomul dél felé. A Keskeny-tengeren túl Daenerys Targaryen – aki visszaszerezte három gyorsan 
növekvő sárkányát – megpróbál hadsereget toborozni és elhajózni Essosból, abban a reményben, hogy 
végre benyújthatja igényét a Vastrónra. A George R.R. Martin világsikerű regényfolyama alapján készült 
sorozat 3. évadában Westeros egymással versengő dinasztiái újra összecsapnak: van, akit próbára 
tesznek, van, akit elárulnak, és van, akit utolér a végzet. 



 

 
Trónok harca - a teljes negyedik évad (2014)                                   DVD 4330/1-5,  
Rend.: D. B. Weiss [et al.]                                                            DVD 4889/1-5   
Szereplők: Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey. Időtartam: 
524 perc 
Még tart a Lannisterek uralkodása és ez idő alatt a Vastrón is érintetlen maradt. De vajon képesek 
lesznek-e felülkerekedni saját egójukon, és túlélni a trónt ért folyamatos fenyegetéseket? 
Mindeközben míg Stannis Baratheon rendíthetetlenül folytatja seregének újjáépítését 
Sárkánykövön, egy sokkal nagyobb veszély is közeledik dél felől. Joffrey közelgő esküvőjére 
megérkezik Királyvárba a Lannisterek által oly gyűlölt Oberyn Martell, "Dorne Vörös Viperája". A 
Falnál, az Éjjeli Őrség úgy tűnik, hogy alul marad a vadak serege ellen, pedig nem is sejtik, hogy 
az igazi ellenség még csak most közeledik. Daenerys Targaryen, ádáz sárkányaival és a 
makulátlanokból álló serege élén Meereen, a keleti Rabszolgaváros felé tart, hogy 
felszabadításával biztosítsa erejét, mellyel visszaszerezheti családjának a Vastrónt. 

 

 
Trónok harca : a teljes ötödik évad (2015)                                         DVD 4766/1-5,  
Rend.: Michael Slovis [et al.]                                                        DVD 4890/1-5    
Szereplők: Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey. Időtartam: 
539 perc 
Az új évad elején átrendeződnek az erőviszonyok, és Westeros és Essos szerte mindenki a 
hatalom megszerzésre vagy megőrzésére koncentrál. A Fekete Várban Jon Snow azért küzd, hogy 
egyaránt megfeleljen az Éjjeli Őrség és a frissen érkezett Stannis Baratheon követeléseinek, aki 
Westeros jogos uralkodójának tartja magát. Mindeközben Királyvárban a Tyrellek gyűrűjébe zárt 
Cersei egyre görcsösebben kapaszkodik a hatalomba, melyet egy egyre népszerűbb vallási 
csoport is veszélyeztet, melyet a titokzatos Főveréb vezet, Jaime pedig titkos küldetésre indul. A 
Keskeny-tengeren túl Arya egy régi barátja után kutat, míg Tyrion új értelmet talál életének. És 
miközben egyre nagyobb fenyegetettség veszi körbe, Daenerys Targaryan rádöbben arra, hogy ha 
meg akarja őrizni Meereen trónját, akkor hatalmas áldozatokat kell hoznia. 

 

 
Trónok harca : a teljes hatodik évad (2016)                                       DVD 5056/1-5,  
Rend.: Michael Slovis [et al.]                                                        DVD 5057/1-5    
Szereplők: Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey. Időtartam: 
536 perc 
 
Azok, akik Westeros és Essos viharos eseményeit túlélték, most megpróbálják összeszedni 
magukat, hogy továbbmeneteljenek elkerülhetetlen végzetük felé. Kedves ismerőseink és 
ellenségeink új szövetségeket kötnek, hogy megnöveljék a túlélés esélyeit, míg új szereplők is 
megjelennek, hogy szerte a világban kibillentsék a hatalom egyensúlyát. 

 

 

 
Trónok harca : a teljes hetedik évad (2017)       DVD 5360/1-5, DVD 5361/1-5    
Rend.: J. Podeswa [et al.] 
Szereplők: Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey. Időtartam: 
420 perc 
Megérkezett a hosszú, hideg tél. Hét magával ragadó epizódjával az utolsó előtti, 7. évad emberek 
és seregek évek óta várt találkozásáról mesél. Az évad elején Daenerys Targaryen, oldalán Tyrion 
Lannisterrel, a frissen kinevezett segítőjével, valamint makulátlanokból álló seregével, dothraki és 
vas-szigeteki szövetségeseivel, no meg három sárkányával végre Westeros irányába hajózik. 
Miután látványosan legyőzte Ramsay Boltont, és ezzel visszaszerezte Derest, Havas Jonnak 
szemlátomást sikerült egyesíteni az erőket északon. Királyvárban az örökösök és ellenségek 
nélkül maradt Cersei Lannister pedig végre elfoglalhatta a Vastrónt. De miközben mindhárman új 
szövetségek vagy konfliktusok elé néznek, a Mások élőhalottakból álló serege egyre inkább azzal 
fenyeget, hogy elsöpörje az útból ezeket az apró emberi csetepatékat, és feleméssze az egész 
birodalmat. 

