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Dalok ismerkedéshez (2008)                                                                               DVD 1869  
Rend.: Peter Sollett  
Szereplők: Michael Cera, Kat Dennings, Alexis Dzena. Időtartam: 86 perc  
 
Véletlenül találkozik egymással Nick és Norah, a két magányos tinédzser. Ettől kezdve együtt 
járják a New York-i utcákat. Céljuk, hogy a nagyváros zenés klubjait végigjárva megkeressék, hol 
lép fel titokban a kedvenc rockegyüttesük. A hosszúra nyúló éjszaka számos izgalmas kalandot, 
meglepetést tartogat számukra, a kapcsolatuk is egyre bensőségesebbé válik. Mire a Nap felkel, a 
bonyodalmak ellenére közel kerülnek egymáshoz. 

 

 
Dan és a szerelem (2007)                                                                                     DVD 2307  
Rend.: Peter Hedges  
Szereplők: Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook. Időtartam: 99 perc  
 
A lányait egyedül nevelő Dan vidékre utazik a gyerekekkel, hogy szüleivel és testvérei családjaival 
töltsenek néhány napot. Anyja hamar észreveszi, hogy Dan bizony sokszor agyára megy kamasz 
lányainak aggódásával és túlzott gondoskodásával. Elküldi fiát vásárolni, hogy mindenki egy kis 
lélegzethez jusson. A helyi könyvesboltban Dan megismerkedik egy gyönyörű és izgalmas nővel, 
akivel hosszú órákat beszélget. Az özvegy férfi évek óta nem közeledett senkihez, de most végre 
úgy érzi, hogy újra szerelmes. A szimpátia kölcsönös, de kiderül, hogy szíve hölgye éppen egy 
friss kapcsolatban van. Hazaérve bemutatják neki az öccse új barátnőjét, aki nem más, mint Marie. 

 

 
Danny Collins (2015)                                                                                              DVD 4480    
Rend.: Dan Fogelman 
Szereplők: Al Pacino, Anette Bening, Jennifer Garner. Időtartam: 103 perc 
 
Danny Collins, az öregedő rocksztár régi slágereivel haknizik. Úgy tűnik, mindene megvan: pénz, 
hírnév, gyönyörű menyasszony és még mindig megtölti a stadionokat rajongóival. A hajdani vad 
rockert a kemény évek, félresikerült kapcsolatok és az esténként újra meg újra előadott nóták 
kikészítik. Amikor managere (Christopher Plummer) megmutat Dannynak egy levelet, amelyet 
John Lennon írt neki 40 évvel ezelőtt, úgy dönt, ha kicsit megkésve is, de megfogadja példaképe 
tanácsát és mostantól azt teszi, amit a szíve diktál. 
 

 

 
Deadpool (2016)                                                                                 DVD 4794, DVD 4827   
Rend.: Tim Miller 
Szereplők: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein. Időtartam: 104 perc 
 
Különleges alakulatnál szolgál Wade Wilson, majd elszegődik zsoldosnak. Súlyos betegségben 
szenved. A kísérleti kezelés gyógyulást hoz, ráadásul különleges képességgel is felruházza: 
hihetetlenül erős és gyors lesz. Őrült, gonosz humora is van – és nem fél használni. Csúf külsejét 
piros latexruhába rejtve elindul, hogy bosszút álljon azon az emberen, aki egykor majdnem 
tönkretette. 

 



 

 
Deadpool 2. (2018)                                                                           DVD 5563, DVD 5564 
Rend.: David Leitch 
Szereplők: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin. Időtartam: 104 perc 
 
A gonosztevők megölik Wade Wilson barátnőjét. Az elkeseredett Deadpool véget vetne az 
életének, ám a szuperhősnek meghalni sem könnyű. Az X-Men kastélyában lábadozik. Kábel, az 
időutazó kiborgkatona meg akarja ölni a fiatal Tűzöklöt. Deadpool társakat keres a fiú 
megmentésére. 

 

 

 
Déja vu (2006)                                                                                                            DVD 4162   
Rend.: Tony Scott 
Szereplők: Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton. Időtartam: 122 perc 

 
Mindenki megtapasztalta már, milyen az, amikor egy pillanatra úgy érzi, hogy az éppen zajló 
eseményeket pontosan ugyanúgy átélte már egyszer. A déjá vu jelensége mindmáig megfejtetlen 
titok maradt. Egy ok nélkül ismerősnek tűnő arc vagy hely valóban lehet ismerős? A semmiből 
felvillanó emlékkép talán egyfajta figyelmeztetés a múltból? Vagy épp ellenkezőleg: kulcs a 
jövőhöz? Doug Carlin ügynököt rutinnyomozás közben éppenséggel egy déjá vu vezeti váratlanul 
egy titokzatos bűncselekmény nyomára. Eredetileg bizonyítékokat kellett volna gyűjtenie, miután 
egy New Orleans-i kompon bomba robbant. Közben azonban rá kell jönnie, hogy amit a legtöbben 
puszta képzelgésnek hisznek, valójában sokkal nagyobb erőt képvisel. Ennek hatására életre-
halálra szóló versenyfutásba kezd, hogy megmentse sok száz ártatlan ember életét. 

 

 
Delfines kaland (2011)                                                                         DVD 3528   
Rend.: Charles Martin Smith 
Szereplők: Harry Connick jr., Ashley Judd, Kris Kristofferson. Időtartam: 108 
perc 
 
Ebben az emberek és állatok közötti kötelékről szóló szívmelengető történetben egy Sawyer nevű 
kisfiú egy sérült delfinre bukkan, akit egy állatkórház medencéjébe szállítanak, ahol a Winter nevet 
kapja. Sajnos Winter sérülései olyan súlyosak, hogy amputálni kell a farokúszóját, mely nélkül 
kevés esélye van a túlélésre. Azonban Sawyer odaadásának, egy tengerbiológus szakértelmének 
és egy végtagprotézis-készítő zsenialitásának köszönhetően, aki műuszonyt készít a delfinnek, 
Winter új esélyt kaphat az életre. 

 

 
Delfines kaland 2 (2014)                                                                                        DVD 4322    
Rend.: Charles Martin Smith 
Szereplők: Harry Connick, Ashley Judd, Kris Kristofferson. Időtartam: 103 perc 
 
Tovább folytatódik Winter lenyűgöző története. Néhány évvel azután, hogy műuszonyt kapott, a 
delfin elveszíti nevelőanyját, és olyan mély gyászba merül, hogy senkivel sem hajlandó 
kommunikálni, még legjobb barátjával, Sawyerrel sem. Sőt fennáll annak veszélye, hogy otthonát 
is el kell hagynia, ugyanis a törvény kimondja, hogy a delfinek csak párban élhetnek. Miután dr. 
Clay Haskettnek és elszánt csapatának hosszas keresés után sem sikerül társat találni Winternek, 
úgy tűnik, elveszítik őt, ám nem várt eseményeket követően felcsillan a remény. 

 

 

 
Délutáni szerelem (1957)                                                                                     DVD 2951  
Rend.: Billy Wilder  
Szereplők: Gary Cooper, Audrey Hepburn, Maurice Chevalier. Időtartam: 125 
perc  
 
Ariane szeretett édesapja híres magándetektív Párizsban. Monsieur Chavasse hiába nagyon 
óvatos, lánya titokban kihallgatja apja minden beszélgetését. Amikor aztán Ariane meghallja, hogy 
egy féltékeny férj golyót akar röpíteni a hírhedt playboy-milliomos, Frank Flannagan fejébe, úgy 
érzi, közbe kell lépnie. A mentőakció azonban nem várt fordulatot vesz. A 18 éves csitri 
menthetetlenül beleszeret a sármos Flannaganbe, aki viszont már nem éppen fiatal. Amikor Ariane 
detektív papája rájön, hogy kicsoda Flannagan legújabb kedvese, borzasztóan megijed, hogy a 
nőcsábász összetöri majd kislánya szívét. 



 

 
Demóna (2014)                                                                                     DVD 4253     
Rend.: Robert Stromberg 
Szereplők: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning. Időtartam: 93 perc 
 
A gyönyörű és tiszta-szívű nő, Demóna, idilli életet él a békeszerető erdei királyságban, amíg egy 
nap hódító sereg betörése veszélyezteti népének békéjét. A birodalom leghevesebb 
védelmezőjévé válik, de végül egy kegyetlen árulás következtében tiszta szíve kővé dermed. 
Bosszútól vezérelve hősies csatát vív a hódító királlyal, és végül átkot szór annak újszülött 
leányára, Aurórára. De amint a hercegnő felnő, megkedveli a kislányt. Miközben a két királyság 
közötti feszültség egyre nő, Demóna rájön, hogy talán a lány a kulcs a két birodalom közötti 
békéhez. 

 

 
Démoni csapda (1997)                                                                                            DVD 1373  
Rend.: Robert Altman  
Szereplők: Kenneth Branagh, Embeth Davidtz, Robert Downey jr. Időtartam: 
109 perc  
 
Ismerte a törvényt, de elfelejtette a szabályokat: soha ne kezdj ki az ügyféllel, és soha ne sodord 
veszélybe a családodat! Rick nagymenő ügyvédként egyéjszakás kalandba keveredik a gyönyörű 
Mallory-vel. Mallory elmeséli életét és apja életveszélyes fenyegetéseit. Rick kiáll a lány 
védelmében. Eléri a férfi letartóztatását és meg akarja győzni Mallory volt férjét, tanúskodjon ellene 
a bíróságon. Az apa megszökik az őrizetből: hirtelen sok ember élete kerül veszélybe. Rick nem 
hitte volna, hogy munkája és magánélete ennyire gyenge lábakon áll. 

 

 
Desirée - Napoleon első szerelme (1954) – feliratos                                     DVD 4600 
Rend.: Henry Koster 
Szereplők: Marlon Brando, Jean Simmons, Merle Oberon. Időttartam: 110 perc    
 
Desirée Clary, egy marseilles-i selyemkereskedő lánya a francia hadsereg legfiatalabb tábornoka, 
Bonaparte Napoleon első szerelme lett, majd egészen a svéd királyi trónig repítette sorsa. A 
történet 1774-ben indul Marseilles-ben. Desirée Clary kegyeiért nemesek és katonatisztek 
versengenek, de ő az ifjú Napoleonnal, a „korzikai szörnnyel” bonyolódik szenvedélyes szerelmi 
viszonyba. Desirée családja viszont ellenezte egy újabb Bonaparte beházasodását a Clary 
családba.  

 

 

 
Desperado (1995)                                                                                                       DVD 418  
Rend.: Robert Rodriguez  
Szereplők: Antonio Banderas, Salma Hayek, Joaquim de Almeida. Időtartam: 
103 perc  
 
Visszatér a fekete ruhás férfi, akinek senki nem ismeri a nevét, nem látta az arcát, akinek mindig 
gitártok van a kezében, pedig már régen nem zenél. Bosszúért jött. Egykori szerelme haláláért 
halállal akar fizetni. Vérbe és lángba borul körülötte a mexikói kisváros, ahol évekkel ezelőtt kis 
híján legyőzte őt régi ellensége, a környék ura, Bucho. A zenészt csak legjobb barátja és egy szép 
könyvesbolt-tulajdonos segíti terve végrehajtásában. A terv pedig egyszerű: ölni kell. Ám eljön a 
nap, amikor a Zenész végre szembekerül azzal, akit üldözött. 

 

 
A diadal (2006)                                                                                                          DVD 1216  
Rend.: Randa Haines  
Szereplők: Matthew Perry, Ernie Hudson, Melissa De Sousa. Időtartam: 86 
perc  
 
Ron Clark nyugodt életet él, miközben egy kisvárosban dolgozik tanárként. Azonban ennél 
nagyobb kihívásokra vágyik, ezért úgy dönt, tanári munkáját a Harlemben folytatja, ahol a 
gyerekek köztudottan nem az alapműveltség elsajátításával vannak leginkább elfoglalva. Sokkal 
inkább érdekli őket a gengszterkedés, a drogozás meg a bulizás. Szülei, kollégái hiába próbálják 
lebeszélni, ő hajthatatlan. Meg sem áll New Yorkig, ahol elvállalja azt az osztályt, amelyiknek a 
diákjai a legtöbb tanárt üldözték el az előző tanévben. Clark azonban be akarja bizonyítani, hogy 
odafigyeléssel és sok-sok türelemmel a legelvadultabb gyerekekből is jó tanulókat lehet faragni. 



 

 
A dicsőség ösvényei (1957) - feliratos                                                               DVD 4492     
Rend.: Stanley Kubrick 
Szereplők: Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou. Időtartam: 84 perc 
(Ars Longa - Mesterfilmek) 
 
 „A dicsőség ösvénye a sírba vezet” – Thomas Gray híres verssora a háborúk egyik legfőbb 
veszélyét jelentő becsvágyról saját pályáján is intő tanulságként szolgált a fiatal Stanley 
Kubricknak. A film alapjául szolgáló regényt gyermekkori olvasmányai közül választotta: főhőse 
egy védőügyvédből lett francia ezredes, aki az első világháború lövészárkainak poklában úgy dönt, 
visszatér eredeti szakmájához és egy hadbírósági tárgyaláson vállalja három katonája védelmét, 
akiket egy reménytelen támadás kudarcát követően feletteseik gyávaság vádjával kívánnak 
kivégző-osztag elé állítani – hogy példát statuáljanak a valódi bűnös felelősségre vonása helyett. 

 

 
A dicsőség zászlaja (2006)                                                                            DVD 558/1-2  
Rend.: Clint Eastwood 
 Szereplők: Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach. Időtartam: 126 perc  
 
A film arról a hat tengerészről szól, akiről a világ egyik legismertebb fényképe készült: abban a 
pillanatban kapta őket lencsevégre Joe Rosenthal haditudósító, amikor éppen egyesült erővel 
kitűzik egy magaslatra az amerikai lobogót. Az viszont már nem látszik a képen, hogy hárman 
közülük még aznap meghaltak. A harcmezőn nincs idő a félelemre. Hetvenezer tengerészgyalogos 
számára az Ivo Dzsima-i csata nem csupán a II. világháború, de életük fordulópontja is volt. A film 
a háború megrendítő tanulságát tárja elénk: a katonák a hazájukért harcolnak, de a barátaikért 
adják az életüket 

 

 
Die Hard - drágább, mint az életed (2013)                                        DVD 3710    
Rend.: John Moore 
Szereplők: Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch. Időtartam:  

 
John McClane most is mindig jókor érkezik a rossz helyre, és még a legveszélyesebb pillanatban 
sem hagyja cserben a humora. Rég nem látott fia, Jack  megmentésére indul, és kénytelen egész 
Moszkváig utazni, ha segíteni akar rég látott porontyán. Nincsenek jóban, mégis kénytelenek 
összefogni: ha lehetetlennek tűnő tervük csődöt mond, akkor nukleáris fegyverek kerülhetnek az 
orosz maffia kezébe, és kitörhet a harmadik világháború. Ki más menthetné meg az emberiséget, 
mint egy rosszkedvű New York-i zsaru? 

 

 

 
Dilidoki kiütve (2009)                                                                                              DVD 2554  
Rend.: Jonas. Pate  
Szereplők: Kevin Spacey, Mark Webber, Keke Palmer. Időtartam: 101 perc  
 
Mi történik, ha az az ember, aki általában másokat tart egyben, egyszer csak úgy érzi, szétesőben 
van? Henry Carter régóta a világ leghíresebb színészeit kezeli, kik belefáradtak abba, hogy 
rajongóik állandóan átlépik komfortzónájukat. Legtöbb idejét az egyszerepes színésznővel, egy ifjú 
forgatókönyvíróval, és egy szuperügynökkel tölti, s bár jól keres, nem találja helyét a rengeteg 
frusztráció közepette. Első jószolgálati eseteként egy zűrös tinédzsert kap a nyakába, éppen a 
szomszédságából, távol Hollywood dombjaitól. Persze páciense egészen új szemlélettel szól arról 
az életről, amitől ő annyira megfáradt, így Henry sajátságos állapotban fog az üdítően változatos 
leány s saját maga kezelésébe. 

 

 
A diótörő és a négy birodalom (2018)                                                            DVD 5722    
Rend.: Lasse Hallström, Joe Johnston 
Szereplők: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Matthew MacFadye. Időtartam: 95 
perc 
 
Clarának csupán egy kulcsra van szüksége. Egy kulcsra, aminek nincs párja, mert ez nyitja a 
dobozt, ami felbecsülhetetlen ajándékot rejt néhai édesanyjától. A keresztapja éves ünnepi bálján 
a kislány egy aranyfonálhoz jut, ami elvezeti őt az áhított kulcshoz – aminek rögvest nyoma is vész 
egy különös, rejtelmes párhuzamos világban. Odaát Clara találkozik egy Philip nevű katonával, egy 
sereg egérrel és három birodalom kormányzóival. Clarának és Philipnek az ominózus negyedik 
birodalom területére kell merészkedniük, amit egy zsarnok irányít, hogy visszaszerezzék a kulcsot 
és visszaállítsák a harmóniát e bizonytalan világban. 



 

 
Diploma előtt (1967)                                                                                                 DVD 2707  
Rend.: Mike Nichols  
Szereplők: Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross. Időtartam: 102 
perc  
 
A sikeres vizsgáit ünneplő esten a tapasztalatlan diákot, Benjamin Braddock-ot behálózza apja 
barátjának felesége, Mrs. Robinson. Minden rendben is lenne, ha Benjamin bele nem szeretne 
Mrs. Robinson lányába, Elaine-be. A féltékeny és bosszús anya mindenre képes annak 
érdekében, hogy a fiatalokat elválassza egymástól. 

 

 
Django elszabadul (2012)                                                                   DVD 3708 
Rend.: Quentin Tarantino 
Szereplők: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio. Időtartam: 158 
perc 
 
Amerika déli része két évvel a polgárháború előtt. Egy különös módszereket követő profi fejvadász 
dr. Schultz egy rabszolga segítségével nagy sikert ér el, és hálából felszabadítja Djangót. De a 
társak együtt maradnak, hogy megkeressék a fekete férfi feleségét, akit egy rabszolgapiacon láttak 
utoljára. A nyomok végül egy ültetvényre vezetik őket, melynek tulajdonosa Calvin Candie 
rabszolgáit - trénere segítségével - egymás elleni gladiátorküzdelemre képezi ki. A fejvadászoknak 
sikerül bejutniuk a birtokra, de nem biztos, hogy ki is jutnak onnan: a földesúr hű szolgája gyanút 
fog, és a kalandorok csapdába esnek. Dönteniük kell, hogy az önfeláldozás vagy a túlélés-e a 
fontosabb számukra. 

