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Hegyek között (2017)                                                                                             DVD 5392    
Rend.: Hany Abu-Assad 
Szereplők: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney. Időtartam: 107 perc 
 
Egy vihar miatt törölnek minden Boise-ből induló járatot, így a sebész Ben és az újságírónő Alex – 
bár csak most ismerték meg egymást – közösen bérelnek egy kisgépet, hogy eljussanak 
úticéljukig. Amikor repülőjük lezuhan a kietlen hegyvidéken, csak egymásra számíthatnak. 
Miközben a rideg körülményekkel dacolva küzdenek az életükért, saját magukkal is meg kell 
vívniuk a harcot. 

 

 

 
Hegylakó (1986)                                                                                  DVD 2795  
Rend.: Russell Mulcahy 
Szereplők: Christopher Lambert, Roxanne Hart, Sean Connery. Időtartam: 112 
perc 
 
A halhatatlan harcosok rendje csak kard általi lefejezéssel veszthetik életüket. Minden párbaj egy 
lépéssel közelebb viszi a győztest ahhoz, hogy ő legyen a kiválasztott, az Egyetlen, aki ellenfél 
nélkül uralhatja a világot! Connor MacLeod  a 16. században Skóciában született, napjaink 
Amerikájában éli tragikusan magányos életét. Igaz szerelmét évszázadokkal korábban elvesztette 
és nem mer újra szeretni. Noha megpróbálja távol tartani magát az átoktól, végzetét nem kerülheti 
el: halhatatlan társai ellen kell harcolnia, miközben a halandó emberek sorsa is tőle függ. 

 

 
A helyzet. Irak – harc a túlélésért (2006)                                            DVD 1024 
Rend.: Philip Haas 
Szereplők: Damian Lewis, Connie Nielsen. Időtartam: 102 perc 
 
2004. Irak. Samarra. Néhány amerikai katona bedob a vízbe két iraki fiút, amiért azok át akartak 
menni a hídon éjszaka. Az egyik srác megfullad. Anne  az amerikai újságírónő azért utazik a 
helyszínre, hogy megírhassa az igazságot. Itt találkozik a CIA ambiciózus hírszerzőjével, Dan 
Murphy-vel és a fiatal iraki fényképésszel, Zaid-dal, aki jól ismeri a helyi viszonyokat. Nem sokkal 
később egy iraki vezetőt is meggyilkolnak, Anne pedig egyre inkább belefolyik az ügybe, amivel az 
életét is kockáztatja 

 

 

 
Hemingway és Gellhorn (2012)                                                                         DVD 3720    
Rend.: Philip  Kaufman 
Szereplők: Nicole Kidman, Clive Owen, David Strathairn. Időtartam: 148 perc 
 
A film a huszadik század egyik legnagyobb szerelmi történetét dolgozza föl. A kalandos életű író, 
Ernest Hemingway és a gyönyörű, úttörő haditudósító,  Martha Gellhorn kapcsolatát, 
megismerkedésüktől kezdve, a szenvedélyes viszonyukon át a zajos házasságukig; hét országon 
keresztül, a spanyol polgárháborútól kezdve, és azon túl. Hemingway és Gellhorn a korszak egyik 
leghíresebb párja lett, akik bejáratosak voltak a legmagasabb társadalmi körökbe, melyek között az 
irodalmi világ arisztokráciája éppúgy megtalálható volt, mint Amerika első családja. A két 
kalandvágyó író a korszak legjelentősebb háborús tűzfészkeiből tudósított, de csak egyetlen csatát 
nem éltek túl: azt, ami kettejük közt zajlott.  



 

 
A herceg (2014)                                                                                                         DVD 4295    
Rend.: Brian A. Miller 
Szereplők: Jason Patric, Bruce Willis, John Cusack. Időtartam: 93 perc 

 
A visszavonult bérgyilkos, Paul arra kényszerül, hogy legjobb barátja, Sam oldalán visszatérjen a 
bűn világába, amikor régi ellensége, Omar elrabolja a lányát. Hogy megmentse őt, Paulnak 
szembe kell néznie korábbi riválisával, aki miatta veszítette el családját. 
 

 

 

 
A hercegnő és a póni (2010)                                                               DVD 3295  
Rend.: Rachel Lee Goldenberg 
Szereplők: Fiona Perry, Bill Oberst, Jr., Bobbi Joe Lathan. Időtartam: 85 perc 
 
A burokban élő, féltve őrzött hercegnőt megpróbálják elrabolni. Szülei elrejtik a világ másik végére 
– Amerikában élő rokonaihoz kerül. Eleinte nem találja helyét, ám a közeli cirkuszban hálátlan 
körülmények között tartott pónival összebarátkozik. Vele való kapcsolatából merít erőt, hogy az új 
körülmények és megpróbáltatások között is boldoguljon. 

 

 
Herkules : feltámadás (2014)                                                             DVD 4262    
Rend.: Nick Lyon 
Szereplők: John Hennigan, Christian Oliver, Marcus Shirock. Időtartam: 90 
perc 
 
Herkules száműzetésben él, miután mindenki úgy tartja, hogy ő a felelős családja haláláért. Miután 
egy fiatal férfi jegyesét elrabolja a becstelen király, a kétségbeesett férj a hajdani hőshöz fordul 
segítségért. A két férfi együtt indul a harcba, hogy megmentsék a menyasszonyt, és 
visszaszerezzék Herkules becsületét. 
 

 

 

 
Herkules legendája (2013)                                                                                   DVD 4110    
Rend.: Renny Harlin 
Szereplők: Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre. Időtartam: 94 perc 
 
Miután mostohaapja, a zsarnok király száműzi, Herkules megtudja, hogy ő valójában a legfőbb 
isten, Zeusz fia. Megtanulja használni félisteni képességeit, majd hadsereget szervez, hogy 
visszatérjen hazájába, és az elnyomottak élén harcoljon ebben az akcióval teli, látványos 
filmeposzban. 

 

 

 
Hét élet (2008)                                                                                                            DVD 1952    
Rend.: Gabriele Muccino 
Szereplők: Will Smith, Rosario Dawson, Michael Ealy. Időtartam: 118 perc 
 
A válaszúthoz érkezett adóellenőrt, Ben Thomast súlyos titok nyomasztja. Rájön, hogy 
lelkiismeretén úgy tud könnyíteni, ha segít hét olyan idegenen, akik megérdemelnek még egy 
esélyt. A hét ember között csupán annyi összefüggés van, hogy mindannyian igencsak rászorulnak 
a segítségre. De azzal nem számol, hogy egyikőjükbe beleszeret, és döntenie kell arról, hogy 
felfedi-e titkát – még akkor is, ha ezzel fel kell adnia tervét. 

 



 

 
Hét év Tibetben (1997)                                                                          DVD 353 
Rend.: Rend.: Jean-Jacques Annaud 
Szereplők: Brad Pitt, David Thewlis, B. D. Wong. Időtartam: 130 perc 
 
1939 őszén Heinrich Harrer, a híres osztrák hegymászó honfitársa, Peter Aufschnaiter 
társaságában elindult, hogy megmássza a Himalája egyik legmagasabb csúcsát. Ám akkor még 
nem sejtette, hogy nem pusztán lebilincselő szépségű tájakat, hanem egy új, titokzatos világot is 
felfedez majd. Eljutott Lhászába és utazása itt meglepő fordulatot vett. Jó barátja és tanítója lett a 
fiatal dalai lámának. A Tibetben töltött hét év alatt Harrer sok mindent átadott a lámának, de ő sem 
távozott üres kézzel: az addig önző és öntelt férfiból egy egészen új ember lett.  

 

 

 
A hét mesterlövész (1960) – feliratos                                                        DVD 581 
Rend.: John Sturges 
Szereplők: Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen. Időtartam: 125 perc 
 
A történet főszereplője Chris, egy zsoldos, akit egy banditák által minden évben kifosztott és 
terrorizált kis mexikói falu lakói bíztak meg azzal, hogy idén védje meg házaikat, jószágaikat, 
vagyonukat és életüket a rájuk támadó banditavezér, Calvera embereitől. Chris úgy érzi, ehhez a 
feladathoz szüksége van segítőkre, ezért még további hat keménykötésű, sokat próbált 
fegyverforgatóval szövetkezik, és együtt állnak őrt a falu határában, amikor megérkezik a 
törvényenkívüliek bandája. Az összecsapás elkerülhetetlen. 

 

 

 
A hét mesterlövész (2016)                                                                                   DVD 5133    
Rend. :Antoine Fuqua 
Szereplők: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Időtartam: 127 perc 
 
Antoine Fuqua rendező bújtatta modern köntösbe a filmklasszikust, amelyben A kegyetlen 
Bartholomew Bogue  tart rettegésben egy kisvárost. A kétségbeesett lakók, élükön Emma 
Cullennel, hét törvényenkívülihez fordulnak segítségért. A csapat tagjai között akad fejvadász, 
szerencsejátékos és bérgyilkos is: Sam Chisolm, Josh Faraday, Jóéjt Robicheaux, Jack Horne, 
Billy Rocks, Vasquez és Véres Aratás feladata lesz leszámolni Bogue-gal. Ahogy a végső 
összecsapásra készülnek, a hét mesterlövész ráébred, hogy amiért küzdenek, az több a puszta 
fizetségüknél. 
 

 

 
Hétalvó (1973)                                                                                                           DVD 1333   
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Woody Allen, Diane Keaton, John Beck. Időtartam: 72 perc 
 
Miles Monroe-t még 1973-ban hibernálták egy balul sikerült operáció után, s kétszáz évvel később 
egy tudóscsoport a legnagyobb titokban feléleszti. Miles kezdetben döbbenten szemléli a szép új 
világot, ahol egy tolószékes diktátor az úr, egy fehér kutya dönt mindenről, és az Orgazmatron 
nevű gép szimulálja a szexet, s egyúttal gyóntatószékként is szolgál. A földalatti mozgalom 
azonnal fontos feladatot bíz rá, de a rendőrség elől menekülve kénytelen egy háztartási robot 
bádogburkában megbújni, mígnem egy szépségverseny favoritjai között találja magát. 

 

 

 
Hetedik (1995)                                                                                       DVD 1971   
Rend.: David Fincher 
Szereplők: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Időtartam: 122 perc 
 
A lélegzetelállítóan izgalmas thriller helyszíne New York vigasztalan, szürke és nyirkos 
betonrengetege, ahol őrült sorozatgyilkos után nyomoz a rendőrség. A férfi a Bibliában megírt hét 
halálos bűn (torkosság, fösvénység, restség, harag, kevélység, bujaság, irigység) alapján szedi 
áldozatait. Üldözői, a nyugdíjba készülő, higgadt és bölcs, William Somerset nyomozó és a 
türelmetlen, lobbanékony újonc, David Mills megpróbálják megakadályozni beteg terve 
végrehajtásában. A befejezés azonban olyan csavart tartogat, amihez foghatót csak a legjobb 
Hitchcock-filmekben láthattunk. 



 

 
Hétköznapi emberek (2012) – feliratos                                                                 DVD 3625    
Rend.: Alex Kurtzman 
Szereplők: Chris Pine, Elizabeth Banks, Olivia Wilde. Időtartam: 19 perc 
 
Sam pergőnyelvű ügynök, akinek utolsó üzlete pont azon a napon dől be, amikor édesapja hirtelen 
és váratlan haláláról is értesül. Egy porcikája sem kívánja, mégis haza kell utaznia. Várja némi 
ügyintézés és pár rokon, akivel évek óta nem törődött. Otthon azonban megdöbbentő felfedezést 
tesz, és ettől fenekestül felfordul az élete. Megtudja, hogy van egy nővére, akinek a létezését 
eltitkolták előle. A megtörtént eseményeken alapuló Hétköznapi emberek szívmelengető film, 
amelyben mindenki találhat egy-egy darabot a saját életéből. 

 

 

 
Hétmérföldes szerelem (2010)                                                           DVD 3159  
Rend.: Nanette Burstein 
Szereplők: Drew Barrymore, Justin Long, Charlie Day. Időtartam: 98 perc 
 
Erin és Garrett kapcsolata könnyed nyári kalandként indul New Yorkban, és egyikük sem számít 
folytatásra, amikor majd Erin hazatér San Franciscóba, Garrett pedig marad New Yorkban a 
munkája miatt. Ám hat hét egyre szenvedélyesebb románc után egyikük sem biztos benne, hogy 
véget akar vetni a viszonynak. Így hát a kontinensnyi távolság, a szkeptikus barátok és rokonok, 
illetve a váratlan kísértések ellenére a páros talán mégis megtalálja azt a szerelemnek nevezett 
valamit. De vajon az erotikus SMS-ek, a késő éjszakai telefonbeszélgetések áthidalják-e a 
távolságot?   

 

 
Hideg nyomon (2007)                                                                                              DVD 1231 
Rend.: Ben Affleck 
Szereplők: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Ed Harris. Időtartam: 109 perc 
 
A helyszín Dorchester, Boston legveszélyesebb negyede. Innen tűnik el minden nyom nélkül a 
négyéves Amanda, akit a rendőrség napokig hiába keres. A kislány elkeseredett nagynénje két 
helyi magánnyomozót bíz meg azzal, hogy megkeressék Amandát. A detektívek jól ismerik a 
környéket, tudják, hogy ez a drogosok Paradicsoma – vagy inkább Pokla – és azzal is tisztában 
vannak, hogy az eltűnt gyermek édesanyja is drogfüggő… Munkájuk során azonban egyre 
mélyebbre keverednek a különös eseményekbe. Végül mindent – a kapcsolatukat, a józan eszüket 
és az életüket is – kockára kell tenniük, hogy megtalálják a lányt. 

