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Fék nélkül (2012)                                                                                                       DVD 3624  
Rend.: David Koepp 
Szereplők: Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez. Időtartam: 
87 perc 
 
Őrült tempó a száguldó autók között. Küzdelem a dühöngő taxisokkal, a kiszámíthatatlan 
gyalogosokkal, a váratlan akadályokkal. Wilee, New York legjobb és legvagányabb biciklis futárja 
számára mindez a hétköznapok része. Két keréken él, állandóan a túlélésért küzd, tudja, hogy a 
gyorsaságnak ára van. Ám egy küldemény miatt egészen új veszélyeket is kénytelen vállalni: 
gyilkosok, maffiózók és egy veszett zsaru ered a nyomába. Ő azonban nem szokott befékezni: 
amíg a bicajon ül, nem fél a fegyverektől sem. Pedig talán jobban tenné, ha végre megijedne kicsit. 

 

 

 
Fekete Dália (2006)                                                                                                   DVD 539    
Rend.: Brian De Palma 
Szereplők: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart. Időtartam: 121 
perc 
 
1947-ben két ökölvívóból lett rendőr, Lee Blanchard és Bucky Bleichert kap megbízást az 
ambiciózus, "B" kategóriás színésznő, Betty Ann Short "The Black Dahlia" meggyilkolásának 
kivizsgálására. A támadás olyan hátborzongató volt, hogy a bűncselekményről készült képeket 
visszatartották a nyilvánosság elől. Mialatt Blanchard figyelmét egyre jobban leköti a szenzációs 
gyilkosság addig társa, Bleichert vonzódni kezd a titokzatos Madeleine Linscott iránt, aki a város 
egyik kiemelkedő családjának a lánya, és meglehetősen kellemetlen kapcsolat fűzte az 
áldozathoz. 

 

 
Fekete hattyú (2010)                                                                                             DVD 3320    
Rend.: Darren Aronofsky 
Szereplők: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis. Időtartam: 103 perc 
 
A visszahúzódó, anyja árnyékában élő balerina Nina elnyeri a Hattyúk tava előadás címszerepét. A 
művészeti vezető tökéletesnek titulája a lányt a szerepre, azonban kétségei vannak a lány 
képességeit illetően a fekete hattyú megformálásban. Mindkét szerep más egyéniséget igényel, 
azonban mindkét szerepet ugyanazon táncosnak kell előadnia. Míg a fehér hattyú az ártatlanságot 
és a kecsességet, a fekete az érzékiséget és csalfaságot hívatott megtestesíteni. Aazt kívánja tőle, 
hogy vegyen példát csábos vetélytársnőjéről, és hozza felszínre önmaga sötét oldalát. A 
felkészülés keserves kínokkal jár: a szűzies lányból érzéki nősténnyé kell válni. Nina démoni 
erőkkel harcol, és nem biztos, hogy végül győzni tud.   

 

 
Fekete mise (2015)                                                                              DVD 4720    
Rend.: Scott Cooper 
Szereplők: Johnny Deep, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch. Időtartam: 
118 perc 
 
A ’70-es évek Dél Boston. John Connolly, FBI ügynök meggyőzi James „Whitey” Bulgert, az ír 
maffiózót, hogy működjön együtt az FBI-jal egy közös ellenfél, az olasz maffia felszámolásában. A 
Fekete mise eme pokoli szövetségről mesél, ami felett pillanatok alatt elveszítették a kontrollt, és 
ami lehetővé tette Bulger számára, hogy a törvény őreit megkerülve kiterjessze hatalmát, és az 
USA történetének egyik leghírhedtebb gengszterévé váljon. 

 



 

 
Fekete Párduc (2018)                                                                      DVD 5512, DVD 5513   
Rend.: Ryan Coogler 
Szereplők: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o. Időtartam: 
129 perc 
 
Átlagos afrikai országnak tűnik Wakanda, ám valójában hihetetlen erőt birtokol. Miután egy családi 
tragédia következtében T’Challa kénytelen elfoglalni a trónt, egy olyan nagy kihívás vár rá, amely 
nem csupán a hazáját fenyegeti, de az egész világ sorsát is. Saját családjával szembe szállva az 
új király kénytelen összegyűjteni szövetségeseit és szabadjára engedni a Fekete Párduc erejét, 
hogy legyőzze az ellenségeit, és ő maga is Bosszúállóvá váljon. 

 

 

 
Fékezhetetlen (2011)                                                                                              DVD 3640    
Rend.: John Hillcoat 
Szereplők: Shia Labeouf, Tom Hardy, Gary Oldman. Időtartam: 111 perc 
 
A szesztilalom idején járunk a virginiai Franklin megyében. A 1930-as évek elején a legendás 
Bondurant fivérek busásan jövedelmező szeszcsempész vállalkozást visznek. Jólétük veszélybe 
kerül, amikor felbukkan a korrupt Charles Rakes különleges ügynök és rendcsinálás helyett 
részesedést követel  magának az üzletből. A hajthatatlanságukról híres testvérek azonban nem 
hagyják magukat, és elkeseredett háborúskodás veszi kezdetét. 

 

 

 
Fél Nelson (2006)                                                                                                  DVD 1773     
Rend.: Ryan Fleck 
Szereplőpk: Ryan Gosling, Shareeka Epps, Anthony mackie. Időtartam: 106 
perc 
 
A harmincas évei elején járó Dan Dunne népszerű történelemtanár egy brooklyni középiskolában. 
Szenvedéllyel teli, érdekfeszítő órákat ad, diákjai felnéznek rá, kollégái tisztelik őt. Azt azonban 
senki sem tudja róla, hogy drogfüggő. A kábítószerfüggőség pedig egyre inkább elhatalmasodik 
rajta: eddig csak éjszakáit uralta, ám az utóbbi időben már nappalait is megfertőzi. Egy nap aztán 
egyik diákja, a 13 éves Drey mámoros állapotban talál rá. A közös titokból hamarosan szokatlan, 
ám annál őszintébb barátság lesz, melynek köszönhetően Dan talán képes lesz új életet kezdeni. 

 

 
A feláldozhatók (2010)                                                                                         DVD 3427      
Rend.: Sylvester Stallone 
Szereplők: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li. Időtartam: 100 perc 
 
Barney Ross vezeti a Feláldozhatók névre keresztelt zsoldosbandát, melynek tagjait különböző 
harcművészeti ágakban jártas profikból válogatta össze. Egy titokzatos idegen egy dél-amerikai 
sziget diktátorának kiiktatásával bízza meg őket. Barney és Lee elrepülnek feltérképezni a szigetet, 
hogy megtudják, milyen ellenséggel kellene többed magukkal visszatérve felvenniük a harcot. A 
kémkedés közben összeismerkednek egy nővel a sziget ellenállói közül, aki miután tűzharcba 
keveri a két zsoldost, felvilágosítja őket a sziget valós problémáiról. A nőt hátrahagyva Barney és 
Lee épp bőrrel menekül el a szigetről, azonban lelkiismeretük nem hagyja őket nyugodni, és 
társaikkal a lehetetlennek tűnő küldetés mellett teszik le voksukat. 

 

 
A feláldozhatók 2 (2012)                                                                                     DVD 3635    
Rend.: Simon West 
Szereplők: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li. Időtartam: 98 perc 
 
A feláldozhatók visszatértek, és ezúttal személyes ügyről van szó. Barney és régi vágású 
zsoldosai elvállalnak egy könnyű pénzzel kecsegtető munkát. A dolgok azonban csúnyán 
félremennek, egyiküket brutálisan meggyilkolják, ezért a feláldozhatók bosszút esküsznek. Hiába 
járnak idegen területen, ahol minden ellenük dolgozik, a revánsvágytól fűtött társaság elszántan 
zúzza-tizedeli az ellenséget, és közben az idővel versenyt futva egy váratlan veszélyt is el kell 
hárítaniuk, nehony öt tonna fegyverminőségű plutónium illetéktelen kezekbe kerüljön. 

 



 

 
A feláldozhatók 3 (2014)                                                                       DVD 4311  
Rend.: Patrick Hughes 
Szereplők: Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas. Időtartam.: 
126 perc 
Barney, a profi főnök már megszámlálhatatlan bevetést vezetett, rengeteg szövetségest szerzett, 
és ellenségei számát is szépen gyarapította. Ám akivel most kell megbirkóznia a veterán 
zsoldosnak, arra ő sem számított. Váratlanul felbukkan Barney egykori társa, Conrad Stonebanks 
akivel annak idején együtt alapították meg a verhetetlen Feláldozhatók csapatát. A tömeggyilkossá 
vált egykori csapattag, a könyörtelen fegyverkereskedő egyszer már megmenekült Barney karmai 
közül, és most bosszúra éhes: végleg le akar számolni egykori bandájával, célja, hogy kiiktassa a 
Feláldozhatókat. Ám Barneynak is megvan a maga terve. Fiatal zsoldosokkal frissíti a csapatot, 
akik gyorsaságukkal, technikai tudásukkal felrázzák a berozsdásodott gépezetet. És megkezdődik 
az eddigi legszemélyesebb Expendables hadjárat. 

 

 
Feledés (2013)                                                                                       DVD 3749  
Rend.: Joseph Kosinski 
Szereplők: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko. Időtartam: 120 perc 
 
Jack Harper a magányos gépszerelőt, aki az elhagyatott, közel lakhatatlanná vált Földön 
állomásozik. Mikor egy lezuhant űrhajóból kiment egy gyönyörű idegent, a nő egy olyan 
megállíthatatlan láncreakciót indít el, melynek végén a férfi kénytelen mindent megkérdőjelezni, 
amit tudni vélt, ráadásul az egész emberiség sorsa az ő kezébe kerül. 

 

 

 
Felforgatókönyv (2006)                                                                            DVD 1030   
Rend.: Marc Forster 
Szereplők: Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman. Időtartam: 108 
perc 
 
Harold Crick, az adóellenőr, arra ébred, hogy egy hang kommentálja minden mozdulatát, ráadásul 
később azt is bejelenti, hogy hamarosan elhalálozik. A hang tulajdonosa Karen Eiffel, a válságban 
lévő írónő, aki nehezen találja a befejezést új könyvéhez. A férfi kétségbeesetten megpróbálja 
kézbe venni a sorsát és elkerülni végzetét, ezért egy irodalmárhoz, Jules Hilberthez fordul 
segítségért, aki azt javasolja neki, hogy a befejezés megváltoztatásához életét úgy kell alakítania, 
hogy az tragédiából komédiává váljon. A kérdés csak az, hogyan fejezi be Karen a könyvet? 

 

 
Felhangolva (2010)                                                                                                 DVD 3153     
Rend.: Nicholas Stoller 
Szereplők: Jonah Hill, Russell Brand, Elisabeth Moss. Időtartam: 105 perc 
 
Aaron Green-nek, a feltörekvő zenei menedzsernek mindössze 72 órája van arra, hogy Londonból 
leszállítsa Aldous Snow-t, a kezelhetetlenül vad rocklegendát egy Los Angelesben rendezett 
koncertre. Aaronnak az állása a tét, ezért kénytelen átverekednie magát az erkölcstelenség és 
őrület tengerén, azaz Aldous mindennapos menetrendjén, hogy időben eljuttassa a 
rocksztárt a világhíres Greek Theatre színpadára. 

 

 

 
Felhőkarcoló (2018)                                                                                                DVD 5651    
Rend.: Rawson Marshall Thurber  
Szereplők: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han. Időtartam: 98 perc 
 
Will Sawyer egykor az FBI túszmentő osztagát vezette, egy baleset miatt azonban egy ideje 
biztonsági szakértőként dolgozik. Legújabb munkája Hongkongba szólítja, megbízása a világ 
legmagasabb épületének biztonságtechnikai áttanulmányozása. Az épület aztán hirtelen kigyullad, 
amit az ő nyakába varrnak és körözést adnak ki ellene. Willnek meg kell találnia az igazi 
felelősöket, tisztára mosnia a nevét, de legfőként megmenteni feleségét és gyerekeit, akik a 
lángoló épületben rekedtek. 

 



 

        
Felkoppintva (2007)                                                                                                   DVD 941   
Rend.: Judd Apatow 
Szereplők: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd. Időtartam: 129 perc 
 
Allison Scott egy celebvadász tévéműsornál dolgozik, és a karrierje éppen felívelőben van. Ám egy 
este bulizni megy nővérével, és a görbe estét egy bohókás, lazulásban kiváló Ben karjaiban fejezi 
be. A valószínűtlen egyéjszakás kaland eredménye csak hetekkel később jelentkezik, először 
reggeli rosszullétek formájában. Allison úgy dönt, megtartja a babát, a kérdés már csak az, hogy 
egyedül vág bele a nagy kalandba, vagy megpróbál esélyt adni a mit sem sejtő apának - aki maga 
is egy nagyra nőtt gyerek, és még esze ágában sem volt megállapodni és családot alapítani. 

 

 

 
A félszemű (2010)                                                                                                    DVD 3322 
Rend.: Joel & Ethan Coen    
Szereplők: Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld. Időtartam: 106 perc 
 
A félszemű lebilincselő történetet mesél a bosszúról és bátorságról egy olyan kegyetlen és 
kiszámíthatatlan világban, ahol az igazság magától értetődő, a könyörület pedig gyakorlatilag nem 
létező fogalom. Mattie Rosst semmi sem tántoríthatja el attól, hogy kézre kerítse apja hidegvérű 
gyilkosát, Tom Chaney-t. A mindössze 14 éves lány Rooster Cogburn, a félszemű, alkoholista 
békebíró és LaBoeuf, a keménykezű texasi kopó segítségét kéri abban, hogy levadásszák a 
menekülő Chaney-t. Ugyan vannak nézeteltéréseik, de elhatározásuk sziklaszilárd, így a trió egy 
olyan, veszélyekkel teli kalandba bonyolódik, melynek csak egyetlen kimenetele lehet: a megtorlás. 

 

 
Férfias játékok (1992)                                                                                           DVD 5629     
Rend.: Phillip Noyce 
Szereplők: Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin. Időtartam: 112 perc 
 
Az egykori hírszerző és CIA tanácsadó Jack Ryan Londonba utazik vakációzni feleségével és 
lányával. A Buckingham-palota előtt Ryan egy terrorista támadás kellős közepébe csöppen, 
melynek célpontja Lord Holmes, a királyi család egyik tagja. Sikerül megakadályoznia a 
merényletet, hősként ünneplik, de ezzel célponttá válik a észak-ír szélsőséges terrorista Sean 
Miller számára, akinek az öccsét megölte s támadás során. Miller és emberei Jack Ryan után 
erednek, hogy ott csapjanak le ellenségükre, ahol a legkevésbé számít támadásra: az 
otthonában... 

 

 

 
Fergeteges forgatás (1999)                                                                              DVD 1552   
Rend.: Frank Oz 
Szereplők: Steve Martin, Eddie Murphy, Heather Graham. Időtartam: 93 perc 
 
Bobby Bowfinger hullámvölgyben vergődő hollywoodi producer. Végre talál egy olyan 
forgatókönyvet, amiért minden követ megmozgat. Lenne rá pénz, egy feltétellel: mindenképpen 
szerepelnie kell benne Kit Ramsey-nak, az aktuális sztárnak. Kit azonban nemet mond az 
ajánlatra.  A sztár nélkül is el akarja kezdeni a forgatást. Hogyan veszi rá Bobby Kit Ramsey-t hogy 
szerepeljen extra alacsony költségvetésű filmjében? Ahogy csak tudja. Egy ügyes terv, Kit 
túlbuzgó és kicsit ütődött öccse, egy feltörekvő, szexis színészjelölt valamint egy jobb időket is 
megélt díva segítségével próbálja meg rávenni Kitet hogy játssza el élete legnagyobb szerepét. 

 

 
Férjek és feleségek (1992) – feliratos                                                                  DVD 513 
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Woody Allen, Blythe Danner, Judy Davis. Időtartam: 104 perc 
 
Woody Allen filmje két New York-i házaspárról szól, akik az együtt töltött hosszú évek után 
átgondolják és felülvizsgálják kapcsolataikat. Amikor a látszólag harmonikus házasságban élő 
Sally és Jack váratlanul bejelentik, hogy elválnak, barátaik, Gabe és Judy önkéntelenül is 
kritikusabb szemmel tekintenek saját együttlétükre. Addig-addig boncolgatják kapcsolatuk 
problémáit, mígnem mindketten valaki más karjaiban kötnek ki.  