 

 
Doctor Strange (2016)                                                       DVD 5162, DVD 5163    
Rend.: Scott Derrickson 
Szereplők: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams. 
Időtartam: 110 perc 
 
Sikeres idegsebész Stephen Strange. A keze egy autóbalesetben olyan súlyosan megsérül, hogy 
többé nem tud műteni. Az orvos összeomlik. Gyógyírt keres a bajára, így jut el a titokzatos 
himalájai Karmar-Taj nevű helyre. Bár eleinte kételkedik az ősmágus vezette rend tanaiban, 
hamarosan magában is megtapasztalja a mágikus erőt. Ő is felveszi a küzdelmet a világunk 
lerombolására törekvő, láthatatlan sötét erők ellen. 

 

 

 
Doktor Szöszi (2001)                                                                                      DVD 2210    
Rend.: Robert Luketic 
Szereplők: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair. Időtartam: 92 perc 
 
Elle Woods igazi szőke bombázó – divatos cuccai vannak, irigykedő barátok veszik körül és a gimi 
legmenőbb pasijával jár. Szerelme elhagyja őt, amit felvették a Harvard jogi karára, mivel politikusi 
pályára készül. Márpedig egy komoly joghallgató csak komoly barátnővel mutatkozhat. Elle ekkor 
tökéletesen manikűrözött kezébe veszi a dolgokat és ő is beiratkozik. Warner visszaszerzése így 
már pofon egyszerűnek tűnik. Elle élete legnagyobb kihívása előtt áll: fel kell vennie a harcot 
aszerelméért, az igazságért és a világ összes szőke csajának becsületéért. 

 

 

 
Doktor Zsivágó (1965) - feliratos                                                              DVD 23/1-2 
Rend.: David Lean 
Szereplők: Geraldine Chaplin, Julie Christie, Omar Sharif. Időtartam: 192 perc 
 
A film a XX. század első évtizedeinek forrongó Oroszországában játszódik. Egy fiatal orvos és 
tehetséges költő, Jurij Zsivágó sorsát, tragikus, egész életen átívelő szerelmének történetét meséli 
el. A 17 éves Larával Moszkvában ismerkednek meg, majd évekig nem látják egymást. Zsivágó az 
I. világháborúban orvosként szolgál a fronton, egy kórházban találkozik újra a lánnyal, és 
beleszeret. A bolsevik forradalom után Zsivágó doktornak családjával együtt vidékre kell költöznie. 
itt hosszú évek után ismét viszontlátja a már férjes Larát, aki végül a szeretője lesz. 

 



 

 
Doktor Zsivágó (2002)                                                                                  DVD 1083 
Rend.: Giacomo Campiotti 
Szereplők: Keira Knightley, Hans Matheson, Sam Neill. Időtartam: 224 perc 
 
A film a XX. század első évtizedeinek forrongó Oroszországában játszódik. Egy fiatal orvos és 
tehetséges költő, Jurij Zsivágó sorsát, tragikus, egész életen átívelő szerelmének történetét meséli 
el. A 17 éves Larával Moszkvában ismerkednek meg, majd évekig nem látják egymást. Zsivágó az 
I. világháborúban orvosként szolgál a fronton, egy kórházban találkozik újra a lánnyal, és 
beleszeret. A bolsevik forradalom után Zsivágó doktornak családjával együtt vidékre kell költöznie. 
itt hosszú évek után ismét viszontlátja a már férjes Larát, aki végül a szeretője lesz. 

 

 

 
Dolores Claiborne (1995)                                                                                     DVD 2869      
Rend.: Taylor Hackford 
Szereplők: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, David Strathairn. Időtartam: 127 
perc 
 
Dolores több évtizede viselte gondját a kibírhatatlannak tartott Vera Donovannek, akit egy napon 
holtan találnak. Minden jel balesetre utal, de a helybeliek arra gyanakodnak, hogy Doloresnek is 
köze lehetett a halálához. A helyi seriff is gyilkossággal gyanúsítja őt. A hír hamarosan eljut Selena 
St. George-hoz, Dolores New Yorkban élő lányához, aki évek óta elhidegült már anyjától. Most 
azonban munkáját hátra hagyva siet haza, hogy a nehéz időkben az asszony mellett álljon. Szíve 
mélyén azonban érzi, hogy Dolores nem lehet teljesen ártatlan, hiszen 15 évvel korábban egyszer 
már került hasonló helyzetbe, amikor részeges férjét érte halálos baleset. 

 

 
Dom Hemingway (2013)                                                                      DVD 4048     
Rend.: Richard Shepard 
Szereplők: Richard E. Grant, Demián Bichir, Emilia Clarke. Időtartam: 90 perc 
 
Tizenkét hosszú esztendőt húzott le a börtönben Dom Hemingway, a nagymenő betörő. A laza, 
szabad szájú és veszedelmes fickó végig tartotta a száját. Ám most, hogy kiszabadult, úgy érzi, 
hogy ideje rendezni a számlát, megkapni a jutalmát, hogy nem beszélt a zsaruknak. Legjobb 
barátjával az oldalán Dom meglátogatja a maffiafőnök Mr. Fontaine-t, de csalódnia kell benne. 
Különben is, fontosabb lenne, ha rendezné a kapcsolatát az elhidegült lányával, Evelynnel. Dom 
azonban a saját feje után megy.  

 

 

 
Don Jon (2013)                                                                                    DVD 4013   
Rend.: Joseph Gordon-Levitt 
Szereplők: Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore. 
Időtartam: 86 perc 
 
Jon Martello mindent tárgyilagosan szemlél az életben: a lakásást, az autóját, a családját, a nőket. 
A haverjai csak Don Jonnak hívják, mert minden hétvégén „tízpontos” nőket visz ágyba.. De még a 
legjobb menet sem hasonlítható össze számára azzal a hihetetlen boldogsággal, amit akkor érez, 
ha ül a gépe előtt és pornót néz. Elégedetlenségében elhatározza, hogy megkeresi a tökéletes 
szex kulcsát – ehelyett igazi leckét kap életről és szerelemről. 

 

 

 
Don Juan DeMarco (1995)                                                                             DVD 357 
Rend.: Jeremy Leven 
Szereplők: Marlon Brando, Johnny Depp, Faye Dunaway. Időtartam: 93 perc 
 
Egy útszéli reklámtábla tetején fiatal férfi készül az öngyilkosságra. Bő, fekete köpenyt, arcán 
maszkot visel, kezében kardot tart. Ráadásul a világ legnagyobb csábítójának, a legendás 
szeretőnek, Don Juannak képzeli magát. Ez így elég ok, hogy rövidesen a zártosztályon találja 
magát. Kezelőorvosa, a nagyrabecsült, de kiégett klinikai pszichológus eleinte kételkedve, később 
egyre elbűvöltebben hallgatja a különös beteg történeteit. A férfi romantikus és kalandos meséi 
szerelemről és szenvedélyről arra ösztönzik, hogy ő is átgondolja házasságát. Az az orvosnak tíz 
napja van, hogy bebizonyítsa a fiú nem közveszélyes elmebeteg, csak közveszélyes álmodozó... 

 



 

 
The Doors (1991)                                                                                           DVD 2458   
Rend.: Oliver Stone 
Szereplők: Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon. Időtartam: 135 perc 
 
Jim Morrison egyesek számára maga volt az Isten, mások pedig a Sátánt látták benne. Élete 
extrém volt, önpusztító és végletekkel teli. Tiltakozott minden szabály ellen, dühösen, 
szenvedélyesen és veszélyesen élt a zene, a szex, az alkohol és a kábítószer mámorában. A 
Doors zenéje és dalszövegei, de még inkább életmódja egy egész generációt szólított meg. 
Morrison az együttes motorjaként néhány év alatt egy egész generáció bálványává, váratlan és 
hirtelen halálával pedig legendává vált. 

 

 

 
Dől a moné (2012)                                                                                DVD 3734    
Rend.: Michael Hoffman 
Szereplők: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman. Időtartam: 85 perc 
 
Harry Deane, Lord Lionel Shabandar impresszionista gyűjteményének londoni kurátora, egy 
ravasz tervet eszel ki: elhiteti kapzsi főnökével, hogy meg tudja szerezni a Lord által mindig is 
áhított Monet festményt – ami valójában Harry festményhamisító barátjának keze munkája. Harry 
beszervezi a csinos texasi rodeo királynőt, PJ-t  aki szép kis summa ellenében igyekszik 
meggyőzni a Lordot, hogy nagyapja a II. világháborúban egy német galériából menekítette ki a 
festményt, és azóta, 60 éve ott lóg a lakókocsijuk falán. Már a Texasból Londonba vezető út is 
félreértésekkel, és bonyodalmakkal van kikövezve, ám amikor egy német eredetiségvizsgáló is 
feltűnik a színen, aki az egész akciót veszélybe kerül. 

 

 
Dr. Halál. Jack Kevorkian élete és halálai (2010)                             DVD 3404    
Rend.: Barry Levinson 
Szereplők: Al Pacino, Susan Sarandon, Brenda Vaccaro. Időtartam:  
 
1990-ben dr. Jack Kevorkian az egész világot meghökkentette, amikor végrehajtotta első 
asszisztált öngyilkosságát, „Irgalomgép”-ével pedig alaposan felszította a kegyes halálról szóló 
vitát. A film egy olyan ember története, aki arra tette fel az életét, hogy megkérdőjelezze a 
szabályokat, amelyek szerint élünk és meghalunk, és aki az igazáért makacsul és mély 
meggyőződéssel harcolva a törvényeket is kész volt megszegni. 

 

 

 
Dr. Strangelove avagy Rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is 
lehet szeretni (1963) - feliratos                                                               DVD 752/1-2    
Rend.: Stanley  Kubrick 
Szereplők: Peter Sellers, George C. Scott, James Earl Jones. Időtartam: 90 
perc 
 
Egy amerikai légitámaszpont vezetője betegesen rögeszmés: azt hiszi, a kommunisták Amerika 
elpusztítására készülnek, ezért nukleáris támadást indít a Szovjetunió ellen. Az amerikai elnök - 
tudomást szerezve az őrült tábornok szörnyű tettéről - azonnal felveszi a kapcsolatot az 
oroszokkal, akik elárulják, hogy szinte semmit sem tehetnek: ha országukat bármilyen támadás éri, 
egy leállíthatatlan automatika azonnal atomcsapást intéz az Egyesült Államokra és megsemmisít 
minden emberi lényt a föld színén.  

 

 
Drakula (1992)                                                                                                            DVD 5683    
Rend.: Francis Ford Coppola 
Szereplők: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Időtartam: 122 
perc 
Drakulát, Erdély egykori véres kezű vajdáját évszázadokkal ezelőtt eltemették, teste azonban 
mégsem omlott porrá. Az a hír járja, hogy sírjából kikelve minden éjjel hátborzongató portyára indul 
- szűzleányok vérére szomjúzik. Drakula holt, de nem halott egészen. Nem tud nyugodni, ameddig 
nem látja viszont négyszáz évvel azelőtt meggyilkolt hitvesét. A XIX. század derekán egy 
messziről jött idegen száll meg a gróf kastélyában. Drakula megdöbbenve látja viszont egykori 
kedvese arcképét a vendég medáljában, és útnak indul, hogy minden áron és minden eszközzel 
visszaszerezze újraszületett szerelmét. Kelet Európából Londonba indul, útja során vénből 
fiatalemberré, emberből vérengző szörnyeteggé változva. 



 

 
Dumb és Dumber kettyó (2014)                                                       DVD 4371    
Rend.: Peter Farrelly, Bobby Farrelly 
Szereplők: Jim Carrey, Jeff Daniels. Időtartam: 105 perc 
 
Húsz év telt el Dumb és Dumber feltűnése óta, ám a két hős ez idő alatt egy cseppet sem változott 
- legalábbis ami az agyi kapacitásukat illeti. Dumb katatón állapotban, egy szanatóriumban múlatja 
az időt, mióta álmai asszonya elutasította, Dumbernek pedig sürgősen új vesére van szüksége. Mit 
ad isten, kiderül, hogy van egy felnőtt lánya - a tökéletes donor, akit már csak meg kell találnia. 
Miután Dumb bevallja, hogy két évtizedig megjátszotta magát, és valójában kutya baja, a nyerő 
páros hatalmas lelkesedéssel veti bele magát a családegyesítésbe. És ha ők egyszer útra kelnek, 
kő kövön nem marad. 

 

 

 
Dumbó (2019)                                                                                     DVD 5818, DVD 5819    
Rend.: Tim Burton 
Szereplők: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito. Időtartam: 107 perc 
 
Mindenki csak nevet a Medici cirkusz kiselefántján a hatalmas fülei miatt, amíg ki nem derül, hogy 
Dumbó tud repülni. A csodaszámba menő produkciónak híre megy. A nagyratörő Vandevere úgy 
dönt, hogy megszerzi a különleges ormányost. Dumbó és a légtornász Colette új show-ja hatalmas 
sikert arat. 

 

 

 
Dupla dinamit (1991)                                                                                           DVD 2731    
Rend.: Sheldon Lettich 
Szereplők: Jean-Claude Van Damme, Geoffrey Lewis, Alan Scarfe. Időtartam: 
105 perc (Akció klasszikusok) 
 
Chadet, a sármos Los Angeles-i karateoktatót hirtelen Kínába küldi Frank Avery, a férfi, aki fiaként 
nevelte fel. Ott találkozik Alexszel, az utca törvényét jól ismerő, fegyverforgató csempésszel, aki 
Hongkong sikátoraiban töltötte gyermekkorát. Chad és Alex rádöbbenek, hogy ikertestvérek, akiket 
különválasztottak, mikor szüleiket brutálisan meggyilkolták huszonöt évvel korábban. Az ikrek 
kíméletlen leszámolásba kezdenek, hogy bosszút álljanak a gonosztevőkön. 

 

 

 
Durr, durr és csók (2005)                                                                               DVD 2835    
Rend.: Shane Black 
Szereplők: Robert Downey jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan. Időtartam: 100 
perc 
 
Azt mondják, pénz és szerelem nem passzolnak, Harry Lockhart mégis mindkettőt szeretné. A piti 
bűnöző egy elbaltázott akció helyszínéről menekülve egy filmes szereplőválogatás kellős közepén 
találja magát, és hamarosan már egy magánnyomozó készíti fel az elnyert detektívszerepre. 
Harrynek már csak arról kell meggyőzni sikeréhes színésznővé lett fiatalkori reménytelen 
szerelmét, Harmonyt, hogy tényleg nyomozó. És persze az sem árt, ha figyel, hogy el ne botoljon a 
hullákban, ugyanis a nyomozói gyakorlat Harmony megjelenésével nem várt komplikációkat 
tartogat. 

 

 
Dübörög a szív (2015)                                                                          DVD 4710    
Rend.: Jonathan Demme 
Szereplők: Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer. Időtartam: 97 perc 
 
Ricki, a jobb napokat látott rocksztár évekkel ezelőtt lelépett a családja elől: elhagyta férjét meg a 
gyerekeit, és Kaliforniába költözött, mert a hírnév és a siker mindennél jobban vonzotta. De most 
válik a lánya, és úgy érzi, egy anyának a gyereke mellett a helye. Életében először tényleg 
kipróbálja, milyen szülőnek lenni. De nem nagyon tudja, hogyan is megy ez. 
 

 



 

 
Dühöngő bika (1980)                                                                                              DVD 5839   
Rend.: Martin Scorsese 
Szereplők: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci. Időtartam: 124 perc 
 
A 40-es évek verhetetlen középsúlyú bokszbajnoka, Jake La Motta életéről és pályájáról szól a film. La 
Motta nem hiába kapta a ringben a Dühöngő Bika nevet. Forró vérű, agresszív ember volt, rengeteg 
elfojtott indulattal, amelyet szerencsés esetben a ringben engedett szabadjára, olykor azonban feleségét 
és ügyeit intéző öccsét sem kímélte. Karrierjét is önfejűségének és hihetetlen becsvágyának köszönhette. 
Nem törődve a kockázattal, a helyi alvilági figurák nyomása ellenére úgy döntött, hogy nem játszik bunda-
meccseket, hanem tisztességes feltételekkel veszi el a bajnoki övet Sugar Ray Robinsontól. Jake sikert 
sikerre halmoz, de fékezhetetlen természetével az 50-es évekre teljesen padlóra küldi mind bokszolói 
karrierjét, mind pedig magánéletét. De kitartó, mint egy bika, és nem hagyja, hogy az élet tizet számoljon 
rá. Minden erejét összeszedi, és megpróbál felállni a padlóról… 

 

 
Dűne (1984)                                                                                                                 DVD 5894    
Rend.: David Lynch 
Szereplők: Kyle MacLachlan, Sting, Max von Sydow. Időtartam: 140 perc 
 
A kezdet nagyon kényes idő. A 10 191. évben járunk. Az ismert világegyetemet IV. Shaddam Padisah 
császár kormányozza. Ebben az időben a világegyetemben a legértékesebb anyag a fűszer-melanzs. A 
fűszer meghosszabbítja az életet. A fűszer kiterjeszti a tudatot. A fűszer elengedhetetlen az űrutazáshoz. 
Az Űrliga és navigátorai, akik 4000 éve állnak már a fűszer hatása alatt, a narancsszínű fűszergázt 
használják, amely képessé teszi őket arra, hogy meghajlítsák a teret, azaz a világegyetem bármelyik 
pontjára utazzanak mozgás nélkül. A fűszer csupán egyetlen bolygón létezik. Egy kietlen, száraz, 
sivatagos bolygón. A sivatag mélyén rejtőzve él a fremenek népe, akiknek hite szerint eljön majd valaki, 
egy Messiás, aki elvezeti őket az igaz szabadságba. Ez a bolygó az Arrakis, más néven A DŰNE.  

 

 
A dzsungel könyve (2016)                                                            DVD 4832, DVD 4833    
Rend.: Jon Favreau 
Szereplők: Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley. Időtartam: 102 perc 
 
Maugli, a farkasok által felnevelt emberkölyök magával ragadó utazásra indul az önfelfedezés 
útján, mikor kénytelen elhagyni otthonát, ahol felnőtt. A kisfiút a dzsungel vérengző tigrise, Sir Kán 
az esküdt ellenségének tartja. Kénytelen menekülni a fenyegető veszély elől, ezért elhagyja 
otthonát. Kalandos útján két társa, Balu, a kedves lusta medve és bagira, a bölcs feketepárduc 
kíséri végig. 

 

 

 
Dzsungelláz (1991)                                                                                   DVD 1374   
Rend.: Spike Lee 
Szereplők: Wesley Snipes, Annabella Sciorra, Ossie Davis. Időtartam: 132 
perc 
 
Ez a kritikusok által is elismert film a fekete-fehér párkapcsolatok kényes kérdését dolgozza fel. 
Amikor a színes bőrű építész Flipper Purify szerelmi viszonyba kerül a középosztálybeli olasz 
titkárnőjével a barátaik kételkednek bennük, a családjuk kitagadja őket, a szomszédjaik pedig 
elkerülik őket. 