 

 

 
Hideghegy (2003)                                                                                    DVD 811 
Rend.: Anthony Minghella 
Szereplők: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger. Időtartam: 148 perc 

 
Ada kényelemben nevelkedett, apja  széltől is óvja lányát. Inman ács, ott született a Hideghegyen. 
Ám nem sokkal azelőtt, hogy kitörne a polgárháború, megtetszenek egymásnak. Mielőtt Inman 
bevonul, hogy a konföderáció oldalán harcoljon az északiak ellen, örök hűséget esküsznek. A férfi 
borzasztó dolgokat lát és él át. Petersburgnál súlyosan megsebesül, kórházba kerül. Megelégelte 
az öldöklést, csupán egyetlen dolog élteti: a hazatérés. Megszökik, és bujkálva, menekülve 
gyalogol a Hideghegy felé. Szerelme eközben magára marad, és az egyre zordabbra forduló 
világban igyekszik túlélni a háború hozta szörnyűségeket.  

 

 
Higgy a győzelemben! (2015) – feliratos                                                             DVD 5188    
Rend.: Andrew Erwin, Jon Erwin 
Szereplők: Sean Astin, Nic Bishop, Caleb Castille. Időtartam: 118 perc 
 
1973-ban, miután megszüntetik az iskolákban a szegregációt, a Woodlawn Gimnáziumban komoly 
harcok kezdődnek a diákok és a tanárok között is. A tehetséges amerikai futballista Tony és 
afroamerikai társai igyekeznek kiállni magukért a feszült helyzetben, ám a rasszizmus nem csak az 
iskola folyosóira gyűrűzik be, hanem a focipályára is – csakis a hit ereje képes összekovácsolni a 
csapatot. A Higgy a győzelemben! Tony Nathan amerikai futballista, későbbi szövetségi kapitány 
igaz történetét dolgozza fel. 

 

      



 

 
A hihetetlen Hulk (2008)                                                                                       DVD 1701   
Rend.: Louis Leterrier 
Szereplők: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth. Időtartam: 108 perc 
 
Bruce Banner, a tudós kétségbeesetten keresi a gyógymódot arra a gamma-sugárzásra, amely 
megmérgezte a sejtjeit, és egy fékezhetetlen haragú erőt szabadít fel benne: a Hulkot. Banner 
kénytelen az árnyékba húzódni, bujkálni, elszakadni attól az élettől, amit ismert, és attól a nőtől, 
akit szeretett. Menekül az őt üldöző „Villám” Ross tábornok és a hadigépezet elől, akik azért 
üldözik, hogy elkapják, és erejét kihasználják. Emellett azonban feltűnik a színen egy új, szörnyű 
ellenfél, a Förtelem, akinek pusztító ereje még Hulkét is felülmúlja. Hősünknek tehát döntenie kell: 
vagy elfogadja a tudós békés életét, vagy felfedezi a hőst abban a lényben, aki benne lakozik. 

 

 
Hipervándor (2008)                                                                               DVD 1411   
Rend.: Doug Liman 
Szereplők: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie Bell. Időtartam: 85 
perc  
 
David majdnem meghal. És ez a szerencséje. A baleset során felfedezi, hogy van egy különleges 
képessége: bármikor, bárhova el tud jutni egy pillanat alatt. Szabadon mozog a világban, ha 
szeretné, húsz naplementét néz meg egy éjjel, egy szempillantás alatt megkerüli a Földet, vagy 
bankot rabol egy távoli kontinensen. Bármit megtehet. Sőt arra is rá kell jönnie, hogy egy ősi 
háború kellős közepébe csöppent. A hipervándorokat vérszomjas szövetség üldözi, amely el akarja 
tüntetni őket a Föld színéről. Vezetőjük már David nyomába eredt A fiút különleges képessége 
sodorta veszélybe, most mégis ez az egyetlen esélye a túlélésre. 

 

 
A hírhedt (2006)                                                                                     DVD 646 
Rend.: Douglas McGrath 
Szereplők: Toby Jones, Sandra Bullock, Daniel Craig. Időtartam: 123 perc 
 
1959-ben járunk. Manhattanben egyik parti éri a másikat, és a fogadások legragyogóbb csillaga 
Truman Capote. Amikor azonban meglátja a The New York Times egy brutális gyilkosságról hírt 
adó szalagcímét, számára a partik mindörökre véget érnek. Capote megszállottan veti bele magát 
az ügybe, melynek alapján megírja mesterművét, a Hidegvérrel című dokumentumregényt, és 
különös kapcsolatba kerül a gyilkosok egyikével. Ám a történet egy része kimaradt a regényből… 
Mi történt a zseniális íróval, aki Truman Capote lelke mélyén rejtőzött? 

 

 

 
A hitehagyott (2017)                                                                                                DVD 5561    
Rend.: Paul Schrader 
Szereplők: Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric Kyles. Időtartam: 109 perc 
 
Ernst Toller, egy hitében megingott, gyászoló lelkész, aki egy nap megismerkedik Maryvel és 
annak mentálisan labilis, környezetvédő aktivista férjével, Michaellel. Tollert egyre jobban 
marcangolja az az érzés, hogy a világ veszélyben van, és az egyház a kisujját sem mozdítja, ezért 
kezébe veszi az irányítást, remélve, hogy útja végén rátalál rég elvesztett hitére is. 

 

 

 
A hitetlen (2003)                                                                                    DVD 1297    
Rend.: Henry Bean 
Szereplők: Ryan Gosling, Summer Phoenix, Billy Zane. Időtartam: 102 perc 
 
Danny Balint egy szélsőségesen rasszista skinhead-banda tagja, aki társai közül talán a 
legradikálisabban fogalmazza meg antiszemita nézeteit. Hamarosan a szekta egyik kulcsfigurája, 
hangadója lesz. Szerinte tenni is kell azért, hogy fogyatkozzon a zsidók száma. Senkinek még 
csak meg sem fordul a fejében, hogy Danny súlyos titkot őriz: ő maga is zsidó származású, aki 
valaha egy héber iskola egyik legjobb tanulója volt, mielőtt túl sok kérdés fogalmazódott meg 
benne. Danny csalódottságában és dühében kezdte tanulmányozni a neonáci mozgalmak 
filozófiáját, és így került a másik oldalra.  



 

 
Hitman : a 47-es ügynök (2015)                                                                         DVD 4669    
Rend.: Aleksander Bach 
Szereplők: Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto. Időtartam: 92 perc 
 
A 47-es ügynök a tökéletes fegyver: gyors, kegyetlen, embertelen. Nem is ember igazán: egy 
génlaboratóriumban született, és minden tulajdonságát úgy alakították, hogy megfeleljen a célnak, 
azaz gondolkodás nélkül, halálos pontossággal teljesítsen bármilyen parancsot. Ám úgy látszik, 
nincs tökéletes gyilkológép… A 47-es szembekerül a legendás bérgyilkossal, John Smithszel: 
mindketten ugyanannak a menekülő nőnek próbálnak segíteni. Ám a játszma sokkal bonyolultabb 
ennél, mert itt mindenki egyszerre áruló és áldozat. Valaki mégis győzni fog… 

 

 

 
A hívás (2013)                                                                                       DVD 3789   
Rend.: Brad Anderson 
Szereplők: Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut. Időtartam: 90 perc 
Caseyt egy bevásárlóközpont parkolójából rabolják el. Segélykérő telefonhívása a tapasztalt 
operátorhoz, Jordanhez fut be. A lány megmentésére forró nyomon indult nyomozást nehezíti, 
hogy Casey eldobható telefonjának pozícióját nem tudják bemérni, valamint, hogy elrablója a 
rendőrséget félrevezetve többször is autót cserél. Terve azonban nem tökéletes és sikerül 
beazonosítani személyét. Mivel nyilvántartott lakcímén már nem áll ház, a rendőrség a gyanúsnak 
vélt szomszédos házat rohanja le, eredménytelenül. Jordant nem hagyja nyugodni a helyzet és 
maga is a helyszínre megy. Mialatt a szomszédos házban kutat nyomok után egy, a 
telefonhívásokból ismerős zajra lesz figyelmes. A hang forrását követve egy csapóajtóra bukkan. 
Felnyitja az ajtót és elindul a sötétben. 

 

 
Hivatali karácsony (2016)                                                                                     DVD 5184    
Rend.: W. Speck, J. Gordon 
Szereplők: Jason Bateman, Olivia Munn, T. J. Miller. Időtartam: 101 perc 
 
Mikor egy mindenbe belekontárkodó ügyvezető elhatározza, hogy megszünteti a cég egyik rosszul 
menő szárnyát, az azt vezető öccse úgy érzi, hogy ezt nem hagyhatja annyiban. Mindenre elszánt 
kollégáival úgy döntenek, hogy egy olyan emlékezetes partit rendeznek, mellyel megszerezhetnek 
egy nagymenő ügyfelet, és ezzel mindenki állását megmenthetik. Néhány hektoliternyi pia és még 
annál is több rossz döntést követően azonban a dolgok gyorsan kicsúsznak a kezeik közül, és a 
buli úgy eldurvul, hogy abba az egész város beleremeg. Munkára fel: ideje bulizni! 

 

 

 
Hivatali patkányok (1998)                                                                    DVD 2566   
Rend.: Mike Judge 
Szereplők: Ron Livingston, Stephen Root, Stephen Root. Időtartam: 85 perc 
 
Peter, Michael Bolton és Samir egy hatalmas cég irodájában tölti hétköznapjait. Utálják a melót, 
kerülik a főnököt, és azon törik a fejüket, hogyan állhatnának bosszút életük megnyomorítóján: a 
Hivatalon. Peter egy nap felkeres egy feszültségenyhítő hipnoterapeutát, aki tizenöt percre 
beleszuggerálja, hogy ne törődjön az állásával és a karrierjével. Amikor már képtelen újabb 
agyzsibbasztó napot elviselni cégénél, Peter Gibbons, elhatározza, hogy kirúgatja magát. A 
lazánál is lazábbra veszi a figurát, szexi új barátnőt újít be magának, és hamarosan olyan 
mesterien kerüli a melót, hogy hirtelen a felső vezetésben találja magát! 

 

 
Hófehér és a Vadász (2012)                                                                DVD 3568  
Rend.: Rupert Sanders 
Szereplők: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth. Időtartam: 122 
perc 
 
Hófehért, az egyedüli nő, aki szépségesebb a gonosz királynőnél s aki ezért elhatározza, hogy 
elpusztítja őt. Ám az ármányos nőszemély azt nem sejti, hogy az uralkodását veszélyeztető 
Hófehért a vadász megtanította a harc művészetére. A rettenthetetlen vadásszal a nyomában 
Hófehérnek vajon sikerül-e beteljesítenie sorsát, és véget vetni az egész birodalmat beborító 
sötétségnek? 

 



 

 
Hogyan írjunk szerelmet (2014)                                                                        DVD 4357    
Rend.: Marc Lawrence 
Szereplők: Hugh Grant, Marisa Tomei, Bella Heathcote. Időtartam: 107 perc 

 
A jobb napokat látott forgatókönyvíró, Keith Michaels egyszer csak azon kapja magát, hogy egy 
ötvenhez közelítő, elvált férfi lett, aki évek óta nem írt sikeres filmet és le is van égve. Szerencsére 
ügynöke nem felejtette el, és szerzett neki egy munkát: az uncsi kisváros egyeteme tanárt keres. 
Mivel zsebe üres, Keith nem mondhat nemet. Nem találja a helyét a tanári karban és 
meglehetősen félvállról veszi a tanítást. Ám megváltozik a hozzáállása, amikor találkozik Hollyval, 
akivel hamarosan rájönnek, hogy mindketten ugyan azt várják az élettől: egy második lehetőséget. 
 

 

 
Hogyan legyél latin szerető (2017)                                                                  DVD 5327    
Rend.: Ken Marino 
Szereplők: Eugenio Derbez, Salma Hayek, Rob Lowe. Időtartam: 111 perc 
 
Maximót, a vén gigolót villámcsapásként éri, amikor 80 éves, gazdag felesége lecseréli egy fiatal 
autókereskedőre. Mivel fényűző otthonából is kirakják, kénytelen rég nem látott testvéréhez és 
annak imádni való fiához beköltözni. Maximónak hiányzik a megszokott luxus, ezért mindent bevet 
annak érdekében, hogy elcsábítson egy özvegy milliárdost… közben pedig beavatja kisiskolás 
unokaöccsét a csajozás trükkjeibe. 