 



 

 
Férjhez mész, mert azt mondtam (2007)                                                        DVD 730 
Rend.: Michael Lehmann 
Szereplők: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht. Időtartam: 107 perc 
 
Daphne Wilderben rendesen túltengnek az anyai ösztönök. Hogy legkisebb lányát, Milly-t megóvja 
mindattól a szerelmi bánattól, amit egyszer ő már átélt, elhatározza, hogy összehozza a tökéletes 
férfival. A nevében feladott egy hirdetést egy internetes társkeresőn. Úgy gondolja, majd ő 
kiválasztja a megfelelőt. Közben a lánya is megismerkedik egy fiatalemberrel. Vajon ki lesz a 
befutó: Jason a sikeres építész, vagy Johnny a lobbanékony rokker? Az indulatok csak akkor 
szabadulnak el igazán a Wilder-rezidencián, mikor Johnny apja lángra lobban Daphne iránt.  

 

 

 
Filmszakadás (1997)                                                                                               DVD 1622    
Rend.: Abel Ferrara 
Szereplők: Matthew Modine, Dennis Hopper, Claudia Schiffer. Időtartam: 98 
perc 
 
Matty öntelt filmcsillag, aki jobbára már csak az alkoholért és a drogért él. Ám egy nap úgy dönt, 
hogy feleségül veszi barátnőjét, a különleges szépségű Annie-t. A lánykérés veszekedésbe fullad. 
Barátjával, a filmrendező Mickey-vel csapnak egy búfelejtő estét, ahol Matty teljesen elveszti a 
kapcsolatát a valósággal. Másfél év múlva Matty már túl van egy elvonókúrán, új kapcsolatot és új 
életet kezdett New Yorkban. De szkeptikus maradt ezzel az új élettel kapcsolatban. Visszautazik 
Los Angelesbe, hogy felkutassa régi szerelmét. 

 

 

 
Fiú a Marsról (2007)                                                                                               DVD 1235  
Rend.: Menno Meyjes 
Szereplők: John Cusack, Amanda Peet, Joan Cusack. Időtartam: 103 perc 
 
David a közelmúltban vesztette el a felségét. A megözvegyült, magányos sci-fi író örökbe fogad 
egy kisfiút. Szerinte Dennis különleges képzelőerővel van megáldva, ugyanis azt állítja, hogy a 
Marsról jött. A gyereknevelés során az újdonsült apuka nem várt nehézségekkel találja magát 
szembe. Szerencsére a nővérére, Lizre, valamint a barátnőjére, Harlee-re mindig számíthat. Ám 
amikor egyre több különös dolog történik Dennis körülrájön, hogy szülőnek lenni nem jelent mást, 
mint hogy minden lehetséges. 

 
 

 

 
Fiúk Jerseyből (2014)                                                                           DVD 4287    
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: John Lloyd Young, Erich Bergen, Michael Lomenda. Időtartam: 129 
perc 
 
Clint Eastwood filmjében négy, New Jersey szegényebb részében élő fiatalember történetét 
kísérhetjük végig, akik megalapították a 60-as évek egyik ikonikusnak számító zenekarát, a Frank 
Valli and the Four Seasonst. Sikereik és kudarcaik útját olyan slágerek kísérik, amelyek nagy 
hatással voltak az akkori generációkra, 

 

 

 
A fiúk nem sírnak (1999)                                                                                      DVD 732          
Rend.: Kimberly Peirce 
Szereplők: Hilary Swank, Chloe Sevigny, Peter Sarsgaard. Időtartam: 113 perc 
 
A poros kisvárosba egy elbűvölő fiatalember érkezik. Brandon Teena igazi társasági ember. A helyi 
fiúk hamar befogadják: vonzó, könnyed, szórakoztató és megbízható barát. A lányok bomlanak 
érte: még nem találkoztak ennyire szenvedélyes, ennyire őszinte fiúval. Őszinte? Brandon Teena 
titka súlyos teher. Ki ez a rejtélyes fiú, aki a városka lakói számára olyan, amilyenek ők soha nem 
lehettek? Brandon Teena, aki Falls Cityben megtalálja önmagát, az otthont és az igaz szerelmet. 
Mikor azonban most már közös titkuk napvilágra kerül, a nyugodt, unalmas közép-amerikai 
településen elszabadulnak az indulatok: Brandon, aki hazugságával barátai álmát zúzta össze, 
meglakol: s a megcsalt társak kegyetlensége nem ismer határokat. 



 

 
A Flintstone család (1994)                                                                                  DVD 1733   
Rend.: Bruce Levant 
Szereplők: John Goodman, Rick Moranis, Kyle McLachlan. Időtartam: 81 perc 
 
A történet időszámításunk előtt 2 millió évvel ezelőttre kalauzul el bennünket a kőkorszaki szakik 
világába, ahol két nem mindennapi család életébe csöppenünk bele. Frédi, a sárkánydaru 
közkedvelt kezelője, egy nap megnyerte a pályázatot: jutalma egy főnöki szék, meg egy gyönyörű 
titkárnő. Frédi nem is sejti, hogy hatalma, csak egy álnok elnök ármány műve. Vilmáék kegyelem-
kenyerén él Beni és családja, ám aztán történik valami, amitől Frédi végre észhez tér. 

 

 

 
Flipper (1996)                                                                                                              DVD 1723    
Rend.: Alan Shapiro    
Szereplők: Paul Hogan, Elijah Wood, Chelsea Field. Időtartam: 90 perc 
 
Csak egy újabb unalmas nyárnak indult a lázadó tini, Sandy számára, de a végén élete 
legizgalmasabb vakációja lett belőle. Amikor Sandyt Florida Keysre küldik nyaralni nagybátyjához, 
Porterhez, nem is sejti, hogy egy árva delfin lesz a legjobb barátja. Sandy és Flipper tengernyi 
kalamajkába és izgalmas kalandba keverednek, megküzdenek a félelmetes gonoszokkal és új 
barátokat is szereznek. Sandy különleges kapcsolata Flipperrel segít közelebb kerülnie jóakaró 
nagybátyjához is és egy teljesen új életszemlélettel lesz gazdagabb.  

 

 

 
Florida, a paradicsom (1984)                                                                               DVD 301 
Rend.: Jim Jarmusch 
Szereplők: Bálint Eszter, Richard Edson, Danny Rosen. Időtartam: 86 perc 
(Jim Jarmusch sorozat) 
 
Otthonra lehet-e lelni egy idegen kultúrában? Elegendő-e az ország nyelvét beszélni ahhoz, hogy 
befogadják a kívülről érkezőt? Willie 10 éve költözött Budapestről New Yorkba. Mindent megtesz 
annak érdekében, hogy amerikainak tekintsék és eltitkolja származását. Mégsem találta meg 
számítását az újvilágban. Kénytelen Amerikába érkező unokatestvérével, Évával tölteni 10 napot. 
A kezdeti feszültségek ellenére hamar rádöbben a köztük lévő hasonlóságra. Egy évvel a 
találkozás után Willie elindul barátjával az azóta nagynénjénél élő Évához, hogy együtt fedezzék 
fel Floridát, a paradicsomot. 

 

 
Floridai álom (2017)                                                                                               DVD 5485    
Rend.: Sean Baker  
Szereplők: Willem Dafoe, Brooklynn Kimberly Prince, Bria Vinaite. Időtartam: 
108 perc 
 
A floridai Orlando a világ minden részéről érkező turisták mekkája. Minden igényt kielégítő hotelek, 
pazar vidámparkok és éjszakai bárok tarkítják, ahol minden turista szívesen költi el 
megtakarításait. Pár lépésre a mesébe illő üdülőkomplexumoktól azonban más világ rejtőzik. 
Brooklyn és hat éves cserfes barátai a turistaparadicsom árnyékában töltik a nyári szünidejüket, 
amit csodákkal és lehetőségekkel teli kalandként élnek meg, míg a körülöttük lévő felnőttek a 
mindennapi élet nehézségeivel birkóznak. 

 

 
Flubber, a szórakozott professzor (1997)                                            DVD 150 
Rend.: Les Mayfield 
Szereplők: Robin Williams, Marcia Gay Harden, Clancy Brown. Időtartam: 90 
perc 
 
Phillip Brainard, a világ legszórakozottabb professzora. Menyasszonya, Sara, az anyagi gondokkal 
küszködő főiskola igazgatója azonban nem találja olyan mulatságosnak, amikor Phil harmadik 
alkalommal is elfelejt elmenni a saját esküvőjükre. A feledékenységéről közismert Phillip azonban 
feltalál egy rugalmas ragacsot. A rugacs névre keresztelt zöld színű trutymóra, amely újra 
forradalmasíthatja az ipart, sokan fenik a fogukat. Vajon elég zseniális ez a rugacs, hogy 
visszahódítsa Sarát, megmentse a fősikolát, majd kicsusszanjon a gonosz fogfenők kezéből? 



 

 
Focus : a látszat csal (2015)                                                               DVD 4427    
Rend.: Glenn Ficarra, John Requa 
Szereplők: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro. Időtartam: 100 perc 
 
Nicky, az átverés nagymestere összeszűri a levet Jess-szel, a szárnyait épp csak bontogató 
szélhámossal. Miközben átadja neki a szakma csínját-bínját, a férfi rádöbben, hogy túl közel került 
tanítványához, ezért aztán úgy dönt, hogy lelép. Három évvel később Jess – az időközben 
rutinossá vált véget asszonya – feltűnik Buenos Aires-ben, egy nagymenő autóverseny kulisszái 
között, hogy alaposan felkavarja Nicky-t, méghozzá a férfi karrierje talán legveszélyesebb 
svindlijének kellős közepén. 

 

 

 
Fogságban (2013)                                                                                DVD 3972    
Rend.: Denis Villeneuve 
Szereplők: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria Bello. Időtartam: 147 perc 
 
Milyen messze mennél el, hogy megvédd a családodat? Keller Dover minden szülő rémálmával 
néz szembe, amikor hatéves kislánya barátnőjével együtt eltűnik. A nyomozást vezető Loki 
detektív letartóztatja az egyetlen gyanúsítottat – egy lakókocsi sofőrjét, amelyen a gyerekek 
játszottak – de bizonyítékok hiányában szabadon kell engednie. Az őrjöngő apa, tudván, hogy a 
rendőrség több nyomot követve sem bukkant a kislányokra, úgy érzi, nincs más esélye, mint a 
kezébe venni az irányítást. 

 

 

 
Folyó szeli ketté (1992)                                                                                         DVD 5895    
Rend.: Robert Redford 
Szereplők: Brad Pitt, Craig Sheffer, Tom Skerritt. Időtartam: 125 perc 
 
A századfordulón Montana vadregényes tájain két ifjú fivér bontogatja szárnyait. Az idősebbik, a 
komoly és művelt Norman minden vágya, hogy író legyen, míg öccse, a forrófejű Paul inkább 
gyengéinek, a csinos lányoknak és a szerencsejátéknak hódol. Összeköti azonban őket az 
apjuktól, a vasszigorú lelkésztől tanult szinte misztikus szenvedély: a horgászás az érintetlen és 
vad Big Blackfoot folyón, amely egyben saját reményeik és félelmeik tükörképe... 

 

 

 
Footloose (2011)                                                                                 DVD 4233   
Rend.: Craig Brewer 
Szereplők: Kenny Wormald, Julianne Hough, Andie MacDowell. Időtartam: 109 
perc 
 
A bostoni fú, Ren MacCormack egy déli kisvárosban találja magát, ahol jelentős adag 
kulturális sokk éri. Egy tragikus balesetet követően Shaw Moore betiltja a túl hangos 
zenét és a táncot. A tiszteletes rosszallása ellenére Ren beleszeret a lányába, kézbe 
veszi a dolgokat és újra felpezsdíti a város vérkeringését. 

 

 

 
Ford Fairlane kalandjai (1990)                                                                          DVD 5771    
Rend.: R. Harlin 
Szereplők: Andrew Dice Clay, Wayne Newton, Priscilla Presley. Időtartam: 98 
perc 
Ford Fairlane nem egyszerűen magándetektív - ő rock and roll detektív, aki kizárólag híres 
együttesek, pop- és rocksztárok megbízásait vállalja, lévén ugyancsak bennfentes a zenei 
szakmában. Fairlane maga a megtestesült macsó, aki nyelvújító szinten műveli a trágárkodást és 
irigylésre méltó módon tapadnak rá a nők. Fairlane egy heavy-metal énekes műfajához méltó 
látványos halálának körülményeit vizsgálja, miközben meggyűlik a baja egy elmebeteg gyilkossal, 
egy üresfejű libával, egy koalával, néhány majom popsztárral, az epekedő titkárnőjével, valamint a 
rendőrség egyik oszlopos tagjával, aki valaha azt képzelte: popsztár is lehetne! 



 

 
Forráspont (1993)                                                                                                    DVD 2708    
Rend.: James B. Harris 
Szereplők: Wesley Snipes, Dennis Hopper, Viggo Mortensen. Időtartam: 89 
perc 
 
Jimmy szövetségi ügynökként dolgozik. Kíméletlenül üldözi a bűnözőket, és céljai elérése 
érdekében néha megszegi a törvényt is. Egyik akciója során meghal a társa, akit egy kisstílű 
bűnöző, Ronnie öl meg menekülés közben. Jimmy bosszút esküszik barátja haláláért. Hamarosan 
kiderül, hogy Ronnie, a kegyetlen pénzhamisító, Red, végrehajtója volt. A két férfi között 
megkezdődik az élet-halál harc. 

 

 

 
Forrest Gump (1994)  - feliratos                                                                            DVD 13/1-2 
Rend.: Robert Zemeckis 
Szereplők: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise. Időtartam: 136 perc 
  
A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában különös mesemondó üldögél. Forrest 
Gump mindent látott és mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfényesebb elme. De 
hát az anyja is mindig azt mondta: "Csak az a hülye, aki hülyeséget csinál." Forrest Gump pedig 
semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden fontos eseményén a focipályától 
a harctérig, az elnökök klubjától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen igaz szerelme 
karjában.  A Forrest Gump egy megindító romantikus mese egy ártatlan amerikairól, aki pont 
abban a korban élt, amikor Amerika elveszíti ártatlanságát. 

 

 

 
Forrest Gump (1994)                                                                      DVD 1337, DVD 5667   
Rend.: Robert Zemeckis 
Szereplők: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise. Időtartam: 136 perc 
 
A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában különös mesemondó üldögél. Forrest 
Gump mindent látott és mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfényesebb elme. De 
hát az anyja is mindig azt mondta: "Csak az a hülye, aki hülyeséget csinál." Forrest Gump pedig 
semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden fontos eseményén a focipályától 
a harctérig, az elnökök klubjától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen igaz szerelme 
karjában. A Forrest Gump egy megindító romantikus mese egy ártatlan amerikairól, aki pont abban 
a korban élt, amikor Amerika elveszítette ártatlanságát.  

 

 

 
Forrongó évszak (1989)                                                                                         DVD 1536   
Rend.: Euzhan Palcy 
Szereplők: Donald Sutherland, Susan Sarandon, Marlon Brando. Időtartam: 
102 perc 
 
Dél-Afrika, 1976. A rendőrség Gordon Ngubene halálát öngyilkosságnak állítják be. Amikor Ben du 
Toit  meglátja egykori barátja holttestét, már tudja: rendőrségi brutalitás áldozata lett. Minden 
erejével azon van, hogy kiderítse az igazságot, felbérli Ian McKenzie-t, a nagy nevű ügyvédet, 
hogy képviselje a Ngubene családot a bíróság előtt, de a bíró összejátszik a rendőrséggel. Ben 
még ezek után sem adja fel a küzdelmet – családja életét és karrierjét is kockára téve bosszút akar 
állni egy rendszeren, melyet rasszisták, tolvajok és gyilkosok irányítanak. És aki nincs velük, az 
ellenük van. 