 

 

 
Ebadta tolvajok (2008)                                                                                 DVD 3094    
Rend.: Mark Stouffer 
Szereplők: French Stewart, Luke Benward, Brittany Curan. Időtartam: 107 perc 
 
Van-e biztos hely 5 millió dollárnyi gyémántnak, ha Los Angeles összes rendőre a drágakövek után 
fut? A notórius gyémánttolvaj két tökkelütött társa úgy véli, a legkiválóbb hely a külvárosban, egy 
gyönyörű golden retriver nyakában található. Ám azzal nem számolnak, hogy a retrivernek barátja 
is van: egy okos srác, aki hamar felfedezi titkukat. A vagány ifjú maga akarja lefülelni a bűnözőket: 
az erdőbe, egy házikóhoz csalja őket, hogy gondosan megépített csapdáival egy életre elvegye 
kedvüket a gonoszkodástól. 

 



 

 
Ébredések (1990)                                                                                                     DVD 5299    
Rend.: Penny Marshall 
Szereplők: Robert de Niro, Robin Williams, John Heard. Időtartam: 115 perc 
(Sony klasszikusok) 
 
1969-ben járunk. Dr. Malcolm Sayer kutatóorvos a New York-i Bainbridge kórházban folytatja 
megfigyeléseit. Szakterülete a test és az elme kapcsolatának vizsgálata, a megbomlott 
egyensúlyból adódó betegségek gyógyítása. Páciensei között megdöbbenéssel fedezi föl az 1916-
os álomkórjárvány elfeledett túlélőinek csoportját, akik évtizedekkel ezelőtt furcsa, mozdulatlan, 
szoborszerű pózba merevedtek. Az orvosok és a külvilág semmilyen kapcsolatot nem tudott 
teremteni velük. Leonard Lowe gyerekkora óta élőhalottként vegetál az intézetben. Dr. Sayert 
megindítja a sorsa. Az orvos a Parkinson-kór gyógyszerének egyik vegyületét használva rájön, 
hogyan lehetne fölébreszteni hosszú, halálos álmukból a betegeket. 

 

 
Ébredj velünk (2010)                                                                              DVD 3325     
Rend.: Rroger Michell 
Szereplők: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton. Időtartam: 103 
perc 
 
Mikor Becky-t, a kőkeményen dolgozó producert kinevezik egy New York-i TV-show élére, 
ráadásul egy jóképű kolléga személyében még a szerelem is megtalálja, úgy tűnik, a lány minden 
álma valóra vált. Ám ekkor a program két műsorvezetője, Mike és Colleen háborút indít egymás 
ellen, méghozzá élő adásban! A sztárallűrök mindennaposak lesznek, a műsor kezd darabokra 
hullni és még Becky bimbózó kapcsolata is veszélybe kerül: a helyzeten már csak a csoda 
segíthet. Szerencsére a lányt nem olyan fából faragták, hogy csak úgy feladja.  

 

 
Ébredő sötétség (2007)                                                                            DVD 1049    
Rend.: David L. Cunningham 
Szereplők: Alexander Ludwig, Christopher Eccleston, Ian McShane. Időtartam: 
95 perc 
 
December 21-én, amikor a legrövidebb a nappal, Will Stanton a születésnapját ünnepli. Most 
éppen a tizenegyediket. Olyan ajándékot kap, amire biztosan nem számított, és valószínűleg nem 
is nagyon vágyott. Megtudja, hogy kiválasztott. Ő a hetedik fiú hetedik fia, akinek helyre kell 
állítania a Fény és a Sötétség közötti kényes egyensúlyt. Mert a sötétség erői sosem adják fel a 
harcot. A Fény védelmezői harcolni tanítják a fiút. Will mágikus jeleket követve, az időben előre- és 
visszautazva, az antik Rómától a távoli jövőig vándorolva próbálja teljesíteni feladatát. 

 

 
Éden klub (1986)                                                                                        DVD 843    
Rend.: Harold Ramis 
Szereplők: Robin Williams, Peter O'Toole, Rick Moranis. Időtartam: 92 perc 
 
Jack Moniker chicagói tűzoltó egy szép napon megúnja a sok zaklatást és az elviselhetetlen 
klímát, és úgy határoz, hogy végleg elköltözik a Karib-tenger egy festői kis szigetére. Rá is talál az 
ideális üzleti partnerre egy őrült bennszülött reggae-zenész személyében, aki rendelkezik egy 
lepusztult partszakasszal, a leendő Paradicsom klub eszményi helyszínével. És hamarosan 
áramlani kezdenek a vendégek. Jack pedig csak egy kis nyugalmat szeretne, és azt, hogy ne 
zaklassa őt tovább az a brit kormányzó, aki az egész szigeten meg akarja vásárolni.  

 

 

 
Ég és föld között : találd meg önmagad! (1987)                                DVD 5547/1-2  
Rend.: Robert Butler 
Szereplők: Shirley MacLaine, Charles Dance, John Heard. Időtartam: 141 + 94 
perc 

A film Shirley MacLaine - Találd meg önmagad! című önéletrajzi bestseller regényéből készült . A 
történet a színésznő (aki az alkotásban önmagát alakítja) életének azon időszakát dolgozza fel, 
melyben egy mindent elsöprő szerelem éri utol. Viszonyba bonyolódik egy feltörekvő politikussal, 
ám mivel Gerry nős, kapcsolatukat titokban kell tartaniuk. Miközben Shirley a világ számos pontján 
megfordul, hogy szenvedélyes találkáik helyszínére utazzon, megismerkedik egy titokzatos 
idegennel –Daviddel -, akinek hatására elkezd érdeklődni a spiritualitás iránt. Végül Daviddel 
Peruba tart, ahol olyan élményeket tapasztal meg, melyek alapjaiban változtatják meg mindazt, 
amit Shirley addig hitről és az életről vallott... 



 

 
Ég velünk (2000)                                                                                         DVD 1186 
Rend.: Edward Norton 
Szereplők: Ben Stiller, Edward Norton, Jenna Elfman. Időtartam: 124 perc 
 
Mi lesz a gyerekkori barátságokból? Jake, Brian és Anna nyolcadikban még a legjobb barátok 
voltak. Csakhogy azóta közbejött néhány dolog, eltelt vagy tizenöt év, és minden megváltozott. 
Brian katolikus lelkész lett, Jake pedig rabbi. Amikor azonban Anna ismét feltűnik a színen, a 
három egykori jó barát újra összejön: csakhogy nem ott folytatják, ahol nyolcadikban abbahagyták 
– mivel Anna mindkét férfi érzéseit alaposan felkavarja. Brian atyának a lelkiismeretével kell 
megküzdenie, Jake-nek pedig hitközsége összes lányos anyájával: a rabbira ugyanis a környék 
minden hajadonja szemet vetett. E furcsa szerelmi háromszögben mindenki megégeti magát. 

 

 

 
Egek ura (2009)                                                                                          DVD 2842   
Rend.: Jason Reitman 
Szereplők: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick. Időtartam: 105 
perc 
 
Ryan Bingham szó szerint a fellegekben jár. A nagyvállalati leépítések szakemberei. Élete nagy 
részét szállodákban és repülőkön tölti, és bőszen gyűjti a törzsutas mérföldeket Munkájának 
köszönheti, hogy megállás nélkül ide-oda repül a világban... egészen addig, amíg nem találkozik 
Alexszel, egy hozzá hasonló örökmozgóval, akitől megtanulja, hogy az életben nem az utazás, 
hanem a közben szerzett kapcsolatok a fontosak. 

 

 

 
Égető bizonyíték (2008)                                                                           DVD 1864    
Rend.: Joel Coen, Ethan Coen 
Szereplők: George Clooney, Frances McDormand, John Malkovich. Időtartam: 
92 perc 
 
A CIA washingtoni főhadiszállásán szupertitkos találkozóra érkezik Osborne Cox elemző. Őszinte 
megdöbbenésére egy kiszivárgott titok miatt kirúgják. Cox hazatér, és nekifog inni, és írni – 
készülő memoárját. Felesége, Katie nem lepődik meg túlságosan, régóta tart szerelmi afférja Harry 
Pfarrerrel, a nős szövetségi bíróval. Eközben Washington egyik külvárosi negyedében, látszólag 
egy teljesen másik világban a Hardbodies Fitness Center alkalmazottja, Linda Litzke élete nagy 
tervén rágódik: plasztikai műtétre készül. Amikor a CIA-elemző visszaemlékezéseit tartalmazó cd 
Linda ölébe pottyan, rádöbben, hogy ki kell használnia a lehetőséget. 

 

 
Egetverő haderő (2007)                                                                           DVD 1681  
Rend.: C. B. Harding 
Szereplők: Bill Engval, Cable Gay, D. J. Quals. Időtartam: 98 perc 
 
Három kisvárosi jóbarát, Larry, Bill, és Everett egy szép napon azon kapja magát, hogy katonai 
egyenruhában ülnek egy Irakba tartó repülőgépen. Az éjszaka folyamán átülnek a gépen szállított 
terepjáróba, amely elszabadul, és kizuhannak a mélybe. Egy kis mexikói faluban landolnak, 
csakhogy meggyőződésük, hogy a Közel-Keleten vannak, ezért amint kialudták a fáradalmakat, 
nekilátnak felszabadítani a helyieket. 

 

 

 
Egy asszony illata (1992)                                                                           DVD 2632    
Rend.: Martin Brest 
Szereplők: Al Pacino, Chris O'Donnell, Gabrielle Anwar. Időtartam: 150 perc 
 
Hálaadás hétvégéje van New Yorkban. Frank Slade nyugállományú alezredes azért jött a városba, 
hogy végre élvezze az életet: a jó éttermeket, a gyönyörű nőket, a limuzinokat és a 
luxuslakosztályt a Waldorf-Astoriában. A vak férfit a fiatal Charlie Simms vonakodva kíséri el az 
útra, nem is sejtve, hogy egy életre szóló leckét kap. Az együtt töltött napok pedig mindkettejüket 
örökre megváltoztatják. Az ellentétek küzdelméről és vonzalmáról szól ez a megindító történet, 
melyben az életből kiábrándult egykori katona és zöldfülű gyámja olyan hétvégi utazásra indul, 
amely örökre megváltoztatja mindkettőjük életét. 

 



 

 
Egy bébiszitter naplója (2007)                                                                   DVD 1319   
Rend.: Robert Pulcini, Shari Springer Berman 
Szereplők: Scarlett Johansson, Chris Evans, Laura Linney. Időtartam: 101 perc 
 
Annie, friss főiskolai diplomájával a kezében, nehezen tudja eldönteni, hogy mit tegyen. Váratlanul 
a lány megismerkedik egy, a New York-i felső tízezerhez tartozó családdal. A következő 
pillanatban már egy ötéves, kisfiúnak látszó ördögfióka nevelőnője, aki mindent elkövet, hogy 
megnehezítse Annie dolgát. A hétköznapi élethez szokott lány csak kapkodja a fejét a manhattani 
elit szokásait és értékrendjét figyelve. Telnek a hetek, és Annie sok mindenre rájön. Például arra, 
hogy a kisfiú igazából imádnivaló; a munkaadói a csillogó látszat ellenére nem is annyira boldogok 
és arra is, hogy a szomszéd egyetemista a legjóképűbb férfi Manhattanben.  

 

 
Egy becsületbeli ügy (1992)                                                                              DVD 5312    
Rend.: Rob Reiner 
Szereplők: Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore. Időtartam: 132 perc 
(Sony klasszikusok ; 10.) 
 
Daniel Kaffee ügyvéd a haditengerészetnél, de a tárgyalóterem padlóját még nem érintette a lába. 
Lustasága miatt az alkut részesíti előnyben a tárgyalásos megoldással szemben. Az ügy, amivel 
most szembe kell néznie azonban különleges eset, amely alapjaiban változtatja meg hozzáállását. 
Két tengerészt társuk, Santiago közlegény megölésével vádolnak. Kaffee és Galloway rájönnek, 
hogy a szálakat felsőbb szintről mozgatják, a legfőbb bábmester pedig Jessep ezredes. A halott fiú 
egykori elöljárójára látszólag segíti a nyomozást, de keménysége valójában szinte 
megközelíthetetlenné teszi mind őt, mind pedig az igazságot... 

 

 
Egy boltkóros naplója (2009)                                                                DVD 2209   
Rend.: P. J. Hogan 
Szereplők: Isla Fisher, Hugh Dancy. Időtartam: 100 perc 
 
Rebecca Bloomwood 25 éves ifjú lány, aki egy fura betegségben szenved: vásárlás-mániás. Ez a 
szenvedély pedig leginkább anyagilag megterhelő. Amikor a lány a teljes anyagi csőd szélére 
kerül, végső kétségbeesésében elhelyezkedik egy pénzügyi tanácsadó lapnál. Hamar ismert és 
elismert lesz közérthető, hétköznapi embereknek szóló tanácsadó rovata. Cikkei felkeltik egyik 
jóképű és ambiciózus kollégája, Luke figyelmét is a lány iránt. Vajon kiderül-e, hogy a lány, akire 
mindenki hallgat, valójában a behajtók elől menekül? Vajon a plázákban való korzózás marad 
továbbra is Rebecca életcélja, vagy talál valami fontosabbat is az életben? 

 

 
Egy cipőben (2005)                                                                                         DVD 18 
Rend.: Curtis Hanson  
Szereplők: Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine. Időtartam: 125 perc 
 
Maggie és Rose testvérek, ám semmiben sem hasonlítanak egymásra. Rose ügyvédnőként keresi 
kenyerét, céltudatos, komolyan veszi az életet, hízásra hajlamos és titokban romantikus 
regényeket olvas. Maggie ellenben a felelőtlenség élő szobra: a véget nem érő bulik, könnyen 
beszerezhető és eldobható pasik meg a vad poénok híve. Még azt is viccesnek találja, hogy 
elszeresse nővére ritka udvarlóinak egyikét. Az eredmény: Maggie és Rose, akik eddig kerülték, 
mostantól utálják egymást. Váratlanul egy titokzatos nagymama, akiről azt se tudta senki, hogy 
még él, ám most felbukkan, mindenbe beleszól, és varázsos módon minden megváltozik körülötte. 

 

 

 
Egy csodálatos elme (2001)                                                                              DVD 5665    
Rend.: Ron Howard 
Szereplők: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly. Időtartam: 130 perc 
 
John Forbes Nash Jr., a briliáns matematikus, aki a játékelméletről, azaz a versengés 
matematikájáról szóló munkájával a világhírnév küszöbén áll. Felbukkan a rejtélyes William 
Parcher, és szigorúan titkos kormányfeladattal bízza meg: ellenséges kódokat kell megfejtenie. Ám 
ennek a munkának, veszélynek és titkolódzásnak súlyos ára van. Nash egy idő után úgy érzi, az 
egész világ ellene fordult és csakis feleségére számíthat. 

 



 

 
Egy gésa emlékiratai (2005)                                                                             DVD 237 
Rend.: Rob Marshall 
Szereplők: Ziyi Zhang, Ken Watanabe, Michelle Yeoh. Időtartam: 139 perc 
 
1929-ben a kilencéves Chiyot egy szegény halászfaluból eladják szülei egy kyotoi gésa-háznak. A 
kislány kegyetlen bánásmódban részesül a ház tulajdonosai és a főgésa Hatsumomo révén. 
Akaraterejét azonban nem sikerül megtörniük, s miután Hatsumomo riválisa, Mameha a szárnyai 
alá veszi, Chiyoból Sayuri néven legendás gésa válik. Megtanul minden művészi és társadalmi 
fogást, ami ahhoz szükséges, hogy érvényesülni tudjon abban a világban, ahol ezentúl mozognia 
kell. Bár Sayuri kora legbefolyásosabb férfiúit csavarja az ujja köré, valódi szerelme elérhetetlen 
távolságban van tőle. Ráadásul a történelem is utoléri a gésákat: második világháborúval Japán 
alaposan megváltozik, a gésák mestersége pedig lassan meghaladottá válik.  

 

 
Egy hatás alatt álló nő (1974)                                                                  DVD 1018 
Rend.: John Cassavetes 
Szereplők: Gena Rowlands, Peter Falk, Matthew Cassel. Időtartam: 147 perc 
(John Cassavetes sorozat) 
 
Nick egy középítkezésen művezető. Felesége, Mabel előkészíti régóta várt közös estéjüket a 
gyerekek nélkül, hazamegy az üres lakásba, és várja Nicket. De Nicknek egy csőtörés miatt egész 
éjjel dolgoznia kell. Mabel elkeseredésében a városban bolyong, végül anélkül, hogy tudná, mit 
csinál, felszed egy ismeretlen férfit. Másnap Nick a munkatársaival állít haza, hiszen fél Mabellel 
egyedül találkozni. Egy hosszú és fájdalmas vitában Mabel összeroppan, s kórházba kerül. 

 

 

 
Egy kínai bukméker meggyilkolása (1978)                                           DVD 1017 
Rend.: John Cassavetes 
Szereplők: Ben Gazzara, Azizi Johari, Virginia Carrington. Időtartam: 108 perc 
(John Cassavetes sorozat) 
 
Cassavetes filmje az éjszakáé. Sötét film, egy magányos hős harca a banda ellen. Cosmo Vitelli  
egy kis éjszakai bár tulajdonosa, a Crazy Horse Westé. Ez a bár jelenti számára élete értelmét. 
Kifizeti tartozása utolsó részletét is egy gengszternek védelméért. Még aznap három gráciával 
megünnepli a nagy eseményt. S még ezen az éjjelen minden pénzét elveszíti játékon, kereken 23 
ezer dollárt. Számára ez végzetes, a „befolyásolás” áldozatává válik. Tetteit ezentúl mások 
irányítják. 

 

 
Egy kis mennyország (2011)                                                                DVD 3499   
Rend.: Nicole Kassell 
Szereplők: Kate Hudson, Gael García Bernal, Rosemarie DeWitt. Időtartam: 
103 perc 
 
Marley Corbett fiatal, gyönyörű, vadóc nő. Sűrű hódításai ellenére nem képes átadni magát az igaz 
szerelemnek, általában humorral öli el komolyra forduló kapcsolatait. Élete alapjaiban változik meg, 
mikor doktora rákot diagnosztizál nála. Marley úgy dönt, nem adja át magát a betegségnek, sőt 
egyre elmélyültebben keresi a boldogságot – melyet végül legelhivatottabb segítője révén talál 
meg. 

 

 

 
Egy kutya hazatér (2019)                                                                    DVD 5750    
Rend.: Charles Martin Smith 
Szereplők: Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos. Időtartam: 
91 perc 
 
Lucas első látásra beleszeret Bellába, a kóbor kölyökkutyába, és befogadja. Mindent együtt 
csinálnak, még a munkahelyére, a veteránkórházba is magával viszi az ebet. Amikor el kell 
válniuk, a kutya megszökik, hogy megkeresse imádott gazdáját. A hűséges négylábú négylábú 600 
kilométeres utat tesz meg hegyen-völgyön keresztül, számos akadályt leküzdve és dacolva az 
időjárással, csak hogy újra együtt lehessenek. 