 

 

 
Hogyan legyünk szinglik? (2016)                                                                     DVD 4795    
Rend.: Christian Ditter 
Szereplők: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie. Időtartam: 105 perc 
 
Vannak jó szinglik meg rossz szinglik… és ott van Alice. Valamint Robin, Lucy, Meg, Tom és 
David. New York tele van magányos szívekkel, akik a párjukat keresik, hol a szerelem nevében, 
hol egy kis kaland kedvéért, hol pedig valami olyasmihez, ami a kettő közé esik. Az incselkedő 
SMS-ek és egyéjszakás légyottok sűrűjében lavírozva pedig meg kell tanulniuk szinglinek lenni egy 
olyan világban, melyben a szerelem nap mint nap új értelmet nyer. És ők bizony rájönnek, hogy az 
lesz a legjobb, ha jó nagyot harapnak a Nagy Almába! 

 

 

 
Hogyan öljük meg a feleségünket? (1965)                                         DVD 2693 
Rend.: Richard Quine 
Szereplők: Jack Lemmon, Virna Lisi, Claire Trevor. Időtartam: 118 perc 
 
Stanley Ford, a sikeres képregényrajzoló és megrögzött agglegény szabadon és boldogan él New 
York-i lakásában a házasságtól hozzá hasonlóan irtózó inasával, Harolddal. Egy nap az egyik 
barátjánál  hatalmas kanmurit csapnak. Az est fénypontján óriási tortát szolgálnak fel, amelyből 
Venus, a gyönyörű szőkeség bújik elő. Stanley-t teljesen megbabonázza a lány szépsége. Csak 
reggel, a kijózanodás után döbben rá a szörnyű valóságra: az éjszaka feleségül vette Venust. Rá 
kell döbbennie, hogy a válás nem megy könnyen. Stanleynek drasztikusabb eszközhöz kell 
folyamodnia, ha meg akar szabadulni élete nem kívánt párjától. 

 

 
Hogyan rohanj a vesztedbe (2014)                                                    DVD 4254    
Rend.: Seth MacFarlane 
Szereplők: Seth MacFarlane, Charlize Thieron, Amanda Seyfried. Időtartam: 
111 perc 
 
1882-ben, Arizonában mi sem volt egyszerűbb a könyörtelen Vadnyugaton, mint meghalni. Albert 
túl puhány ezekhez a kőkemény időkhöz, ezért aztán nem nagyon találja helyét. Gyötrelemmel teli 
mindennapjain és kisebbségi érzésén nem sokat segít, hogy barátnője elhagyja őt a város 
bajuszhuszáráért. Ekkor azonban feltűnik a színen egy gyönyörű, titokzatos nő, és bátorságot önt 
a jámbor fickóba, amit hamarosan próbára is tehet, mikor megjelenik a nő bosszúszomjas férje is, 
aki nem mellesleg hírhedt bandita. 
 



 

 
Holdfény (2016) – feliratos                                                                                        DVD 5514   
Rend.: Barry Jenkins 
Szereplők: Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe. Időtartam: 107 
perc 
Little, Chiron és Black: három név, mely ugyanazon embernek három különböző életszakaszát 
jelöli meg, végigkísérve jellem- és személyiségfejlődésének legfontosabb állomásait. A kisgyerek 
Little Miami leszakadó részén él egyedülálló és drogfüggő anyjával. A saját korosztályából 
kitaszított fiú itt ismerkedik meg a díler Juannal, akivel barátságot köt. A tinédzser Chiron a nemi 
érés szakaszába lépve keresi identitását. Végül a felnőtt, kigyúrt, harmincas Blackkel zárul a 
történet, aki képes szembenézni múltbeli énjével és korábbi traumáival. Vajon mik azok az 
események, amelyek a legnagyobb hatással vannak életünkre és kik befolyásolják leginkább a 
jellemünket? 

 

 
Holdfény Királyság (2012)                                                                 DVD 3619      
Rend.: Wes Anderson 
Szereplők: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray. Időtartam: 94 perc 
 
Egy New England-i szigeten Sam, a társai által kirekesztett tinédzser fiú meglép a 
cserkésztáborból, hogy együtt lehessen Suzyval, a rideg otthonából elszökött, meg nem értett 
lánnyal. Kalandvágytól hajtva a páros beveti magát a vadonba, s miközben a sziget seriffje, a 
cserkészek kétségbeesett vezetője és két bosszús szülő szegődik a nyomukba – nem beszélve a 
gyámhatóság kérlelhetetlen ügynökéről  –, Sam és Suzy életük, lelkük és szívük legnagyobb 
kalandját éli meg Wes Anderson egyéni látványvilágú és humorú, szeretni valóan naiv, mégis 
bámulatosan bölcs szerelmes filmjében. 
éli meg. 

 

 
Holdfogyatkozás (2006)                                                                       DVD 1225  
Rend.: Stephen Tolkin 
Szereplők: Claire Forlani, Oliver Hudson, Jacqueline Bisset. Időtartam: 92 perc 
 
Tory hazatér a szülővárosába, hogy megbékéljen keserű múltjával. Tudta, hogy a visszatérés nem 
lesz könnyű, különösen, hogy nyugtalanító látomások gyötrik. Barátnőjét, Hope-ot sok-sok évvel 
ezelőtt brutálisan meggyilkolták, és a szörnyű éjszaka emlékei azóta is kísértik. Hamarosan 
megtudja, hogy Hope halála csupán az első láncszem volt egy gyilkosságsorozatban, amely azóta 
is folytatódik. Rá kell ébrednie, hogy a gyilkos már régen kiszemelte a következő áldozatát: őt 
magát. A lánynak két lehetősége van: természetfeletti képességeit felhasználva szembeszáll a 
gyilkossal, vagy megadja magát a végzetének. 

 

 
Holiday (2006)                                                                                        DVD 518    
Rend.: Nancy Meyers 
Szereplők: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law. Időtartam: 128 perc 
 
Iris szenvedélyes, érzékeny, gyönyörű, és szenved. Hasztalan próbálja kiverni fejéből kollégáját, 
akibe viszonzatlanul szerelmes, és akivel titkos viszonyt folytat. A szerkesztőség karácsonyi buliján 
jön a végső döfés: Jasper eljegyzett valakit.  Amanda gyönyörű, csinos, sugárzó, és csupa stressz. 
Nem elég, hogy munkamániás, ráadásul rájött, hogy a pasija a recepciós lánynak udvarol. Két 
összetört szívű nő a világ két pontján. Mindkettőre ráférne két hét pihenés, távol az eddigi életétől,  
de főleg a férfiaktól. A kiutat kutatva egymásra akadnak a neten és egy hirtelen ötlettől vezérelve 
otthont cserélnek. Iris a napfényes Los Angelesbe repül, Amanda pedig a havas Angliába.  

 

 
Holly Woody történet (2002)                                                                             DVD 5424   
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Woody Allen, Tea Leoni, George Hamilton. Időtartam: 108 perc 
 
Val Waxman, az egykori sztárrendező unalmas reklámfilmek forgatásával múlatja az időt. Semmi 
másra nem vár, mint a nagy lehetőségre, mellyel visszatérhet a szépek és gazdagok világába. A 
kísértés exfelesége, Ellie képében érkezik, aki felajánlja neki egy kasszasikernek ígérkező film 
rendezését. Val azonban a forgatás megkezdése előtt a túlzott idegeskedés miatt átmenetileg 
elveszti a látását. Mivel a munkát már nem lehet lemondani, Val megpróbálja a lehetetlent: vakon 
megrendezi a filmet. 

 



 

 
Holmes & Watson (2018)                                                                                    DVD 5751    
Rend.: Ethan Cohen 
Szereplők: Will Ferrel, John C. Reilly, Rebecca Hall. Időtartam: 86 perc 
 
Különös ügyben nyomoz a világ legfurfangosabb detektívje Sherlock Holmes. Hű társa és 
életrajzírója, Dr. Watson társaságában a Buckingham-palotában elkövetett gyilkosságot kell 
felderítenie. A nyomozó rájön, hogy pontosan 5760 percük van, gyorsan kell cselekednie, különben 
maga a királynő lesz a következő áldozat. 

 

 

 
A holnap határa (2014)                                                                                           DVD 4246    
Rend.: Doug Liman 
Szereplők: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton. Időtartam: 109 perc 
 
Egy könyörtelen faj az űrből, amelyet ember által tervezett nem lehet elpusztítani, gyilkos támadást 
indít a Föld ellen. A reménytelen küzdelemben Bill Cage katonát is bevetik, aki szinte azonnal 
elbukik a harcban.  Azután feltámad, és újra harcba indul. És újra, és újra, és újra. A földönkívülivel 
való közvetlen érintkezés időhurokba sodorta, és ő kénytelen számtalanszor végigélni ugyanazt a 
pokoli küzdelmet, hogy azután újra alul maradjon. Ám az esélyei egyre jobbak. Amikor pedig 
felbukkan mellette egy különlegesen kiképzett katona, még az is lehetővé válik, hogy ne csak 
magukat mentsék meg, hanem az egész világot. 

 

 

 
Holnapolisz (2015)                                                                            DVD 4522, DVD 4855    
Rend.: Brad Bird 
Szereplők: George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson. Időtartam: 120 perc 
 
A világból kiábrándult egykori gyerekzseni Frank és a fiatal és intelligens Casey veszedelmes 
kalandra indulnak, hogy felderítsék a titokzatos, időben és térben ismeretlen helyen található 
Holnapoliszt. Ami pedig ott vár rájuk, az örökre megváltoztatja őket és a világot is. A film 
lebilincselő utazásra hívja a nézőket, akik olyan dimenziókban utazhatnak, amelyről eddig cask 
álmodhattak 

 

 

 
Holt Költők Társasága (1989)                                                              DVD 3247   
Rend.: Peter Weir 
Szereplők: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke. Időtartam: 123 

perc 
 
1959-ben a Welton akadémia egyike volt az ország legelismertebb oktatási intézményeinek, amely 
jól nevelt, művelt fiatalemberek tucatjait bocsátott útnak az életbe. Az évszázados múltra 
visszatekintő intézmény konzervatív világába egy napon új tanár érkezik, aki vibráló 
személyiségével, egyedi oktatási módszereivel, lelkesedésével egyetlen pillanat alatt felkavarja 
maga körül az állóvizet. John Keating nem csak a költészet szeretetére tanítja meg diákjait, de arra 
is, hogy miképpen találhatják meg önmagukat, hogyan szabadíthatják fel saját gondolataikat és 
hogyan küzdhetnek az álmaikért! A felismerés egyeseknek életre szóló szerelmet, másoknak 
tragédiát hoz. A hagyománytisztelő iskolában azonban tanyát ver a lázadás szelleme.   

 

 
Holtbiztos tipp (1988)                                                                           DVD 2032    
Rend.: Buddy Van Horn 
Szereplők: Clint Eastwood, Patricia Clarkson, Liam Neeson. Időtartam: 87 perc 
(Piszkos Harry – gyűjtemény; 5.) 
 
Harry Callahan ezúttal egy rakás hírességgel együtt egy halállistán találja magát, amiről csak 
elhalálozással lehet leiratkozni. Ha ez nem lenne elég, Harry társával együtt egy őrületes hajszába 
keveredik San Francisco utcáin, melyben egy bombával felszerelt, távirányítású játékautót kell 
lekörözniük. 

 



 

 
Holtodiglan (2003)                                                                               DVD 1153    
Rend.:  Joel Viertel 
Szereplők: Kip Pardue, Tara Reid. Időtartam: 92 perc 
 
Julianne mindig is szerette volna magát függetleníteni szülei gyámkodása alól. Álma megvalósulni 
látszik, amikor sikerül férjhez mennie Mitch-hez. A fiatal pár egy elhagyott kis szigetre utazik 
nászútra. Hamarosan azonban kiderül, hogy Julianna újra csapdába került. A férj ugyanis jó előre 
mindent eltervezett és az a célja, hogy örökre maga mellett tartsa a lányt a szigeten. 

 

 

 
Holtodiglan. (2014)                                                                                                 DVD 4328      
Rend.: David Fincher 
Szereplők: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris. Időtartam: 143 
perc 
 
Ötödik évfordulójukon Nick Dunne bejelenti a rendőrségnek, hogy a felesége, Amy eltűnt. A 
nyomozás különös meglepetéseket tartogat, és lassacskán kiderül, hogy Nickék boldog élete 
hazugság volt. A férfi sokszor nem mond igazat, próbálja elferdíteni a valóságot… és különös 
viselkedését sem tudja megmagyarázni. A mindenütt jelenlévő média egyre többször teszi fel a 
kérdést: talán ő ölte meg a feleségét? 
 

 

 
Holtpont (2015)                                                                                                           DVD 4754    
Rend.: Ericson Core 
Szereplők: Edgar Ramírez, Luke Bracey, Teresa Palmer. Időtartam: 109 perc 
 
Néhány rendkívül szokatlan bűntényt követően a fiatal FBI-ügynök, Johnny Utah, 
beépül egy csapat adrenalin függő élsportoló közé. A férfi életét kockáztatva próbálja 
bebizonyítani, hogy az elképesztő bűnesetek mögött a karizmatikus Bodhi és őrült 
bandája áll. 
 

 

 
Honnan tudod (2010)                                                                            DVD 3318    
Rend.: James L. Brooks 
Szereplők: Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd. Időtartam: 116 perc 
 
Lisa élete egyik legrosszabb periódusában van, amikor betoppan az életébe a nagydumás 
sportoló, menő baseball játékos és önjelölt nőcsábász, Matty. A kapcsolat épp kezdene komolyra 
fordulni, de Lisa megismerkedik George-dzsal, aki szintén nem élete legvidámabb szakaszát éli: a 
csaja dobta, pénze semmi, és a rendőrség is nyomoz utána. Ám épp, amikor minden teljesen 
összekavarodna, kiderül, hogy talán van megoldás. Vagy még sincs. 