 

 
Foxcatcher (2014)                                                                                DVD 4404    
Rend.: Bennett Miller 
Szereplők: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo. Időtartam: 134 perc 
 
A valós eseményeket feldolgozó Foxcatcher egy excentrikus multimilliomos és két birkózóbajnok 
szokatlan és tragédiába torkolló kapcsolatának sötét, de magával ragadó történetet meséli el. A 
mély és megindító film a testvéri szeretetről és a félreértelmezett hűségről szól, valamint arról az 
érzelmi széthullásról, melyet a hatalom és gazdagság okozhat. 



 

 
A Föld inváziója. Csata: Los Angeles (2011)                                       DVD 3333     
Rend.: Jonathan Liebesman 
Szereplők: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez. Időtartam: 
111 perc 
 
Egy tengerészgyalogos-egységet Nantz őrmester vezetésével Los Angeles-be vezényelnek 
ismeretlen küldetéssel. A katonáknak váratlanul szembe kell nézniük a különös ellenséggel: az 
űrből jött lények a tenger felől érkeznek, és a partraszállás során válogatás nélkül mindenkit 
azonnal megölnek. A szakasz már csak annyit tehet, hogy kimenti az utolsó túlélőket. 
Belekeverednek a totális háborúba. A Földnek valószínűleg vége. A katonák mégis kitartanak a 
végsőkig. 

 

 

 
A Föld után (2013)                                                                               DVD 3884   
Rend.: M. Night Shyamalan 
Szereplők: Will Smith, Jaden Smith, Sophie Okonedo. Időtartam: 96 perc 
 
Miután lakhatatlanná tette a Földet, az emberiség egy másik bolygóra menekült. Ezer év múltán 
Kitai Raige és apja, Cypher kényszerleszállást hajt végre az elhagyott bolygón. A landoláskor 
Cypher súlyosan megsérül, ezért a kamasz srácnak egyedül kell útra kelnie a veszélyekkel teli 
tájon, hogy segélykérő jeleket küldjön az űrbe. Ha haza akarnak jutni, le kell győzniük a félelmüket, 
és meg kell tanulniuk bízni egymásban. 

 

 

 
A főnök (2015)                                                                  DVD 4943, DVD 4944   
Rend.: Ben Falcone 
Szereplők: Melissa McCarthy, Kristen Bell, Kathy Bates. Időtartam: 94 perc 
 
Michelle Darnell iparmágnás bennfentes kereskedelem miatt börtönbe kerül. Amikor kiszabadul, 
Amerika legújabb kedvenceként akarja újra piacra dobni magát, ám korábban átvert áldozatai 
közül nem mindenki akar fátylat borítani a múltra. Mivel nincs hová mennie, és újabb palimadár 
sincs a láthatáron, kénytelen beköltözni korábbi asszisztense, Claire és lánya, Rachel házába. A 
mélypontra került Michelle nem habozik, és máris a birodalma visszaszerzését segítő mesteri 
terven töri a fejét. Vajon a börtöntöltelékből lehet még bizniszkirálynő? 

 

 

 
Förtelmes főnökök (2011)                                                                   DVD 3463     
Rend.: Seth Gordon 
Szereplők: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis. Időtartam: 94 perc 
 
Nick, Kurt és Dale számára csak az tenné elviselhetőbbé a mindennapos taposómalmot, ha péppé 
taposhatnák elviselhetetlen főnökeiket. Mivel a felmondás egyiküknek sem pálya, a kelleténél 
néhánnyal több ital és egy börtönviselt rosszfiú kétes tanácsai után a három barát tutinál is 
tutibbnak tűnő tervet eszel ki, miként szabadulhatnának meg feletteseiktől… örökre. A kérdés csak 
az: lehet-e tökéletes egy terv, ha a kiagyalói éppenséggel tökéletesen agyatlanok. 

 

 

 
Förtelmes főnökök 2.(2014)                                                                                DVD 4344   
Rend.: Sean Anders 
Szereplők: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis. Időtartam: 104 perc 
 
A főnököktől nehéz megszabadulni. Nick, Dale és Kurt, a három jó barát, aki jobb híján 
gyilkosságra is vállalkozott volna, hogy megmeneküljön a basáskodó főnökök rabigájából, végleg a 
maga ura akar lenni. Magánvállalkozásba kezdenek, ám a főnöktelenség örömei nem sokáig 
tartanak. Egy ravasz befektető tönkreteszi őket, és ők – jogi lehetőségek, és jobb híján – 
emberrablással próbálják megoldani a helyzetet. A mágnásnak ugyanis van egy kellemetlen, 
elkényeztetett nagyfia, akit az isten is túsznak teremtett. A váltságdíj pont megmentheti a három 
lükét a csődtől. Egyedül azt felejtették ki a számításból, hogy a) teljesen alkalmatlanok b) a 
barátaik segítsége csak tovább ront a helyzetükön. 



 

 
Frances Ha (2012)                                                                                DVD 4630  
Rend.: Noah Baumbach 
Szereplők: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver. Időtartam: 86 perc 
 
A 27 éves Frances gyakornok egy tánctársulatnál. A New York-i fiatalok problémákkal teli 
hétköznapjait éli, nap mint nap fontos kérdésekkel szembesülve: az álmait kövesse, vagy inkább 
keményen dolgozzon a jövőjéért? Költözzön albérletbe, vagy a barátainál lébecoljon tovább? És mi 
a helyzet a legjobb barátnőjével? Frances mindenekelőtt a boldogságot keresi, amiért képes 
meglehetősen váratlan és mindenekelőtt felelőtlen döntéseket hozni – például azt, hogy 
átruccanjon Párizsba. 

 

 

 
Francia kapcsolat (1971)                                                                                      DVD 1840   
Rend.: William Friedkin 
Szereplők: Gene Hackman, Fernando Rey, Roy Scheider. Időtartam: 100 perc 
 
Két New York-i nyomozó, „Popeye” Doyle és Buddy Russo egy drogcsempész bandát 
üldöznek, és azt remélik, hogy végre sikerül leleplezniük a francia kapcsolatot. Amikor 
azonban az egyik bandatag megpróbálja megölni Doyle-t, a zsaru bevadul, és a 
vadászat messze a városhatáron kívülre vezeti. 

 

 

 
Francia kapcsolat 2 (1975)                                                                                 DVD 1841   
Rend.: John Frankenheimer 
Szereplők: Gene Hackman, Fernando Rey, Bernard Fresson. Időtartam: 115 
perc 
 
„Popeye” Doyle, a keményfejű New York-i zsaru visszatér, és ismét megszállottan nyomoz. 
Bármire képes, hogy megtörje a francia narkócsempészek uralmát. Az amúgy sem könnyű 
küzdelem drámai fordulatot vesz, amikor a banda feje Marseilles-ben elraboltatja, és rászoktatja az 
anyagra. Doyle kiszabadul, de a kábítószertől nem tud megszabadulni. Pedig addig nincs esélye 
felülkerekedni. 

 

 

 
Frankenstein menyasszonya (1935) – feliratos                                              DVD 1377 
Rend.: James Whale 
Szereplők: Boris Karloff, Colin Clive, Valerie Hobson. Időtartam: 75 perc 
 
A Frankenstein méltatott folytatása minden idők egyik legnépszerűbb horror klasszikusa. A 
legendás Boris Karloffot láthatjuk újra a vásznon a szörnyként, aki ezúttal társra vágyik. Colin Clive 
is visszatér az ambiciózus Dr. Frankenstein szerepében, aki megteremti a balsorsú menyasszonyt. 
Az első Frankenstein alkotójának, James Whale-nek a rendezésében és kísérteties filmzenéjével a 
Frankenstein menyasszonya nemcsak a horror műfaj, de a filmművészet egyik legértékesebb 
darabja. 

 

 

 
Frequency (2000)                                                                                                     DVD 1510    
Rend.: Gregory Hoblit 
Szereplők: Dennis Quaid, Jim Caviezel, Andre Braugher. Időtartam: 114 perc 
 
John Sullivan fiatal, tehetséges nyomozó. Kitartó, nem riad vissza semmitől – olyan, amilyen 
egykor apja volt, a hivatásos tűzoltó, aki éppen harminc évvel ezelőtt veszett oda egy oltás során. 
Egy különleges természeti jelenség megzavarja az idősíkot. John rádió-adóvevőjén keresztül 
képes kapcsolatot teremteni apjával, segít megtalálni neki a tűzből kivezető utat. John mindent 
megtesz annak érdekében, hogy megváltoztassa a múltat, de nem gondol arra, hogy ennek a 
jelenre is hatása lesz. De ahogyan ő segíteni tudott apjának, talán az apa is képes megmenteni a 
jövőben bajba került fiút. 



 

 
Fulladás (2013)                                                                                      DVD 4272    
Rend.: Keith Parmer 
Szereplők: Jean-Claude Van Damme, Lennie James, Catalina Sandino 
Moreno. Időtartam: 96 perc 
 
Egy öttagú banda 100 millió dollárt lop el a Las Vegas-i Luxor kaszinóból. Négy banda tagot 
elkapnak és börtönbe zárnak. Tíz év elteltével sikerül megszökniük a szigorúan őrzött börtönből. 
Az ötödik bandatag ez idő alatt egy kaliforniai kisváros seriffje lett és szeretné elfelejteni a múltját. 
Régi barátai azonban nem felejtenek, és hamarosan nála követelik részüket a korábbi rablásból. 

 

 

 
Fúrófej Taylor (2008)                                                                               DVD 1425    
Rend.: Steven Brill 
Szereplők: Owen Wilson, Nate Hartley, Leslie Mann. Időtartam: 97 perc 
 
Ryan, Wade és Emmit nagy lelkesedéssel kezdi a gimnáziumot, és örömük egészen addig tart, 
amíg nem futnak össze a folyosón Filkins-szel, a suli rettegett nagymenőjével. Természetesen a 
három friss hús lesz Filkins szívatásainak legújabb célpontja. A fiúk azonban úgy tűnik, megtalálták 
a megoldást: hirdetést adnak fel a Zsoldoskatona magazinban, és felbérelnek személyi testőrnek 
és edzőnek egy volt zsoldost – ha nem is a legjobbat, de mindenképpen a legolcsóbbat. Arra csak 
később jönnek rá, hogy olcsó testőrnek híg az agya, de akkor már késő. 

 

 

 
A függetlenség napja (1996)                                                                               DVD 1844   
Rend.: Roland Emmerich 
Szereplők: Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum. Időtartam: 139 perc 
 
Az Egyesült Államok nyomkövető rendszerei 550 km átmérőjű, gigantikus űrhajó közeledtét jelzik. 
A tévéhíradók a világ legnagyobb városai fölött lebegő óriási űrhajókról tudósítanak, amelyek 
hírtelen jelennek meg a semmiből és borítják árnyékba a világ fővárosait. Az emberiség 
örömünnepre készül, de az idegeneknek más szándékai vannak: elsöprő túlerejükkel el akarják 
pusztítani a földi civilizációt. Kíméletlenül, válogatás nélkül rombolnak és gyilkolnak. A világ 
egyetlen reménye egy csapat elszánt túlélő, akik arra szövetkeznek, hogy egy utolsó támadást 
indítsanak a hódítók ellen, mielőtt az emberiség sorsa megpecsételődik. 

 

 
A függetlenség napja: feltámadás (2016)                                         DVD 5058    
Rend.: Roland Emmerich 
Szereplők: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman. Időtartam: 115 perc 
 
Húsz évvel ezelőtt az idegen lényeknek végül nem sikerült eltörölni az emberiséget a Föld színéről, 
de most visszatérnek, hogy befejezzék, amit elkezdtek. Miután a földönkívüliek először intéztek 
támadást bolygónk ellen, az emberiség összefogott. A briliáns tudós, David Levinson vezetésével 
kidolgozott védelmi program az ellenség fejlett technikáját állította a Föld megóvásának 
szolgálatába. Az idegenek mostani, döbbenetes erejű inváziójára azonban nem lehetett felkészülni 
– csupán néhány bátor nő és férfi találékonyságán múlik, hogy fajunk megmenekül-e a kihalástól. 

 

 
Függő játszma (1993)                                                                                         DVD 2846    
Rend.: Renny Harlin 
Szereplők: Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker. Időtartam: 108 
perc 
 
Gabe Walker a Sziklás-hegységben tevékenykedő mentőosztag tagjaként nem tudta 
megakadályozni egy amatőr hegymászó halálát, és a tragédia miatt önszántából távozott a 
csapatból. Most, nyolc hónappal a baleset után búcsúzni tér vissza, miközben barátnője hiába 
próbálja maradásra bírni. hívást kapnak: egy kis utasszállító gép kényszerleszállásának túlélői 
kérnek segítséget. Walker vonakodva bár, de egykori társával elindul. Kiderül, hogy az utasok 
egytől-egyig veszélyes terroristák, és a gépen rajtuk kívül még körülbelül százmillió dollárt is 
szállítottak, ami a leszállás közben három lehullott. 



 

 
G.I. Joe – megtorlás (2013)                                                                 DVD 3750   
Rend.: John M. Chu 
Szereplők: Dwayne („The Rock”) Johnson, Bruce Willis, Channing Tatum. 
Időtartam: 105 perc 
 
Visszatértek a Joe-k, és egy olyan szörnyű bűntettért teszik őket felelőssé, melyet nem ők követtek 
el. Ezt követően a G.I. Joe alakulat megmaradt tagjainak ismét szembe kell szállniuk halálos 
ellenségükkel, a Kobrákkal, valamint egy új fenyegetéssel is, amely beszőtte magát a kormányba. 
És mikor úgy tűnik, hogy minden egyéb csődöt mond, már csak egy lehetőség marad: a Megtorlás. 
Barikád  vezetésével új csapat indul erre a kirobbanó kalandra, amely igazi, „faltól falig tartó 
háborús hacacáré!” 

 

 

 
G-Force. Rágcsávók (2009)                                                                               DVD 2388 
Rend.: Hoyt H. Yeatman 
Szereplők: Bill Nighy, Will Arnett, Kelli Garner. Időtartam: 84 perc 
 
Ha a világ veszélyben van, a szakértők a legjobbakhoz fordulnak segítségért: a G-Force, vagyis a 
Rágcsávók csupa ultramodern kütyüvel felszerelt, harcara kész mesterkémből áll – akik 
történetesen mind tengerimalacok kiegészítve egy léggyel és egy vakonddal. Amikor szükség van 
rájuk, még az sem állítja meg őket, hogy az FBI megszünteti különleges – fűrészporral jól bélelt – 
ügyosztályukat. Ők akkor is bevetik magukat, és bebizonyítják, hogy a méret nem lényeg, az igazi 
titkosügynök pedig minden terráriumban feltalálja magát! A küldetés pedig nem hétköznapi: 
ellenfelük egy ördögi milliárdos, aki igába akarja hajtani a világot. 

 

 
A galaxis őrzői (2014)                                                       DVD 4300, DVD 4851    
Rend.: James Gunn 
Szereplők: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista. Időtartam: 116 perc 
 
Amikor Peter Quill, a vagány kalandor ellop egy rejtélyes gömböt, könyörtelen hajsza célpontjává 
válik. Hogy megszabaduljon ellenségeitől, Quill kényszerű szövetséget köt Mordállyal, a 
fegyvermániás mosómedvével, Groottal, a leginkább fára hasonlító lénnyel, a veszélyes bérgyilkos 
Gamorával és a bosszúvágy által fűtött Drax-szel. Amikor Quill rájön, hogy a gömb milyen 
hatalommal rendelkezik, csapatba kell kovácsolnia a szedett-vetett bandát, hogy elinduljanak egy 
végső csatára, amely eldönti a galaxis sorsát. 

 

 

 
A galaxis őrzői vol. 2 (2017)                                                        DVD 5269, DVD 5270    
Rend.: James Gunn 
Szereplők: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista. Időtartam: 130 perc 
 
Az Őrzőknek meg kell küzdeniük azért, hogy szedett-vedett családjuk szét ne hulljon, miközben 
Peter Quill valódi eredetét is feltárják. Régi ellenségekből szövetségesek lesznek, és még a 
képregényoldalak klasszikus hősei is a segítségükre sietnek, 

 

 

 
Gamer - játék a végsőkig (2009)                                                                     DVD 2877   
Rend.: Mark Neveldine, BrianTaylor 
Szereplők: Gerard Butler, Michael C. Hall, Amber Valletta. Időtartam: 91 perc 
 
A nem is olyan távoli jövőben a játék- és szórakoztatóipar egy rémisztő új hibriddé fejlődött: az 
elmeirányítás technológiájával emberek irányítják hús-vér embertársaikat többszereplős online 
játékokban. A rendkívül népszerű programok szülőatyja Ken Castle, akinek a Gyilkosok a legújabb 
agyszüleménye. A legvéresebb háborús bevetéseket is megszégyenítő környezetben folyó játékot 
és kedvenc szuperkatonájukat, Kable-t világszerte több millió ember követi élő adásban. Egészen 
addig, amíg az akarata ellenére játékra kényszerített Kable úgy nem dönt, elég és fellázad. Castle 
azonban minden eszközt bevet, hogy eltapossa az egyszemélyes kommandót. 