 



 

 
Egy kutya négy élete (2017)                                                                             DVD 5205    
Rend.: Lasse Hallström 
Szereplők: Britt Robertson, Dennis Quaid, John Ortiz. Időtartam: 96 perc 
 
Bailey egy pajkos kiskutyaként jön a világra, története pedig egy szerető kisfiú karjaiban kezdődik. 
A tapasztalatlan gazdi és a játékra mindig kész eb hamarosan elválaszthatatlan barátokká válnak, 
akik feltétel nélkül elfogadják egymást. Megannyi izgalmas kalandot élnek át együtt, miközben 
Bailey arra a nagy kérdésre keresi a választ: mi lehet a létezése célja, mi keresni valója van az 
emberek között. Ahogy múlnak az évek a már aggastyán korba lépő Bailey tudja, hamarosan el 
kell búcsúznia a számára legfontosabb személytől. Ám ekkor megtörténik a csoda, és egy újabb 
kölyökkutya testében születik ujjá. Vándorlásai során számos gazdit tanít meg nevetni és szeretni, 
mialatt próbálja megérteni, milyen küldetéssel született a világra. 

 

 
Egy különc srác feljegyzései (2012)                                                  DVD 3696   
Rend.: Stephen Chbosky 
Szereplők: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller. Időtartam: 101 perc 
 
Az elsős gimnazista Charlie, aki mindig a partvonalról szemléli az eseményeket - egészen addig, 
amíg szárnya alá nem veszi két belevaló felsőbb  éves. A szép és szabad szellemű Sam és 
vakmerő mostohabátyja, Patrick révén Charlie új barátokat szerez, megismeri az első szerelmet, 
az ébredező szexualitást, féktelen bulikra és a Rocky Horror Picture Show éjféli vetítéseire jár, és 
közben a tökéletes dalt is keresi. 

 

 

 
Egy másik asszony (1988)                                                                            DVD 1197   
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Gena Rowlands, Mia Farrow, Gene Hackman. Időtartam: 77 perc 
 
Az ötvenes éveiben járó Marion filozófiát tanít az egyetemen, és éppen egy könyvet készül írni. A 
munkához tökéletes nyugalomra van szüksége, ezért egy csendes lakást bérel a belvárosban. 
Hamar felfigyel arra, hogy a lakás szellőzőjén keresztül hallhatja a szomszéd minden szavát. A 
vékony fal mögött egy pszichiáter praktizál, így Marion akaratlanul is fültanúja lesz az orvos és 
néhány páciense bizalmas beszélgetésének. Különösen egy fiatal, terhes nő problémái, félelmei és 
reményei gondolkodtatják el a nőt. Mariont a másik asszony problémái arra késztetik, hogy 
elgondolkodjon a saját életéről. Elhatározza, hogy felveszi a kapcsolatot az ismeretlen asszonnyal. 

 

 
Egy nap (2011)                                                                                                       DVD 3508    
Rend.: Lone Scherfig 
Szereplők: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson. Időtartam: 107 
perc 
 
Miután együtt töltik egyetemi diplomaosztójuk napját - 1988. július 15-ét -, Emma Morley és Dexter 
Mayhew között olyan barátság szövődik, amely élethosszig tart. Emma elvekkel és ambíciókkal 
rendelkező lány, aki arról álmodozik, hogy jobb hellyé alakítja a világot. Dexter tehetős sármőr, aki 
arról álmodozik, hogy a világ az ő játszótere lesz. Kapcsolatuk kulcsfontosságú pillanatait a 
következő két évtized július 15-ei napjainak bemutatásából ismerhetjük meg. Legyenek éppen 
együtt vagy külön, láthatjuk, amint Dex és Em elfoglalja magát ügyes-bajos dolgaival. Valahol az 
utazás során a két embernek rá kell jönnie, hogy amit annyi ideig kerestek, és amire olyan régóta 
vágynak, valójában végig az orruk előtt volt.  

 

 
Egy nemzet születése (2016)                                                               DVD 5164  
Rend.: Nate Parker 
Szereplők: Nate Parker, Armie Hammer, Mark Boone jr.. Időtartam: 115 perc 
 
A film főszereplője az 1800-as években élt tanult rabszolga és tiszteletes, Nat Turner . A férfi 
anyagi gondokkal küzdő gazdája, Samuel Turner  elfogadja a környékbeli ültetvényesek ajánlatát: 
némi fizetségért cserébe kölcsönadja Natet, aki prédikációival csillapítja le és buzdítja 
engedelmességre rabszolgatársait. Egy idő után azonban Nat már nem bírja elviselni tovább az őt 
és a többieket érő testi és lelki bántalmazásokat, ezért felkelést szervez... 

 



 

 
Egy ropi naplója (2010)                                                                                       DVD 4907    
Rend.: Thor. Freudenthal 
Szereplők: Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris. Időtartam: 93 
perc 
 
Greg Heffley nagy dolgok előtt áll, ám előtte túl kell élnie minden gyerek életének legrémesebb, 
legmegrázóbb élményét – az áltanos iskola felső tagozatát. Greg szerint ez minden idők 
leghülyébb találmánya, ahol összeeresztik a még fejlődésben lévőket a naponta kétszer 
borotválkozó gorillákkal, tele van fiatalkorú bűnözőkkel és bogaras idiótákkal. 

 

 

 
Egy ropi naplója [2.] Testvérháború (2011)                       DVD 3385, DVD 4909   
Rend.: David Bowers 
Szereplők: Zachary Gordon, Devon Bostick, Rachel Harris. Időtartam: 95 perc 
 
Greg Heffley, a srác, aki bebizonyította, hogy egy ropi is lehet menő, visszatér és újból 
elképesztően vicces. Megszabadult néhány őt sújtó szörnyű átoktól, és nyugodtan kezd neki a 
hetedik osztálynak. Magabiztossága a régi, a barátai is mind megvannak, de a feszültség 
fokozódik: szemet vet az új csajra, a tüneményes Holly Hillsre. Otthon viszont nem állnak túl jól a 
dolgok, különösen Rodrick, Greg bátyja miatt. Hősünknek rá kell jönnie, hogy van, ami még az 
általános iskolánál is rémségesebb – az ember saját családja!  

 

 

 
Egy ropi naplója [3.] Kutya egy idő (2012)                       DVD 3599, DVD 4908    
Rend.: David Bowers 
Szereplők: Zachary Gordon, Robert Capron, Devon Bostick. Időtartam: 90 perc 
 
Greg Heffley-t az apja megfenyegeti, hogy katonaiskolába adja, ha nem hagy fel a balhékkal, és 
Greg vadiúj ötletekkel rukkol elő, hogy megint csak kutyaszorítóba kerüljön! Kezdésnek rögtön 
hatalmas bajba keveredik, amikor megjátssza, hogy egy puccos klubban dolgozik, ahol Rowleyék 
is tagok. Nem sül el sokkal jobban az apjával kezdett természetjárás sem, és ott van még 
Heffleyék új kutyája is, aki még több bajba sodorja Greget. 

 

 

 
Egy ropi naplója : a nagy kiruccanás (2017)                      DVD 5304, DVD 5305    
Rend.: David Bowers 
Szereplők: Jason Drucker, Alicia Silverstone, Tom Everett Scott. Időtartam: 88 
perc 
 
Heffley-ék meghódítják az utakat! De persze csak olyan Heffley-módra! A nyári szünetben a 90. 
születésnapját ünneplő Mamót készülnek meglátogatni – az odavezető út azonban közel sem lesz 
olyan sima, mint tervezték, ugyanis az örök csínytevő Gregnek más tervei vannak, ezért 
megbuherálja az autó GPS-ét. A kitérőnek köszönhetőn olyan őrült kalandokba keverednek, 
amikre egyáltalán nem voltak felkészülve... és amiket soha nem felejtenek el. 
 

 

 
Egy szerelem története (2013) – feliratos                                                DVD 5095    
Rend.: Ned Benson 
Szereplők: Jessica Chastain, James McAvoy, Nina Arianda. Időtartam: 100+89 
perc 
 
Eleanor Rigby és Conor Ludlow mindennél jobban szeretik egymást. Kapcsolatuk perzselő 
szerelmen alapul, amelybe olyan őrültségek is beleférnek, minthogy egy étteremből fizetés nélkül 
távozzanak, vagy egy autóban töltsék az éjszakát. A fiatal házaspár kapcsolatában egy nem várt 
esemény mégis fordulatot hoz, és veszélyezteti a az idilli hétköznapok nyugalmát. A rendező a 
filben rendhagyó módon egy szerelem két nézőpontját mutatja be – külön filmben a nő és a férfi 
szemszögéből. A szereplők konfliktusai valamennyi kapcsolatban élő ember számára ismerősek 
lehetnek, és leképezését adják napjaink társadalmának és társadalmi problémáinak. 



 

 
Egyenesen át (2017)                                                                                             DVD 5431    
Rend.: Niels Arden Oplev 
Szereplők: Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev. Időtartam: 105 perc 
 
Néhány rezidens őrült kísérletre szánja el magát: a túlvilág érdekli őket, ezért laboratóriumi 
körülmények között rövid időre eljuttatják egymást a klinikai halál állapotába. Hamarosan rá kell 
jönniük, hogy kíváncsiságuk valójában gőgös vakmerőség volt, és a túloldalon tett látogatásukkal 
természetfeletti erőket szabadítottak magukra. 
 

 

 
Egyes nők (2016)                                                                                                     DVD 5285    
Rend.: K. Reichardt 
Szereplők: Laura Dern, Kristen Stewart, Michelle Williams. Időtartam: 102 perc 
 
Laura ügyvéd, akinek nem csak a munkahelyén felbukkanó szexizmussal kell megküzdenie, de 
egy túszdrámába is belekeveredik. Gina feleség és anya, aki elszántan küzd azért, hogy 
felépülhessen álmai otthona, ami komoly konfliktusforrást jelent férjével való viszonyában. Beth 
egy fiatal jogászhallgató, aki különös kapcsolatba bonyolódik egy magányos lovászlánnyal. A 
három történet izgalmas módon kapcsolódik össze, és közben elénk tárul négy törékeny, mégis 
erős nő élete, akik végső soron mind önmagukat keresik. 

 

 

 
Egyiptom istenei (2016)                                                                       DVD 4784    
Rend.: Alex Proyas 
Szereplők: Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Chadwick Boseman. 
Időtartam: 121 perc 
 
A sivatag könyörtelen istene, Széth elfoglalja Egyiptom trónját és káoszba taszítja a békés, virágzó 
birodalmat. A lázadók csapata Bek, a furfangos tolvaj vezetésével Hórusztól kér segítséget. Az Ég 
ura, valamint halandó társai a földön és a túlvilágon is hadra kelnek a véreskezű zsarnok ellen. 

 

 

 
Egyszer az életben (1994)                                                                         DVD 2246    
Rend.: Michael Miller 
Szereplők: Lindsay Wagner, Barry Bostwick, Duncan Regehr. Időtartam: 88 
perc (Danielle Steel gyűjtemény) 
 
Miután Daphne Fields, a népszerű regényíró szertett férjét és kislányát elveszítette az otthonukat 
felemésztő tűzben, életét kisfiának, családja utolsó életben maradt tagjának szenteli. Egyetlen 
támasza Dr. Matt Dane, aki elkötelezte magát a siket emberek gyógyításának. Az orvos segítő 
jobbot, és támogatást ajánl számára, amikor beindul írói karrierje, és arra ösztönzi, hozzon 
magáért is több áldozatot. Daphne megrémül attól a gondolattól, hogy soha többé nem fogja 
megtalálni azt a boldogságot, amit egykor átélhetett, és soha többé nem tud majd újra szerelemre 
lobbanni senki iránt. 

 

 
Egyszerűen bonyolult (2009)                                                                      DVD 2768    
Rend.: Nancy Meyers 
Szereplők: Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin. Időtartam: 115 perc 
 
Jane három felnőtt gyerek anyja és egy jól menő pékség és étterem tulajdonosa Santa 
Barbarában. Egy tíz éves válás után baráti a viszonya az ex-férjével, az ügyvéd Jake-kel. Ám 
amikor Jane és Jake elutaznak a fiuk diplomaosztójára, a helyzet elkezd bonyolódni. Egy ártatlan 
közös étkezés elképzelhetetlen fordulatot vesz - affér lesz belőle. És mivel Jake-nek már van egy 
új felesége, a sokkal fiatalabb Agness, így most Jane lesz a másik nő. Ebbe a már amúgy is zűrös 
románcba csöppen bele az építész Adam, aki maga is a saját válásából próbál kigyógyulni. 
Beleszeret Jane-be, de hamar ráeszmél, hogy egy szerelmi háromszögbe került. 



 

 
Az éhezők viadala (2012)                                                                             DVD 3615 
Rend.: Gary Ross 
Szereplők: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Időtartam: 
137 perc 
 
Az egykori Észak-Amerika romjain létrejött Panemben a Kapitólium minden évben kisorsol az 
ország tizenkét körzetéből egy-egy tizenkét és tizennyolc év közötti fiút és lányt, hogy részt 
vegyenek az Éhezők Viadalán. A tizenhat éves Katniss Everdeen önként vállalja húga helyett az 
életre-halálra menő küzdelmet, és az Arénában olyan kiválasztottakkal kell megvívnia, akik egész 
életükben a viadalra készültek. Ha vissza akar térni a Tizenkettedik Körzetbe, Katnissnak minden 
ügyességére szüksége lesz, és közben roppant súlyú döntések várnak rá: választania kell 
emberség és túlélés, szerelem és élet között. 

 

 
Az éhezők viadala: futótűz (2013)                                                      DVD 3991        
Rend.: Francis Lawrence 
Szereplők: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Időtartam: 
140 perc 
 
Katniss és a társa, Peeta hazatérnek, miután hihetetlen nehézségek árán sikerült megnyerniük az 
Éhezők Viadalát. De kénytelenek hátrahagyni szeretteiket, hogy egy Győzelmi Körút során bejárják 
az összes körzetet. Útközben Katniss észreveszi, hogy forradalom van készülőben – amelyet talán 
éppen ő és Peeta indítottak el. A körút végén Snow elnök meghirdeti a 75-ik, életre-halálra szóló 
viadalt, amely örökre megváltoztathatja Panemet. 

 

 

 
Az éhezők viadala  : a kiválasztott : 1. rész (2014)                           DVD 4349    
Rend.: Francis Lawrence 
Szereplők: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Időtartam: 
118 perc 
 
Katniss, a tüzes lány életben maradt. A félbeszakadt harmadik Nagy Mészárlást követően a 13. 
Körzet földalatti katakombáiban tér magához. Legközelebbi barátai a Kapitóliumban rekedtek, és 
sorsukért aggódva végre beleegyezik abba, hogy ő legyen a Poszáta, azaz a forradalom jelképes 
vezetője. Ugyan továbbra sem biztos abban, hogy kiben bízhat meg, Katnissnek segítenie kell a 
13. Körzet felemelkedésében, miközben tudja, hogy gyűlölettől vezérelve Snow elnök személyes 
bosszúhadjáratot indított ellene – és a szerettei ellen. 

 

 
Az éhezők viadala : a kiválasztott : befejező rész (2014)                DVD 4716   
Rend.: Francis Lawrence 
Szereplők: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Időtartam: 
131 perc 
 
Katniss Everdeen valaha csak azért küzdött, hogy túlélje a brutális Éhezők Viadalát, idővel 
azonban a Panem zsarnok elnöke elleni lázadás vezérévé vált. Katniss most egy csapatnyi lázadó 
élén a végső nagy ütközetre készül, amely egész Panem jövőjét meghatározza. 
 

 

 

 
Éjféli látomás (2015)                                                                            DVD 4810    
Rend.: Jeff Nichols 
Szereplők: Michael Shannon, Joel Edgerton, Kirsten Dunst. Időtartam: 107 
perc 
 
Roy kisfia, Alton olyan titokzatos képességekkel bír, melyek miatt vallási szekták célpontjává válik. 
Apja és fia menekülni kénytelenek, és az éjszakai szökésből hamarosan országos hajsza lesz, 
melybe a legmagasabb kormányzati körök is bekapcsolódnak és amelynek során Roy mindent 
kockára tesz, csakhogy fia teljesíthesse feladatát... bármi is legyen az. 
 

 



 

 
Éjfélre kitisztul (1992)                                                                          DVD 4602     
Rend.: Keith Gordon 
Szereplők: Peter Berg, Kevin Dillon, Arye Gross. Időtartam: 108 perc 
(Hollywood movie classics) 
 
Ardennek, 1944 decembere. Az elfáradt, meggyötört amerikai csapatok alig állnak a lábukon. 
Vance Wilkins egysége is megszenvedte a háborút: a szakasz harmada elesett. Ráadásul a 
rangidős tiszt rossz hírt kap otthonról, a felesége elvetélt. Wilkins idegösszeroppanást kap, de új 
parancs érkezik. Egy elhagyottnak tűnő házba kell befészkelniük magukat, hogy onnan figyeljék a 
németek mozgását. Ám a németek megelőzték őket. Golyózápor helyett azonban hógolyóval 
fogadják az amerikaiakat. Elegük van a harcból, túl akarják élni a háborút. 

 

 
Éjjel a parton (2008)                                                                                   DVD 1813   
Rend.: George C. Wolfe 
Szereplők: Richard Gere, Diane Lane, Scott Glenn. Időtartam: 93 perc 
 
Adrienne Willis élete nehéz időszakán megy keresztül mikor egy barátja csendes, óceánparti 
szállójába utazik hétvégére. Tönkrement házassága, és a kamaszlányával folytatott örökös viták 
elől félrevonulva azt reméli, hogy Rodanthében nyugalmat lel. Érkezése után nem sokkal hatalmas 
vihart jósolnak – és a szállóban megjelenik egy új vendég, Paul Flanner sebész, aki szintén nem 
csupán hétvégi vakációra jött. A lelkiismeretével vívódó férfi csak pár napot töltene Rodanthében, 
ám a hurrikán elzárja a szállót a külvilágtól. A két nyugtalan lelket egymás karjába sodorja a 
tomboló időjárás, és varázslatos hétvégét töltenek együtt, amely után életük örökre megváltozik 

 

 
Éjjelek és nappalok (2014)                                                                  DVD 4477     
Rend.: Christian Camargo 
Szereplők: Katie Holmes, William Hurt, Allison Janney. Időtartam: 95 perc 
 
Anton Csehov „Sirály” című művének modern filmadaptációja egy különös család különös 
hétvégéjének történetét meséli el, melyen újra egymásra találnak, miközben megismerkednek a 
szeretet erejével. 