 

 

 
Hopp (2010)                                                                                                               DVD 3336   
Rend.: Tim Hill 
Szereplők: James Marsden, Kaley Cuoco, Tiffany Espensen. Időtartam: 91 
perc 
 
A kötelesség azt diktálja, hogy vegye át a családi bizniszt, pedig őt semmi más nem érdekli, csak a 
rock’n’roll! Feladata elől menekülve a pelyhedző fülű Húsvéti Nyuszi  Hollywoodba utazik, hogy 
álmait valóra váltva sztárdobossá legyen, itt azonban összehozza a sors az állástalan Freddel, aki 
szintén légből kapott álmokat hajszol. Miközben Fred a világ legrosszabb vendége mellett 
kénytelen-kelletlen ellátja a házigazda szerepét, a Húsvét komoly veszélybe kerül, és kettejükre 
olyan kalandok várnak, melyek végén talán végre a fejük lágya is benő.  



 

 
Hosszú az út hazáig (1990) – feliratos                                                    DVD 1626   
Rend.: Richard Pearce 
Szereplők: Whoopi Goldberg, Sissy Spacek, Dwight Schultz. Időtartam: 97 
perc 
 
1956-ban járunk, az amerikai „mélydél” egyik kisvárosában. Az alabamai Montgomery hirtelen az 
újságok címlapjára kerül. Példátlan szervezkedés indul a városban: az egyik első polgárjogi 
mozgalom – fehérek és feketék közösen – a helyi buszok bojkottjával szeretnék megszüntetni a faji 
elkülönítést. Miriam Thompson cselédje, a csendes és tiszteletreméltó fekete asszony, Odessa 
Cotter is csatlakozik a busz-bojkotthoz. Miriam felfigyel erre, és felajánlja alkalmazottjának, hogy 
hazaviszi a kocsijával. Az út közben folytatott beszélgetés eredményeképpen a két nő elhatározza, 
hogy akár életüket kockára téve is harcolni fog a feketék egyenjogúságáért.  

 

           
Hosszú utazás (2014)                                                                                            DVD 4527     
Rend.: George Tillman 
Szereplők: Britt Robertson, Scott Eastwood, Jack Huston. Időtartam: 123 perc 
 
A rodeóbajnok Luke rövid kényszerpihenő után éppen visszatérését tervezi, amikor találkozik az 
egyetemista Sophiával, aki New York-i álomállására készülődik. A két fiatal különleges – ám 
bizonytalan kimenetelű – romantikus utazásra indul. Eltérő irányba vezető jövőjük próbára teszi 
kapcsolatukat, de a sors összehozza őket az idős, beteg Irával, akinek szívmelengető története 
saját házasságáról nagy hatást gyakorol a fiatal párra. 

 

 

 
Hova lettek Morganék? (2009)                                                            DVD 2822   
Rend.: Marc Lawrence 
Szereplők: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, . Időtartam: 99 perc 
 
Paul  Morgan Manhattan egyik legmenőbb ügyvédi irodájának sztárjogásza, Meryl pedig egy 
rendkívül sikeres ingatlankereskedő – akik egy futó hűtlenség következményeként éppen válni 
készülnek. Egy váratlan esemény azonban megzavarja őket: egy gyilkosság szemtanújává válnak, 
így az ügyészség a tanúvédelmi program keretében egy békés kisvárosba küldi őket. A 
veszekedésben élenjáró pár kénytelen a helyi seriff rokonának kiadni magát, és hogy az álca 
tökéletes legyen, boldog szerelmeseknek kell tűnniük. Pault és Merylt eleinte még a helybéliek naiv 
szívélyessége sem kárpótolja a Manhattanben maradt pörgésért és nagyvilági csillogásért, de 
valahogy mégis kezdik megkedvelni új életüket… amikor rájuk talál a gyilkos. 

 

 
Hudson Hawk : egy mestertolvaj aranyat ér (1991)                                DVD 5367   
Rend.: Michael Lehmann 
Szereplők: Bruce Willis, Danny Aiello, Andie MacDowell. Időtartam: 96 perc 
(Sony klasszikusok) 
 
Eddie „a Sólyom” Hawkins, a világ leghíresebb besurranó tolvaja, aki 10 éves börtönbüntetéséből 
szabadulva szeretne tiszta lappal indulni. Mintha ez olyan egyszerű lenne! A maffia és a CIA 
szövetkezett a háta mögött és arra kényszerítik őt és partnerét, hogy lopjanak el három Da Vinci 
mesterművet a világ három legjobban őrzött múzeumából. Miközben a szajré meglovasításán 
dolgozik, Eddie találkozik egy gyönyörű, de kissé skizofréniás apácával és azon nyomban bele is 
zúg, ugyanakkor folyamatosan próbál kereket oldani a kapzsi és nagyhatalmú Minerva és Darwin 
Mayflower elől, akik Da Vinci mesterremekei segítségével kívánják meghódítani a világot… 

 

 
Hull a pelyhes 2. (2014)                                                                                         DVD 4282    
Rend.: Alex Zamm 
Szereplők: Larry the Cable Guy, Brian Stepanek, Anthony Carelli. Időtartam: 
90 perc 
 
A mókakedvelő, laza Larry a lehető legtökéletesebb karácsonyi ajándékot szánja nyolcéves 
kislányának, Noelnek. Ám az évad legmenőbb játéka, Harrison, a medve, már sehol sem kapható. 
A lány új mostohaapja azt szeretné, ha ez így is maradna, mert akkor ő teljesítheti Noel karácsonyi 
kívánságát. Larry nekivág, hogy bármi áron beszerezzen egy játékmacit. Hamarosan nagy csata 
kezdődik… 

 



 

 
Hulla, hó, telizsák (2000)                                                                     DVD 1786   
Rend.: John Frankenheimer 
Szereplők: Ben Affleck, Gary Sinise, Charlize Theron. Időtartam: 100 perc 
 
Amikor Rudy Duncant kiengedik a börtönből, nem vágyik semmi másra, mint új életet kezdeni 
álmai nőjével, Ashley-vel, aki cellatársával levelezett. Bimbózó boldogságukat a lány közveszélyes 
bátyja zavarja meg, aki zűrös haverjaival  együtt a fejébe vette, hogy kirabol egy kaszinót, és 
ebben Rudy fog nekik segíteni, aki valamikor ott dolgozott. Rudy így aztán csakhamar 
belebonyolódik a kísértések és a meglepetések útvesztőjébe, amely könnyen maga alá temetheti, 
hacsak ki nem eszeli, hogyan tudja kézbe venni az események irányítását. 

 

 

 
Hullámlovasok (2014)                                                                                            DVD 5142    
Rend.: Helen Hunt 
Szereplők: Helen Hunt, Luke Wilson, Brenton Thwaites. Időtartam: 99 perc 
 
Jackie, a The New Yorker magazin szerkesztője kénytelen hátrahagyni az irodát és fia után utazni 
Los Angelesbe. Angelo ugyanis úgy döntött, felhagy a főiskolával, hogy napjait inkább szörfözéssel 
és önmegvalósítással töltse. Ám a nő egyszer csak azon veszi észre magát, ő maga az, aki 
hatalmas változáson esik át a tengerparton. Megismerkedik egy nála jóval fiatalabb szörfoktatóval, 
aki mellett újra felfedezi önmagát és nőiességét. Már csak fiával való törékeny kapcsolatát kell újra 
megszilárdítania.... 

 

 

 

 
Hullámok hercege (1991)                                                                                   DVD 5314    
Rend.: Barbra Streisand 
Szereplők: Barbra Streisand, Nick Nolte, Blythe Danner. Időtartam: 127 perc 
(Sony klasszikusok ; 6.) 
 
Tom Wingónak fel kell tárnia gyötrelmes gyermekkorát, hogy segíthessen öngyilkos hajlamú, 
depressziótól szenvedő húgán. Susan Lowenstein, a lelkiismeretes pszichiáter elszántan küzd 
azért, hogy a testvérek segítségére legyen. Tom és Susan eleinte ki nem állhatják egymást. A férfi 
feltörő indulatait, az emlékek kiváltotta szenvedélyes haragját a doktornőre vetíti, ám ahogy a 
gyermekkor rettentő titkaihoz, úgy fokozatosan egymáshoz is mind közelebb kerülnek. 

 

 

 
Hullámok ördöge (2008)                                                                     DVD 3298    
Rend.: Rob Bindler 
Szereplők: Matthew McConaughey, Alexie Gilmore, Scott Glenn. Időtartam: 83 
perc 
 
Steve Addington a világ egyik legjobb szörföse. Annyira laza, hogy mezítláb, póló nélkül tengeti 
mindennapjait a haverokkal a parton elegendő füves cigit elnyomva ahhoz, hogy a hullámokon és 
csajokon kívül másra ne legyen gondja. Steve menedzsere, a maga is szörfös múlttal bíró Eddie 
próbálja meggyőzni a tengerpart Lebowskiját, hogy legyen az arca egy virtuális szörfös játéknak – 
noha az üzleteléssel járó vagyonra inkább neki lenne szüksége, mint Steve-nek. Ekkor betoppan a 
képbe Danni, akibe Steve egyből beleszeret – csakhogy a hullámok elapadnak, a spangli elfogy és 
a lányról is kiderül, hogy Eddie-nek dolgozik.    

 

 
Hullócsillag (2006)                                                                               DVD 2519    
Rend.: George Hickenlooper 
Szereplők: Sienna Miller, Hayden Christensen, Guy Pearce. Időtartam: 87 perc 
 
A gyönyörű Edie Sedwick volt az első lány, aki a képes magazinok oldalain vált divatikonná és a 
korszak legtündöklőbb csillagává. A dúsgazdag, ám problémás családi háttérrel rendelkező, 
képzőművészetet hallgató lány a New York-i divatvilág üdvöskéjévé lép elő, mikor a pop art 
művész Andy Warhol múzsája lesz. Edie-nek azonban súlyos árat kell fizetnie a hírnévért: miután 
szenvedélyes szerelembe esik egy nincstelen zenésszel és megismeri a kábítószerek mámorát, a 
lány kezéből hamarosan kicsúszik az irányítás. A Hullócsillag izgalmas utazás a popkultúra 
aranykorába, amikor a divat, a művészet és a média viharos és virágzó kapcsolata elkezdődött. 



 

 
Hús + vér (1985)                                                                                   DVD 2694    
Rend.: Paul Verhoeven 
Szereplők: Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh, Tom Burlinson. Időtartam: 127 
perc 
 
A sötét középkor kegyetlen világában tombol a pestis és az éhínség, a halál mindennapos látvány. 
E zord világban egy csapat zsoldos keresi a boldogulást. Babonás hittel követik a jeleket, melyeket 
egy szobor, Szent Martin szobra küld nekik. Amikor foglyul ejtik az ellenséges várúr, Arnolfini 
menyasszonyát, a szép és nemes származású Agnest, a horda azonnal ráveti magát a szűzlányra. 
Vezetőjük, Martin azonban úgy dönt: a lány csak az övé lehet! Szerelmével magára haragítja hű 
embereit. Ráadásul Arnolfini sem tétlen: a tanult, humanista ifjú felveszi a harcot a vérszomjas 
zsoldosvezérrel. Agnesnek pedig választania kell elrablója és vőlegénye között. 

 

 
Huszadik századi nők (2016)                                                                             DVD 5317    
Rend. Mike Mills 
Szereplők: Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig. Időtartam: 114 perc 
 
Dorothea Fields ötven év körüli, kamasz fiát egyedül nevelő nő. Albérlőjük a szabad szellemű, 
harmincas modern művész, Abbie. Szomszédjuk a ragyogó elméjű és kihívóan viselkedő tizenéves 
Julie. A három nőből és egy fiúból álló különös „család” törékeny kapcsolatrendszere mindannyiuk 
életében meghatározó tényezővé válik a kulturális változásokkal telített, forrongó időszakban, ami 
a 70-es évék végét fémjelezte. 

 

 

 
Húzós éjszaka az El Royale-ban (2018)                                                       DVD 5702    
Rend.: Drew Goddard 
Szereplők: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson. Időtartam: 136 perc 
 
Kalifornia és Nevada állam határán áll a lelakott El Royal hotel. Az érkezőket az egyetelen 
alkalmazott fogadja. A pap, az énekesnő, a porszívóügynök és a vamp más, mint aminek látszik. 
Szörnyű titkot rejtegetnek. Az újabb vendég érkezésével felpöröknek az események. 

 

 

 
Idegen közöttünk (1990)                                                                      DVD 1275   
Rend.: Sidney Lumet 
Szereplők: Melanie Griffith, Mia SaraEric Thal. Időtartam: 110 perc 
 
A haszidok egy rendívül zárt, előírások szerint működő közösséget alkotnak. 613 szabály, 248 
tanítás és 365 tiltás alapján rendezték be az életüket, melyet a Talmud határoz meg. Idegeneket 
nem engednek maguk közé. Az USA egyik izraelita negyedében, ahol e szekta ortodox hívei élnek 
egy nap eltűnik Jákov Klausman, vele együtt 720,000 dollár értékű gyémántnak is nyoma vész. Az 
ügyre Eden nyomozónőt állítják rá. Munkája során megismeri és megszereti ezt a furcsa 
közösséget. S az itt élők iránti szimpátiája a személyiségét is átformálja.  