 

 
Garfield (2004)                                                                                                     DVD 151/1-2 
Rend.: Peter Hewitt 
Szereplők: Breckin Meyer, Stephen Tobolowsky, Bill Murray. Időtartam: 77 
perc 
 
Garfield lusta, cinikus, elkényeztetett és nagyszájú. A nap legnagyobb részében csak az alvás 
vagy az evés foglalkoztatja. Ám a szerelem még a legbiztosabbnak látszó életeket is képes 
felforgatni. Gazdája, Jon ugyanis szemet vet macskája állatgyógyászára, így aztán képtelen nemet 
mondani neki, amikor az megkéri, fogadjon be egy kiskutyát. Garfield féltékeny, és fáradtságot 
nem kímélve igyekszik megkeseríteni az életét. Csakhogy egy televíziós műsor sztárja elrabolja 
Odie-t, és ő egy új érzéssel kénytelen megismerkedni: a lelkiismeret furdalással. Olyan dolgokba 
kezd tehát, amelyekre korábban sosem vetemedett volna. 

 

 
Gattaca (1997)                                                                                                          DVD 5700    
Rend.: Andrew Niccol 
Szereplők: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. Időtartam: 102 perc 
 
Vincent Freeman „természetes” módon fogant egy olyan világban, ahol minden embert 
génsebészeti úton hoznak létre. Az ő szervezete nem tartalmaz megtervezett DNS-t, amely 
garantálná a sikeres életet. A világűr felfedezéséről álmodozó Vincent magára ölti egy a genetikai 
elitbe tartozó, ám balesetben megrokkant atléta személyazonosságát. A sportoló génjei mögé 
bújva Vincent a Gattaca Űrprogram legígéretesebb jelöltjévé küzdi magát, és még egy elbűvölő 
munkatársa érdeklődését is felkelti. Ám amikor brutális gyilkosság történik az intézményben, a 
nagy erőkkel meginduló nyomozás veszélybe sodorja merész terveit, hiszen a nyomok arra 
utalnak, hogy egy "tökéletlen" emberi lény volt a tettes. 

 

 
Gázt! (2011)                                                                                                               DVD 3540    
Rend.: Nicolas Winding Refn 
Szereplők: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston. Időtartam: 97 perc 
 
A film hőse nappal autós kaszkadőrként Hollywoodban, éjszakánként pedig rablások sofőrjeként a 
Los Angeles-i alvilágban kamatoztatja, hogy ha volán mögé ül, nem ismer lehetetlent. Amikor 
azonban megpróbál segíteni Irene, a gyönyörű szomszédnő férjének, a közös meló félresiklik, és a 
város legveszélyesebb emberei kezdenek vadászni rá. Ha meg akarja óvni Irene és kisfia életét, 
azt kell tennie, amihez a legjobban ért: vezetni. 

 
 

 

 
Gengszterek klubja (1984)                                                                               DVD 2026    
Rend.: Francis Ford Coppola 
Szereplők: Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane. Időtartam: 124 perc 
 
A Gengszterek klubja története a viharos húszas évek Amerikájába, a jazz-klubok világába repíti a 
nézőt. Harlem egyik legfelkapottabb jazz-klubja a Cotton Club, ahol az alkoholtilalom és a nagy 
gazdasági válság elől menekülők néhány kellemes órára elfeledhetik problémáikat. Ide jár 
mindenki, aki számít: alvilági figurák, zsaruk és zenészek. Itt dolgozik a jazztrombitás Dixie Dwyer 
is, aki épp jókor van jó helyen, és megmenti a hírhedt maffiafőnök, Dutch Schultz életét. Schultz 
nem marad adósa a zenésznek, és jólfizető munkával hálálja meg szolgálatát. Felfogadja 
szeretője, Vera személyi testőrének. De Dixie beleszeret Verába és ezzel a halálos ítéletét írja alá. 

 

 

 
A generális (1927)                                                                                                    DVD 592    
Rend.: Buster Keaton, Clyde Bruckman 
Szereplők: Buster Keaton, Marion Mack, Richard Allen. Időtartam: 75 perc 
 
A Generális a némafilm meghatározó, műfajteremtő darabja, a filmtörténelem kiemelkedő alkotása. 
Keaton ebben a filmben egy fiatal, lelkes masinisztát alakít, Johnny Gray-t, aki az Amerikai 
Polgárháború idején jelentkezik katonának, de elutasítják, mert mozdonyvezetőként több hasznot 
tud hozni. Amikor az egyik északi kéme ellopja a vonatot, amin a szerelme is rajta van, Gray egy 
másikon ered a nyomába. Hajmeresztő jeleneteket láthatunk, melyekben Keaton maga szerepel, 
így a kaszkadőrök is "ősatyjuknak" tekinthetjük. 

 



 

 
Gengszterzsaruk (2017)                                                                                        DVD 5498    
Rend.: Christian Gudegast 
Szereplők: Gerard Butler, Curtis '50 Cent' Jackson, Pablo Schreiber. Időtartam: 
134 perc 
 
Nagy dobásra készül a dörzsölt Merriman: a bandájával a bevehetetlennek tartott Los Angeles-i 
Központi Bankot akarja kirabolni. Ám a rendőrség akciócsoportja legalább annyira durva fickókból 
áll, mint a bandatagok. Nick O’Brien és társai mindent megtesznek, hogy megállítsák a 
gengsztereket. 

 
 

 

 
Get on up (2014)                                                                                   DVD 4451    
Rend.: Tate Taylor 
Szereplők: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis. Időtartam: 139 perc 
 
A soul szellemi atyjának története alapján készült film a gyerekkorától egészen a 20. 
század egyik legbefolyásosabb személyiségé válásáig követi nyomon James Brown 
zenéjét és fordulatokban gazdag életpályáját. 

 

 

 
Ghost (1990)                                                                                                            DVD 1396 
Rend.: Jerry Zucker 
Szereplők: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Időtartam: 121 
perc 
 
Sam és Molly nagyon boldogok. Épp új lakásba költöznek, és a házasságot tervezik, amikor egy 
tragikus véletlen folytán Sam meghal. A közelben marad és mindent elkövet, hogy segítsen 
Mollynak. Lassan kiderül, hogy nem véletlen baleset volt, barátja, Carl gyilkoltatta meg. Carlnak 
zűrös ügyei voltak a bankban, és a fekete tranzakciók lebonyolításához mindenképpen szüksége 
lett volna Sam új kódjára. Sam szelleme egy spiritiszta, Oda segítségével próbálja Mollyt értesíteni 
a veszélyről. Mollynak azonban nagyon nehéz elfogadni és megérteni ezt az egészet. 

 

 
Gilbert Grape (1993)                                                                                             DVD 1188 
Rend.: Lasse Hallström 
Szereplők: Johnny Deep, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis. Időtartam: 118 
perc 
 
Gilbert Grape egy a sok kisvárosi huszonéves közül, mégis különleges a helyzete. Egy 
élelmiszerboltban dolgozik zöldségesként. Ő számít a családfőnek, hiszen túlsúlyos édesanyja már 
ki sem tud mozdulni a házból. Ráadásul három testvére közül az egyik különösen problematikus 
eset. Arnie értelmi fogyatékos, túlérzékeny kamasz, aki csak rá hallgat, s akit csak ő tud kihúzni a 
bajból. Gilbert és Arnie minden évben megbámulja az országúton tovaszáguldó lakókocsikat, 
hiszen ők nem mehetnek sehová. Ám egy napon az egyik lakókocsiból kiszáll egy lány, aki 
mindannyiukat kimozdítja a megszokott körforgásból. 

 

 
Godzilla (1998)                                                                                                           DVD 2045    
Rend.: Roland Emmerich 
Szereplők: Matthew Broderick, Jean Reno, maria Pitillo. Időtartam: 133 perc  
  
Vakító fehér fény hasítja át az eget Francia Polinézia szigetei fölött. A Csendes-óceánon pusztító 
vihar tombol. Óriás lábnyomok szántják fel a földet Panama erdőségeiben. Az ismeretlen pusztító 
erő akadálytalanul folytatja útját egy kis, sűrűn lakott sziget felé, melynek neve Manhattan. A 
világméretű rombolás okozója hamarosan megjelenik New Yorkban. A városban kitör a pánik. A 
hadsereg mozgósítja csapatait, de képtelenek megfékezni a fél várost romba döntő szörnyeteget. 
Dr. Nick Tatopoulos és egy különös francia, Philippe Roache közös erővel igyekeznek megfejteni 
az irtózatos méretű lény rejtélyét, és megállítani a pusztítást, amíg még nem késő. 



 

 
Godzilla II : a szörnyek királya (2019)                                                            DVD 5841   
Rend.: Michael Dougherty 
Szereplők: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown. Időtartam: 126 
perc 
 
Az emberi faj lassan kipusztítja a Föld élővilágát. A mindenre elszánt ökoterrorista csoport akciója 
felébreszti évezredel álmukból a titánokat. Az ősi szörnyek megvédik a bolygót annak árán is, ha el 
kell törölniük az egész emberiséget. a föld színéről. Csak Godzilla veheti fel velük a harcot. 
 

 

 

 
Golyózápor (2007)                                                                                               DVD 1236 
Rend.: Michael Davis 
Szereplők: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci. Időtartam: 83 perc 
 
Egy titokzatos férfi, aki Mr. Smith-nek nevezi magát, és akiről csak annyit tudhatunk, hogy virtuóz 
módon bánik a pisztollyal, belekeveredik egy vajúdó nő körül kitört utcai lövöldözésbe. Az 
újszülöttet megvédi a támadóktól, ám az anyját már nem tudja. Hamarosan kiderül, hogy a 
gyilkosok nem az anyára, hanem a gyerekre vadásztak. Attól kezdve a férfi nem szabadul 
kénytelen megvédeni a csecsemőt, aki rá is szorul a fegyveres támogatásra.  Mr. Smith és egy 
váratlanul a segítségére siető prostituált megpróbálja elrejteni a babát. A város egyre különösebb 
és félelmetesebb részeire jutnak el, miközben egy hadseregnyi zsoldos van a nyomukban. 

 

 
A gondozoo (2011)                                                                                                 DVD 3407  
Rend.: Frank Coraci 
Szereplők: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb. Időtartam: 97 perc 
 
Az állatkert összes lakója imádja Griffint, a jóságos gondozót. És ő cserébe jobban élvezi az 
állatok társaságát, mintha randizna. De érzi, hogy ez nem helyes; így hát, amikor nekiveselkedik, 
hogy végre meghódítsa élete nagy szerelmét, szerez egy olyan menő állást, amivel 
elkápráztathatja a lányt. Az állatok megrémülnek: nem akarják elveszíteni kétlábú barátjukat. Úgy 
határoznak, inkább segítenek neki. Megtörik a hallgatás törvényét, és felfedik a féltve őrzött titkot: 
tudnak beszélni! A pocakos, kétballábas, nagyszívű ember mostantól a medvétől, a farkastól, a 
gorillától és egy makitól tanulja a csábítás trükkjeit.   

 

 
Good night , and good luck (2005)                                                                  DVD 326 
Rend.: George Clooney 
Szereplők: David Strathairn, Patricia Clarkson, Jeff Daniels. Időtartam: 93 perc 
 
A film az 50-es évek Amerikájában játszódik. A tévéhíradó úttörője, Edward R. Murrow, valamint 
Joseph McCarthy szenátor és az Amarikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Kongresszusi Bizottság 
között megtörtént konfliktust mutatja be. Murrow-t és elkötelezett csapatát, Fred Friendly producer 
vezetésével egy új cél vezérli, hogy a CBS hírstúdióból beszámoljon a tényekről és felvilágosítsa a 
közönséget. A céggel és a szponzorokkal dacolva vizsgálják ki Mccarthy szenátor 
kommunistaüldözései alatt elkövetett hazugságait és leplezik le rémtetteit.  

 

 

 
Good Will Hunting (1997)                                                                                       DVD 748      
Rend.: Gus van Sant 
Szereplők: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck. Időtartam: 121 perc 
 
Will Hunting csak húsz éves, de már kilóg a kemény dél-bostoni munkásnegyed környezetéből. 
Sosem járt egyetemre, mégis bámulatos gyorsasággal old meg Nobel-díjas professzorokat is 
zavarba ejtő matematikai feladványokat. Amikor a vad fiatalember egy újabb verekedés után 
börtönbe kerül, az egyetemi matematikaprofesszor - aki szeretné szárnyai alá venni a bajkeverő 
zsenit - régi barátja, a pszichológus Sean McGuire segítségét kéri Will megszelídítéséhez. Sean 
azonban maga is rendkívül intelligens, érzékeny és sokat szenvedett ember, így amikor ez a két 
erős egyéniség találkozik, különös küzdelem veszi kezdetét. 



 

 
A gömb (1998)                                                                                                         DVD 2878   
Rend.: Barry Levinson 
Szereplők: Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson. Időtartam: 124 
perc 
 
A Csendes-óceán mélyén egy rejtélyes űrhajót találnak, amely a szakértők szerint legalább 400 
éves. Amikor egy csapat leereszkedik a mélybe, hogy átvizsgálja az űrhajót, egy hatalmas gömbre 
bukkan, amelynek anyaga és rendeltetése mindenki előtt ismeretlen. Döbbenten látják, hogy a 
furcsa jármű 2048-ban készült Amerikában. Az űrhajóban tett látogatás után megmagyarázhatatlan 
események történnek, a legénység tagjait sorra rejtélyes balesetek érik. Egyre bizonyosabbá válik, 
hogy a tudósok valamit magukkal hoztak az idegen hajóról. Nem tudni, mi az, nem tudni, kiben 
van. Egy biztos csak: veszélyben az életük. 

 

 
Grace nélkül az élet (2007)                                                                                 DVD 2195   
Rend.: James C. Strouse 
Szereplők: John Cusack, Alessandro Nivola, Emily Churchill. Időtartam: 82 
perc 
 
Stanley Phillips magányosan, szomorúan tölti mindennapjait – képtelen elmondani lányainak, hogy 
katona édesanyjuk meghalt az iraki háborúban. Úgy dönt, felkerekedik velük egy országjáró túrára, 
nem sejtve, hogy az együtt töltött idő a legjobb gyógyír fájdalmára. Lányai ártatlan bája, életöröme 
láttán Stanley újra ráérez az élet ízére, a boldogságra, melyről azt hitte, örökre elveszíti. 

 

 

 
Gran Torino (2008)                                                                                                   DVD 2037   
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her. Időtartam: 112 perc 
 
A koreai veterán és nyugalmazott autógyári munkás Walt Kowalski egyáltalán nem elégedett azzal, 
ahogyan az élete és kertvárosi lakókörnyezete alakult. Különösen bosszantja, hogy a közvetlen 
szomszédságába délkelet-ázsiai bevándorlók költöztek. Az események furcsa összjátéka folytán 
azonban a mogorva, magának való Walt kénytelen a Hmong család védelmére kelni egy helyi 
banda támadásaival szemben. Az idősebb nővér, Sue ragaszkodik hozzá, hogy az öccse hálából 
dolgozzon Waltnak.  A közös munka különös barátság kezdetét jelenti, és Walt sok mindent 
megtud - nemcsak a szomszédjában élőkről, hanem önmagáról is. 