 

 
Trónok harca : a teljes nyolcadik évad (2019)     DVD 5914/1-2, DVD 5915/1-2    
Rend.: David Nutter [et al.] 
Szereplők: Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey. Időtartam: 
420 perc 
 
A Trónok harca visszatér egy utolsó évadra, és csordultig van csalárdsággal és alattomossággal, 
lovagiassággal és becsületességgel... valamint végre összecsapnak egymással az élők és a 
holtak. A Holtak Serege – melyet az Éjkirály, a Mások és egy élőhalott sárkány irányít – szembesül 
Jonnal, Dany-vel és egyesített seregeikkel, ezzel pedig elértük hát a végkifejletet, amely választ ad 
a sorozat főszereplőit övező számtalan kérdésre. Jon valódi kiléte könnyen aláaknázhatja Dany 
igényét a Vastrónra, és természetesen Cersei is újabb ördögi tervének megvalósításán ügyködik... 



 

 
True blood - inni és élni hagyni. A teljes első évad (2009)       DVD 3485/1-5   
Rend.: Alan Ball [et al.] 
Szereplők: Anna Paquin, Stephen MoyerSam Trammell. Időtartam: 642 perc 
A vámpírok „kibújtak a koporsóból”, és köztünk járnak. Szintetikus vérrel táplálkoznak, ezért többé 
nincs szükségük emberi vérre. Legalábbis ez a látszat. A Louisiana állambeli Bon Temps kicsiny 
városa fura alakokkal büszkélkedhet. Itt él Sookie Stackhouse, az aranyos és ártatlan pincérnő, aki 
titokban gondolatolvasó; Bill Compton, a 173 éves vámpír, aki nemrég költözött vissza egykori 
otthonába; Sookie testvére, a szoknyavadász Jason, aki mintha vonzaná a bajt; Sookie 
leghűségesebb barátnője, a belevaló Tara; Sam, a Merlotte tulajdonosa, aki megpróbálja elrejteni 
Sookie iránti érzéseit; Lafayette, a Merlotte szakácsa, aki folyton olyasmit főz ki, ami véletlenül sem 
legális, plusz különcebbnél különcebb karakterek, akik egytől egyig valamilyen titkot rejtegetnek e 
semmihez sem hasonlítható televíziós sorozatban.  

 

 
Tudorok. A teljes első évad (2007)                                                           DVD 1960/1-3    
Rend.: Charles McDougall [et al.] 
Szereplők: Jonathan Rhys-Meyers, Natalie Dormer, Henry Cavill. Időtartam: 
516 perc 
 
VIII. Henrik, a hatalomra és szerelemre éhes, lenyűgöző fiatal király úgy uralkodik országán, 
ahogyan az életét is éli: kegyetlen féktelenséggel. A TUDOROK első évada a forrófejű zsarnok 
ismeretlen történetét tárja elénk, akinek uralkodását árulások és intrikák fémjelezték. 

 

 

 
Tudorok. A teljes második évad (2008)                                                 DVD 1961/1-3    
Rend.: Jeremy Podeswa [et al.] 
Szereplők: Jonathan Rhys-Meyers, Natalie Dormer, Henry Cavill. Időtartam: 
503 perc 
 
Ha egy férfi elhagyja feleségét egy másik nőért, tette dühödt indulatot szül. De ha ez a férfi 
történetesen egy király, akkor lépésével egész birodalma jövőjét veszélyezteti. Miközben VIII. 
Henrik minden figyelmét a csábító Boleyn Annának szenteli, Morus Tamás és a pápa személyében 
rivális erők szövetkeznek hatalma megdöntésére. A TUDOROK kihagyhatatlan második évadában 
lehull a lepel Anglia vérszomjas, mértéktelenül élvhajhász – és kétségtelenül ellenállhatatlan – 
uralkodójának titkairól. 

 

 

 
Tudorok. A teljes harmadik évad (2009)                                     DVD 3438/1-3    
Rend.: Ciarán Donnelly [et al.] 
Szereplők: Jonathan Rhys-Meyers, Henry Cavill, James Frain. Időtartam: 380 
perc 
 
A trón immár huszonhét éve VIII. Henriké, aki hatalma csúcsára ért. Egy új királyné feléleszti a 
reményt, hogy a koronának végre örököse lesz, és a protestáns irányzat megerősödése azzal 
kecsegteti Henriket, hogy ő lesz a legbefolyásosabb vallási személyiség egész Angliában - sőt, tán 
az egész világon. Ám amikor udvarát lázadás, árulás és tragédia dúlja fel, a király támadást indít 
mindenki ellen, akik szembe mernek szegülni akaratával - és ebben a harcban semmilyen 
eszköztől nem riad vissza!  