 

 

 
Idegpálya (2016)                                                                                                        DVD 5115    
Rend.: Henry Joost, Ariel Schulman 
Szereplők: Emma Roberts, Dave Franco, Juliette Lewis. Időtartam: 92 perc 
 
A középiskolás Vee-nek elege van abból, hogy a partvonalról nézi az életet. Egy barátja 
unszolására benevez az Idegpálya névre hallgató népszerű internetes játékba, ahol a nézők 
határozzák meg, hogy a versenyzők milyen vakmerőbbnél vakmerőbb mutatványokat hajtsanak 
végre. Az Idegpálya összehozza Vee-t a titokzatos, de megnyerő Iannel, akivel hamarosan 
megtapasztalják, hogy az ártatlan mókának induló játék idővel bedurvul. A feladatok egyre 
veszélyesebbé, mi több, kegyetlenebbé válnak, és a tét lassan már nem a győzelem, hanem a 
puszta túlélés. 

 



 

 
Idétlen időkig (1993)                                                                            DVD 2190    
Rend.: Harold Ramis 
Szereplők: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott. Időtartam: 97 perc  
 
Phill Connors időjós beképzelt és önző médiasztár. Stábjával egy kimondhatatlan nevű 
(Punxsutawney) pennsylvaniai városkába küldik tudósítani a hagyományos tavaszváró Mormota 
Fesztiválról. Rutinból letudja a riportot, majd goromba ajánlatot tesz Ritának, a producerének. 
Hazafelé egy váratlan hóvihar miatt kénytelenek visszafordulni, és még egy éjszakát a városkában 
tölteni. Másnap Phil ugyanarra a napra ébred… Ugyanazokat a híreket hallja, ugyanazokkal az 
arcokkal fut össze ugyanott, mint előző nap. Ráadásul újra megismétlődik az unalmas ünnepség. 
Kész őrület! Ha már így alakult, itt az idő a dolgok menetén változtatni. 

 

 

 
Az időutazó felesége (2009)                                                                DVD 2557    
Rend.: Robert Schwentke 
Szereplők: Eric Bana, Rachel McAdams, Arliss Howard. Időtartam: 103 perc 
 
Clare Abshire és Henry de Tamble mélyen és meghitten szeretik egymást, a férfi azonban néha 
akaratán kívül eltűnik a saját korából, és más korban, más helyen tér magához. Henry különös 
betegsége csak még erősebb szenvedélyre lobbantja őket egymás iránt, és még nagyobb 
kincsnek tartanak minden együtt töltött pillanatot, hiszen tudják: az idő önkényének fogságából 
csak a szerelem szabadíthatja ki őket. 

 

 

 
Az igazi kaland (2011)                                                                         DVD 3601    
Rend.: Cameron Crowe 
Szereplők: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church. 
Időtartam: 119 perc 

 
Benjamin egyedül neveli a gyerekeit, és újra szeretné kezdeni az életét. Beköltözik a város szélén 
álló, egy csomó egzotikus állatnak otthont adó, reménytelenül lepusztult állatkertbe. Szökevény 
kígyók, egy depressziós medve és egy súlyosan beteg tigris meg még jó néhány meglepetés várja: 
csupa ismeretlen megoldhatatlannak tűnő helyzet. De az állatkert személyzete – és főnökük – 
hamarosan megkedveli őt, és új barátai közt talán nemcsak az állatkert, hanem a saját bajára is ott 
a megoldás. 

 

 
Az igazság ára (2010)                                                                                             DVD 3411  
Rend.: Brad Furman 
Szereplők: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe. Időtartam: 
114 perc 
 
A dörzsölt, karizmatikus Los Angeles-i bűnügyi védőügyvéd, Michael „Mick” Haller Lincoln 
Continental kupéjának hátsó ülését használja irodaként. Mick eddig javarészt piti bűnözők 
védelmét látta el, ám most úgy érzi, megfogta az isten lábát: egy gazdag Beverly Hills-i playboy 
ügyét bízzák rá, akit emberölési kísérlettel vádolnak. Az ügyvéd azt hiszi, könnyű dolga lesz, ám a 
rengeteg pénzzel kecsegtető eset, amely pofonegyszerűnek ígérkezik, hamarosan halálos 
játszmává alakul át. Hallernek nemcsak egy hozzá hasonlóan mesteri manipulátorral, de saját 
lelkiismeretével is meg kell küzdenie.    

 

 
Az Igazság Ligája (2017)                                                              DVD 5432, DVD 5433    
Rend.: Zack Snyder 
Szereplők: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Időtartam: 115 perc 
 
Superman önfeláldozó tettétől hajtva és az emberiségbe vetett hitét visszanyerő Bruce Wayne új 
szövetségese, Diana Prince segítségét kéri abban, hogy szembesüljenek egy minden eddiginél 
veszélyesebb ellenféllel. Batman és Wonder Woman azonnal akcióba lendülnek, hogy különleges 
képeségekkel rendelkező embereket toborozva együtt szálljanak szembe az új fenyegetéssel. 
Csakhogy hiába sikerült olyan hihetetlen hősökből csapatot alakítani, mint Batman, Wonder 
Woman, Aquaman, Cyborg és a Villám, talán már túl késő ahhoz, hogy megmentsék a világot a 
katasztrófától. 

 



 

 
Az igazság nyomában (2011)                                                              DVD 3573   
Rend.: Mabrouk El Mechri 
Szereplők: Henry Cavill, Sigourney Weaver, Bruce Willis. Időtartam: 91 perc 
 
Will Shaw egyhetes vitorlázásra érkezik a családjával Spanyolországba, ám szeretteit elrabolják. A 
tettesek titkos ügynökök, akik semmitől sem riadnak vissza egy rejtélyes aktatáska 
visszaszerzéséért, így Willnek menekülnie kell. Az akaratán kívül intrikák és hazugságok 
nemzetközi szövevényébe keveredett Willt rendőrök, ügynökök és bérgyilkosok üldözik, és 
miközben végigmenekül Madridon, kénytelen mindent megkérdőjelezni, amit addig tudott, hogy 
megmentse a családját. De vajon maradt-e még bárki is, akiben megbízhat? 

 

 

 
Az igazság órája (2002)                                                                                   DVD 1900    
Rend.: Michael Caton-Jones 
Szereplők: Robert De Niro, Frances McDormand, James Franco. Időtartam: 
104 perc 

 
Vincent LaMarca New York-i gyilkossági nyomozó mögött hosszú, sikeres pályafutás áll. De 
legutóbbi ügy gyanúsítottja nem más, mint a saját fia. Ő és Joey elidegenedtek egymástól, amióta 
LaMarca elvált a feleségétől. A legközelebbi kapcsolatban társával, Reggel áll. Nyomozás közben 
LaMarca rájön, hogy saját, fel nem dolgozott fájdalma és az, hogy apaként csődöt mondott, komoly 
hatást gyakorolt Joey életére. Zsaruként Vincentnek bíróság elé kell állítania a tettest, apaként 
pedig meg kell találnia a módját, hogy megmentse a fiát. 

 

 
Az igazság útja (1983)                                                                                             DVD 2031    
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle. Időtartam: 112 perc 
(Piszkos Harry – gyűjtemény; 4.) 
 
A rendőri brutalitás által kiváltott panaszáradat meglehetősen érzékenyen érinti Harry Callahan 
főnökeit, akik ezért egy vidéki megbízásra küldik a nyomozót, amíg elcsitulnak a kedélyek. De 
bárhová is megy, Harry körül mindenhol felforrósodik a levegő. A hétpróbás zsaru egy nemi 
erőszak áldozatául esett nő után nyomoz, aki szemrebbenés nélkül lelőtte támadóit – és ahogy 
bonyolódnak a szálak, a keményszívű zsaru váratlanul érzelmes oldaláról is megmutatkozik. 

 

 

 
Az igazságosztó (1976)                                                                      DVD 2030    
Rend.: James Fargo 
Szereplők: Clint Eastwood, Harry Guardino, Bradford Dillman. Időtartam: 93 
perc (Piszkos Harry – gyűjtemény; 3.) 
 
Callahan felügyelőt büntetésből a gyilkossági csoporttól áthelyezik a személyzeti osztályra. 
Felfedeznek néhány gyanús alakot, akik egy raktárból jelentős fegyverszállítmányt rabolnak el. A 
tűzharcban a járőrök alul maradnak. A terroristák egy millió dollárt követelnek a rendőrségtől 
cserébe azért, hogy ne rendezzenek tömegmészárlásokat. Callahan ezúttal új társat is kap Kate 
Moore nyomozó személyében, akinek két feladata is van: lefülelni egy állig felfegyverzett terrorista 
bandát, valamint elnyerni Harry bizalmát. 

 

 
Az igenember (2008)                                                                            DVD 1878   
Rend.: Peyton Reed 
Szereplők: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper. Időtartam: 100 perc 
 
Carl Allen sokáig emésztette magát, mire megtalálta a tuti módszert arra, hogyan tegye túl magát a 
válás és a kilátástalan munka gyötrelmein. A megoldás végtelenül egyszerű: mondj igent 
mindenre! Gumikötélen leugrani egy hídról? Igen! Rábólintani a teleshop összes ajánlatára? Igen! 
Megtanulni koreaiul? Igen! Felülni az első repülőgépre, bárhová is menjen? Igen! Elnyerni álmaid 
csajának kezét? Igen! Felhőtlenül bolondozni az év egyik legmókásabb vígjátékában? Igen! 

 



 

 
Ígéret földje (2012)                                                                                                 DVD 3743    
Rend.: Gus Van Sant 
Szereplők: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand. Időtartam: 106 
perc 
 
Steve Butlerből, az egyszerű, vidéki fiúból nagypályás üzletember lett, akinek azonban az élete 
váratlan fordulatot vesz. Kollégájával, Sue Thomasonnal egy McKinley nevű kisvárosban találja 
magát, amit az elmúlt évek során letaglózott a gazdasági válság. A páros talajfúrási jogokat 
szeretne vásárolni a helyi birtokokon, és elsőre úgy fest, hogy az itt élők elfogadják majd üzleti 
ajánlatukat. Steve és Sue azonban nem tudja egykönnyen maga mögött hagyni McKinley városát: 
Frank Yates, az elismert helyi tanár felveti, hogy a közösség együtt döntsön az ajánlat 
elfogadásáról, Steve ittléte során megismerkedik Alice-szel, a tétet pedig tovább emeli Dustin 
Noble, a dörzsölt környezetvédelmi aktivista felbukkanása.  

 

 
Így ne legyél elnök (2018)                                                                                    DVD 5735    
Rend.: Jason Reitman 
Szereplők: Hugh Jackman, Vera Farmiga, J. K. Simmons. Időtartam: 109 perc 
 
A karizmatikus politikus, Gary Hart felemelkedését és bukását követhetjük nyomon ebben az 
izgalmas filmben. A Demokrata Párt színeiben induló Hart szenátor 1988-ban egyértelmű 
befutónak tűnt az elnökjelölt posztra. Kandidátusi kampányát azonban kisiklatta egy botrány: 
házasságtörésen kapták. A bulvár- és a politikai újságírás határai először mosódtak össze, így 
Gary Hart kénytelen volt kiszállni a versenyből, ám ügye tartós hatást gyakorolt az amerikai 
politikára és nyomott hagyott a világ színpadán.  

 

 

 
Így nőttem fel (2004)                                                                            DVD 1725    
Rend.: David Duchovny 
Szereplők: Anton Yelchin, Robin Williams, Téa Leoni. Időtartam: 93 perc 
 
Tom Warshaw a Párizsban élő bohém művész megpróbál értelmet keresni gondokkal teli felnőtt 
életében, és visszaemlékezik a rendkívüli gyerekkorára. 1973-ba, a tizenhárom éves Tommy 
Greenwich Village-ben él. A reményvesztett édesanyja még mindig elhunyt férjét gyászolja. 
Tommy pedig úgy próbálja elfelejteni fájdalmát, hogy állandóan balhét csinál az iskolában, és 
délutánonként húst szállít legjobb barátjával, a szellemi fogyatékos Pappassal. Amikor azonban 
egy váratlan tragédia gyökeresen felforgatja Tommy világát. Egész életre szóló döntést kell hoznia, 
amely harminc évvel később arra készteti a felnőtt Tom Warshaw-t, hogy szembenézzen lezáratlan 
múltjával. 

 

 
Libabőr (2015)                                                                                                          DVD 4712    
Rend.: Rob Letterman 
Szereplők: Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush. Időtartam: 99 perc 
 
Zach édesanyjával egy kisvárosba költözik, ahol új szomszédjaik a félelmetes Libabőr-sorozat 
írója, R. L. Stine és annak lánya, Hanna. A fiatalok hamar összebarátkoznak, és amikor a lány 
veszélybe kerül, a fiú a megmentésére siet, de a szomszédban nem kis meglepetés várja: a 
hátborzongató könyvek lapjai közé zárva szellemek és szörnyek élnek. Zach véletlenül szabadon 
ereszti a gonosz lényeket, és ezzel veszélybe sodorja az egész várost. A gyerekeknek és az 
írónak össze kell fognia, hogy megfékezzék a szökevényeket – mielőtt még nem túl késő. 
 