 

 
A Grand Budapest Hotel (2014)                                                          DVD 4121    
Rend.: Wes Anderson 
Szereplők: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric. Időtartam: 96 
perc 
 
A Grand Budapest Hotel egy messze földön híres és csudásan elegáns kelet-európai hotel 
legendás főportása, Gustave H. és egy buzgó kifutófiú, Zero Moustafa kalandjairól szól. Meg egy 
reneszánsz festmény elrablásáról, a mesés családi vagyon megszerzéséért folytatott csatákról, 
börtönből szökésről, kacér vénasszonyokról, egy ablakon kirepülő macskáról, a nagy szerelemről, 
motorbiciklis, szánkós és egyéb üldözésekről, némi lövöldözésről… ja, és egy világháborúról.  

 

 

 
Grease  [40 éves jubileumi változat]  (1978)– feliratos                                   DVD 5519 
Rend.: Randal Kleiser 
Szereplők: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Időtartam: 
106 perc  
 
40 éve készült el minden idők egyik legjobb musicalje, a jókislány Sandy és a rosszfiú Danny 
szerelmének időtálló története: a Grease™! A film nem csupán nosztalgikus visszatekintés az 
ötvenes évekre, hanem energikus és izgalmas zenei főhajtás a rock and roll aranykora előtt. Menő 
járgányok, tuti sérók, fülbemászó dallamok, látványos táncjelenetek – minden adott egy hatalmas 
bulihoz, amiről a jubileumi kiadvány vadonatúj extrái is gondoskodnak! 
 



 

 
Greenberg (2009)                                                                                                     DVD 3452    
Rend.: Noah Baumbach 
Szereplők: Ben Stiller, Greta Gerwig, Rhys Ifans. Időtartam: 103 perc 
 
Roger Greenberg egyedülálló, negyvenes és szó szerint az égvilágon semmit sem csinál. Hogy 
rátaláljon végre valódi önmagára, Los Angeles-be költözik, hogy öccse házára vigyázzon, és újra 
kapcsolatba lépjen az egykori bandataggal és ex-barátnőjével. De be kell látnia, hogy az egykori 
barátok nem biztos, hogy még ma is jó barátok, miközben szerelemre lobban Florance, testvére 
személyi asszisztense iránt. Annak ellenére, hogy nem minden terve jön össze, Greenberg rájön, 
hogy végül mégis csak van oka a boldogságra. 

 

 

 
Grindhouse - Halálbiztos (2007)                                                                         DVD 757 
Rend.: Quentin Tarantino 
Szereplők: . Időtartam: 108 perc 
 
Texas legtüzesebb DJ-jének, Jungle Julia-nak az alkony leszállta azt jelzi, hogy eljött a lazulás 
ideje két legjobb barátnője társaságában. A három szexi bombázó beleveti magát az éjszakába, 
megbolondítva és felgerjesztve a bárok törzsközönségének vágyait. Ám a feléjük irányuló figyelem 
közül nem mindegyik mondható ártatlannak. Valaki titokban minden lépésüket követi. Kaszkadőr 
Mike, a sebhelyes arcú, cserzett bőrű férfi, gyilkos pillantásokkal fixírozza őket felturbózott 
autójának kormánya mögül. A lányok sörük felett ülve nem is sejtik, hogy a parkolóban, pár 
méterre tőlük, Mike már túráztatja halálos fegyverét, Dodge Chargerjét. 

 

 

 
Griffin & Phoenix (2006)                                                                                       DVD 645    
Rend.: Ed Stone 
Szereplők: Amanda Peet, Dermot Mulroney, Amanda Mackey. Időtartam: 103 
perc     
 
Henry Griffin rákbeteg, az orvosok szerint alig két év van hátra az életéből. Griffin úgy dönt, hogy 
kihasználja hátralévő idejét: otthagyja a munkáját, és Greenwich Village-be költözik, majd nekiáll 
regényt írni. Megismerkedik az életvidám Sarah Phoenixszel, aki minden őrültségre kapható. 
Ketten együtt beteljesítik Phoenix gyerekkori álmait: összefirkálnak egy víztornyot, potyáznak a 
moziban, kiugranak egy tehervonatból - és mindeközben egymásba szeretnek. Ám Phoenixnek 
van egy titka, amely veszélybe sodorja önfeledt boldogságukat. 

 

 
Gulliver utazásai (2010)                                                                                       DVD 3302  
Rend.: Rob Letterman 
Szereplők: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt. Időtartam: 81 perc 
 
Lemuel Gulliver, igazi kisember. A srác egy nagy New York-i újságnál dolgozik… lenn a pincében, 
a postázóban. Néhány jól irányzott hazugság segítségével megszerzi első újságírói megbiztatását, 
és nekivághat a kalandnak, ami túl nagyra sikerül. Hajótörést szenved, és Lilliputban, pöttöm 
emberkék kicsiny királyságban találja magát. A helybeliek szemében most ő a legnagyobb arc, és 
ezért az önbizalma is hatalmasra nő. De a nagy szájával bajba sodorja vendéglátóit. Kénytelen 
felnőni a feladathoz, hogy megmentse, akit meg kell, és esetleg még álmai nőjét is megszerezze.  

 

 

 
A gyalogáldozat (2014)                                                                                         DVD 4691    
Rend.: Edward Zwick 
Szereplők: Tobey Maguire, Peter Sarsgaard, Liev Schreiber. Időtartam: 110 
perc 
 
A hidegháború teljes erővel "dübörög". Ebben a megragadó, igaz történetben az 
amerikai sakk-csoda Bobby Fischer hirtelen két szuperhatalom küzdelmének kellős 
közepén találja magát, amikor kihívja egy játszmára Borisz Szpasszkijt, vagyis magát a 
Szovjetuniót. 

 
 



 

 
Gyávák és hősök (2007)                                                                       DVD 1181 
Rend.: Robert Redford 
Szereplők: Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise. Időtartam: 88 perc 
 
Három egymástól látszólag távoli történet kapcsolódik össze és változtatja meg a benne szereplők 
életét – örökre. Egy ravasz szenátor egy hétpróbás újságírót próbál becsapni. Bár éppen ez az az 
újságíró, akinek köszönhetően politikusi pályája magasra ívelt, most legfőbb célja, hogy átverje – 
és meggyőzze az új afgán stratégia helyességéről. Ezalatt egy idősödő, idealista egyetemi 
professzor mindent elkövet, hogy megállítsa legtehetségesebb diákját az elkövethető legnagyobb 
bolondságtól. Ám ugyanezekben a pillanatokban valahol az afgán hegyek között két amerikai 
katona a lázadók gyűrűjében küzd a túlélésért. És minden összefügg mindennel. 

 

 
Gyémántcsapda (2001)                                                                        DVD 1902    
Rend.: Alan McElroy 
Szereplők: David hasselhoff, Gregg Henry, Yvonne Sció. Időtartam: 95 perc 

 
Dan, a sikeres üzletember gyakran utazik Japánba. Egy ilyen alkalommal a repülőn megismerkedik 
Gillardóval, aki betegesen féltékeny a feleségére, s akár ölni is képes lenne a nő miatt. Dan, akinek 
szintén gondja vannak a házasságával, viharos pásztorórát tölt el egy vonzó nővel az átszállás 
során, akiről kiderül, hogy nem más, mint Gillardo felesége. Az utazás rémálommá válik, Dan élete 
veszélybe kerül. Hamarosan világossá válik, hogy egy őrült összeesküvés áldozata, ráadásul a 
rendőrség is a sarkában van. 

 

 

 
A gyerekek jól vannak (2011)                                                             DVD 3394   
Rend.: Lisa Cholodenko 
Szereplők: Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo. Időtartam:  
 
A leszbikus pár, Nic és Jules együtt nevelik két tinédzser gyereküket, Jonit és Lasert. A srácok 
annak idején mesterséges megtermékenyítéssel fogantak. Mivel Joni éppen betöltötte a 
tizennyolcat, és főiskolára készül, öccse megkéri egy nagy szívességre: derítse ki, ki kettejük 
biológiai apja. Paul, az életművész étteremtulajdonos elsőre nagyon meglepődik, amikor kiderül, 
van két gyereke. Már az első találkozás elindít valamit, ám hamarosan váratlan fordulatok egész 
sorozatát hozza mindannyiuk életébe. 

 

 

 
Gyerekjáték (2007)                                                                                DVD 1362   
Rend.: Aandy Fickman 
Szereplők: Dwayne "The Rock" Johnson, Madison Pettis, Kyra Sedgwick. 
Időtartam: 106 perc 
 
Joe Kingman az amerikai focisztárok hétköznapi életét éli – élvezi, hogy körülrajongják és hogy őt 
tartják a mezőny legkeményebb játékosának. Egója már nagyobb, mint egy stadion, és 
magabiztosan készül csapatával a 8.bajnokságára. Derült égből felbukkan 8 éves lánya, Peyton 
akiről a focisztárnak eddig fogalma sem volt. Most azonban úgy tűnik, hogy amíg a lány édesanyja 
távol van, neki kell vigyáznia rá. A sportoló hamar rádöbben: bármennyire is kemény munka volt 
elérni, hogy milliók kedvence és példaképe legyen, ennél jóval nehezebb feladat meghódítani 
egyetlen kislány szívét. 

 

 
Gyermekrablás (2017)                                                                                           DVD 5502    
Rend.: Luis Prieto 
Szereplők: Halle Berry, Sage Correa, Chris McGinn. Időtartam: 91 perc 
 
Egy parkban töltött átlagos délután hírtelen rémálommá változik az egyedülálló Karla Dyson 
számára, amikor a fiának nyoma vész. Mobiltelefonja elveszett, és azt is tudja, hogy belátható időn 
belül nem érkezik rendőri segítség. Ezért Karla beugrik az autójába és az emberrablók után ered. 
Ezzel könyörtelen hajsza veszi kezdetét, melynek során Karlának újra meg újra óriásit kell 
kockáztatnia ahhoz, hogy ne veszítse szem elől a fiát. 

 



 

 
A gyilkos csókja (1955) – feliratos                                                                       DVD 4490    
Rend.: Stanley Kubrick 
Szereplők: Frank Silvera, Jamie Smith, Ruth Sobotka. Időtartam: 64 perc (Ars 
Longa - Mesterfilmek) 
 
„Vigyázzon, hová lép” – figyelmezteti a tábla Stanley Kubrick hőseit első (hivatalosan bemutatott) 
nagyjátékfilmjében, emlékeztetve őket, hogy csupán figurák egy Manhattan-méretű sakktáblán, 
ahol minden lépésüket szigorú szabályok határozzák meg és bármelyik pillanatban leüthetik őket. 
A klasszikus film noirból ismerős lecsúszott bokszoló egy vesztes mérkőzés után megmenti 
erőszakos főnö-kétől a szemben lakó táncosnőt, majd a közösen eltöltött éjszaka után együtt 
próbálnak kilépni életük kényszerpályájáról. 

 

 

 
Gyilkos Joe (2011)                                                                             DVD 3735     
Rend.: William Friedkin 
Szereplők: Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple. Időtartam: 100 
perc 

 
Chris Smithre, a huszonkét éves kisstílű drogdílerre rájár a rúd. Kábítószerfüggő anyja ellopja tőle 
az összes anyagot, és neki azonnal kerítenie kell hatezer dollárt, különben az életével fizet. Ám a 
dolgok még rosszabbra fordulnak, mikor megbízza Gyilkos Joe-t, a bájgúnár bérgyilkost, aki 
egyben a dallasi rendőrség nyomozója is, hogy ölje meg anyját annak ötvenezer dolláros 
életbiztosításáért. Mivel egy centje sincs, Chris kínjában felajánlja a húgát, a csinos és látszólag 
ártatlan Dottie-t, szexuális fedezetként Joe szolgáltatásaiért cserébe, míg hozzá nem jut a 
biztosítási pénzhez. Már amennyiben az egyáltalán befolyik valaha. 

 

 
Gyilkos osztag (2016)                                                                                             DVD 5034   
Rrend.: Jeremy M. Inman 
Szereplők: Johnny Rey Diaz, Christina Licciardi, Lindsay Sawyer. Időtartam: 87 
perc 
 
Mikor egy természetfeletti, eddig soha nem látott hatalom jelent fenyegetést a Földre, az Amerikai 
Egyesült Államok egy különleges csapatot szervez a veszély elhárítására. A halál hírnökeit csak 
egy példátlan képességekkel felruházott osztag tudja megállítani, egy gyilkos osztag. A két alakulat 
találkozásakor egy kíméletlen, halálos küzdelem veszi kezdetét, mely csak úgy érhet véget, ha az 
egyikük elbukik. 

 

 

 
Gyilkos páros (2015)                                                                                           DVD 5040   
Rend.: Paco Cabezas 
Szereplők: Sam Rockwell, Anna Kendrick, Tim Roth. Időtartam: 92 perc 
 
Martha teljesen padlón legutóbbi szakítása óta. Hol teljesen magába zárkózik, hol fejét vesztve veti 
bele magát a bulizásba. Ebben a labilis lelkiállapotban találkozik Francisszel. A férfinak valóban 
vannak furcsa tulajdonságai, de Martha félresöpri a gyanús jeleket és viszonyt kezd vele. 
Tulajdonképpen tökéletes párost alkotnak, mindketten hibbantak egy kicsit. Ami azt illeti, Francis 
egy kicsit jobban. Ő ugyanis egy bérgyilkos. Nem is hétköznapi: nem csak azzal végez, akinek 
meggyilkolásával megbízták, de minden esetben magát a megbízót is elteszi láb alól. Ám ez az 
életvitel nem mentes a veszélytől: Francist gengszterek és FBI-ügynökök egyaránt égre-földre 
keresik. Marthának pedig döntenie kell, elszökik új fiúja elől, vagy inkább vele kézen fogva ugrik 
fejest egy új életbe. 

 

 
Gyilkos szerelem (2006)                                                                      DVD 2926    
Rend.: Todd Robinson 
Szereplők: John Travolta, Salma Hayek, Jared Leto. Időtartam: 104 perc 
 
Martha Beck és Raymond Fernandez az 1940-es évek végén Amerikában garázdálkodott - a 
magányos szívek gyilkosainak tartották magukat. Raymond apróhirdetéseket ad fel, latin 
szeretőnek adva ki magát, s az így elcsábított gazdag, magányos nőket kirabolja, meggyilkolja. 
Martha-ba első látásra beleszeret: közösen folytatják tovább. Martha Raymond testvérének adja ki 
magát, így a férfi még több nőt hálóz be és öl meg. Két nyomozó ered a páros után. Mikor végül 
mégis elfogták őket, egy tucat gyilkosságot ismertek be, de legalább 20-at követtek el együtt. 1949. 
aug. 22-én halálra ítélték a rablópárt, 1951. márc. 8-án pedig a Sing-sing börtönben, 
villamosszékben végezték kéz a kézben. 



 

 
A gyilkosság (1956) – feliratos                                                                                DVD 4491    
Rend.: Stanley Kubrick 
Szereplők: Sterling Hayden, Coleen Gray, Vince Edwards. Időtartam: 81 perc 
(Ars Longa - Mesterfilmek) 
„A gengszter és a művész egykutya az emberek szemében” – hangzik el Stanley Kubrick első 
holly-woodi filmjében, aki ezzel a rafinált rablástörténettel bizonyíthatta be rátermettségét a 
filmgyártás (al)világában. A Los Angeles-i lóversenypálya pénztárát merész akcióval kirámoló 
bűnöző, válogatott szakember-gárdája élén, korábban példátlan bűntettet hajt végre – ám hiába a 
hajszálpontosan kidol-gozott terv és a profi munkatársak, a könyörtelen véletlenek és 
kiszámíthatatlan szenvedélyek ezúttal is keményebb ellenfélnek bizonyulnak minden hatóságnál. A 
cselekményvezetésében, karakterrajzaiban és látásmódjában csupán a gengszter-noir 
klasszikusaihoz (Kísért a múlt, Gyilkosok) fogható  

 

 
Gyilkosság a Fehér Házban (1997)                                                                 DVD 2833   
Rend.: Dwight Little 
Szereplők: Wesley Snipes, Diane Lane, . Időtartam: 102 perc 

 
Női tetemet találnak a Fehér Ház egyik mellékhelyiségében. Az üggyel megbízott zsaru nagy 
erővel látna hozzá a nyomozáshoz, ha nem ütközne lépten-nyomon akadályokba. A Ház belső 
biztonsági szolgálata ugyanis nem hajlandó együttműködni vele, sőt, mintha rejtegetne valamit 
előle. Regis felügyelőt azonban nem olyan fából faragták, hogy könnyen feladjon valamit. Az 
akadályok ellenére megtesz mindent, hogy kiderítse, kinek és miért állt érdekében a fiatal nő 
halála. Rájön, hogy a nő több magas rangú személynek is a szeretője volt. Egyesek tudni vélik, 
hogy az elnök fiának is intim kapcsolata volt a lánnyal. 