 

 

 
Éjjeli féreg (2013)                                                                                 DVD 4342     
Rend.: Dan Gilroy 
Szereplők: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed. Időtartam: 114 perc 
 
Az amerikai álom elérhetetlen távolságba került Lou Bloom generációja számára. A 
munkanélküliség, nagyratörő célok és az elkeseredett próbálkozás olyan útra sodorja a férfit, ami a 
mélybe vezet. Minden éjjel, míg a város az igazak álmát alussza, véres sztorikra éhes mini stábok, 
gyors kocsikkal, kamerákkal és harsogó rendőrségi rádiókkal felszerelve portyáznak a terpeszkedő 
Los Angeles szennyes utcáin. A rendőrséget megelőzve egyik tetthelyről a másikra rajzanak és a 
felvételeket a televízióknak eladva váltják dollárra a vért. Lou megmámorosodik a nagy pénzzel 
kecsegtető lehetőségtől és gátlástalanul gázol át mindenen és mindenkin a sötétben. 

 

 

 
Éjsötét árnyék (2012)                                                                            DVD 3572   
Rend.: Tim Burton 
Szereplők: Johnny Depp, Eva Green, Helena Bonham Carter. Időtartam: 108 
perc 
 
A film Barnabas Collins, az elegáns arisztokrata története, akit vámpírrá változtat eldobott 
szerelme, és két évszázadra egy sírba zár. Barnabas a koporsójából kikelve 1972-ben találja 
magát, és visszatér egykor fejedelmi otthonába, ahol a család megmaradt, zűrös utódaira bukkan. 
Barnabas minden igyekezetével azon van, hogy visszaállítsa a család régi dicsőségét, ám egykori 
szerelme, a csábos boszorkány Angelique lépten-nyomon akadályokat gördít elé ebben a 
„rendkívüli ötletekben tobzódó” kalandban. 

 



 

 
Éjszaka a Földön (1991)  - feliratos                                                               DVD 136 
Rend.: JimJarmusch 
Szereplők: Winona Ryder, Gena Wowlands, Giancarlo Esposito. Időtartam: 
122 perc 
 
Az Éjszaka a földön öt egyidejű, de eltérő időzónában, kontinensen és nyelven lejátszódó 
történetből áll. Mindegyik rész arra a rövid kapcsolatra koncentrál, amely kialakul a taxisofőr és 
utasa(i) között, mialatt a kocsi zárt terében együtt utaznak céljukig. Feltűnnek az éjszakai élet 
velejárói, elengedhetetlen alakjai és legfontosabb kelléke: a sötétség.  A film a Los Angeles-i 
alkonyatban kezdődik, New York, Párizs, Róma éjszakájában folytatódik és Helsinkiben végződik, 
ahol a nap újra felkel. 

 

 
Éjszaka a múzeumban - a fáraó titka (2014)                                             DVD 4370    
Rend.: Shawn Levy 
Szereplők: Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson. Időtartam: 94 perc 
 
Larry Daley múzeumőr és barátai eddigi legnagyobb kalandjukra indulnak. A fáraó 
varázstáblájának csökken a bűvereje, ezért a társaság Londonba siet: ha azt akarják, 
hogy a kiállított tárgyak ezután is életre keljenek, le kell leplezniük egy szörnyű titkot! 
 

 

 

 
Éjszaka a múzeumban 2. (2009)                                                            DVD 2212   
Rend.: Shawn Levy 
Szereplők: Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson. Időtartam: 100 perc  
 
Larry Daley éjjeliőr volt a Természetrajzi Múzeumban, ahol éjszakánként életre keltek a kiállított 
tárgyak. Most már Larry éjszakai riogatói – akik végül a barátai lettek – nyugalomba vonulnak: a 
Smithsonian Intézet pinceraktárába szállítják őket. A nyugalom persze csak átmeneti; az egyiptomi 
fáraó a fejébe veszi, hogy az uralma alá hajtja a világot, és terve végrehajtásához a többi kiállítási 
tárgy segítségét kéri. Kitör a káosz, és a kiállítási tárgyak egyre őrültebb meglepetéseket okoznak. 

 

 

 
Az éjszaka országai (2010)                                                                    DVD 3317     
Rend.: Shane Dax Taylor 
Szereplők: Kris Kristofferson, Frances Conroy, Dwight Yoakam. Időtartam: 91 
perc 
 
40 évvel ezelőtt, E.F. Bloodworth szerető feleségét és gyermekeit elhagyva nekivágott az 
országútnak és többé vissza sem nézett. Kóborlással töltött élete a végéhez közeledik, és ő újra 
felbukkan: de kénytelen szembenézni távozása következményeivel. Volt felsége, Julia és a hosszú 
éveken át tartó haragtól megkeseredett három fia  mellet egyetlen vigasza Fleming, korábban 
sosem látott unokája és a kettőjük között ígéretesen alakuló baráti viszony. De amikor Fleming 
megismeri álmai nőjét, Ravent, talán minden kezdődik elölről: valaki elmegy, valaki ottmarad. 

 

 
Az éjszaka törvénye (2016)                                                                DVD 5192    
Rend.: Ben Affleck 
Szereplők: Ben Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson. Időtartam: 124 perc 
 
A rendszer ellen lázadó Joe Coughin önerőből küzdötte fel magát, és ő nem olyan törvényenkívüli, 
mint azok a gengszterek, akiknek nem hajlandó fejet hajtani: ő hisz az igazságban, és a lelke sem 
kérgesedett meg. Becsülete megvédése érdekében azonban kénytelen veszélyes úton elindulni, 
mikor vakmerő bandájával együtt elhagyja Bostont Tampa kedvéért. A bosszú pedig ugyan 
édesebb, mint az a melasz, amiből Joe az illegális rumot főzi, de hamarosan rádöbben, hogy mint 
mindennek, ennek is ára van. 
 

 



 

 
Éjszakai hajsza (2015)                                                                          DVD 4423     
Rend.: Jaume Collet-Serra 
Szereplők: Liam Neeson, Joel Kinnaman, Vincent D'Onofrio. Időtartam: 110 
perc 
 
Jimmy Conlon, a Brooklynban élő gengszter és fajvadász, akit egykoron a Sírásó néven ismertek, 
látott már szebb napokat. Az 55. életévét taposó férfit, aki régi barátságot ápol Shawn Maguire-rel, 
a helyi maffia főnökével, nem csupán a múlt szellemei kísértik, hanem egy megkeseredett 
nyomozó is üldözőbe veszi, aki az elmúlt 30 év során végig ott lihegett a nyomában. 

 

 

 
Éjszakai játék (2018)                                                                                              DVD 5508    
Rend.: John Francis Daley, J. Goldstein 
Szereplők: Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen. Időtartam: 96 
perc 
 
Gyakran rendez társasjátékos házibulikat Max és Annie. A rejtvényeket kedvelő párosnak és 
barátainak Max nagymenő bátyja felajánlja, hogy a szokásos parti helyett vágjanak bele egy sokkal 
izgalmasabb menetbe. Bár az emberrablós „mókáról” egy idő után kiderül, hogy nem játék, mégis 
úgy döntenek maguk oldják meg a bűntényt.  

 

 

 
Éjszakai ragadozók (2016)                                                                DVD 5176    
Rend.: Tom Ford 
Szereplők: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon. Időtartam: 112 
perc 
Susan, a boldogtalan házasságban élő dúsgazdag galériatulajdonos egy nap csomagot kap volt 
férjétől, Edwardtól, benne annak kiadás előtt álló regényével. Este, egyedül az ágyban kezd hozzá 
az olvasáshoz. A könyvet neki ajánlották, de a tartalma erőszakos, szinte pusztító erejű, és a 
lapokon kibontakozó történet különös módon kapcsolódik össze az azt olvasó nő történetével. 
Susan önkéntelenül felidézi a szerzővel közös szerelmük legintimebb pillanatait, és közben egyre 
inkább egyfajta bosszúként értelmezi az írást, melynek hatására átértékeli korábbi döntéseit. Olyan 
érzelmek tolulnak fel benne, melyeket már elveszettnek hitt, és végül sokkoló felismerésre 
kényszerül... 

 

 
Éjszakai rohanás (1988)                                                                                        DVD 2234  
Rend.: Martin Brest 
Szereplők: Robert De Niro, Charles Grodin, John Ashton. Időtartam: 121 perc 
 
Jack Walsh zsaruból lett fejvadász. Jonathan Mardukas egy érzékeny lelkű könyvelő, aki a 
maffiától elsikkasztott 15 millió dollárt, jótékony célokra fordította, majd lelécelt. Jacknek 100 ezer 
dollár üti a markát, ha Mardukast sikerül élve eljuttatnia New Yorkból Los Angelesbe. Úgy tűnik ez 
is csak egy újabb „éjszakai rohanás” (ahogy a fejvadászok nevezik a rutinmunkát), de a küldetés 
hamar államokon átívelő üldözéssé válik. Mindenki Mardukast akarja: az  FBI tanúként használná, 
a maffia bosszút állna rajta, Walsh pedig elhallgattatná. Ha valaki nem kapja el a furcsa párost, jó 
esély van rá, hogy ők szedik szét egymást. 

 

 
El Tropico (2005)                                                                                             DVD 481 
Rend.: Andy Garcia 
Szereplők: Andy Garcia, Dustin Hoffmann, Bill Murray. Időtartam: 139 perc 
 
Kuba forrong. Fidel castro és Che Guevara napról napra erősödik, de a Batista-diktatúra egyenlőre 
csupán inog, az utolsó csata hátra van még. Mindenkinek el kell köteleződnie valamelyik oldalon. A 
politikától megcsömörlött Fico Fellove, az El Tropico bár tulajdonosa, nem kíván semmilyen módón 
részt venni ebben az őrületben. Ám az események őt sem kímélik és egy napon a kubai 
forradalom poklának közepén találja magát. Nem tudja visszatartani két öccsét attól, hogy kivegye 
részét a történelem formálásában. Luis részt vesz az elnöki palota hírhedt ostromán, Ricardo pedig 
Castro és Che oldalán harcol a dzsungelben.  

 



 

 
Eladó a családom (2009)                                                                     DVD 4097    
Rend.: Derrick Borte 
Szereplők: Demi Moore, David Duchovny, Amber Heard. Időtartam: 92 perc 
 
A közelmúltban a középosztály által kedvelt, elegáns külvárosi negyedbe költözött házaspár tagjai 
Steve és Kate fényűző életmódjukkal hamar a szomszédok irigyésének tárgyává válnak. Kate üde 
és fiatalos, csak márkás ruhákban lép ki az utcára, Steve pedig a tökéletes férj megtestesítője. 
Sikeres üzletember, sikeres golfjátékos, mindene megvan, amit csak kívánhatna magának: 
gyönyörű felesége, nagy háza, drága autója és két jóképű tinédzser korú gyermeke. Mindenki rájuk 
akar hasonlítani. A szomszédok szemében a család a tökéletes amerikai álmot éli, azonban ez 
csak felszín, a Joneses család nem az, akinek látatja magát… 

 

 

 
Elah völgyében (2006)                                                                               DVD 1710   
Rend.: Paul Haggis 
Szereplők: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon. Időtartam: 
116 perc 
 
Mike Deerfield alig tért meg Irakból, mikor nyomtalanul eltűnik. Amikor apja, Hank Deerfield  értesül 
a nyugtalanító hírről, felkerekedik, hogy megtalálja elveszett fiát. Mike-ot valahol Új Mexikóban 
látták utoljára, ahol Emily Sanders nyomozó vonakodva bár, de segít a keresésben. Ahogy a 
bizonyítékok gyűlnek, úgy válik az eset egyre gyanúsabbá, és Sanders hamarosan feltűnő 
ellenállásba ütközik a hadsereg részéről. Mikor végre fény derül Mike Irakban töltött éveire, Hank 
teljes világképe felborul, és ha meg akarja tudni, hogy mi az igazság a fia eltűnésével 
kapcsolatban, gyökeresen át kell értékelnie a rendszerbe vetett hitét. 

 

 
Elárulva (2012)                                                                                            DVD 3639    
Rend.: Simon West 
Szereplők: Nicolas Cage, Danny Huston, Malin Akerman. Időtartam: 92 perc 
 
Az akcióthriller New Orleans-i karnevál, a Mardi Gras idején játszódik. Miután a profi rabló Will 
Montgomeryt átverik egy bankrablás során, nyolc évre börtönbe kerül. Szabadulása után fel akar 
hagyni a bűnözői élettel, és a lányához, Alisonhoz is szeretne visszatalálni. Az FBI-nak és egykori 
társainak meggyőződése, hogy Will elrejtette valahol az utolsó akció zsákmányát, tízmillió dollárnyi 
kötvényt. Régi partnere, Vincent meg akarja kaparintani a pénzt, ezért elrabolja Alisont, és a teljes 
összeget követeli váltságdíjként. Ha élve szeretné visszakapni a lányát, az ösztöneiben és egy 
másik volt társában, a gyönyörű és eszes Rileyban bízva Willnek végre kell hajtania egy utolsó 
rablást. 

 

 
Elcserélt életek (2008)                                                                               DVD 1934    
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: Angelina Jolie, John Malkovich. Időtartam: 136 perc 
 
Los Angeles, 1928. Egy nap Christine Collins, az egyedülálló anya elindul munkába, de mire 
hazatér, fia nyomtalanul eltűnik. Öt hónappal később a rendőrség megleli az elveszett fiút és 
visszaadja az anyának. De Christine megdöbbentő felfedezést tesz: a megtalált fiú, nem az ő fia. 
Ekkor kezdetét veszi az anya megállíthatatlan harca az igazságért, mely közben fény derül a 
korrupció világára és felnyitja a nyilvánosság szemét. Ráadásul mindörökre megváltoztatja Los 
Angeles-t is. 

 

 
*Elem nélkül nem megy (1987)                                                             DVD 2754    
Rend.: Matthew Robbins 
Szereplők: Hume Cronyn, Jessica Tandy, Elizabeth Pena. Időtartam: 102 perc 
 
Egy gigantikus méretű irodaház épül a 8. utcában, és az építési területen már csak egyetlen romos 
házikó áll, amelyben mindössze öt lakásban élnek. A kisajátítás az építtetők számára nem 
jelenthet problémát. A lakók azonban- egy idős házaspár, egy fiatal nő, egy hóbortos művészlélek 
és a többiek - hallani sem akarnak arról, hogy elhagyják az otthonukat. A gátlástalan befektetők 
semmilyen eszköztől nem riadnak vissza annak érdekében, hogy elkergessék a lakókat. Pénzt 
kínálnak a háztulajdonosoknak, majd amikor visszautasítják őket, erőszakhoz folyamodnak. A 
lakók úgy érzik, rajtuk már csak a csoda segíthet. A csoda hamarosan meg is érkezik néhány apró, 
földönkívüli repülő csészealj képében.  



 

 
Elemi ösztön (1992)                                                                                     DVD 2778    
Rend.: Paul Verhoeven 
Szereplők: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza. Időtartam: 124 
perc 
 
Egy night club tulajdonosa Johnny Boz brutális gyilkosság áldozatává válik. A kiégett, feleségétől 
elhidegült zsaru, Nick Curran nyomoz az ügyben. Az első számú gyanúsítottja az áldozat ex-
barátnője, a neves krimi-írónő, Catherine Tramell, akinek legújabb regényében pont ugyanilyen 
módszerrel gyilkol a tettes! A jéghideg szőke szépség élvezi a gyanúsított-szerepet - játszadozik a 
zsarukkal és mindent elkövet, hogy elcsábítsa Nicket, aki nem tud ellenállni a nőnek. Forró 
viszonyt kezdenek.   

 

 
Élet (2017)                                                                                                                   DVD 5284    
Rend.: Daniel Espinosa 
Szereplők: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds. Időtartam: 
100 perc 
 
Idegen egysejtű életformát találnak a kutatók a Marson. Űrszondával a Föld körül keringő 
nemzetközi űrállomásra küldik. A legénység döbbenten tapasztalja, hogy a lény a beavatkozások 
hatására rohamos fejlődésnek indul. Calvin egyre nagyobb, egyre okosabb lesz, és az embereket 
az ellenségének tekinti. 

 

 

 
Az élet dala (2014)                                                                             DVD 4444   
Rend.: Kate Baker-Froyland 
Szereplők: Anne Hathaway, Johnny Flynn, Mary Steenburgen. Időtartam: 84 
perc 
 
Mikor Franny megtudja, hogy egy súlyos balesetet követően a fivére kómába került, mindent 
hátrahagyva azonnal hazatér. Kiderül, hogy a fiú zenészkarrierről álmodozott, és James Forestert, 
a feltörekvő énekes-előadót tartotta példaképének. Mikor James beleegyezik abba, hogy 
meglátogassa a lány testvérét a kórházban, Franny és a férfi között szokatlan kapcsolat alakul ki, 
melynek során mindketten új és váratlan dolgokat tudnak meg magukról ebben a nagyhatású 
drámában. 

 

 

 
Az élet ízei (2014)                                                                               DVD 4309    
Rend.: Lasse Hallström 
Szereplők: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal. Időtartam: 122 perc 
 
A festői szépségű dél-francia kisvárosban Madam Mallory éttermének nem akad párja: a Michelin 
csillagos konyhában egymás után készülnek a gasztronómiai csodák a szenvedélyes, ám kissé 
vaskalapos tulajdonosnő irányításával. De a tökéletes recepthez mindig kell egy izgalmas 
hozzávaló, és ez most az egzotikus Indiából érkezik. Egyik napról a másikra toppan be a csendes 
városkába a Kaddam család, akik indiai éttermüket épp szemközt nyitják. Nem csak a hangos 
zenétől lesz zajos a környék, de a kurkuma, a szegfűszeg, a curry, és a garam masala is 
felpezsdíti a lakók ízlelőbimbóit. A környék élete kezd teljesen a feje tetejére állni, és ezt persze 
Madam Mallory sem nézheti tétlenül. 

 

 
"Az élet sója" (1997)                                                                                  DVD 731   
Rend.: Danny Boyle 
Szereplők: Ewan McGregor, Cameron Diaz, Holly Hunter. Időtartam: 99 perc 
 
Robert tipikus balek. Takarítóként dolgozik egy óriásvállalatnál, de közben arról álmodozik, hogy 
egy szép napon sikeres író lesz. A szépséges és elviselhetetlen Celine viszont soha nem 
álmodozott semmiről, hiszen minden azonnal az ölébe hullott. Robert a legkevésbé sem 
romantikus módon próbál kitörni a taposómalomból: elrabolja Celine-t. Keresztül-kasul átszeli az 
országot, groteszk kalandokba és egymásba bonyolódva. Normális körülmények között sohasem 
keresztezték volna egymás útját. Ám két angyalnak az a feladata, hogy összehozza őket 
mindenáron, még ha vér folyik is.  



 

 
Életeken át (2004)                                                                                      DVD 2831 
Rend.: D. J. Caruso 
Szereplők: Angelina Jolie, Ethan Hawke, . Időtartam: 99 perc 
 
Egy tökéletesen rejtőzködő sorozatgyilkos 20 év óta szedi áldozatait. A kifinomult módszerei miatt 
követhetetlen fantom felveszi áldozatai személyazonosságát, és minden apró részletet ellesve az ő 
életüket éli. Ha megunja az egyiket, újra gyilkolni indul, s új életeket rabol. A rendőrség tehetetlen, 
ezért bevonják az ügybe a boszorkányos megérzéseiről híres Illeana Scott FBI ügynököt. A csinos 
Scott ügynök nagyon is tisztában van a sorozatgyilkosok gondolkodásával, de mi történik, ha a 
keresett pszichopata még jobban ismeri őt? 