 

 
Libabőr 2. : hullajó halloween (2018)                                                             DVD 5743    
Rend.: Ari Sandel 
Szereplők: Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor. 
Időtartam: 86 perc 
 
Vigyázz, mit kívánsz, mert valóra válik! A két jóbarát, Sonny és Sam lomtalanítási üzletbe kezd, 
mert reménykednek, hogy mások leselejtezett holmijai között kincsekre bukkannak. A romos Stine 
házban aztán találnak egy lelakatolt könyvet, amelyet kinyitva természetfeletti rémálmot 
szabadítanak magukra és az egész környékre. A fiúk Sonny nővérével kiegészülve igyekeznek 
megfékezni a gonosz hasbeszélő bábut, Pepit, aki a többi, regényből előbukkanó szörny 
segítségével akarja megvalósítani ördögi tervét. 



 

 
Limonádé (2011)                                                                                   DVD 3303   
Rend.: Patricia Riggen 
Szereplők: Bridgit Mendler, Adam Hicks, Hayley Kyoko. Időtartam: 107 perc 
 
Öt balhés elsőéves egyszerre kap büntetést. Akkor még semmi közös nincs bennük. Ám a 
zenének hála, hamarosan megbonthatatlan szövetséget kötnek, és megalapítják a történelem 
legmenőbb sulizenekarát! Ettől kezdve Olivia, Stella, Wen, Mohini és Charlie úgy érzik, hogy 
bármire képesek… talán még arra is, hogy legyőzzenek mindent, ami közéjük és az álmaik közé 
állna. 

 

 

 
Lódító hódító (2009)                                                                           DVD 2872     
Rend.: Ricky Gervais, Matthew Robinson 
Szereplők: Ricky Gervais, Jennifer Garner, Jonah Hill. Időtartam: 96 perc 
 
A film egy olyan alternatív világban játszódik, melyben nem létezik hazugság. Egytől egyig 
mindenki a színtiszta igazat mondja. Még a politikusok is. De mikor az örök vesztes Mark egyszer 
csak felfedezi a hazugságot, rádöbben, hogy a füllentésnek megvannak a maga előnyei. Mivel az 
emberek minden egyes kiejtett szóról azt feltételezik, hogy igaz, hazugságai segítségével Mark 
pillanatok alatt a csúcsra tör. A dolgok azonban hamarosan kicsúsznak a kezei közül, mikor a 
hazugságait elkezdik úgy értelmezni, mint a szentírást. Miközben az egész világ a szavain csüng, 
őt csak az érdekli, hogy képes lesz-e elnyerni a szíve választottját. Ezért talán még az 
igazmondásra is képes. 

 

 
Logan : farkas (2017)                                                                                              DVD 5229  
Rend.: James Mangold 
Szereplők: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant. Időtartam: 132 
perc 
 
A nem túl távoli jövőben járunk. A megfáradt Logan a mexikói határ közelében él, ahol gondját 
viseli a beteg X Professzornak. Lassan negyedszázada nem született új mutáns, a faj kihalóban 
van. Az egykor szupererős Logan és az ex-iskolaigazgató kiábrándultan tengetik napjaikat, az X-
Men által teremtett eszme pedig lassan velük együtt elsorvad. Ekkor azonban felbukkan egy 
rejtélyes gyermek, akit nagyon sokan üldöznek. Így hát Farkas még egyszer, utoljára rágyújt egy 
szivarra, kiereszti karmait és hallatja világot megrengető üvöltését. 

 

 

 
Logan Lucky : a tuti balhé (2017)                                                                  DVD 5376   
Rend.: Steven Soderbergh 
Szereplők: Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough. Időtartam: 114 perc 
 
A Logan-testvérek nem éppen a sors kegyeltjei: egyiküket éppen kirúgták a munkahelyéről, a 
másik pedig egy lepukkant kocsmában dolgozik csaposként, ahol ráadásul állandóan piszkálják, 
mert hiányzik az egyik karja. A fivérek kezükbe veszik a sorsukat és őrült tervet eszelnek ki: az 
egyik leghíresebb NASCAR autóverseny hatalmas bevételét akarják megfújni a futam idején. A 
nagyszabású rablás és a tökéletesnek tűnő terv megvalósításához azonban először ki kell 
juttatniuk a börtönből Joe Banget, a bankrablók koronázatlan királyát. 
 

 

 
Lolita (1997)                                                                                                                 DVD 1630     
Rend.: Adrian. Lyne 
Szereplők: Jeremy Irons, Melanie Griffith, Dominique Swain. Időtartam: 137 
perc 
 
Humbert Humbert irodalomtanár 1947-ben egy kisvárosban, New Englandben vállal állást. Egy 
csinos özvegynél kap szállást, aki a kulturált európaiban a megtestesült férfiálmot látja maga előtt. 
Humbert szeme mégis inkább a nő tizenkét éves lányán, a koránál fejlettebbnek látszó Lolitán 
akad meg. Lolita korát meghazudtoló szépsége, kirívó nőies viselkedése elfeledteti vele a fájó 
múltat. Beleszeret a gyereklányba, és még arra is hajlandó, hogy feleségül vegye anyját, csakhogy 
a lány közelében maradhasson. Idővel azonban az események drámai fordulatokat hoznak. 



 

 
Lopott idő (2011)                                                                                                    DVD 5706    
Rend.: Andrew Niccol 
Szereplők: Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian Murphy. Időtartam: 105 
perc 
 
Egy olyan világban, ahol az idő lett az új pénznem, minden másodpercnek szó szerint ára van. És 
mindenért meg kell fizetni: örök élettel vagy gyors halállal. Egy ártatlan férfit gyilkossággal 
vádolnak, ő azonban nem hagyja magát: meg akarja dönteni a korrupt rendszert. Minden 
másodperc számít, a saját élete és a világ sorsa múlik rajta, hogy sikerrel jár-e. 

 

 

 
Lopott szavak (2012)                                                                            DVD 3643   
Rend.: Brian Klugman, Lee Sternthal 
Szereplők: Bradley Cooper, Jeremy Irons, Dennis Quaid. Időtartam: 96 perc 
 
Rory Jansen élete első könyvének kiadása ritkaságszámba menő esemény, ami az irodalmi 
életben és az átlagolvasók körében is nagy visszhangot kelt. Az utca embere is oda van érte, a 
kritikusok is ódákat zengenek róla: a regény a könyvkluboktól kezdve a reptereken át a főiskolai 
kampuszokig mindenhol hódít. Friss hangjával és időtlennek tetsző bölcsességével Rory hamar az 
irodalmi élet egyik sztárjává válik. A karizmatikus, tehetséges, intelligens és fiatal szerzőnek 
mintha mindene meglenne: a siker mellett gyönyörű felesége várja otthon, a világ a lábai előtt 
hever – és mindez pusztán a szavai miatt. De kinek is a szavai ezek? És pontosan ki is írta a 
hírnevet hozó történetet? 

 

 
Lorenzo olaja (1992)                                                                             DVD 1380    
Rend.: George Miller 
Szereplők: Susan Sarandon, Nick Nolte, Peter Ustinov. Időtartam: 130 perc 
 
Több éves afrikai kiküldetés után Augusto és Michaela Odone és az öt éves Lorenzo visszatér 
Washingtonba.   Hazatérésük után kiderül, hogy a kisfiú ritka és gyógyíthatatlan betegségben 
szenved. Az orvosok szerint az idegrendszert megtámadó betegség Lorenzo lassú halálával fog 
végződni. A prognózis ellenére Odone-ék mindent megtesznek gyermekük megmentéséért, ha 
ezzel szembe is szállnak az orvosokkal és tudósokkal. Határtalan harcuk próbára teszi 
házasságukat, hitüket és a hagyományos orvoslásba vetett bizalmukat. 

 

 

 
A louisianai befutó (2014)                                                                                     DVD 4692   
Rend.: Austin Stark 
Szereplők: Nicolas Cage, Sarah Paulson, Connie Nielsen. Időtartam: 90 perc 
 
Az idealista, de korántsem makulátlan életű politikus, Colin Pryce karrierje egy meglehetősen kínos 
szexbotrány után derékba tört. A 2010-es olajkatasztrófát követően azonban lehetősége nyílik, 
hogy tisztára mossa nevét. Politikai befolyásával illetve kapcsolataival igyekszik segíteni az 
áldozatokat. 
 

 

 

 
Lovagregény (2001)                                                                                                DVD 5684    
Rend.: Brian Helgeland 
Szereplők: Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell. Időtartam: 138 perc 
 
A lovagi tornákon csak nemesek vehetnek részt, ám ez a szabály nem különösebben izgatja 
William Thatchert , a renegát parasztfiút, aki nemcsak kiváló szájhős, hanem első osztályú szédítő 
is. Amikor Sir Ector a lovagi tornán jobblétre szenderül, felveszi a vértezetét, és néhai ura nevében 
megnyeri a díjat. Hamarosan víg cimboráival egyik tornáról járnak a másikra, és William igazi sztár 
lesz. Csakhogy a szép Lady Jocelyn teljesen elcsavarja a fejét, mellyel egy veszélyes és féltékeny 
ellenséget szerez magának. Ráadásul Adhemar gróf, a fekete lovag rájön, hogy csaló, és most egy 
végső, mindent eldöntő ütközetre hívja ki az ifjú lovagot. 



 

 
Love (2011)                                                                                          DVD 3932  
Rend.:William Eubank 
Szereplők: Gunner Wright, Corey Richardson, Bradley Horne. Időtartam: 80 
perc 
 
Egy katona a polgárháborúban fogságba esik, mégis szemtanúja lehet az ellenséges sereg 
rendkívüli felfedezésének. Több mint egy évszázaddal később egy asztronauta egyedül vállalja 
egy űrállomás felügyeletét. Föld körüli pályára áll, végzi a dolgát – míg egy nap elveszíti a 
kapcsolatot a Földdel. Számára pedig pont kapcsolatai jelentik a köldökzsinórt emberi mivoltához, 
ezek révén érzi bizonyítottnak létezését. Eleinte csak a túlélésre és józansága megőrzésére 
koncentrál, később az állomás feltérképezésébe fog. Végül valami olyasmire bukkan, ami része 
annak a rendkívüli felfedezésnek, mely előtt az emberiség áll… 

 

 
A lökött tesó (2011)                                                                                               DVD 5005   
Rend.: Jesse Peretz 
Szereplők: Paul Rudd, Elizabeth Banks, Zooey Deschanel. Időtartam: 90 perc 
 
Nedből hiányzik a józan ész. Vagy inkább tele van naivitással és optimizmussal, és hisz az 
emberekben, annak ellenére, hogy állandóan bajba kerül emiatt. Boldogan él a biozöldség-
termesztő farmon a hippi barátnőjével, mígnem egy marihuánával kapcsolatos incidens miatt a 
dutyiban köt ki. Mivel szabadulása után nincs hova mennie, a három nővéréhez költözik a családi 
farmra. Liz, Emily és Natalie közös erővel próbálják egyenesbe hozni az életét, miközben rájönnek, 
nem is olyan idióta, mint aminek tartják. 

 

 

 
M.A.S.H. (1970)                                                                                       DVD 658 
Rend.: Robert Altman 
Szereplők: Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerrit. Időtartam: 111 perc 
 
Egy mozgó katonai sebészkórház dolgozói vakmerő és egyben eszelős módon teljesítik 
szolgálatukat a koreai háborúban. Kiválóan értenek hozzá, hogyan lehet elakasztani a 
hadigépezetet és feje tetejére állítani a katonai bürokráciát. Hawkeye Pierce, Trapper John és 
Duke Forrest ugyan nagytudású, a krízishelyzetekben is maximális teljesítményt nyújtó orvosok, de 
ha éppen nem életet mentenek, a Martini-vedelésben és a heccben is verhetetlenek. A bajkeverő 
trió ugratásainak fő célpontja a szépséges Houlihan nővér, és orvos kollégájuk, a vonalas, csak a 
szigorú szabályok szerint élő és tevékenykedő Burns őrmester.  

 

 

 
Macska a forró bádogtetőn (1958) – feliratos                                              DVD 1 
Rend.: Richard Brooks 
Szereplők: Elizabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives. Időtartam: 104 perc 
 
A gazdag ültetvényes hírében álló Big Daddy Pollitt 65. születésnapját ünnepli. Az orvos nem 
sokkal korábban állapította meg a férfiról, hogy rákos. Pollitt két fia, Brick és Gooper családjukkal 
együtt érkeznek felköszönteni apjukat. Gooper látszólag mintafiú: ő és felesége, Mae már számos 
unokával ajándékozták meg az öreget, így titokban arra számítanak, hogy nekik jut majd az 
örökség. Big Daddy kedvence azonban mégis inkább Brick, aki életvitelével éppen ellentéte 
bátyjának: profi focistából nehezen kezelhető alkoholistává vát. Mióta legjobb barátja öngyilkos lett, 
szüntelenül iszik és feleségétől is elhidegült, akiről azt gyanítja, hogy megcsalta őt.  