 

 
Gyilkosság online (2008)                                                                    DVD 1553   
Rend.: Gregory Hoblit 
Szereplők: Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks. Időtartam: 97 perc 
 
Az FBI szervezetében létezik egy ügyosztály, amely az internetes bűnözésre specializálódott. 
Jennifer Marsh titkosügynök társával együtt felfigyel egy weboldalra, amelynek az üzemeltetője 
élőben végez ki egy állatot. Amitől tartanak, nemsokára bekövetkezik: egy pszichopata embereket 
ejt foglyul, hogy megölje őket. Fogva tartott áldozatait kegyetlenül, a legkülönfélébb módszerekkel 
öli meg, és ezt egyenes adásban közvetíti a neten. Minél népszerűbb lesz honlapja, annál 
gyorsabban és kíméletlenebbül hal meg az áldozat. Marsh ügynök és társai versenyt futnak az 
idővel, hogy elkapják a sorozatgyilkost, akinek a weboldala lenyomozhatatlan. 

 

 

 
Gyorsabb a halálnál (1995)                                                                  DVD 852   
Rend.: Sam Raimi 
Szereplők: Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe. Időtartam: 101 perc 
 
Herod Redemption városának kérlelhetetlen ura. Minden gazdát cserélő dollárból ötven cent az ő 
zsebébe vándorol. Pozíciójának bebiztosítása érdekében évente egyszer végez a riválisokkal. Ezt 
a célt szolgálja a pisztolyforgatók általa rendezett versenye, ahová ugyanúgy özönlenek a 
szerencsevadász amatőrök, mint a préri rettegett lövöldözői. Herod eddig mindig megnyerte a 
versenyt, ezúttal viszont váratlan dolog történik. Egy titokzatos nő jelentkezik a versenyre. Nem 
tudni, honnan jött és mit akar. De halálosan szép. Herodot jött meggyilkolni. A veszélyes szépség 
és a szörnyeteg végül szembekerül egymással. Kettejük közül valakinek ütni fog az órája. 

 

 
A gyűjtő (1997)                                                                                                         DVD 1583    
Rend.: Gary Fleder 
Szereplők: Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes. Időtartam: 111 perc 
 
Nyolc elrabolt nő. Mind gyönyörű. Mind tehetséges. Mindet az a veszély fenyegeti, hogy az élete 
kegyetlenül rövid lesz, ha Alex Cross nyomozó és Kate McTiernan koronatanú nem találja meg a 
megfoghatatlan "gyűjtőt", aki Casanovának hívja magát. Kate az egyetlen nő, akinek sikerült 
megszöknie Casanova titkos börtönéből. Addig nem nyugszik, míg ki nem szabadítja a 
hátrahagyottakat. Cross nyomozót – a megoldhatatlannak tűnő esetek mesterét – ezúttal elhagyja 
a hidegvére, ugyanis az egyik elrabolt áldozat az unikahúga. 

 



 

 
A gyűlölet, amit adtál (2018)                                                                               DVD 5714    
Rend.: George Tillman 
Szereplők: Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby. Időtartam: 128 
perc 
 
Az Angie Thomas nagy sikerű regényéből készült film főszereplője a 16 éves Starr Carter, aki 
kettős életet él: az egyik világa a feketék szegénynegyede, ahol felnőtt, a másik pedig a menő 
elitgimi, ahova főleg fehér diáktársakkal jár. A kényes egyensúly felborul, amikor a lány egyik 
legjobb gyerekkori barátját a szeme láttára lövi le egy rendőr. Az eset után Starrnak alaposan meg 
kell fontolnia a következő lépését, mert minden döntés újabb áldozatokkal jár. 

 

 

 
A gyűrű (1996)                                                                                      DVD 2015   
Rend.: Armand Mastroianni 
Szereplők: Nastassja Kinski, Rupert Penry-Jones, Michael York. Időtartam: 
173 perc 
 
A háború sújtotta Németországban Kassandra, egy befolyásos bankár felesége beleszeret egy 
ismert fiatal íróba. A férfit zsidó származása miatt megölik, Kassandra öngyilkos lesz. A férj 
mindent elkövet, hogy felesége halálát követően a család egyben maradjon. Gyerekeivel 
megpróbál elmenekülni Németországból, de lányát, Arianát az utolsó pillanatban letartóztatják. 
Lányban csak az apjától kapott gyűrű, kettejük mély, szeretetteli kapcsolatának jelképe tartja a 
lelket. Egy fiatal náci tiszt személyében azonban megmentője akad, így esélyt kap az élettől: New 
Yorkban kezdhet új életet. 

 

 
Ha a férfi igazán szeret (1994)                                                           DVD 4170   
Rend.: Luis Mandoki 
Szereplők: Andy Garcia, Meg Ryan, Lauren Tom. Időtartam: 121 perc 

 
Alice és Michael Green házassága mintaszerű. Szenvedélyesen szeretik egymást, minden 
gondjukat-bajukat megosztják egymással és van két gyönyörű lányuk. Olyanok ők együtt, mint 
ahogy a képeslapokban a boldog családokat ábrázolják. De a romantikus felszín mögött ott lapul 
Alice szörnyű titka, amelyet nem csak családtagjai, hanem saját maga elől is rejteget. Ez a titok, 
mint egy időzített bomba, egyik pillanatról a másikra válságba sodorja Alice és Michael harmonikus 
házasságát, fenekestül felforgatja addigi életüket. De a családtagok egymás iránt érzett szeretete, 
elkötelezettsége és mindannyiuk lelkiereje lehetővé teszi, hogy a nagy robbanás után újra 
összeszedjék az apróra tört cserepeket és megpróbáljanak közösen szembenézni Alice 
problémájával. 

 

 
Ha eljő a lovas (1978)                                                                                             DVD 2690     
Rend.: Alan J. Pakula 
Szereplők: James Caan, Jane Fonda, Jason Robards. Időtartam: 114 perc 
(Hollywood movie classics) 
 
Frank Athearn, a második világháborús veterán visszatér szülőföldjére, Montanába és  már csak 
egy célja van, hogy kis farmján gazdálkodjon és békésen éldegéljen. Ella Connors semmi áron 
nem hajlandó lemondani kis földjéről. J.W. Ewing nagybirtokos szándéka, minél hatalmasabb 
birtokot hozzon létre és az ott kitermelt olajtól gazdag legyen. Ennek érdekében pedig minden 
eszközt igénybe vesz. Frank és Ella összefog a kegyetlen és gátlástalan üzletember ellen. 
Küzdelmük során egymásba szeretnek és együtt vívják meg a csatát a szabotázsok, árulások és 
erőszak ellen. 

 

 
Ha eljön Joe Black (1998)                                                                    DVD 1172 
Rend.: Martin Brest 
Szereplők: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani. Időtartam: 173 perc 
 
William Parrish a szerencsés csillagzat alatt születettek fényűző életét éli: sikeres, gazdag és 
nagyhatalmú. Néhány nappal hatvanötödik születésnapja előtt azonban felkeresi a Halál egy 
elképesztő ajánlattal – késlelteti Bill azonnali halálát, ha cserébe kóstolót kap az életből. De mikor 
a fiatalemberként testet öltött Halál beleszeret gyönyörű lányába, Billnek már nem a jövőjéért kell 
küzdenie, hanem azokért, akiket szeret. 

 



 

 
Ha igaz volna... (2005)                                                                                            DVD 5782    
Rend.: Mark Waters 
Szereplők: Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Jon Heder. Időtartam: 91 perc 
 
Amikor David beköltözik új lakásába, sok mindenre vágyik, csak lakótársra nem. Ám feltűnika  
színen egy nő és közli vele, hogy a lakás az övé, majd, amilyen hírtelen jött, olyan gyorsan el is 
tűnik. David meg van győződve, hogy a kizárhatatlan és örökösen visszajáró, dirigáló nő csakis 
egy szellem lehet, ám Elizabeth kikéri magának a feltételezést. Együtt kezdik el felgöngyölíteni a 
szálakat, amelyek idáig vezettek, közben pedig a kezdeti ellenszenvlassacskán vonzalommá 
alakul. 

 

 

 
Ha ölni kell (1996)                                                                                 DVD 2391   
Rend.: Joel Schumacher 
Szereplők: Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey. 
Időtartam: 143 perc 
 
Egy Mississippi állambeli kisvárosban két férfi megerőszakol egy tízéves afroamerikai kislányt. A 
feldühödött apa bosszúból lelövi a gyilkosokat és börtönbe kerül. Ám az igazi harc csak most 
kezdődik: a vádlott fiatal és idealista védője lassacskán rájön, hogy mennyi indulat és gyűlölködés 
lapul az eset hátterében. A városban elszabadul a pokol, és már nem csupán a vádlott élete a tét, 
hanem a védőé is. Az évtizedekig lappangó gyűlölet újra fellobban. Azokat is ellenségnek kiáltják 
ki, akik a fekete fickó védelmére kelnek - még az ügyvéd családja sem lehet biztonságban. 

 

 
Hadak útján (2011)                                                                              DVD 3556    
Rend.: Steven Spielberg 
Szereplők: Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan. Időtartam: 140 perc 
 
A film egy fiú, Albert és Joey névre hallgató lovának története. Nehéz idők járnak, nemsokára kitör 
az I. világháború. Albert édesapja eladja Joey-t a brit lovasságnak, akik rögtön be is vetik őt a 
frontvonalakon túl - így megkezdődik Joey kalandos utazása, háttérben az első világháborúval. A 
temérdek akadály ellenére Joey mindig bátran szembenéz a veszéllyel, megérinti az embereket, 
és megváltoztatja mindenkinek az életét, akivel útközben találkozik. Albert azonban képtelen 
elfelejteni hű hátasát és egyben legjobb barátját, így hátrahagyva otthonát, a francia harcmezőket 
veszi célba, hogy megtalálja, és hazavigye az ő csatalovát.   

 

 
Hajrá Bliss! (2009)                                                                                DVD 3044    
Rend.: Drew Barrymore  
Szereplők: Ellen Page, Marcia Gay Harden, Kristen Wiig. Időtartam: 107 perc 

 
Bliss Cavendarnak, a kisvárosi lánynak az a nagy álma, hogy megtalálja helyét az életben. 
Hamarosan aztán beindulnak a dolgok, méghozzá szélsebesen! Egy nagyvárosi kiruccanást 
követően Bliss ugyanis a feje búbjáig merül a görkorcsolya-derbik nyolc keréken pörgő világába, 
hogy aztán fenekestül felforgassa játékostársai és ellenfelei  életét. Kettős élet veszi kezdetét, ahol 
nappal, pincérként teszi a dolgát a helyi kisétteremben, este pedig pasizik, és rettegett 
ellenfelekkel néz farkasszemet a pályán. . De eljön a nap, ami próbára teszi valamennyi 
kapcsolatát a világgal: egyszerre kellene megfelelnie a családjának, a csapat társainak, az 
edzőjének, a barátnőjének és saját magának. Egyiknek sem hazudhat tovább. 

 

 
Hajszál híján (1990)                                                                                                 DVD 2847 
Rend.: Peter Hyams 
Szereplők: Gene Hackman, Anne Archer, James B. Sikking. Időtartam: 93 perc 
 
Carol Hunnicut az egyetlen szemtanúja egy maffiagyilkosságnak. Robert Caulfield kerületi ügyész 
azonban elkövet egy majdnem végzetes hibát. Amikor a Kanadában rejtőzködő nő után megy, 
hogy rábírja a tanúskodásra, nem veszi észre, hogy bérgyilkosok követik. Amikor erre rájönnek, 
azonnal menekülőre fogják és egy Vancouver-be tartó vonaton húzzák meg magukat. A maffia 
azonban a sarkukban van. Huszonnégy pokoli órát kel túlélniük a Sziklás-hegységen 
keresztülrobogó szerelvényen. 

 



 

 
Haláli temetés (2010)                                                                           DVD 3039     
Rend.: Neil LaBute 
Szereplők: Keith David, Loretta Devine, Peter dinklage. Időtartam: 88 perc 
 
A zűrös és néhány titkát a sírba vivő családfő búcsúztatása igazi össznépi cirkusszá alakul. Az 
egész egy eltűnt testtel kezdődik, azután zsarolólevéllel meg kínosabbnál kínosabb helyzetek 
sorozatával folytatódik, és közben ott egy hulla, ami nem fér a bőrébe. De ez sem elég: amikor a 
családi szennyes teljes terjedelmében kiterül, elszabadul a pokol. 

 

 

 
Halálsoron (1999)                                                                                 DVD 1206 
Rend.: Frank Darabont 
Szereplők: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse. Időtartam: 188 
perc 
 
Paul Edgecomb 1935-ben a Cold Mountain fegyház blokkparancsnoka volt, a "halálsoron". Így 
nevezték azt a folyosót, amelyen az itt őrzött halálraítélt rabok az utolsó útjukat tették meg. Új rab 
érkezett: a hatalmas termetű, fekete John Coffey, akit két kislány brutális meggyilkolása miatt 
ítéltek halálra. Hamar kiderül, hogy a rab valójában jólelkű, könnyen kezelhető. Úgy tűnik, képes  
gyógyítani. Minél több időt tölt a különös rab közelében Edgecomb, annál inkább úgy érzi, hogy a 
férfi nem követhette el azt a bűnt, amivel vádolják. 

 

 
A halászkirály legendája (1991)                                                                      DVD 5297  
Rend.: Terry Gilliam 
Szereplők: Robin Williams, Jeff Bridges, Mercedes Ruehl. Időtartam: 132 perc 
(Sony klasszikusok) 
 
Parry, a hajléktalan egykori történelemprofesszor ódon kastélyokkal, lovagokkal és 
udvarhölgyekkel teli álomvilágban él. Jack New York legmenőbb géppuskaszájú rádiósa - ám 
mikor fölényes arroganciája jóvátehetetlen tragédiát okoz, karrierje derékba törik. Pénz nélkül, 
céltalanul bolyongva elkeseredett lépésre szánja magát, de az utolsó pillanatban megérkezik 
megmentője… Parry. Így kezdődik a halászkirály csodálatos legendája, a Szent Grál és a lelki 
béke modern kori kutatása. Ez a kedves humorral és igaz érzelmekkel átszőtt vígjáték 
mindenkihez szól, aki hisz a mindennapok csodáiban. 

 

 
Halhatatlan szeretők (2013) – feliratos                                                               DVD 4992    
Rend.: Jim Jarmusch 
Szereplők: Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska. Időtartam: 123 
perc 
 
Adam egy visszavonultan élő vámpír, aki zenészként tengeti életét detroiti lakásában. Egy nap újra 
találkozik élete szerelmével, a szintén vámpír Eve-ve, aki hátrahagyja addigi életét a marokkói 
Tangerben, hogy ismét Adammel legyen. A szerelmespárt váratlanul meglátogatja Eve felelőtlen 
és bajkeverő húga, aki nemcsak, hogy irritálja Adam-et, de veszélybe sodorja az egyetlen embert, 
akivel a zenész jó kapcsolatot ápol. 

 

 

 
Halhatatlanok (2011)                                                                                               DVD 4172    
Rend.: Tarsem Singh Dhandwar 
Szereplők: Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke. Időtartam: 106 perc 
 
Az árulásról, bosszúról és végzetről szóló grandiózus történetben a hatalomőrült Hüperión király  
földig rombolja az egész ókori Hellászt a legendás epiruszi íj után kutatva. A halálos fegyverrel 
letaszíthatja az isteneket az Olümposzról, és a világ urává lehet. Azonban az istenek kiválasztottja, 
egy Thészeusz nevezetű fiatal kőfaragó  megesküszik, hogy véget vet Hüperión kegyetlen 
pusztításának. A gyönyörű jósnő, Phaidra  természetfeletti segítségével Thészeusz felkészül a 
feladatra, és elindul, hogy harcosaival megvívja a végső, elkeseredett csatát az emberiség 
megmentésére. 