 

 

 
Életre-halálra (1998)                                                                                    DVD 2832  
Rend.: Stuart Baird 
Szereplők: Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr. Időtartam: 
126 perc 
 
Sam Gerard rendőrbíró újabb szökevényt üldöz szövetségi rendőrbírókból toborzott csapata élén. 
Egy titokzatos gyanúsított menekül a törvény elől, miközben megpróbálja kideríteni, ki akarja a 
nyakába varrni két New York-i gyilkosságot. Gerard csapatához ezúttal egy titkosügynök is 
csatlakozik. A könyörtelen hajsza során minden tapasztalatukra, leleményességükre és józan 
eszükre szükség lesz, ha fel akarják fedni az üldözött kilétét és szerepét egy esetleges kormány-
összeesküvésben. Annál is inkább, mert a csavaros eszű szökevény megesküszik, hogy soha nem 
fogják el. 

 

 
Életrevalók (2018)                                                                                                    DVD 5835    
Rend.: Neil Burger 
Szereplők: Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman. Időtartam: 120 perc 
 
A dúsgazdag, kerekesszékhez kötött Philipnek új ápolóra van szüksége. A feltételesen 
szabadlábra helyezett Dellnek sürgősen állást kell találnia. A két merőben ellentétes személyiségű 
férfi munkakapcsolatnak induló viszonyából szoros barátság születik, amelynek köszönhetően 
mindketten megtanulják újra élvezni az életet.  
 

 

 

 
Életünk apuval (2015)                                                                        DVD 4971   
Rend.: Maya Forbes  
Szereplők: Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky. Időtartam: 85 
perc 
 
Miközben a legtöbb apuka napközben a munkahelyén tölti az idejét, addig Cam otthon 
foglalatoskodik valamivel, amit egészen biztosan nem fog befejezni. A mániás depresszióban 
szenvedő férfi kezd jobb állapotba kerülni, amikor felesége, Maggie beiratkozik egy egyetemre, 
hogy a családnak stabilabb jövőt biztosíthasson. Ehhez azonban előbb át kell vészelni a jelent, 
amelyben Cam vállalkozik temperamentumos kislányaik nevelésére, ám gyorsan kiderül, hogy egy 
kissé túlvállalta magát... 

 

 

 
Eleven testek (2013)                                                                             DVD 3786     
Rend.: Jonathan Levine 
Szereplők: Nicholas Hoult, Teresa Palmer, Dave Franco. Időtartam: 98 perc 
 
R, egy érző, magányos zombi kinek szívét a bájos, és nagyon is élő Julie ejti rabul. R ahelyett, 
hogy Julie agyát falná fel inkább megmenti a fiatal lányt éhező zombi társaitól. Julie R-rel való 
találkozása után apjához, a kegyetlen zombivadászhoz siet, hogy elújságolja neki a nagy hírt: 
találkozott egy olyan sráccal, aki valami más. De az élő halottaktól rettegő embereket nehéz 
meggyőzni bármiről is. A háború elkezdődik élők és holtak között, veszélybe sodorva a fiatal 
szerelmesek jövőjét. Pedig abban a pillanatban minden egy csapásra megváltozott, mikor R, az 
egzisztenciális válságban lévő zombi srác szíve megdobbant, és hideg testét a szerelem 
felhevítette. Olyasmi történt vele, ami talán az egész emberiséget megmenthetné. 



 

 
Elfújta a szél (1939)                                                                             DVD 322/1-2 
Rend.: Victor Fleming 
Szereplők: Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia de Havilland. Időtartam: 224 perc 
 
Az amerikai polgárháború idején játszódó romantikus történet középpontjában egy déli ültetvényes 
lánya, a gyönyörű Scarlett OHara áll. A lány halálosan beleszeret a szomszéd ültetvényes 
legidősebb fiába, aki azonban Scarlett unokatestvérét választja. A szenvedélyes és mindenre 
elszánt nő azonban nem képes ezt elfogadni. A viszonzatlan szerelem kínjai egész életén át 
elkísérik. És mikor már úgy tűnik, hogy a meghiúsult álmai miatt számítóvá, keserűvé vált Scarlett 
végleg egyedül marad, a lány életében felbukkan egy férfi, Rhett Butler, akiben Scarlett végre 
méltó ellenfélre talál. A szerelmi történet hátterében pedig ott dübörög az amerikai polgárháború. 

 

 

 
Elhárítók (2016)                                                                                   DVD 5194     
Rend.: James Nunn 
Szereplők: Scott Adkins, Wade Barrett, Daniel Caltagirone. Időtartam: 91 perc 
 
Egy korábbi amerikai szövetségi ügynök kilép a tanúvédelmi programból felfedi magáz, 
miután értesül róla, hogy betörtek londoni otthonába. Az események számos ember 
halálát eredményezik, főhősünkre pedig Európa legrettegetteb bérgyilkosa vadászik. 
Most, hogy a lánya élete is veszélybe került, az elszánt apa mindent elkövet, hogy 
megállítsa üldözőit. 
 

 

 

 
Éli könyve (2009)                                                                                                      DVD 2884    
Rend.: Allen Hughes, Albert Hughes 
Szereplők: Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis. Időtartam: 113 perc 
 
Éli, a magányos harcos a kiégett, világvége utáni pusztaságban vándorol. Valaha ez volt Amerika. 
Nyugatra tart, hogy beteljesítse küldetését, amit ugyan maga sem ért pontosan, de tudja, hogy 
véghez kell vinnie. Vele van egy könyv utolsó példánya, amire az életénél is jobban vigyáz. 
Carnegie a szeszélyes és kegyetlen hadúr, a rablógyilkosok városának vezére az egyetlen aki érti 
a könyv valódi jelentőségét, és mindenre hajlandó, hogy megszerezze. De Élit semmi nem 
állíthatja meg. Ha sikerrel teljesíti feladatát, az új reményt adhat a világnak. De ahhoz keresztül kell 
jutnia Carnegie városán. 

 

 

 
Az elítélt (2008)                                                                                               DVD 1511   
Rend.: Rick Roman Waugh 
Szereplők: Val Kilmer, Stephen Dorff, Harold Perrineau. Időtartam: 100 perc 
 
Wade Porter, a szerető családapa, aki előtt fényes jövő áll, hirtelen mindent elveszít, amikor 
véletlenül megöli a rablót, aki betör az otthonába. A gyilkosságért elítélt Wade-nek a következő 
három évet egy szigorított fegyintézetben kell eltöltenie, ahol a társadalmi szabályok többé nem 
érvényesek. Amikor közös cellába kényszerítik a hírhedt tömeggyilkossal, valamint el kell 
szenvednie a szadista börtönőr által levezényelt kínzásokat, Wade rájön, hogy élet-halál harcot kell 
vívnia a „legkeményebb elítélt” címért – csak így élheti túl a börtönt. Ami nem öl meg, az erősebbé 
tesz. Az állami fegyintézetben pedig csak a legerősebb lehet a túlélő.   

 

 
Ellenállók (2008)                                                                                               DVD 2018   
Rend.: Edward Zwick 
Szereplők: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell. Időtartam: 131 perc 
 
1941-et írunk, a kelet-európai zsidók tömegeit hurcolják el és mészárolják le a náci betolakodók. 
Miután sikerrel megmenekülnek a biztos halálból, három fivér abban a sűrű erdőben keres 
menedéket, melyet gyerekkoruk óta úgy ismernek, mint a tenyerüket. Hamarosan elkeseredett 
harc veszi kezdetét, mely kezdetben pusztán a túlélésről szól, ám ahogy egyre többen és többen 
csatlakoznak hozzájuk rejtekhelyükön. A fivérek rádöbbennek, hogy több száz emberélet 
megmentése,- mely immár küldetésükké vált - a gyilkosokkal való dacolás egyetlen emberhez 
méltó formája. Ellenállók rendkívüli történetet a családról, a becsületről, a kitartásról. 

 



 

 
Ellenséges terület (2001)                                                                                     DVD 5857    
Rend.: John Moore 
Szereplők: Owen Wilson, Gene Hackman, Joaquim De Almeida. Időtartam: 
101 perc 
 
Amerikai pilóták várakoznak az Adrián egy anyahajón. A közelben háború dúl, ők mégsem 
mozdulhatnak. Azonban egy rutin felderítő repülés során egyikük gépét lelövik Bosznia fölött. Az 
igazi harc csak most kezdődik a haditengerészet pilótája, Chris Burnett számára. Az ellenséges 
területen ragadt fiatal katona a kiképzésen tanultak segítségével igyekszik életben maradni. Az idő 
azonban vészesen fogy, Burnett nyaka körül pedig szorul a hurok. A hadtest tengernagya a kényes 
politikai helyzetben, a parancs ellenére is bevetésre küld egy alakulatot, hogy kimenekítsék és 
hazajuttassák bajtársukat. 

 

 
Elliott, a sárkány (2016)                                                                                         DVD 5120    
Rend.: David Lowery 
Szereplők: Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley. Időtartam: 99 
perc 
 
Gyermekkorában Grace sok mesét hallott apjától az erdőben élő sárkányról. Felnőve vadőrként 
dolgozik és nem hisz a mesében. Mikor egy nap egy titokzatos kisfiú jelenik meg az erdőben, és 
azt állítja, hogy egy hatalmasra nőtt zöld sárkány társaságában él, Grace-nek és az ifjú Natalie-nak 
kell kiderítenie, hogy a fiú honnan jött, hová tartozik, és mi igaz abból, amit a varázslatos 
sárkányról mesélt. 
 

 

 

 
Az elnök emberei (1976)                                                                           DVD 471/1-2 
Rend.: Alan J. Pakula 
Szereplők: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden. Időtartam: 133 perc 
 
Felgyulladnak a fények a Watergate-irodaházban, és négy betörőt tetten érnek. A végzetes 
éjszakával leleplezéssorozat veszi kezdetét, amely végül az USA elnökének kényszerű 
lemondásához vezet. A valóság produkálta politikai krimiben kulcsszerep jutott két washingtoni 
újságírónak, Bob Woodwardnak és Carl Bernsteinnek, akik lecsaptak a sztorira, és a kételyek, 
tagadások, fenyegetések ellenére is kitartottak, amíg ki nem derítették az igazságot. Az elnök 
emberei az ő történetük.  

 

 

 
Az elnök végveszélyben (2013)                                                          DVD 3938    
Rend.: Roland Emmerich 
Szereplők: Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal. Időtartam: 126 
perc 
 
John Cale épp most bukta el álmai állását: nem lehet Sawyer elnök testőre. A rosszul sikerült 
állásinterjú után a lányával azért körülnéznek a Fehér Házban. Éppen akkor, amikor egy állig 
felfegyverzett, jól szervezett terroristacsapat elfoglalja az épületet. A kormány a totális káosz felé 
sodródik, a terroristák által szabott határidő egyre közeleg: Cale-nek nemcsak az elnök és saját 
lánya életét, de az országot is meg kell mentenie. 

 
 

 

 
Az előléptetés (2008)                                                                                DVD 2615    
Rend.: Steven Conrad 
Szereplők: Seann William Scott, John C. Reilly, Jenna Fischer. Időtartam: 83 
perc 
 
Doug és Richard szupermarketek középvezetői. Mindketten pályázhatnak egy rövidesen megnyíló 
áruház vezetői posztjára. Bár személyiségük és hátterük nagyjából ugyanolyan, a fej fej melletti 
küzdelem kihozza belőlük a legrosszabbat. A legváratlanabbat és főként: a legviccesebbet. 
Feleségeik és kollégáik sem gondolták volna, mi mindenre képes a két, előléptetésben bízó férfi. 

 



 

 
Előzmények törlése (2013)                                                                 DVD 4213      
Rend.: Greg Mottola 
Szereplők: Larry David, Bill Hader, Philip Baker Hall. Időtartam: 96 perc 
 
A film Nathan Flomm történetét követi nyomon. Nathan marketingvezető egy elektromos autókat 
forgalmazó feltörekvő vállalatnál, aki miután összeszólalkozik a főnökével, lemond a 10 százalékos 
részesedéséről. A cég hamarosan több milliárd dolláros nyereségre tesz szert, Nathan pedig 
csúnyán megszégyenül. Tíz évvel később, miután teljesen új életet kezdett a Massachusetts 
partjainál levő kis szigeten, boldogan éldegél – amíg utol nem éri a múltja. 

 

 

 
Elpuskázva (2013)                                                                                 DVD 4014    
Rend.: Ken Scott 
Szereplők: Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders. Időtartam: 105 perc 
 
David Wozniak eddig nem sokra vitte az életben, ám egy nap megtudja, hogy egyvalamiben 
mindenkin túltett – 533 gyermeket nemzett spermadonorként 20 évvel korábban! A hír először 
sokkolja Davidet, ám hamarosan ráébred, hogy talán ez a legjobb dolog, ami valaha történt vele. 
Megtudja, milyen ember is ő valójában, és azt is, hogy milyen apa válhat belőle. 

 

 

 
Elrabolva 2. - vágatlan változat (2012)                                                          DVD 3618    
Rend.: Olivier Megaton 
Szereplők: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen. Időtartam: 94 perc 
 
Két évvel lánya elrablását követően Bryan Mills, a profi ex-CIA ügynök Isztambulba utazik egy 
biztonsági munka elvégzésre, ahol a Közel-Keleten vakációzó családjával, Kimmel és volt 
feleségével, Leonore-ral találkozik. Az albán maffia már tudja, hiba volt Brian lányát elrabolni 
Párizsban: halottaikat gyászolva bosszút esküsznek, a vérprofi ügynökre és családjára ismét 
lecsapnak. A tapasztalt ügynök azonban semmitől sem riad vissza: kíméletlen, véres harcba kezd, 
hogy megóvja szeretteit, és kiszabadítsa túszul ejtett feleségét. 

 

 

 
Az első ember (2018)                                                                                              DVD 5759    
Rend.: Damien Chazelle 
Szereplők: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke. Időtartam: 136 perc 
 
A film az első holdra szállás történetét meséli el, méghozzá Neil Armstrongra és az Apollo 11 
legendás küldetését megelőző évtizedre fókuszálva. Armstrong szemszögéből meséli el, hogy 
milyen sikerekkel és az asztronautára, a családjára és az egész nemzetre nézve milyen 
lemondásokkal járt a történelem egyik legveszélyesebb küldetése. A NASA tesztpilótája , Neil 
Armstrong a kislánya halála után a munkába menekül. Egyre nagyobb szerepet kap az amerikai 
űrkutatási programban. A feleségét, Janetet aggasztja, hogy a férfi az életét kockáztatja. Az Apollo 
11 űrhajó parancsnokaként Armstrong a világon először a Holdra készül. 

 

 

 
Az első igazi nyár (2013)                                                                     DVD 3970   
Rend.: Nat Faxon, Jim Rash 
Szereplők: Steve Carell, Toni Collette, Allison Janney. Időtartam: 99 perc 
 
Az anyjával és az ő erőszakos, rosszfej pasijával családi lazulásra elrángatott 14 éves Duncan 
összehaverkodik a helyi vízi vidámpark laza úszómesterével. Kezdetben úgy tűnik: ez a nyár maga 
a pokol. És végül csodálatos, feledhetetlen izgalmakkal teli, az első szerelemmel fűszerezett igazi 
kalanddá válik – életre szóló élmény lesz belőle. 
 

 



 

 
Első lovag (1995)                                                                                     DVD 1234    
Rend.: Jerry Zucker 
Szereplők: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond. Időtartam: 123 perc 
 
Arthur király a bölcs, nemes lelkű uralkodó kérlelhetetlen katona is, ha kell. Harcba száll a gonosz 
Malavant-tal, aki megint egy újabb várost akar uralma alá hajtani. E város úrnője, a gyönyörű 
Guinevere úgy dönt, feleségül megy hozzá. Ám véletlenül összetalálkozik egy ismeretlen férfivel. 
Lancelot nem ismer félelmet, és sosem hátrál meg az ellenség elől. Tökéletes harcos. Azon veszi 
észre magát, hogy itt van az uralkodói udvarban, ahová nem a dicsőség vágya hajtotta, és nem is 
az, hogy elnyerje a lovagi címet. Ám Arthur király meglátja Lancelot-ban a bátor és becsületes 
hőst, és a híres Kerekasztal lovagjává teszi. De ő csak egyet akar: az áhított nő kezét. 

 

 
Első vasárnap (2008)                                                                                      DVD 1340   
Rend.: David E. Talbert 
Szereplők: Ice Cube, Katt Williams, Tracy Morgan. Időtartam: 94 perc 
 
A két pitiáner tolvaj nevét nem foglalják sűrűn imába. Az ötezer óra közmunkára ítélt Durrel 
Washington saját magán tapasztalja meg, hogy Isten nem bottal ver. Követve azonban a „segíts 
magadon, az Úr is megsegít” vallási alapvetést, megpróbálja hozzásegíteni magát a helyi templom 
pénzalapjához. Durrelhez csatlakozik bűntársnak a lassú észjárású LeeJohn, ám a két 
szerencsétlen flótás lesújtva tapasztalja, hogy a pénzt már ellopta előlük valaki! Így aztán a 
templom egész gyülekezetét túszul ejtve, rögtönzött gyóntatás keretében próbálják kinyomozni, 
hogy az erényes népségből ki szegte meg a hetedik parancsolatot. 

 

 
Az eltűnt (1995)                                                                                           DVD 1932    
Rend.: George Kaczender 
Szereplők: Lisa Rinna, George Hamilton, Robert Hays. Időtartam: 87 perc 
 
Marielle Delauney imádott férjével és gyermekével Párizsban él. Egy nap tragikus baleset 
következtében elveszíti kisfiát. A történek annyira megviselik, hogy házasságát sem tudja 
megmenteni - bűntudattal és kétségbeeséssel telve hazautazik New Yorkba. Később, elfelejtve a 
múltat, új életet kezd egy iparmágnás oldalán: Malcolm Patterson tökéletes társa Marielle-nek, 
nemsoká már kisfiúk születésének örülhetnek. Ám hamarosan újra kezdődik a rémálom: 
gyermekük eltűnik, ráadásul a volt férj is feltűnik a színen. Marielle már csak egy fiatal FBI ügynök 
segítségében bízhat. 

 

 
Elysium - zárt világ (2013)                                                                   DVD 3904    
Rend.: Neill Blomkamp 
Szereplők: Matt Damon, Jodie Foster. Időtartam: 105 perc 
 
2154-ben kétféle ember él: a dúsgazdagok az Elysiumon, egy fényűző mesterséges bolygón 
laknak, a többiek a túlnépesedett, pusztulófélben lévő Földön ragadtak. Az Elysium biztonsági 
vezetője bármire képes, hogy megőrizze az űrbázis polgárainak zavartalan luxusát. A földlakók 
viszont nem riadnak vissza semmitől: be akarnak jutni a zárt világba. Maxnek az élete múlik azon, 
hogy feljusson oda. És hamarosan rájön, nemcsak az ô életére lehet befolyással, ha őrült akciója 
sikerrel jár. 