 

 

 
A macskám, a családom és a fiúk (2008)                                                     DVD 1810    
Rend.: Gurinder Chadha 
Szereplők: Georgia Groome, Alan Davies, Karen Taylor. Időtartam: 96 perc 
 
A majdnem 15 éves Georgia kinézi magának a suli új fiúját Robbie-t, aki nemcsak dögös, de még a 
egy zenekarban is játszik. Sajnos Robbie már jár valakivel, méghozzá Georgia ősellenségével, a 
szőke és tökéletes Lindsay-vel. Jó szándékú, ám a tinikhez alig értő szülei, túlcicomázott 
macskája, és lánybandája, az Ace Gang segítségével Georgia akcióba lendül, hogy szerezzen 
magánnak egy a csókravaló csávót és neki lehessen a világ legjobb születésnapja. 

 
 



 

 
A macskanő (2004)                                                                              DVD 4177    
Rend.: Pitof 
Szereplők: Halle Berry, Benjamin Bratt, Lambert Wilson. Időtartam: 100 perc 

 
A félénk Patience Philipst  elteszik láb alól, amikor véletlenül megtudja, hogy a nagy hatalmú cég, 
a Hedare új, öregedés elleni szere szélhámosság. Titokzatos erők közreműködése folytán 
azonban Patience újra életre kel. A félénk lány mellett egy erővel, gyorsasággal és kifinomult 
érzékekkel megajándékozott nő is megszületik. Életre kel benne a Macskanő, aki nem hajlandó a 
másik szabályai szerint játszani. Egy rendőr, aki Patience csodálója volt, egyre kevésbé tudja 
kivonni magát a bőrruhás macskanő delejes vonzása alól… 

 

 

 
Madarak (1963) – feliratos                                                                          DVD 907    
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy. Időtartam: 114 perc  
 
Mitch Brenner a húgának papagájokat akar venni ajándékba. Az állatkereskedésben 
megismerkedik a gyönyörű, felsőbb körökből származó Melanie-val. Melanie, a véletlen találkozás 
hatására elhatározza, hogy megkeresi a férfit, ezért útnak indul Bodega Bay-be. Amint megérkezik, 
megtámadja őt egy sirály. De ez csak a kezdet. A madarak elözönlik a városkát, és nem kímélnek 
sem gyereket, sem felnőttet. Mitch és Melanie rádöbben, hogy a puszta életben maradásért 
küzdenek egy olyan titokzatos, félelmetes erővel szemben, amilyet még nem látott ember. 

 

 

 
Madárka (1984) – feliratos                                                                          DVD 370 
Rend.: Alan Parker 
Szereplők: Matthew Modine, Nicolas Cage, Karen Young. Időtartam: 115 perc 
 
Madárka becenevét azért kapta, mert világéletében arra vágyott, hogy repülhessen, akár a 
madarak. A vietnámi háború borzalmai hatására végképp álomvilágba húzódik vissza. Úgy dönt 
nem akar többé ember lenni. Álom és valóság, rémálom és még rémesebb valóság képei 
kavarognak benne. Egész nap riadt, kalitkába zárt madárként gubbaszt szobájában és a szabadba 
vágyik. Orvosa már csak abban reménykedik, hogy Madárka gyerekkori barátja, Al  - aki magán 
viseli a háború borzalmait – talán képes lesz közös emlékeiket felidézve visszacsábítani Madárkát 
a valódi világba.  Ez a kitartó, makacs barát nem hagyja, hogy gyermekkori társa örökre magára 
maradjon egy elmegyógyintézet szomorú falai között. 

 

 
Made in Hollywood (2010)                                                                   DVD 3509    
Rend.: Sofia Coppola 
Szereplők: Stephen Dorff, Elle Fanning, Michelle Monaghan. Időtartam: 94 
perc 
 
A színészként dolgozó Johnny Marco a celebek tipikusan féktelen életét éli. A legendás hollywoodi 
Chateau Marmont hotelben él. Partiról partira és fotózásokra jár, de igazából már a naponta 
váltogatott, modelltestű szeretőit is unja. Mesterségesen kreált életének köszönhetően már minden 
kivesztett belőle, aki valaha volt. Lányát azonban anyja egy váratlan fordulattal Johnny-ra bízza. 
De vajon képes beilleszteni egy 11 éves kislány nevelését kicsapongó életébe? Az együtt eltöltött 
idő végül olyan távlatokat nyit Johnny számára, amilyenekről korábban nem is álmodott.   

 

 
Magánbeszélgetés (1974)                                                                                  DVD 4805    
Rend.: Francis Ford Coppola 
Szereplők: Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield. Időtartam: 109 perc 
 
Harry Caul lehallgató-szakember, akinek mindegy, kinek a megbízásából végzi titkos munkáját. Az 
ismeretlen megbízó és a gyanús fizetési körülmények következtében a lehallgatás mestereként 
számon tartott Harry ismét meghallgatja a felvételt, aminek egy részén számtalan visszajátszást és 
finomítást követően kiderül, hogy a két lehallgatott személy egy hamarosan bekövetkező 
gyilkosságról beszél. Harry ekkor egy korábbi eset miatt érzett bűntudatától sújtva, megpróbál 
tenni valamit, hogy megakadályozza a tragédiát. Ezzel olyan lavinát indít el, amely őt is maga alá 
temetheti. 



 

 
Magányos lovas (2013)                                                                        DVD 3868    
Rend.: Gore Verbinski 
Szereplők: Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson. Időtartam: 143 perc 
 
Az izgalmas akcióval és sok humorral fűszerezett kalandfilmben az alkotók modern szemlélettel 
keltik életre a híres maszkos hőst. Tonto, az indián harcos visszaemlékezéseiből tudhatjuk meg, 
hogyan vált John Reid a törvény emberéből az igazság jelképévé. A nézők, mintha nagy 
meglepetések és humoros zsörtölődések elszabadult vonatán ülnének, szemtanúi lehetnek, ahogy 
a két botcsinálta hős megtanul együttműködni a kapzsiság és a korrupció elleni küzdelem során. 

 

 

 
Magassági ámor (2013)                                                                        DVD 3959  
Rend.: David E. Talbert 
Szereplők: Paula Patton, Derek Luke, Taye Diggs. Időtartam: 92 perc 
 
Montana légi utaskísérő. Okos, szexi és elege van a szingliségből. Úgy dönt, hogy még a húga 
esküvője előtt menyasszony lesz, vagy legalábbis levadászik egy komoly férjjelöltet – és erre 
mindössze 30 napja van! Szerencsére kollégái magasröptű tervvel állnak elő. Tudják, hogyan 
lehetne elérni, hogy Montana összes volt pasija – persze teljesen véletlenül – találkozzon a csajjal. 
A tökéletes társ keresése, vagyis a randik sora, fergeteges helyzeteket eredményez. 
 

 

 

 
Magic Mike (2012)                                                                                DVD 4238    
Rend.: Steven Soderbergh 
Szereplők: Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey. Időtartam: 
110 perc 
 
A tehetséges és sármos Mike nappal az Amerikai Álmot hajszolja, éjszakánként pedig… 
varázslatos ember lesz. Egy csak férfiakat felvonultató revü műsor fő attrakciójaként Magic Mike 
lehengerlő mozdulatokkal kápráztatja el a közönséget. Minél jobban elcsavarja a hölgyek fejét, 
azok annál több pénzt hagynak a klubban, és Dallas, a szórakozóhely tulajdonosa ennek csak 
örülni tud. Mike belebotlik egy általa csak Kölyöknek becézett srácba, akit bevezet a tánc, a bulik, a 
csajozás és a laza pénzszerzés világába. Nem kell hozzá sok idő és a klub legújabb alkalmazottja 
saját rajongókra, és újdonsült ellenségekre tesz szert. 

 

 
Magic Mike XXL (2015)                                                                                          DVD 4550    
Rend.: Gregory Jacobs 
Szereplők: Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello. Időtartam: 111 
perc 
 
Három évvel azután, hogy pályája csúcsán Mike úgy döntött, hogy bedobja a törülközőt és nem 
vetkőzik többé, megtudja, hogy Tampa megmaradt királyai is hasonló lépéseket fontolgatnak. De a 
maguk kirobbanó módján egy utolsó, mindent elsöprő fellépés keretében a Myrtle Beachen, 
méghozzá úgy, hogy Magic Mike, a legendás főtáncos is osztozkodik velük a színpadon. Útban a 
végső show felé a srácok beugranak Jacksonville-be és Savannah-ba, hogy régi és új barátokkal 
találkozzanak, betanuljanak egy-két új mozdulatot, és így vagy úgy, de búcsút mondjanak a 
múltnak. 

 

 
Magnólia (1999)                                                                                                         DVD 1854    
Rend.: Paul Thomas Anderson 
Szereplők: Jeremy Blackman, Tom Cruise, Melinda Dillon. Időtartam: 186 perc 
 
Los Angelesben egy napon egy haldokló apa, egy fiatal feleség, egy gondozó, egy híres elveszett 
fiú, egy szerelmes rendőrtiszt, egy csodagyerek, egy volt csodagyerek, egy show-műsorvezető és 
egy elidegenedett lány, mindannyian egy szerteágazó, ám egy szálra felfűzhető történet részesei 
lesznek. A véletlenek egybeesése, a lehetőségek, az emberi reakciók, az elmúlt események, és 
némi isteni beavatkozás hatására, keresztül söpörnek egymás életén egy napon. Néhányan a 
megbocsátást keresik, mások a menekülést. Néhányan az elvesztett kötelékeket próbálják 
megtalálni, megint mások pedig láthatóvá válnak.  

 



 

 
A Magnum ereje (1973)                                                                        DVD 2029  
Rend.: Ted Post 
Szereplők: Clint Eastwood, Hal Holbrook, Mitchell Ryan. Időtartam: 117 perc 
(Piszkos Harry – gyűjtemény; 2.) 
 
A San Francisco-i rendőrség két tagját, a bűnözőkkel szembeni durva bánásmódjáról elhíresült 
Piszkos Harry Callahant és új partnerét egy időre felfüggesztik. Ám azokra a bűnözőkre, akiknek 
sikerül büntetés nélkül megúszni tetteiket, ismeretlen gyilkosok sújtanak le. Carmine Riccát hiába 
vádolták meg gyilkossággal, bizonyítékok hiányában a bíróság felmenti. Egy rendőr leállítja az 
autóját és végez vele. Callahan főnöke parancsai ellenére váratlanul megjelenik a bűntény 
helyszínén és nyomozásba kezd. 

 

 
Maisie tudja (2012)                                                                                                  DVD 4518    
Rend.: Scott McGehee, David Siegel 
Szereplők: Julianne Moore, Alexander Skarsgard, Steve Coogan. Időtartam: 99 
perc 
Maisie 7 év körüli iskolás kislány. Szüleivel, Susanával és Bealelel él New Yorkban. Édesanyja 
rockénekesnő, de sikerei már nem olyanok, mint fénykorában, Beale pedig műkereskedő, 
ingadozó bevétellel. A szülők kapuzárási pánikkal küzdenek, és ezért állandósulnak a 
veszekedések. Végül válásra kerül sor és a gyerek felügyeletéért beindul a harc. Beale új párja és 
az elhelyezés miatt későbbi felesége Margo, aki korábban a kislány dadusa volt. Susanna nehezen 
birkózik meg az új helyzettel, ám gyorsan és titokban hozzámegy egy fiatal bármixerhez, 
Lincolnhoz. Így már ő is megkaphatná Maisie felügyeleti jogát. Maise a két szülő között ingázik, 
tíznaponta máshol lakik. A szülők nem figyelnek rá. 

 

 
Majd elválik (1999)                                                                                DVD 1821  
Rend.: Lynn Hamrick 
Szereplők: Christopher Lambert, David Berry, Jesse Littlejohn. Időtartam: 88 
perc 
 
A történet olyan iskolásokról szól, akiknek a szülei vagy elváltak már, vagy még nem váltak el. Az 
ötödikesek között furcsa rivalizálás alakul ki. Az egyik bandában az elvált szülők gyerekei, a 
másikban azok, akiknek a szülei még nem váltak el. Az elváltak gyerekei persze szeretnék, ha a 
bandájuknak minél több tagja lenne, és ezért természetesen mindent meg is tesznek.  

 

 

 
Majdnem híres (2000)                                                                      DVD 805/1-2    
Rend.: Cameron Crowe 
Szereplők: Billy Crudup, Frances McDormand, Kate Hudson. Időtartam: 118 
perc 

 
A hetvenes években egy 15 éves rockrajongó srácot – aki egy helyi zenei újság számára írogat – 
telefonon felkéri a nagytekintélyű Rolling Stone magazin, hogy csatlakozzon a Stillwater 
együtteshez, és írja meg a koncertturné részleteit. Ő tehát egy időre eltűnik édesanyja féltő szeme 
elől, és fejest ugrik a nagybetűs életbe. Ettől kezdve csak az utazás, a koncertek és az együttes 
mellől elmaradhatatlan rajongó lányok érdeklik. Figyel, csodálkozik és tanul. Meg nagyon élvezi az 
egészet. Meg nagyon szerelmes lesz az egyik lányba, a szólógitáros barátnőjébe. 