 



 

 
A hallgatás szabálya (2012)                                                                DVD 3747    
Rend.: Robert Redford 
Szereplők: Robert Redford, Shia LaBeouf, Julie Christie. Időtartam: 116 perc 
 
Sharont, az egykori Weather Underground mozgalom aktivistáját váratlanul őrizetbe veszik egy 
harminc évvel korábban elkövetett bankrablásban való részvételért. Ben ambiziózus riporter lévén 
kiugró lehetőséget lát a letartóztatott nő sztorijában, így nyomozni kezd a mozgalom egykori 
aktivistái után. Így fedi fel Jimet, a lányát egyedül nevelő ügyvédet, akit a bankrablásban életét 
vesztett biztonsági őr megölésével vádolnak, ám a hatóságoknak azóta sem sikerült kézre 
keríteniük. Jim a hírekből értesülve Sharon letartóztatásról, úgy dönt, hogy saját és lánya 
épségének érdekében felkutatja egykori szeretőjét és aktivistatársát Mimit. Az agresszív 
újságíróval és az FBI-jal a nyomában kénytelen felkutatni ország különböző pontjain élő egykori 
társait, hogy segítségükkel rátaláljon  

 

 
Halo : alkonyzóna (2015)                                                                                   DVD 4351    
Rend.: Sergio Mimica-Gezzan 
Szereplők: Mike Colter, Steven Waddington, Christina Chong. Időtartam: 95 
perc 
 
Jameson Locke, az egyik legtitkosabb katonai ügynökség, a Tengerészeti Hírszerző Iroda 
legendás fejvadásza csapatával egy terrorista sejt után nyomoz a távoli Sedra bolygó telepesei 
között. Váratlanul egy hatalmas biológiai támadás közepette találják magukat. Locke és emberei 
egy tekintélyes katonai múltú, azonban az Irodát gyanúval kezelő helyi parancsnok segítségével 
vetik bele magukat az ellenség felkutatásába. Nyomozásuk közben egy ókori leletre bukkannak, 
mely létezésének ismeretében megkérdőjeleződik bennük a küldetéstudatuk, miközben az életük 
egyre nagyobb veszélybe kerül. 

 

 
   Halott ember  (1995) - feliratos                                                                  DVD 303 

Rend.: Jim Jarmusch 
Szereplők: Johnny Deep, Gary Farmer, Lance Henriksen. Időtartam: 116 perc 
(Jim Jarmusch sorozat) 
 
William Blake, szürke kis köynvelő, aki Amerika egy félreeső, indiánok és telepesek lakta vidékére 
készül, hogy elfoglalja új állásást. Azonban mire odaér, már betöltötték a helyét. Mit tehet ott a 
„vadnyugaton” ha se pénze, se munkája, és ráadásul a neve is kötelezi? Természetesen iszik, 
összejön egy problémás nővel, belekeveredik egy gyilkosságba és ezek után szalad, ahogy csak 
bír. Társául szegődik Senki, az indián, akivel számtalan groteszk, brutális és komikus helyzetbe 
kerülnek útjuk során. 

 

 
A halott lány (2006)                                                                              DVD 1531    
Rend.: Karen Moncrieff 
Szereplők: Toni Collette, Rose Byrne, Mary Beth Hurt. Időtartam: 89 perc 
 
"Az Idegen" egy nő, aki a hullára lel. "A Nővér" egy törvényszéki orvosnak készülő végzős 
egyetemista, ki a hullát vizsgálja. "A Feleség" - zaklatott házassága fogságában élve - kénytelen 
szembenézni a megdöbbentő igazsággal, hogy férjének köze van a lány meggyilkolásához. "Az 
Anya" kutatni kezd lánya életének részletei után és olyan dolgokra bukkan, melyek örökre 
megváltoztatják életét. "A halott lány" olyan, akár egy ciklon: szeszélyes, (ön)pusztító. 
Hangulatingadozásai olykor irányíthatatlan dührohamokba csapnak át. Másik énje ártatlan és 
gyermeki. Arról álmodik, hogy egy új, jobb életet kezd és jó anyja lesz kislányának. 

 

 
Hamarosan... (2013)                                                                             DVD 3947   
Rend.: Lake Bell 
Szereplők: Lake Bell, Demetri Martin, Fred Melamed. Időtartam: 89 perc 

 
Carol nem túl sikeres beszéd- és énektanár, ám hirtelen minden megváltozik. Végre 
igazán hallatja a hangját: filmelőzeteseket vesznek fel vele! Csakhogy ehhez meg kell 
küzdenie a szakma legjobb, legtekintélyesebb képviselőjével, a hangok császárával – a 
saját apjával. 
 

 



 

 
A hamisító (2014)                                                                                                      DVD 4585    
Rend.: Philip Martin 
Szereplők: John Travolta, Christopher Plummer, Tye Sheridan. Időtartam: 94 
perc 
 
A világ legjobb hamisítója alkut köt egy bűnszervezettel, hogyha elintézik a feltételes szabadlábra 
helyezését, akkor cserébe elvállalja a lehetetlennek tűnő feladatot. Belemegy, hogy lemásolja az 
egyik Claude Monet festményt, majd ellopják az eredetit a múzeumból, és helyette otthagyják a 
másolatot, amely annyira tökéletes, hogy senki nem veszi majd észre a különbséget. A férfi az 
apjához és fiához fordul segítségért, és együtt tervezik meg életük legnagyobb akcióját. 
 

 

 
Hamlet - a második (2008)                                                                  DVD 1877    
Rend.: Andrew Fleming 
Szereplők: Steve Coogan, Catherine Keener, David Arquette. Időtartam: 88 
perc 
 
Egy középiskolai irodalomtanár minden idők legabszurdabb folytatására készül. Mikor Dana 
Marsch, a bukott színészből lett irodalomtanár iskolai színházprogramját a totális leépítés veszélye 
fenyegeti, a tökkelütött tanár merész ötlettel áll elő, amiről úgy hiszi, majd minden problémát 
megold: folytatást ír Shakespeare Hamletjéhez. Mielőtt még bárki észbe kapna, kezdetét veszi 
minden idők talán legtiszteletlenebb zenés-táncos darabjának színpadra állítása, amelyben Dana 
és társulata mindent bevet, hogy megválaszolják a nagy kérdést: „Lenni vagy megint lenni?” 

 

 
Hancock (2008)                                                                              DVD 1720/1-2    
Rend.: Peter Berg 
Szereplők: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman. Időtartam: 98 perc 
 
Hancock hányattatott sorsú, meg nem értett szuperhős, akinek népszerűtlenségét csak tovább 
fokozza gunyoros természete. Miután azonban némi vonakodás után egy idealista újságíró, Ray 
Embrey rábeszélésének engedve belemegy a teljes imázsváltásba, népszerűsége rohamos 
növekedésnek indul. Úgy tűnik, életében lassan minden jóra fordul, ám ekkor találkozik egy nővel, 
aki hozzá hasonló képességekkel rendelkezik – és Hancock titokzatos múltját is ismeri. 

 

 

 
Hang nélkül (2018)                                                                                                  DVD 5539    
Rend.: John Krasinski 
Szereplők: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe. Időtartam: 87 perc 
 
Titokzatos ragadozók foglalták el a Földet, amelyek a legkisebb zajra is kíméletlenül lecsapnak 
prédájukra. Egy hangos szó vagy élesen megnyikorduló parketta is halálos veszélyt rejt magában. 
Evelyn és Lee megpróbál alkalmazkodni a kilátástalan helyzethez. Evelyn és Lee minden 
reménytelenség ellenére elszántan igyekeznek megtalálni a módját, hogy gyermekeiket 
biztonságban tudják, és valahogy visszatérhessenek régi életükhöz. Mindeközben fel kell 
készülniük Evelyn szülésére, amelynek hang nélkül kell lezajlania… 

 

 

 
A hangok (2014)                                                                                                       DVD 4433    
Rend.: Marjane Satrapi 
Szereplők: Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick. Időtartam: 98 
perc 
 
Jerry egy igazán kedves fickó, aki némi mentális zavarral küzd. Házi kedvencei igyekeznek őt 
folyamatosan befolyásolni, ki így, ki úgy. Macskája, Mr. Whiskers a legsötétebb énjét igyekszik 
előhozni a zavart fiúnak, míg Bosco, a kutyája, igyekszik őt jó irányba terelni. 

 



 

 
Hangosan dobogó szívek (2018)                                                                       DVD 5701  
Rend.: Brett Haley 
Szereplők: Nick Offerman, Kiersey Clemons, Ted Danson. Időtartam: 93 perc 
 
Frank Fisher, a gyermekét egyedül nevelő egykori zenész élete nagy változások előtt áll: lánya, 
Sam egyetemre készül, így hamarosan kirepül a családi fészekből, az évtizedek óta vezetett 
lemezboltját pedig kénytelen végleg bezárni. Frank nem szeretne teljesen elszakadni Samtől, 
akivel közös a zene iránti szenvedélyük, ezért ráveszi, hogy készítsenek együtt dalokat. Amikor az 
első felvételük váratlan sikert arat, új problémák kerülnek felszínre, de a zene segít, hogy 
elfogadják egymást és saját magukat. 

 

 

 
A Hangya (2015)                                                                                                       DVD 4586     
Rend.: Peyton Reed 
Szereplők: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll. Időtartam: 115 perc 
 
A Hangya fantasztikus tulajdonsága, hogy képes rendkívül kisméretűre zsugorodni, miközben 
ereje a sokszorosára növekszik. Scott Lang, a mestertolvaj, mentorával, Dr. Hank Pymmel 
közösen próbálja megakadályozni, hogy a hihetetlen Hangya-páncél titka könyörtelen gonosztevők 
kezébe kerüljön. Miközben az emberiség a sorsa a tét, Pymnek és Langnek végre kell hajtania egy 
vakmerő betörést, pedig minden ellenük szól. 
 

 

 
A Hangya és a Darázs (2018)                                                      DVD 5653, DVD 5654    
Rend.: Peyton Reed 
Szereplők: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena. Időtartam: 136 perc 
 
Még fel sem dolgozta az Amerika Kapitány: Polgárháború eseményeit, de Scott Langet már egy 
újabb, sürgős feladattal bízza meg mentora, Dr. Hank Pym. De ezúttal nem elég csak felölteni 
különleges ruháját, még azt is meg kell tanulnia, hogy dolgozzon együtt a Darázzsal, hogy 
fedezzenek fel néhány értékes titkot a múltból. 

 

 

 
Hannah és nővérei (1986)                                                                    DVD 1257   
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Woody Allen, Michael Caine, Mia Farrow. Időtartam: 103 perc 
 
A „showbizniszben” dolgozó szülők legidősebb lánya, Hannah egyszerre odaadó feleség, szerető 
anya és sikeres színésznő. Ráadásul önzetlen segítője két helyét kereső testvérének, Lee-nek és 
Hollynak. Családtagjai legalább annyira utálják megingathatatlanságát, mint amennyire 
támaszkodnka rá. Ám Hannah tökéletes világa sem sérthetetlen. Lassacskán rá kell jönnie, hogy ő 
is legalább annyira elveszett, mint mindenki más. Hogy megtalálja önmagát, döntenie kell: a 
függetlenséget választja, amivel a családja nem képes együtt élni… vagy a családot, ami nélkül ő 
képtelen élni. 

 

 

 
Hannah Montana. A film (2009)                                                           DVD 2226  
Rend.: Peter Chelsom 
Szereplők: Miley Cyrus, Emily Osment, Jason Earles. Időtartam: 98 perc 
 
Miley Stewartot (vagyis Hannah Montana popsztárt) túlságosan is rabul ejti a szupersztár 
életforma, ezért apja úgy dönt, legfőbb ideje a gyökeres változásnak. Könnyű azt mondani! A 
puccos hollywoodi partik világa helyett egy isten háta mögötti kisváros és kopott farmer következik, 
meg a nagy kérdés: lehet-e egyszerre Miley Stewart és Hannah Montana életét élni? A választ 
barátok és csodálatos sztárvendégek segítségével keresi Miley... vagy Hannah. 

 



 

 
Harag (2014)                                                                                                              DVD 4352    
Rend.: David Ayer 
Szereplők: Brad Pritt, Shia LaBeouf, Logan Lerman. Időtartam: 135 perc 
 
1945. áprilisa, a II. világháború zárófejezetéhez érkezett. A szövetséges csapatok már az utolsó 
műveleteket végzik az Európai hadszíntéren, amikor egy harcedzett őrmester, Wardaddy Sherman 
tankjával és annak 5 fős legénységével egy halálos küldetésre indul az ellenséges vonalak mögött. 
Kétségbeejtő túlerővel szemben és a munícióból kifogyva készülnek hősies erőfeszítések árán egy 
utolsót döfni a náci Németország szívébe. 
 

 

 
A harag tüze (2013)                                                                             DVD 4024   
Rend.: Scott Cooper 
Szereplők: Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck. Időtartam: 112 
perc 
 
Russell és az öccse, Rodney egy lepukkant pennsylvaniai iparvárosban élnek. Folyton arról 
ábrándoznak, hogy meglépnek onnan, és új életet kezdenek valahol máshol. De amikor a sors 
kegyetlen fintoraként Russellt lecsukják, az öccse Északkelet-Amerika legerőszakosabb és 
legkönyörtelenebb bűnözői köreivel kerül kapcsolatba – és ez olyan hiba, amiért hatalmas árat kell 
fizetnie. Miután Russellt kiengedik a börtönből, ő az életét is kész kockára tenni, hogy igazságot 
szolgáltasson a testvérének. 
 

 

 
Harc a szabadságért (2016)                                                                               DVD 5141    
Rend.: Gary Ross 
Szereplők: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali. 
Időtartam: 134 perc 
 
Newt Knight, a déli farmer száll szembe a Konföderációval az amerikai polgárháború idején. Bár 
minden ellenük szólt, Knight több más kis földbirtokossal és helyi rabszolgával együtt fegyveres 
lázadásba fogott, és kihirdette Jones megye függetlenségét a Konföderációtól - ezzel megalakítva 
az ellenségek által körülvett Független Jones Államot. 
 

 

 
Harcban élve (2013)                                                                             DVD 4001    
Rend:. Gary Fleder 
Szereplők: Jason Statham, James Franco, Winona Ryder. Időtartam: 96 perc 
 
Phil Broker, az egykori drogelhárító ügynök lányával, Kittel új életet kezd egy látszólag csendes 
kisvárosban. Nyugodt hétköznapokra vágynak, ám amikor a kislányt az egyik helyi srác 
megtámadja, és Kit önvédelemből visszaüt, a fiú rossz hírű családja bosszúhadjáratba kezd. A 
családfő, Gátor Bodine egyben a helyi bűnhálózat feje is – egy szociopata drogbáró, aki miután 
felfedi az ügynök kilétét, hajtóvadászatot indít ellene, veszélybe sodorva Kit életét is. Broker csak 
úgy védheti meg a lányát és a város lakóit, ha fegyvert ragad, és leszámol a gátlástalan 
bűnözőkkel. 
 

 

 
Harcosok klubja (1999)                                                                   DVD 517/1-2    
Rend.: David Fincher 
Szereplők: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Boham Carter. Időtartam: 133 
perc 
 
Amerika nagyvárosainak pincéiben egy titkos szervezet működik. Vigyáznak a leveleinkre, átveszik 
telefonüzeneteinket, kísérnek az utcán... és még csak készülnek a végső dobásra: a nagy 
bummra… Pedig az egészet csak két túlzottan unatkozó jóbarát találta ki: azzal kezdték, hogy 
rájöttek, nincs jobb stresszoldó, mint ha alaposan megverik egymást. Pofonokat adni jó. Pofonokat 
kapni jó. Számukra ez a boldog élet szabálya.  Illegális bokszviadalaik egyre véresebbé és egyre 
népszerűbbé válnak. Egy éjjel megalakul a Harcosok Klubja, amelyhez egyre többen csatlakoznak. 