 

 
Tudorok. A teljes negyedik évad (2010)                                     DVD 3555/1-3   
Rend.: Dearbhla Walls [et al.] 
Szereplők: Jonathan Rhys-Meyers, Henry Cavill, Lothaire, Sarah Bolger. 
Időtartam: 494 perc 
 
VIII. Henrik ötödszörre lép az oltár elé; az ara ezúttal a tizenhét éves Catherine Howard, egy csalfa 
szépség, aki nemcsak a király, de egy udvari tisztviselő szívében is felszítja a tűzet, és ezzel 
halálos szerelmi háromszög jön létre. Az öregedéstől rettegő Henrik újranősül, és hadba vonul 
Franciaország ellen. Az a célja, hogy elfoglalja Boulogne-t, és így szimbolikusan visszaszerezze 
ifjúságát. Otthon eretnekséggel vádolják szeretett hatodik feleségét, és emiatt erővel lángol fel a 
katolikusok és a protestánsok közötti küzdelem. Henriken egyre inkább elhatalmasodik az őrület. 
Kénytelen dönteni a felesége sorsáról, miközben örökösről is gondoskodnia kellene. 



 

 
Vámpírnaplók 1. évad 1. (2009)                                                                 DVD 3087/1-2             
Rend. M. Siega 
Szereplők: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder. Időtartam: 403 perc 
 
Sötét melankólia, lüktető vérszomj, természetfeletti szerelem – ez a Vámpírnaplók.Az első évad 
első kötetének tíz része feledhetetlen élő és élőholt szereplőkkel ismertet meg bennünket két 
lemezen. Ők Stefan és Damon, a vámpírtestvérek – egyik jó, másik gonosz –, illetve Elena, aki 
hasonmása annak a lánynak, akibe a két báty 150 évvel ezelőtt szerelmes volt. Míg a testvérek 
egyre csábítják Elenát a saját világukba, a kisváros különös események színhelye lesz, telis-tele 
titkokkal, szenvedéllyel és borzalmakkal. 

 

 

 
Vámpírnaplók 1. évad 2. (2009)                                                    DVD 3222/1-3                
Rend.: Marcos Siega 
Szereplők: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder. Időtartam: 486 perc 
 
Szerelem, misztérium, veszély és vér... Mystic Falls városa szédítő sebességgel változik 
vámpírtanyává. A 17 éves Elena két vámpír testvér között őrlődik: az egyikük Stefan, az egyetlen 
fiú, aki képes ellenállni vonzerejének, a másik a jóképű és veszedelmes Damon, akit a bosszú 
vezérel, melynek okai még felfedésre várnak. Az első évad második kötete 12 hátborzongató 
epizódot tartalmaz, és a három lemezen sokkoló családi titkokra derül fény, egy varázskönyv 
segítségével feltárul egy sír, egy szépségverseny a szépségek mellett rémségeket is tartogat, és 
felbukkan valaki a testvérek múltjából, aki az egész város sorsát megváltoztathatja. 

 

 

 
Vámpírnaplók a teljes második évad (2010)                                DVD 3762/1-5                             
Rend.: J. Miller Tobin [et al.] 
Szereplők: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder. Időtartam: 890 perc 

 

 

 
Waczak szálló. A teljes sorozat (1975)                                         DVD 1916/1-3   
Rend.: John Howard Davies, Bob Spiers 
Szereplők: John Cleese, Prunella Scales, Connie Booth. Időtartam: 
121+128+116 

    
Ki ne hallott volna a Waczak Szállóról? A BBC legendás sorozata az angol tengerparti panziók 
sznob és karót nyelt tulajdonosait parodizálja – máig utánozhatatlan bájjal. Basil Waczak 
megmutatja, mi fán terem az igazi brit vendéglátás, melynek egyetlen zavaró tényezője van 
csupán: a vendég. 

 

 

 
Westworld : első évad : a labirintus (2016) - feliratos                       DVD 5362/1-3    
Rend.: Jonathan Nolan [et al.] 
Szereplők: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright. Időtartam: 
593 perc 
 
Ez a lenyűgöző televíziós sorozat sötét történetet mesél a mesterséges intelligenciáról és a bűn 
evolúciójáról. Legmélyebb fantáziák válnak valóra abban a hatalmas kiterjedésű vadnyugati 
világban, melynek látogatói óriási pénzeket fizetnek azért, hogy készséges androidok 
társaságában olyan emberekké válhassanak, akikről mindig is álmodtak. De a színfalak között 
valami nagyon nem stimmel…  

 



 

 
A zöld íjász : a teljes első évad (2012)                                        DVD 3951/1-5 
Rend.:  David Nutter [et al.] 
Szereplők: Stephen Amell, Katie Cassidy, Colin Donnell. Időtartam: 933 perc 
 
A milliárdos Oliver Queen öt évet tölt el egy kietlen szigeten, ahonnan veszedelmes harci 
képességekkel és azzal a titkos elhatározással tér haza, hogy megküzd a Starling Cityben 
eluralkodó bűnözéssel. A fekete csuklyás íjász álcája mögé rejtőző Oliver mindenáron helyre 
akarja hozni apja hibáit, és keresztbe akar tenni azoknak, akik bűnbe vitték a városát. Keresztes 
hadjáratát számos tényező nehezíti: saját családjának sötét titkai, egy jó barát, aki nem tudja, hogy 
az ördöggel cimborál, és a szeretett nő, akit korábban elárult. 

 

 