 

 

 
Az elveszettek földje (2009)                                                                         DVD 2326   
Rend.: Brad Silberling 
Szereplők: Will Ferrell, Danny McBride, Anna Friel. Időtartam: 97 perc 
 
Dr. Rick Marshall, a meredek teóriái miatt közröhej tárgyává vált tudóst, egy felfedezőtúra során 
jóval nagyobb kalamajkába keveredik, mint amiről valaha is álmodott. Cserfes asszisztensnőjével, 
Holly-val és egy nagyszájú túlélő specialistával az oldalán az Elveszettek Földjén találja magát, 
ahol fegyvertelenül, megkérdőjelezhető képességekkel és nem túl sok gógyival felvértezve kell 
szembeszállniuk portyázó dinoszauruszokkal és más elképesztő teremtményekkel. 

 



 

 
Az emlékek őre (2014)                                                                         DVD 4316    
Rend.: Philip Noyce 
Szereplők: Jeff Bridges, Meryl Streep, Brenton Thwaites. Időtartam: 94 perc 
 
Egy tökéletes jövőben, ahol nincs háború, fájdalom, szenvedés, az ifjú Jonas is megkapja életre 
szóló feladatát a vének tanácsától. A mentorával töltött idő alatt azonban ráébred, hogy mekkora 
árat kell fizetnie mindenkinek ezért a színtelen békéért. Az emlékek ifjú őre letér a kijelölt ösvényről 
és a szabályokat felrúgva azt teszi, amiről azt gondolja, hogy helyes. 
 

 

 

 
Emlékezés (1996)                                                                                                  DVD 2035    
Rend.: Bethany Rooney 
Szereplők: Angie Dickinson, Eva La Rue, Jeffrey Nordling. Időtartam: 87 perc 
(Danielle Steel gyűjtemény) 
 
Vanessa Fullerton anyja tragikus halálát sosem fogja elfelejteni. Felnőtt nőként szeretné elmesélni 
édesanyja kivételes életét.  Az olasz királyi családban született Serena beleszeret Brad Fullerton-
ba, az amerikai ezredesbe és feleségül megy hozzá. De amikor férje váratlanul életét veszti, 
egyedül marad kislányával, és szűkös anyagi körülmények között él. Modellkedni kezd és 
összetalálkozik Vasili-vel, a híres fotóssal. A karrierje elkezd felfelé ívelni, így anyagilag és 
érzelmileg is kezd újra megerősödni. Serena hamarosan rájön, hogy Vasili egy veszedelmes és 
végzetes titkot őriz.  

 

 
Emlékezetkiesés (2005)                                                                                        DVD 2985   
Rend.: Simon Brand 
Szereplők: James Caviezel, Greg Kinnear, Bridget Moynahan. Időtartam: 83 
perc 
 
Öt vadidegen egy bezárt raktárépületben tér magához. A helyszín és az itt rekedteken lévő 
sérülések brutális előzményeket sejtetnek, de egyikük sem emlékszik, kik ők, és hogy kerültek ide. 
De aztán – ahogy egyre több titokra derül fény – nyilvánvalóvá válik, hogy aki életben akar 
maradni, annak a többieket megelőzve kell visszanyernie emlékezetét. 

 

 

 
Emlékezz rám (2010)                                                                                             DVD 3145    
Rend.: Allen Coulter 
Szereplők: Robert Pattinson, Emilie De Ravin, Chris Cooper. Időtartam: 108 
perc 
 
2001 nyarán járunk. Tyler, a New York-i diák még mindig nem tudta feldolgozni azt a tragédiát, 
amely megfertőzte édesapjához fűződő kapcsolatát. Ekkor ismerkedik meg Ally-vel, aki osztozik 
fájdalmában. Tyler mindenre vágyik, csak szerelemre nem, de kettejük szenvedélyes kapcsolata 
ráébreszti arra, hogy talán még ő is meglelheti a boldogsághoz vezető utat. Az Emlékezz rám 
felejthetetlen történetet mesél a szív hatalmáról, a család erejéről és annak fontosságáról, hogy 
értékeljünk minden egyes napot, ami megadatott az életben.    

 

 
Én, a Nő és plusz egy Fő (2006)                                                                        DVD 349 
Rend.: Anthony és Joe Russo 
Szereplők: Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon. Időtartam: 105 perc 
 
Carl és Molly friss házasok. Most kezdték a közös életet, takaros házzal, unalmas szomszédokkal, 
biztos állással. Csupán egyetlen kínos bökkenő van tökéletesen kitalált életükben. Randy Dupree 
Carl legjobb barátja, megrögzött agglegény, és éppen az utcára került, miután kirúgták állásából. 
Szállást kér néhány napra. Carl átmeneti menedékhelyet nyújt a kanapéján. 
Ám az átmeneti vendégségből tartós hon-foglalás lesz, és többé nem lehet kirúgni. Miközben Carl 
vért izzad, hogy munkahelyén megfeleljen nagyhatalmú főnökének, Dupree extrém szokásaival, 
szabados életmódjával, laza stílusával a feje tetejére állítja a békés családi fészket. 



 

 
Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni (2015)                                      DVD 4673    
Rend.: Alfonso Gomez-Rejon 
Szereplők: Thomas Mann, Olivia Cooke, RJ Cyler. Időtartam: 101 perc 
 
Greg magányos, mogorva és mormotaképe van. Végzős gimnazista, de kizárólag a város 
szegénynegyedében lakó Earllel barátkozik: minden szabadidejüket azzal töltik, hogy klasszikus 
filmcímekből hülye filmcímet ferdítenek, azután a címhez saját filmet forgatnak. De egy 
iskolatársuknak leukémiája van, és Greg anyja rákényszeríti fiát, hogy menjen át beszélgetni a 
beteg lányhoz. A kínos helyzetből különleges, csupa vicc barátság születik – meg talán egy film, 
ami ha jól sikerül, meggyógyíthatja Rachelt. 

 

 

 
Én és a hercegem 3. Királyi mézeshetek (2011)                                DVD 3387    
Rend.: Catherine Cyran 
Szereplők: Kam Heskin, Chris Geere, Todd Jensen. Időtartam: 88 perc 
 
Edvard herceg és újdonsült neje Paige hercegnő, hogy elkerülje a lesifotósok hadát, a mézeshetek 
uticélját titokban megváltoztatva egy síparadicsomba utaznak, hogy méltóképpen ünnepelhessék 
egybekelésüket és a közelgő karácsonyt. Az idillt először a gonosz miniszterelnök zavarja meg a 
fenyőerdők kiírtására adott parancsaival, majd a hercegnő korábbi kedvese bukkan fel a hólepte 
hegyekben. Az ifjú párnak nincs más választása, minthogy ügyes manőverekkel kicselezze az 
elnököt a régi szeretővel együtt, mindeközben eljutva az uralkodó királyhoz, hogy őt meggyőzve 
megállíthassák a felbecsülhetetlen értékű fenyvesek elpusztítását. 

 

 

 
Én, Tonya (2017)                                                                                                      DVD 5521    
Rend.: Craig Gillespie 
Szereplők: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney. Időtartam: 115 
perc 
 
Tonya Harding bulvártörténete a kilencvenes évek egyik legnagyobb port kavaró sztorija volt. A 
tehetséges, fiatal műkorcsolyázó karrierje ragyogóan ívelt felfelé, amiben sportolói elszántsága 
mellett elvitathatatlan érdeme volt a nem éppen finom nevelési és edzői módszereket alkalmazó 
szabad szájú anyjának. Aztán a lány egy nap megismerkedett egy férfival, s az élete innentől más 
irányt vett… és elvezetett addig a pontig, amikor legnagyobb riválisát megtámadták, a 
korcsolyázónő pedig első számú közellenséggé vált. Sportszerűtlen sportoló és romlott ember, 
vagy csak neveltetése és erőszakos ex-barátja áldozata volt Tonya Harding?  

 

 
Ének az esőben (1952) - feliratos                                                                           DVD 3648    
Rend.: Gene Kelly, Stanley Donen 
Szereplők: Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds. Időtartam: 99 perc 
 
1927-ben a némafilm a virágkorát éli. Don Lockwood és barátja, Cosmo Brown a Monumental 
Picturesnél keresi a kenyerét. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően Don népszerű sztár lesz, 
s filmek sorát forgatja az ünnepelt színésznő, Lina Lamont oldalán. A férfit távolról sem kötik mély 
érzelmek a mutatós, de üresfejű nőhöz, ám képzelt, a filmek által sugallt románcukat a sajtó 
szenzációként tálalja. Don valódi imádottja Kathy Selden, egy fiatal, kezdő énekes-táncosnő, akit a 
féltékeny Lina ukmukfukk kirúgat a stúdióból. Ám a sztárszínésznőt új veszély fenyegeti: a 
hangosfilm megjelenése. Lina ugyanis egyáltalán nem tud énekelni, sőt a beszédhangja is 
borzalmas. Sürgősen találnia kell valakit, aki "szinkronizálja" neki a dalokat és a dialógokat. 

 

 

Engedd el! (2010)                                                                                                     DVD 3500   

Rend.: John Cameron Mitchell 
Szereplők: Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest. Időtartam: 88 perc 
 
Becca és Howie Corbett boldog házasságban élnek, míg egy nap tragikus autóbaleset 
következtében elvesztik egyszülött fiúkat Becca nem is megy vissza dolgozni, hanem otthon 
próbálja túltenni magát a történteken, azonban látszólag semmi sem mulasztja el azt a végtelen 
fájdalmat, amit érez. Végül a fiatal képregényrajzolóban, Jasonben lel egyfajta barátra, akivel meg 
tudja osztani problémáit. Épp abban a tindézser fiúban, aki elgázolta Danny-t. Míg Beccának ez 
szép lassan segít elfeledtetni a gyászt, Howie egyre jobban a múltba temetkezik, és kívülálló 
embereknél keresi a megváltást. Corbették mindketten sodródnak az árral, és meglepő, olykor 
pedig veszélyes döntéseket hoznak, hogy ráleljenek egy boldogabb életre.   



 

 
Eragon (2006)                                                                                                              DVD 453 
Rend.: Stefen Fangmeier 
Szereplők: Ed Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory. Időtartam: 100 perc 
 
Az Eragon egy farmon élő, árva kamaszfiúról szól, aki egyik éjszaka, vadászat során egy zafírkék 
kőre bukkan. Megpróbálja eladni, hogy segítsen éhező családján, ám a kőről kiderül: valójában 
sárkánytojás. Hamarosan kikel belőle egy sárkány, Saphira. Eragon élete egy csapásra 
megváltozik, mert az is kiderül, hogy ő az egyetlen sárkánylovas Alagaesia földjén. A legendás 
sárkánylovasok előző nemzedéke egy szálig elpusztult a gonosz király, Galbatorix ellen vívott 
harcban. Eragonra hárul a feladat, hogy megszabadítsa szülőföldjét a kegyetlen zsarnok uralmától.  

 

 

 
Erin Brockovich, zűrös természet (2000)                                                    DVD 1084    
Rend.: Steven Soderbergh 
Szereplők: Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart. Időtartam: 126 perc 
 
Erin Brockovich egy reggel felkelt és elindult munkát keresni. És mivel elég makacs volt, nagyszájú 
és talpraesett, talál is: adminisztratív munkatárs lesz egy ügyvédi irodában. A munkatársaknak 
hozzá kell szokniuk egy minden lében kanál titkárnő jelenlétéhez, akinek kihívó szoknyáinál már 
csak túlfejlett igazságérzete kibírhatatlanabb. Ráadásul Erin nem tesz lakatot a szájára. Mindenbe 
beleszól, és mindenről megvan a saját véleménye. Amikor pedig egy ingatlan ügy iratai között 
furcsa orvosi leletekre bukkan, nyomozni kezd. Nem érdekli, hogy ő csak egy tanulatlan irodai 
alkalmazott, utánajár az esetnek. És szörnyű titokra bukkan. 

 

 
Érj el! (2014)                                                                                          DVD 4478    
Rend.: John Herzfeld 
Szereplők: Lauren Cohan, Sylvester Stallone, Kyra Sedgwick. Időtartam: 88 
perc 
 
Egy, a kilétét titkoló író Érj el! című motivációs könyve hatalmas sikert arat. A szerző körüli rejtély 
és a könyv pozitív életmódra sarkalló mondanivalója olyan személyeket is egymás útjába sodorja, 
akik nélküle soha nem találkoztak volna. Így fonódik össze a sorsa tudtán kívül többek között egy 
önbizalomhiánytól szenvedő írónak, egy öntörvényű igazságosztó rendőrnek, egy börtönből frissen 
szabadult nőnek és színésznő unokahúgának, két verőlegénynek, egy filmrendezői álmokat 
dédelgető német férfinak és magának a rejtőzködő írónak. 

 

 

 
Érkezés (2016)                                                                   DVD 5173, DVD 5174    
Rend.: Denis Villeneuve 
Szereplők: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. Időtartam: 112 perc 
 
Tizenkét titokzatos űrhajó lebeg a Föld tizenkét országa fölött. Az amerikai hadsereg különleges 
egységet hoz létre, hogy kiderítsék az idegenek érkezésének okát. Dr. Louise Banks nyelvész 
professzort és Ian Donnelly  fizikust kérik fel, próbáljanak kapcsolatba lépni a különös 
vendégekkel, mielőtt valamelyik ország radikális lépésre szánná el magát. 

 

 

 
Erőszakos múlt (2005)                                                                                  DVD 540 
Rend.: D. Cronenberg 
Szereplők: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris. Időtartam: 92 perc 
 
Egy kisvárosi étterem tulajdonosa, Tom Stall egyik pillanatról a másikra ünnepelt hős lesz, amikor 
végez két bűnözővel, akik fegyverrel próbálják kirabolni az éttermet. A hirtelen jött dicsőségnek 
azonban megvannak az árnyoldalai is, így például a külvilág, köztük két maffiózó, Carl Fogarty és 
Richie Cusack  kéretlen érdeklődése. A férfiak azt állítják, hogy Tom múltja elválaszthatatlanul 
összefonódik az övékével. Fogarty követni kezdi Tom feleségét  és gyerekeit, így Tomnak tennie 
kell valamit, hogy megvédje a családját. De vajon összetévesztik-e valakivel, vagy valóban utolérte 
az erőszakos múlt? 

 



 

 
Érzékeny pont (2007)                                                                                             DVD 2063   
Rend.: Alan Ball 
Szereplők: Aaron Eckhart, Toni Collette, Maria Bello. Időtartam: 112 perc 
 
Jasira 13 éves arab-amerikai lány, ébredő szexualitása nemcsak önmagában kelt zavaros 
érzelmeket, hanem a környezetében lévő férfiakban is. Szülei elváltak, és az addig vele élő Jasirát 
az anyja libanoni származású apjához küldi Texasba, amikor kiderül, hogy az élettársa szemet 
vetett rá. A NASA-nak dolgozó apa szigorú szellemben neveli a lányt, akit származása miatt az 
iskolában is folyamatosan gúnyolnak. A magányos Jasira barátokra és elfogadásra vágyik, amit 
úgy érez, a szomszédjuktól, Mr. Vuosótól kap meg, akinek a kisfiára iskola után vigyázni szokott.  

 

 

 
Esőember (1988)                                                                                                      DVD 5666    
Rend.: Berry Levinson 
Szereplők: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino. Időtartam: 128 perc 
 
Charlie Babbitt, a rendkívül anyagias aranyifjú csalódottan veszi tudomásul, hogy édesapjától nem 
örökölt mást, mint néhány rózsabokrot, meg egy majd 40 éves kocsimatuzsálemet, majd 
csalódottsága még jobban fokozódik, amikor kiderül, hogy van egy intézetben élő bátyja, aki a 
hagyaték mintegy hárommillió dollárnyi részét kapta. Annak reményében, hogy megszerezheti a 
pénzt, Charlie felkutatja és magával viszi testvérét, Raymondot. A közös utazás mindkettőjük életét 
örökre megváltoztatja. 

 

 

 
Estély habfürdővel (1968)                                                                  DVD 3770   
Rend.: Blake Edwards 
Szereplők: Peter Sellers, Claudine Longet, Marge Champion. Időtartam: 95 
perc (Hollywood movie classics) 
 
Kietlen, sziklás, dombos vidék. Néhány turbános indiai katona bujkál a sziklák között... Egy film 
utolsó jelenetének felvétele folyik. Ám Hrundi V. Bakshi, az ügyetlen statiszta véletlenül rálép a 
robbanókészülékre, s az erődítmény idő előtt repül a levegőbe. Ezzel pedig végérvényesen 
meghiúsítja a filmesek munkáját. A rendező értesíti a film producerét, aki a bajkeverő statiszta 
nevét véletlenül az aznapi partira meghívandó vendégek listájára írja. És persze, így a partin is 
biztosított a sok bonyodalom… 

 

 

 
Esti mesék (2008)                                                                                                     DVD 1892   
Rend.: Adam Shankman 
Szereplők: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce. Időtartam: 95 perc 
 
Skeeter Bronsont megkéri testvére, hogy vigyázzon a gyerekeire. A nagybátyó szabadjára engedi 
a fantáziáját, és olyan esti meséket kanyarít, amelyeknek valahogyan mindig ő lesz a főhőse. A két 
kis krampusz viszont mindig hozzáteszi a maga apró változtatásait. És akkor megtörténik a 
varázslat! Amit a srácok mesélnek, másnapra mind Skeeter valóságává válik. Először úgy tűnik, 
vagyonokat lehet így szerezni, de aztán kiderül, hogy a boldog vég nem ilyen egyszerű: a férfinak 
valódi kalandokra kell indulnia, ha mesebeli életre vágyik. 

 

 

 
Eszement zaci (2013)                                                                           DVD 4362    
Rend.: Wayne Kramer 
Szereplők: Brendan Fraser, Elijah Wood, Vincent D'Onofrio. Időtartam: 118 
perc 
 
Ezekben az őrült, több szálon futó történetekben van egy közös. Az eszement zaci. Ide érkezik egy 
nászúton lévő újdonsült pár. A férj, Richard titkolt, a későbbiekben már nem is annyira titkolt célja, 
hogy megtalálja időben hidegre tett, első felesége jegygyűrűjét. Hogy, hogy nem, a továbbiakban 
mindenki - legyen az a kábszeres Randy, vagy akár az Elvis-imitátor Ricky - az eltűnt gyűrű 
bűvkörébe kerül. 