 

 
Három férfi és egy bébi (1987) - feliratos                                                           DVD 159 
Rend.: Leonard Nimoy 
Szereplők: Tom Selleck, Steve Guttenberg, Ted Danson. Időtartam: 100 perc 
 
Három gondtalan életet élő, közös lakást bérlő New York-i agglegény élete 180 fokos fordulatot 
vesz, amikor egy mózeskosarat és benne egy csecsemőt találnak a küszöbön. Mary - egyikük 
gyermeke, akit a kétségbeesett anya hagyott magára. Az apa, egy középszerű színész éppen két 
hétre külföldre utazott egy forgatásra, így két, apaságban ugyancsak járatlan jó barátjára marad az 
embert-próbáló feladat. Nem egyszerű kitalálni ugyanis, hogy az üzletben kapható százféle bébitáp 
közül melyik a legalkalmasabb, és a pelenkázás feladatához is fel kell nőniük. Megtanulnak alvás 
nélkül élni és még egy kábítószeres ügy kellős közepébe is belecseppennek. 
 

 

 
A három testőr, avagy a királyné gyémántjai (1973)                          DVD 182 
Rend.: Richard Lester 
Szereplők: Oliver Reed, Raquel Welch, Richard Chamberlain. Időtartam: 102 
perc 
 
D'Artagnan, a goscogne-i ifjonc Párizsba tart, hogy hő vágyát valóra váltva a muskétások közé 
kerüljön. Hamarosan pártfogókra is szert tesz: Athos, Porthos és Aramis, a testőrök csapatának 
három fenegyereke a védőszárnyai alá fogadja. Ám hasonló serénységgel szerzett ellenségei sem 
nyugszanak: a nagy hatalmú Richelieu bíboros gárdistái, az elvetemült Rochefort gróf és titokzatos 
Lady Winter egyaránt a bőrére pályázik. Ráadásul barátaink előtt áll egy szinte teljesíthetetlen 
feladat: négyesben útra kelnek a ködös Angliába, hogy visszaszerezzék Buckingham hercegtől a 
királyné nyakláncát, és megvédjék Franciaország becsületét. 

 

 
Harry Potter és a bölcsek köve (2001)  DVD 17/1-2, DVD 1692/1-2, DVD 3071 
Rend.: Chris Columbus 
Szereplők: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Időtartam: 147 perc    

 
Petunia néni és Vernon bácsi lépcsője alatt, egy kis szobában lakik mostohafiúk, Harry Potter. Az 
utóbbi időben azonban egyre több furcsaság történik addig csendes házuk körül. Valami készül. 
Harry nem közönséges kisfiú. Ő két varázsló árvája, aki csak átmenetileg keveredett a lényegről 
mit sem sejtő muglik közé. Most viszont végigsétál az Abszol úton, hogy megvegyen mindent - a 
varázspálcától az üstön át a postabagolyig - ami kell ahhoz, hogy beiratkozzék a titokzatos Roxfort 
Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába. Néhány jó barát, néhány nagy kaland és néhány ősi 
ellenség vár itt rá: mellesleg a varázslók világát is meg kell mentenie. 

 

 
Harry Potter és a Titkok kamrája (2002)             DVD 22/1-2, DVD 1693/1-2,  
Rend.: Chris Columbus                                                                    DVD 3074 
Szereplők: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Időtartam: 155 perc    
 
Az autók felkészülnek a felszállásra, a fúriafűzek különösen goromba hangulatban vannak és 
hirtelen egy titokzatos házimanó is megjelenik. Hát igen, ebből is látszik, hogy Harry Potter 
megkezdte második évét Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában. Ott, ahol a pókok 
beszélnek, a levelek dorgálnak és Harry szót ért a kígyókkal, ami miatt aztán barátai elpártolnak 
tőle. Ott, ahol párbajszakkörök és goromba gurgók gondoskodnak arról, hogy ne teljen 
eseménytelenül ez az év sem. De nem csak kalandokból, veszélyekből is kijut Harrynek bőven, 
miután megjelenik a falon a rejtélyes írás „Feltárult a Titkok Kamrája”. Roxfort megmentéséhez 
szükség lesz Harry, Ron és Hermione összes varázserejére és bátorságára . 

 

 
Harry Potter és a Tűz serlege (2005)     DVD 57/1-2, DVD 1694/1-2, DVD 3075 
Rend.: Mike Newell 
Szereplők: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Időtartam: 151 perc 
    
Amikor Harry Potter nevét dobja ki a Tűz Serlege, ő lesz a három varázslóiskola közötti Trimágus 
Tusán résztvevő négy bajnok egyike. A különös csak az, hogy Harry nem is dobta be nevét a 
Serlegbe - nem is tudta volna, mert még nem töltötte be a nevezéshez szükséges 17. életévet. 
Most már azonban nincs visszaút: Harrynek meg kell küzdenie a mennydörgő sárkánnyal, a 
kegyetlen vízi sellőkkel és a bűbájos útvesztővel. Harry, Ron és Hermione maguk mögött hagyják 
gyermekkorukat, és olyan kihívásokkal néznek szembe, amelyekre eddig gondolni sem mertek.  

 



 

 
Harry Potter és az azkabani fogoly (2004)           DVD 139/1-2, DVD 1695/1-2, 
Rend.: Alfonso Cuarón                                                            DVD 3076 
Szereplők: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Időtartam: 136 perc  
 
Azkabanból, a gonosz varázslókat őrző rettegett és szuperbiztos börtönből megszökik egy fogoly. 
A Mágiaügyi Minisztériumban tudják, hogy a veszélyes szökevény Roxfortba tart. A 
varázslónövendék Harry Potter és barátai számára a harmadik tanév sem csak a vizsgák izgalmait 
tartogatja, kiderül ugyanis, hogy a szökött rab nem más, mint Sirius Black, aki állítólag számos 
varázsló és mugli haláláért felelős. Egyesek azt feltételezik, hogy az őrült szökevény Harry Pottert 
keresi. Ez eddig a legsötétebb év tele veszéllyel, titokkal és a szörnyű, boldogságelszívó 
dementorokkal, akiket a diákok védelmére rendeltek ki Sirius Black ellen. 

   

 

 
Hart háborúja (2002)                                                                            DVD 1443    
Rend. Gregory Hoblit 
Szereplők: Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard. Időtartam: 116 perc 
 
William McNamara tábornok a hadifogoly-táborban is katona marad, és ragaszkodik ahhoz, hogy 
honfitársai is a hadsereghez méltóan viselkedjenek. Bajorország mélyén, a kegyetlen német őrök 
között, kilátások nélkül is igyekszik elhitetni az embereivel, hogy a fegyelem, a rend és az öntudat 
életben tarthatja. Amikor az egyik barakkban gyilkosság történik, szabályos haditörvényszéki 
tárgyalást rendel el. Még társai sem sejtik, hogy ezúttal többet akar, mint rendet: a tárgyalás egy 
bonyolult terv első szakasza csupán, melynek vége a közös szökés lehet, és egy közeli 
fegyverraktár felrobbantása. De ehhez rabtartóit és rabtársait is be kell csapnia. 

 

 

 
Hasonmás (2009)                                                                                 DVD 2563    
Rend.: Jonathan Mostow 
Szereplők: Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike. Időtartam: 85 perc 
 
A nem túl távoli jövőben az emberek saját tökéletes robothasonmásaikat küldik az utcára. A 
csinos, életerős, örökifjú gépek dolgoznak, buliznak, élik az életet, míg irányítójuk ezalatt az otthon 
kényelmét és biztonságát élvezi. Ám egy kettős gyilkosság felfedi a titkot, hogy a hasonmások 
likvidálásával gazdáik életét is ki lehet oltani. Az emberiség napjai meg vannak számlálva. Egy 
FBI-ügynökre hárul a feladat, hogy szembeszálljon a robotok uralmával. 

 

 
Hat nap hét éjszaka (1998)                                                                  DVD 2994   
Rend.: Ivan Reitman 
Szereplők: Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer. Időtartam: 97 perc 
 
A férfi: kemény, ámde csöppet sem ambiciózus pilóta, aki rozzant teherszállító gépén fekete 
fuvarokat vállal egyik trópusi szigetről a másikra. Kényelmes életén esze ágában sincs változtatni. 
A nő: sikerorientált és céltudatos, egy New York-i magazin szerkesztője, aki újdonsült 
vőlegényével nyaral egy egzotikus szigeten. Egy sürgős munka azonban Tahitira szólítja, ezért 
repülőgépet bérel, melynek pilótája nem más, mint a férfi. Az össze nem illő pár, azaz a férfi és a 
nő (vagy mondjuk úgy: tűz és víz) „repülőtörést“ szenved egy lakatlan szigeten, s megkezdődik a 
veszélyes kalandokkal, az annál is veszélyesebb perpatvarokkal, és ami a legveszélyesebb: egy 
kis románccal tarkított váratlan vakáció. 

 

 
Hatalmas aranyos (1996)                                                                     DVD 1147 
Rend.: Howard Franklin 
Szereplők: Bill Murray, Janeane Garofalo, Linda Fiorentino. Időtartam: 85 perc 
 
Nagy bánat, ha meghal egy rokonunk. Az viszont öröm, ha ránk hagyja vagyonát. És az örökség 
nem is valami apróság! Jack Corcoran nem akármilyen vagyont örökölt alig ismert apjától. Egy 
igazi elefántot, teljes nagyságában, s mindezt Amerika kellős közepén! A megdöbbent Jack el is 
utazik, hogy átvegye értékes vagyontárgyát, ám mivel nem nagyon tud vele mit kezdeni, 
mindenféle trükkökkel a legkülönfélébb embereket bírja rá, hogy segítsen neki hazaszállítani Verát. 
Jacknek fogalma sincs, mire is képes egy elefánt. Csak néhány tény: kiszagolja a popcornt akár öt 
mérföldről is, ha húsz mérföldön belül másik elefántot észlel, ultrahangon cseveg vele. 



 

 
Hatodik érzék (1999)                                                                           DVD 1086   
Rend.: M. Night Shyamalan 
Szereplők: Bruce Willis, Toni Collette, Haley Joel Osment. Időtartam: 103 perc 
 
Cole hat éves, és rémálmok gyötrik. Éjszakáit és nappalait olyan lények népesítik be, akiket csak ő 
lát. A lények szólnak hozzá, megérintik, kérésekkel bombázzák: Cole látja a halottakat. Malcolm 
Crowe gyermekpszichológus. Egy korábbi kezeltje hasba lövi és ő az eset után más városba 
költözik: nehezen nyeri vissza korábbi önmagát, felejteni próbál. Cole csak benne bízik: senkinek 
nem beszélhet arról, amit lát, de a férfival jól megértik egymást. Ám mégsem biztos, hogy a 
pszichológus meg tudja menteni a kisfiút; a halottak ugyanis egyre követelőzőbbek. Valamit 
akarnak a gyerektől. 

 

 

 
Haverok fegyverben (2016)                                                                                 DVD 5088   
Rend.: Todd Phillips 
Szereplők: Jonah Hill, Miles Teller, Ana de Armas. Időtartam: 109 perc 
 
A Miami Beachen járunk az iraki háborúk idején. Két, alig húsz éves jó barát egy kevesek által 
ismert kormányzati kezdeményezést kihasználva az amerikai hadsereg megrendeléseire ad le 
ajánlatokat. Kicsiben kezdik, de egyre nagyobb üzleteket akasztanak le, és nyakig merülnek a 
fényűzésbe. Aztán persze nem bírnak magukkal, és egyszer csak egy 300 millió dolláros biznisz 
hull az ölükbe, amely számos kétes alakkal hozza őket össze – köztük az amerikai kormánnyal. 

 
 

 

 
Haverok harca (2018)                                                                                            DVD 5616    
Rend.: Jeff Tomsic 
Szereplők: Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis. Időtartam: 96 perc 
 
Öt jóbarát elsős kora óta imád fogócskázni. Felnőttként is minden évben egy hónapon át egymást 
kergetik. A játéknak nincsenek szabályai, és már az egész ország a játszóterük. Az utolsó veretlen 
játékos, Jerry nősülni készül, így könnyű célponttá válik. A férfi azonban felkészült az újabb 
küzdelemre. 

 

 

 
Ház a tónál (2006)                                                                                                   DVD 4861  
Rend.: Alejandro Agresti    
Szereplők: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dylan Walsh. Időtartam: 98 perc 
 
Dr. Kate Forster végre megtalálta álmai lovagját. A gond csupán az, hogy távkapcsolatról van szó, 
s nem csak térben, hanem időben is. Kate ugyanis Chicago belvárosában él, Alex egy elhagyatott 
tóparti házban: Kate 2006-ban, Alex 2004-ben. Mikor Kate kiköltözik gyönyörű tóparti házából, 
üzenetet hagy a következő bérlőnek, Alex Wylernek. Levelezni kezdenek, és hamarosan 
rádöbbennek, hogy egymásnak teremtették őket… s valamilyen csoda folytán kétévnyi 
különbséggel . 

 

 
Hazárd megye lordjai (2005)                                                                 DVD 538   
Rend.: Jay Chandrasekhar 
Szereplők: Johnny Knoxville, Seann William Scott, Jessica Simpson. 
Időtartam: 103 perc 
 
Öveket becsatolni, mert az unokatesók, Luke és Bo Duke 1969-es Dodge Chargere, Lee tábornok 
száguldásra kész, és a poénok is ezerrel jönnek a népszerű tévésorozat mozifilmváltozatában! Az 
alkoholcsempészetben utazó srácok repesztenek, dorbézolnak, és – oldalukon időzített 
szexbomba unokatesójukkal, Daisyvel– felveszik a harcot Hazárd megye sötét lelkű kiskirálya 
ellen, aki bányát akar telepíteni a Duke família és a többi hazárdi földjén!  

 



 

 
Hazárdjáték (2014)                                                                                                  DVD 5578    
Rend.: Rupert Wyatt 
Szereplők: Mark Wahlberg, John Goodman, Brie Larson. Időtartam: 106 perc 
 
Jim Bennett megbecsült, köztiszteletben álló egyetemi professzor, akinek van egy sötét titka: 
szenvedélyes szerencsejátékos. Mikor Jim egy rettegett gengsztertől kénytelen pénzt kölcsönözni, 
azzal halálos fenyegetésnek teszi ki szeretteit. Az idő csak fogy, így Jimnek alá kell merülnie az 
alvilágba, és óriásit kell kockáztatnia azért, hogy ne veszítsen el mindent. 

 

 

 
Házasélet (2007)                                                                                  DVD 1554    
Rend.: Ira Sachs 
Szereplők: Pierce Brosnan, Chris Cooper, Patricia Clarkson. Időtartam: 87 perc 
 
A nős Harry és jóval fiatalabb barátnője, Kay fülig szerelmesek egymásba. Harry azonban meg 
akarja kímélni feleségét, Patet a válás fájdalmától, és úgy dönt, inkább megöli a nőt. Hozzá is lát 
terve megvalósításához, mit sem sejtve arról, hogy legjobb barátja, Richard  is kiszemelte 
magának Kayt. 

 

 

 
Házasodik a család (2010)                                                                  DVD 3038    
Rend.: Rick Famuyiwa 
Szereplők: Forest Whitaker, America Ferrera, Carlos Mencia. Időtartam: 99 
perc 
 
Két ártatlan fiatal otthon bejelenti, hogy eljegyezték egymást, ám az örömapák utálják az ötletet. És 
ez azzal fenyeget, hogy az álomesküvő esküvői rémálommá válik. Persze, a hóbortos rokonok és 
eltérő kultúrák találkozásából nem sülhet ki más, mint egy oltári nagy vígjáték, amit nem lehet 
kihagyni! 

 

 

 
Hazugságok hálója (2008)                                                                   DVD 1861   
Rend.: Ridley Scott 
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong. Időtartam: 123 
perc 
 
Újabb terrorhullám árasztja el a világot, ezért a CIA a támadások szellemi vezérének felkutatására 
küldi egyik ügynökét. A bevetésről bevetésre élő Roger Ferris Jordániába utazik, és igyekszik 
mindig egy lépéssel az események előtt járni. Ferris minden mozdulatát egy műhold követi, a 
műhold élő adását pedig a CIA-veterán Ed Hoffman, aki sokezer mérföldnyi távolságból, otthonról 
irányítja az akciót. A célhoz közeledve azonban Ferris fokozatosan ráébred, hogy a bizalom 
legalább annyira veszélyes lehet, mint amilyen elengedhetetlen is a túléléshez. 

 