 



 

 
Eszeveszett küzdelem (2010)                                                                             DVD 2913    
Rend.: Tom Vaughan 
Szereplők: Brendan Fraser, Harrison Ford, Keri Russell. Időtartam: 101 perc 
 
John Crowleynak minden bátorságára, elszántságára és kétségbeesésére szüksége van, hogy 
felkeresse a visszavonult orvosi kutatót, Dr. Robert Stonehillt. A furcsa páros lehetetlennek tűnő 
feladatra vállalkozik, amikor az egész orvosi társadalommal szembeszállva versenyre kelnek az 
idővel, hogy felfedezzék egy betegség ellenszerét, mielőtt még túl késő lenne. Az Eszeveszett 
küzdelem megmutatja a szeretet igazi erejét és a hitet, amely nem ismer lehetetlent. 

 

 

 
Észvesztő (1999)- feliratos                                                                                       DVD 514    
Rend.: James Mangold 
Szereplők: Winona Ryder, Angelina Jolie, Vanessa  Redgrave. Időtartam: 122 
perc 
 
1967-ben járunk. A 17 éves Susanna Kaysen alig különbözik a legtöbb amerikai lánytól; ő is 
bizonytalan, összezavarodott, és küszködve próbálja megérteni az őrületes tempóban változó 
világot. Egy pszichiáter be is utalja a Claymoore kórházba, ahol Susanna egy csapat furcsa, fiatal 
nő között találja magát. Az itt eltöltött két év során ők lesznek legjobb barátai: az elragadó, ám 
beilleszkedési zavarokkal küzdő, szenvedélyesen önpusztító Lisa, az elkényeztetett, papa-
kedvence Daisy és a meleg szívű Polly.   Ám idővel Susannának választania kell az intézetbeli 
barátok sajátos szélsőséges világa és a kinti valóságos világ között. 

 

 
Az ételművész (2015)                                                                          DVD 4709    
Rend.: John Wells 
Szereplők: Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy. Időtartam: 96 perc 
 
Adam Jonesnak, a két Michelin-csillaggal kitüntetett étteremben dolgozó sztárséfnek mindene 
megvolt... hogy aztán mindent elveszítsen. Karrierjét drogfüggősége és közveszélyes kirohanásai 
tették tönkre, ám most felkészült a visszatérésre. Ahhoz azonban, hogy saját éttermet nyithasson, 
és ezzel megszerezhesse a hőn áhított harmadik Michelin-csillagot, nem csupán ütős csapatra és 
lehengerlő ételköltemények kitalálására van szüksége, de jól is kell viselkednie, főleg a gyönyörű 
Helene miatt, aki még nála is többet tett kockára. Az ételművész hihetetlenül szellemes és 
érzelmes történetet mesél az étel szenvedélyes szeretetéről, a szerelemről és a második esélyről. 

 

 

 
Eureka (1984)                                                                                            DVD 1538  
Rend.: Nicolas Roeg 
Szereplők: Gene Hackman, Theresa Russell, Rutger Hauer. Időtartam: 124 
perc 
 
Kanada vadregényes vidékein Jack McCann arany után kutat. Tizenöt évig szenved a zord 
időjárástól, az éhségtől, a farkasoktól, a félelemtől. Míg egy napon megtalálja azt, amire 
mániákusan vágyott. 20 év telt el azóta, és McCann hihetetlen gazdagságban él saját karib-tengeri 
szigetén, Eurekán. A világ egyik leggazdagabb embere mégsem boldog, pedig van felesége, 
gyönyörű lánya, és egy megbízhatatlan üzleti partnere. Eureka mégsem a boldogság szigete, mert 
eluralkodik a kapzsiság és a bosszúvágy és a tragédia elkerülhetetlen. 

 

 
Az Európa-rejtély (2012)                                                                    DVD 3946    
Rend.: Sebastian Cordero 
Szereplők: Christian Camargo, Embeth Davidtz, Sharlto Copley. Időtartam: 86 
perc 
2061-ben egy magántőkéből finanszírozott űrhajó indul a Jupiter egyik holdjára, az Európára, hogy 
lehetséges élet nyomait kutassa. Az űrhajó egy napkitörés során elveszíti kommunikációs 
kapcsolatát a Földdel azonban a legénység úgy dönt folytatja küldétését. A holdhoz közeledve egy 
hőáramlat eltéríti az egységet az eredetileg kijelölt leszállási helyétől, ezért a csapat a vastagabb 
jég miatt egyből fúrásba kezd. A fúrás során több kisebb rengés rázza meg a holdat és a 
legénység egyik tagja egy-egy pillanatra felvillanó fényes jelenségre lesz figyelmes. A jeget 
sikeresen áttörve szondát küldenek az alattuk elterülő óceánba, azonban a szonda megrongálódik 
s a jeget egyre erősödő rengések rázzák.  



 

 
Excalibur. Vér és mágia (1981) – feliratos                                                            DVD 323 
Rend.: John Boorman 
Szereplők: Nigel Terry, Helen Mirren, Nicholas Clay. Időtartam: 135 perc 
 
A történet a fiatal Arthur felemelkedéséről szól, arról, hogyan került a trónra. Megismerhetjük a 
kerekasztal lovagjainak hőstetteit, akik a szent grált keresik, bepillantást nyerünk a Camelot 
várában zajló sötét praktikákba. Egy kőbe döfött varázserejű kard várja hosszú ideje azt a férfit, aki 
meg tudja mozdítani. Arthur, az ifjú király negteszi, amivel eddig hiába próbálkoztak lovagok és 
kalandorok. Az Excalibur birtokában nekilát egyesiteni a darabokra szakadt országot. A gonosz 
mágia erősebbnek látszik a jó ügynél. A szemünk előtt dől el, hogy Arthur birodalma az ígéret vagy 
az átok földje lesz-e.  

 

 

 
Excsajok szelleme (2009)                                                                                    DVD 2328   
Rend.: Mark Waters 
Szereplők: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Breckin Meyer. Időtartam: 
96 perc 
 
Connor Mead hírességek fotósa, imádja a szabadságot, a jó hangulatot és a nőket. Ő a született 
agglegény, aki teljesen helyénvalónak tartja, ha konferenciahívás keretében egyszerre szakít 
három barátnőjével. Az öccse esküvőjére összegyűlő násznép nem tartja túl nagyra a bátyja 
csábítási hőstetteit. A legkevesebbre régi haverja, Jenny értékeli. A nagy nap előtti éjszakán  
meglátogatják őt régi barátnői szellemei: magukkal ragadják, elviszik a múltba és a jövőbe, hogy 
egy vad, kalandos utazás során szembenézzen sok elrontott, tönkretett és szétzilált kapcsolatával.  

 

 
Exek és szeretők (2013)                                                                       DVD 4021    
Rend.: N. Holofcener 
Szereplők: Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini. Időtartam: 89 perc 
 
Eva, az elvált masszőr megtudja, hogy új szerelme egyben a barátnője volt 
férje – és nem tudja, minek higgyen: a saját tapasztalatainak, vagy barátnője 
elborzasztó beszámolóinak. 
 
 

 

 
Exférj újratöltve (2010)                                                                                  DVD 2898  
Rend.: Andy Tennant 
Szereplők: Jennifer Aniston, Gerard Butler, Gio Perez. Időtartam: 106 perc 
 
Milo Boyd, a peches fejvadász álmai melóját kapja, amikor az óvadék megfizetése elől meglógó 
riporter, Nicole Hurly nyomába kell erednie. Nicole ugyanis a volt felesége. Milo már szinte a 
zsebében érzi a könnyű munkával szerzett pénzt, de csak azért, mert megfeledkezett róla: a 
feleségével soha semmi nem ment könnyen. Az exek örök háborúban élnek, még akkor is, amikor 
közös ellenség elől menekülnek – a maffia ugyanis a nő nyomában van. 

 

 

 
Az év csatája (2013)                                                                             DVD 4000    
Rend.: Benson Lee 
Szereplők: Josh Holloway, Chris Brown, Las Alonso. Időtartam: 105 perc 
 
1990 óta minden évben megrendezik a breaktáncos csapatok világkupáját. A nyaktörő 
mutatványok, a gyors ritmusok és a testet gyötrő feladatok világában ez a legnagyobb, 
legkeményebb, legtekintélyesebb viadal. Itt indul néhány esélytelen srác. Új edzőjük elhiteti velük, 
hogy az embertelenül kemény munka és a mindent félresöprő elszántság akkor is a profik közé 
emelheti őket, ha látszólag reménytelen a helyzetük. Hiszen a bajnokságra a legnagyobbak jönnek 
el. Hőseink azonban mindent bedobnak és megforgatnak és felemelnek és átfordítanak és 
feldobálnak. 

 



 

 
Everly : gyönyörű és veszélyes (2014)                                             DVD 4403    
Rend.: Joe Lynch 
Szereplők: Salma Hayek, Jennifer Blanc, Togo Igawa. Időtartam: 89 perc 
 
Everly a rendőrség informátora. Amikor erről ex-barátja, a hírhedt maffia főnök 
tudomást szerez, minden követ megmozgat, hogy eltegye láb alól volt kedvesét. 
Bérgyilkosok hadát küldi a fiatal nőre, aki kénytelen felvenni a harcot a világ 
legveszélyesebb bűnözőivel. Hiszen az élete a tét. 

 

 

 
Ez a fiúk sorsa (1993)                                                                                            DVD 3516    
Rend.: Michael Caton-Jones 
Szereplők: Robert de Niro, Ellen Barkin, Leonardo DiCaprio. Időtartam: 110 
perc (Hollywood movie classics) 
 
Igaz történet egy Tobias Wolff nevű fiúról, és a nyomasztó évekről, amelyeket egy Concrete nevű 
amerikai kisvárosban töltött édesanyjával együtt. Caroline úgy érezte, a neveletlen Tobiasnak apa 
kell. Tobias pedig megértette: fiatal és csinos anyjának szüksége van egy férjre. Így Caroline 
hozzámegy Dwighthoz  egy lovagias és becsületes középkorú férfihoz Concrete-ben. Dwightról 
azonban hamarosan kiderül, hogy nem olyan, mint amilyennek kezdetben mutatta magát. Minden 
téren csalódást okoz feleségének, és mostohafiával is hamar elmérgesedik a kapcsolata. Amikor 
aztán a konfliktus pattanásig feszül, anya és fia végre megteszi, amit már oly régen kellett volna.  

 

 
Ezer szó (2012)                                                                                     DVD 4232    
Rend.: Brian Robbins 
Szererplők: Eddie Murphy, Kerry Washington, Cliff Curtis. Időtartam: 88 perc 
 
Jack McCall, a géppuskaszájú üzletember gondolkodás nélkül bedob bármilyen hazugságot, 
csakhogy megkösse az üzletet, de miután kissé elferdíti az igazságot egy spirituális guruval 
folytatott egyezkedés során, az élete hirtelenjében összekapcsolódik egy mágikus fával, melynek 
ezer levele van – minden egyes levél egy szó a szájából, és ha az utolsó is lehullott, akkor neki 
annyi. Szóval Jacknek ki kell találnia, hogy kommunikálhat szavak nélkül – kézzel-lábbal, s egyéb 
praktikákkal –, különben jaj lesz neki. 

 

 

 
Facér Jimmy (2005)                                                                                                 DVD 229 
Rend.: Steve Buscemi 
Szereplők: Casey Affleck, Liv Tyler, Mary Kay Place. Időtartam: 82 perc 
   
Jim, a fiatal önjelölt író egy elveszett lélek. Depressziója mindenhova elkíséri, még Indiana államba 
is, egy isten háta mögötti kisvárosba. New York-ban próbált szerencsét, de kutyasétáltatáson kívül 
többre nem vitte, így most egy fillér nélkül kénytelen hazatérni. A kisvárosban mintha megállt volna 
az idő, semmi sem változott. Ám jelenléte felkavarja a kisvárosi élet állóvizét. Helyettesítenie kell 
bátyját a helyi általános iskola kosárlabda edzésein; lelket kellene vernie egy kétbalkezes 
kislánycsapatba; ki kellene hoznia az anyját a börtönből. Végül szembe kellene néznie saját 
hirtelen támadt érzelmeivel is, melyek egyéjszakás kaland után születtek.  

 

 

 
Fame - Hírnév (2009)                                                                                             DVD 2894   
Rend.: Kevin Tancharoen 
Szereplők: Debbie Allen, Charles S. Dutton, Kelsey Grammer. Időtartam: 103 
perc 
 
A történet középpontjában olyan sikerről szőtt álmokkal teli fiatalok állnak, akik felvételt nyernek a 
világ egyik legrangosabb művészeti iskolájába. A jövendőbeli táncosok, énekesek, zenészek és 
színészek mindent beleadnak, hogy belőlük váljon a következő szupersztár, de mindvégig ott 
lebeg előttük a záróvizsga rémisztő képe, ahol majd eldől, kire vár fényes karrier, és kire megalázó 
bukás. Ám amíg odáig eljutnak, nyomon követhetjük izgalmakkal teli életüket a suliban, ahol 
barátságok és szerelmek szövődnek a zene lüktető ritmusára. 

 



 

 
Fantasztikus 4 (2015)                                                                           DVD 4657    
Rend.: Josh Trank 
Szereplők: Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara. Időtartam: 96 perc 
 
Amikor a szuperhős csapat négy különc tagja átsodródik egy alternatív univerzumba, és ott 
megdöbbentő átalakuláson megy keresztül, az életük visszavonhatatlanul megváltozik: először rá 
kell jönniük, mit kezdjenek különös, új erejükkel, azután meg kell tanulniuk, hogyan használják azt, 
végül össze kell fogniuk, hogy megmentsék a Földet egy egykori baráttól, aki mára ellenség lett. 
 

 

 

 
A fantasztikus Burt Wonderstone (2013)                                           DVD 3728  
Rend.: Don Scardino 
Szereplők: Steve Carell, Steve Buscemi, Olivia Wilde. Időtartam: 96 perc 
 
Burt Wonderstone és Anton Marvelton évek óta Las Vegas legragyogóbb bűvészsztárjai. 
Sikerükön csak Burt egyre növekvő egója tesz túl. Egy ideje azonban a duó látványosan jó 
barátsága a legnagyobb szemfényvesztés, mivel titokban ki nem állhatják egymást. Egy nap 
felbukkan egy utcai illuzionista, Steve Gray, akinek sokkoló mutatványai egyre népesebb 
rajongótábort vonzanak, és a bűvészpáros csillaga leáldozik. De még teremhet nekik babér – a 
színpadon és azon túl –, ha Burtnek sikerül visszatalálnia ahhoz, ami miatt a varázslat szerelmese 
lett. 

 

 

 
Fantomszál (2017)                                                                                                  DVD 5511   
Rend.: Paul Thomas Anderson 
Szereplők: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps. Időtartam: 125 
perc 
 
A csillogó 50-es években, a háború utáni Londonban Reynold Woodcock, a híres szabó és nővére, 
Cyril a brit divatvilág központi figurái: ők öltöztetik a királyi családot, a filmsztárokat, az 
örökösnőket, a felső tízezer tagjait, az elsőbálozókat és a rutinos dámákat a Woodcock Ház 
sajátos stílusában. Nők jönnek és mennek Woodcock életében, akik ihletet és társaságot 
biztosítanak a megrögzött agglegénynek, míg össze nem találkozik egy fiatal, magabiztos lánnyal, 
Almával, aki hamarosan az élete állandó részévé válik mint múzsa és szerető. Woodcock eddig 
pontosan megtervezett és mintaszerűre szabott életét szép lassan szétzilálja a szerelem...  

 

 
Fargo (1996)                                                                                                               DVD 5829    
Rend.: Joel és Ethan Coen 
Szereplők: Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi. Időtartam: 
95 perc 
 
Hóborította kisváros fent az amerikai-kanadai határon. Jerry, a helyi autókereskedő eredeti ötlettel 
akarja egyenesbe hozni zűrös pénzügyeit: két piti csirkefogóval elraboltatja feleségét, hogy 
váltságdíjat zsarolhasson ki gazdag apósától. Az emberrablók azonban az átlagnál is 
ütődöttebbek. Mintegy megkoronázva bénázásukat, nem sokkal később az értékes túszt is 
agyoncsapják! Amikor egyre több hulla bukkan fel a nyugodt kisvárosban az egész szövevényes 
ügyet egy felettébb állapotos, de nagyon higgadt helyi seriffnek kell felgöngyölítenie. 

 

 
Farkas (2013)                                                                                         DVD 3887   
Rend.: James Mangold 
Szereplők: Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, Famke Janssen. Időtartam: 121 
perc 
A különlegesek közt ő a legkülönlegesebb. A győzhetetlenek között ő a legerősebb. Farkas vad, 
magányos, kortalan. Minden sebe azonnal gyógyul, a csontjait adamantiumötvözet teszi 
törhetetlenné. Ezúttal azonban – hosszú élete során először – mégis sebezhető.  Egy titokzatos 
férfi kérésére Logan Japánba utazik, ahol egy olyan ajánlatot kap, amelytől egész élete 
megváltozhat. Ám céljai eléréséhez le kell győznie a félelmetes Ezüst Szamurájt, egy csapat 
nindzsát és egy veszélyes tudóst is. Erején felül harcol, ám nemcsak a szamurájkardok fenyegetik: 
saját démonait, kétségeit és félelmét is le kell győznie ahhoz, hogy életben maradjon. Ha viszont 
győz, erősebb lesz, mint valaha volt… 



 

 
Fedőneve: Donnie Brasco (1997)                                                            DVD 2044    
Rend.: Mike Newell 
Szereplők: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen. Időtartam: 121 perc 
 
Joe Pistone FBI-ügynöknek az volt a feladata, hogy épüljön be a maffiába. Hosszú évek kitartó 
munkájával sikerült Donnie Brasco álnéven az idősödő maffiózó, Lefty Ruggiero  bizalmába 
férkőznie, aki kezességet vállalt érte a Családban. Hogy elnyerje az alvilág bizalmát, tettekkel is 
bizonyítania kellene hovatartozását. Lefty, a maffia másodosztályú közkatonája úgy érezte, oldalán 
e tehetséges fiúval végre felvirradt a napja, és elkövette azt a végzetes hibát, hogy megbízott 
benne. Donnie nem tudott kitérni ragaszkodása és barátsága elől. Most azonban szorul a hurok a 
nyaka körül, és egyre elkerülhetetlenebb a választás. Mi a fontosabb számára: Lefty vagy a 
nyomozójelvény. 

 

 
Fejbenjáró bűn (2012)                                                                                             DVD 3623    
Rend.: Jonathan Dayton, Valerie Faris 
Szereplők: Paul Dano, Zoe Kazan, Antonio Banderas. Időtartam: 100 perc 
 
Az ihlethiánytól és lagymatag szerelmi életétől senyvedő regényíró, Calvin kitalál magának egy 
csodás szereplőt, akiben megvan minden, amire az életben csak vágyik. Az új regény életre is kel 
tőle… de a főszereplő sem marad a papíron. A regényfigura varázslatos módon hús-vér barátnő 
lesz, és ő nem tudja eldönteni: írja-e még az eseményeket vagy csak sodródik az eseményekkel. 

 

 