 

 
A majmok bolygója (1968)                                                                                   DVD 5607    
Rend.: Franklin J. Schaffner 
Szereplők: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter. Időtartam: 108 perc 
 
Rémálom vagy valóság? Taylor űrhajósnak ezzel a szörnyű kérdéssel kell megbirkóznia, amikor 
egy időviharba kerülve egy ismeretlen bolygóra zuhan, és foglyul ejti egy gorilla-osztag. Ezen a 
bolygón felfordult a világ, a majom az uralkodó faj, az emberek pedig, mint az állatok, ketrecekben 
élnek. Amikor a Csillagszeműre keresztelt Taylorról kiderül, hogy beszéli a nyelvüket, két tudós 
csimpánz nyíltan szembeszegül a bigott vezetéssel és segít az űrhajósnak a menekülésben.  
 

 



 

 
A majmok bolygója [1.] : lázadás (2011)                                                       DVD 5757    
Rend.: Rupert Wyatt 
Szereplők: James Franco, Freida Pinto, John Lithgow. Időtartam: 101 perc 
 
Az emberiség egyik legnagyszerűbb felfedezése soha nem látott veszélyt hoz magával. Egy 
kutatóorvos kísérletei fantasztikus eredményt hoznak: az új szert csimpánzokon kísérletezi ki. 
Munka közben Cézár, az egyik majom elképesztő intelligenciára tesz szert, az agya még az 
emberét is túlszárnyalja. A kísérlet előre nem látott mellékhatásaként azonban elszabadul egy 
vírus, ami a kihalás szélére sodorja az emberiséget. Véres küzdelem veszi kezdetét: el kell dőlnie 
annak, hogy melyik a bolygón az uralkodó faj. 

 

 

 
A majmok bolygója [2.] : forradalom (2014)                                              DVD 4279    
Rend.: Matt Reeves 
Szereplők: Gary Oldman, Andy Serkis, Jason Clarke. Időtartam: 125 perc 
 
2026-ra az emberiség egy halálos vírus miatt a kihalás szélére sodródik. Egy maroknyi túlélő a 
San Franciscót övező erdőkben jól szervezett, különlegesen intelligens majmok közösségére 
bukkan. A két, immár egyenrangú faj megpróbál békében élni, ám a bizalmatlanság erősebb náluk. 
Totális háború kezdődik. 
 

 

 

 
A majmok bolygója [3.] : háború (2017)                                                        DVD 5321   
Rend.: Matt Reeves 
Szereplők: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn. Időtartam: 134 perc 
 
A majmok bolygója trilógia lélegzetelállítóan izgalmas záró darabjában Caesart és harcedzett, 
intelligens emberszabásúakból álló közösségét megtámadja egy csapat katona, akiket a 
könyörtelen Ezredes vezet. Caesar olyan fájdalmas veszteségeket szenved, amelyek bosszúért 
kiáltanak. A majmok és az emberek utolsó összecsapása dönti el, ki uralja majd a bolygót. 

 
 

 

 
A máltai sólyom (1941)  - feliratos                                                                                DVD 3 
Rend.: John Huston 
Szereplők: Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys George. Időtartam: 97 perc 
 
Vajon ki gyilkolta meg Miles Archer-t? Senki nem sejti. Archer társa, Sam Spade magánnyomozó 
azonban tudja, hogy barátja egy értéktelennek tűnő szobor eltűnése ügyében nyomozott. 
Miközben Sam a gyilkost keresi menekülnie kell mert a hatóságok őt gyanusítják társa 
meggyilkolásával. Váratlanul tűnik fel a színen egy világutazó, aki megbízza Samet egy 
felbecsülhetetlen értékű ősi ereklye, a máltai sólyom felkutatásával. Sam nem az egyetlen, aki a 
szobor után nyomoz. Mindenki, akinek a kincsre fáj a foga, akár ölni is képes lenne érte.  

 

 

 
Mama kicsi fia (2007)                                                                           DVD 3468     
Rend.: Tim Hamilton 
Szereplők: Jon Heder, Diane Keaton, Jeff Daniels. Időtartam: 90 perc 

 
Jeffrey otthonülő srác. Ez nem volna különös, ha az otthonlevés nem azt jelentené számára, hogy 
– 29-évesen – tapodtat sem tágít anyja szoknyája mellől. A magányos Jan  nem bánja a fiúi 
ragaszkodást, örömmel gondoskodik a túlkoros kamaszról. Ám egy nap Mert  személyében belép 
életébe a nagy Ő. Jeffrey elképedve figyeli anyja és a sármos Mert bimbózó szerelmét. Tudja, ha 
most nem lép akcióba, menthetetlenül elveszíti otthoni kiváltságait. Sőt hovatovább fel kell nőnie! 
Ezt senki se kívánhatja. 
 



 

 
Mami (2019)                                                                                                                DVD 5861    
Rend.: Tate Taylor 
Szereplők: Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers. Időtartam: 95 perc 
 
Sue Ann magányosan éldegél egy csendes ohiói városkában. Egy nap a kiskorú Maggie megkéri, 
hogy vegyen piát neki és pár barátjának. A nő felajánlja a tinédzsereknek, hogy a háza pincéjében 
lógva bulizzanak, hogy ne kelljen ittasan vezetniük. Ám néhány szabályt amit be kell tartaniuk: 
Egyiküknek mindig józannak kell maradni. Tilos káromkodniuk. És tilos felmenniük az emeletre. És 
úgy kell szólítaniuk, hogy „Mami.” Ám ahogy Mami vendégszeretete fokozatosan megszállottságba 
csúszik át, a tinik azon kapják magukat, hogy az ideális partikörülményekből kész rémálom, a 
város legjobb helyéből pedig a világ legpokolibb helye lett. 

 

 
Manglehorn : az elveszett szerelem (2014)                                      DVD 4699  
Rend.: David Gordon Green 
Szereplők: Al Pacino, Holly Hunter, Harmony Korine. Időtartam: 95 perc 
 
Manglehorn – a különc kisvárosi lakatos  - nem tudja feldolgozni, hogy elveszítette élete szerelmét. 
Emlékeiben elmerülve a napi rutinnak él, közelebb érzi magát a macskájához, mint az 
emberekhez. Egy szép napon megismerkedik az örök optimista, csinos pénztáros hölggyel, 
Dawnnal. A férfi megpróbálja helyes útra terelni életét az új barát segítségével. 
 

 

 

 
Manhattan (1979)                                                                                    DVD 183 
Rend.: Woody Allen   
Szereplők: Woody Allen, Diane Keaton, Meryl Streep. Időtartam: 96 perc 
 
A film az emberi kapcsolatok mozgatórugóit keresi, miközben megalkotja a New York-i városrész 
filmes himnuszát. A történet főhőse Isaac, aki egy fájdalmas válás után úgy dönt, otthagyja jól 
jövedelmező tévés forgatókönyvírói munkáját és megvalósítja régi álmát: ír egy komoly könyvet. A 
könyv első fejezetében szeretett lakhelyérõl, Manhattanrõl vallana, de az első bekezdésnél tovább 
soha nem jut. Körülbelül ugyanígy akad el folyton szerelmi élete is. Mindig csak az első bekezdésig 
jut, ahol megakad, megakasztják, vagy válságba kerül, és újra kell kezdenie mindent elölről. 

 

 
Már megint te?! (2010)                                                                         DVD 3250    
Rend.: Andy Fickman 
Szereplők: Kristen Bell, Sigourney Weaver, Janie Lee Curtis. Időtartam: 101 
perc 
 
Marni számára kész rémálom volt a gimnázium, és a bátyja esküvője ennek pontos folytatása. 
Sulibeli régi riválisa ugyanis a bátyó menyasszonyként tér vissza, hogy tovább keserítse az életét. 
És ha mindez nem lenne elég, Marni anyja is találkozik saját egykori iskolai ellenségével.  

 

 

 
Margot az esküvőn (2007)                                                                   DVD 1349    
Rend.: Noah Baumbach 
Szereplők: Nicole Kidman, Jack Black, Jennifer Jeson Leigh. Időtartam: 89 
perc 
 
Margot Zeller, az éles-elméjű, felvágott nyelvű író, aki soha nem rejti véka alá a véleményét, éppen 
ezért mindenhol felfordulást okoz, ahol csak megjelenik. Most éppen régóta nem látott húgának 
esküvőjére utazik. Fiával Claude-dal hurrikánként söpör végig a kézfogó helyszínén. Abban a 
pillanatban, hogy megismeri húga választottját – a munkanélküli művészt, Malcolm-t – azonnal 
kétségei támadnak a tervezett esküvővel kapcsolatban. Sőt igyekszik mindenkit elbizonytalanítani 
az esküvővel kapcsolatban. A szertartás közeledtével aztán gyülekezni kezdenek a viharfelhők. 



 

 
Marley meg én (2008)                                                                      DVD 1979, DVD 4863   
Rend.: David Frankel 
Szereplők: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane. Időtartam: 111 perc 
 
John és Jenny épp elkezdik közös életüket. És érkezik az első kis jövevény… egy labrador kölyök. 
Marley imádnivaló és tökéletesen nevelhetetlen: a nyomában rendetlenség, káosz és botrány jár. 
Meg vidámság. Gazdái élete nem könnyű, de változatos: szeretik egymást, veszekszenek, 
gyerekeik születnek, új házba költöznek… de Marley állandó: a világ legrosszabb kutyája az igazi 
biztos pont az életükben. 

 

 
Marmaduke. A kutyakomédia (2010)                                                  DVD 3136       
Rend.: Tom Dey 
Szereplők: Lee Pace, Judy Greer, William H. Macy. Időtartam: 84 perc 
 
A család kicsi kutyája hatalmasra nőtt, mindenkinél erősebb és a legtöbbeknél makacsabb lett. 
Marmaduke, a játékos kedvű dán dog nyomát romok és káosz jelzi, meg sok nevetés.  Amikor 
gazdái, Winslow-ék úgy döntenek, hogy Kaliforniába költöznek, Marmaduke elhatározza, hogy ő is 
új életet kezd: az új szomszédságban eljátssza a született falkavezért, csak hogy elnyerhesse a 
gyönyörű afgán agár, Jezebel szívét. De hősünk igazából nem harcra termett. Beletelik kis időbe, 
és sok őrült, izgalmas kalandba, míg rájön, hogy akár cicaszívvel is nagykutya lehet bárki, a 
lényeg, hogy vállalja önmagát.   

 

 
Marshall - állj ki az igazságért (2017)                                                             DVD 5435    
Rend.: Reginald Hudlin 
Szereplők: Chadwick Boseman, Josh Gad, Kate Hudson. Időtartam: 114 perc 
 
A II. világháború megrendítő eseményei után járunk, a csőd szélén álló afro-amerikai polgárjogi 
szervezet, az NAACP Thurgood Marshallt küldi el a konzervatív Connecticutba, hogy megvédjen 
egy fekete bőrű sofőrt gazdag munkaadójával szemben. A nagy sajtóérdeklődésre számot tartó 
perben a vád: szexuális zaklatás és gyilkossági kísérlet. Marshall egy fiatal zsidó ügyvéddel, 
Samuel Friedmannel karöltve próbálja meg feltárni az igazságot egy félelemmel és előítéletekkel 
teli környezetben. A Marshall – Állj ki az igazságért felemelő igaz történet egy mérföldkőnek 
számító tárgyalásról, ami hozzájárult ahhoz, hogy Thurgood Marshall legyen az első afro-amerikai, 
akit a Legfelsőbb Bíróság tagjává választottak. 

 

 
Marston professzor és a két wonder woman (2017)                          DVD 5450    
Rend.: Angela Robinson 
Szereplők: Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote. Időtartam: 104 perc 
 
Dr. William Moulton Marstont, a Harvard Pszichológia Karának professzorát kortársai erősen 
kritizálták, amiért képregénye főszereplőjének egy feminista szuperhőst tett meg. Valójában 
azonban magánélete volt az, amelynél provokatívabb kalandot sosem vetett papírra: az író és 
felesége, Elizabeth együtt élt Marston egykori diákjával, Olive-val, aki mindkettőjük szeretője volt. 
A Marston professzor és a két Wonder Woman egy elképesztő igaz történet a világ egyik 
legismertebb szuperhősének létrejöttéről és megalkotójának titkos életéről, amelyet igyekezett 
elrejteni a rajongók elől. 

 

 

 
Martha Marcy May Marlene (2011)                                                      DVD 3549    
Rend.: Sean Durkin 
Szereplők: Elizabeth Olsen, John Hawkes, Brady Corbet. Időtartam: 98 perc 
 
Marthának sikerül megszöknie egy szektából, pedig a csoport ellenállhatatlan vonzerejű vezetője 
mindenen és mindenkin rajta tartja a szemét. A lány visszatér a családjához, normális életre 
vágyik, ám a múlt árnyai utolérik. Fel-feltörő, megrázó emlékei összezavarják: úgy érzi, figyelik, 
üldözik. Már sehol nem érzi magát biztonságban, és fokozatosan elhalványul előtte a határvonal, 
amely a valóságot elválasztja a látomásoktól. 

 



 

 
Marvel kapitány (2019)                                                                  DVD 5790, DVD 5791    
Rend.: Anna Boden, Ryan Fleck 
Szereplők: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn. Időtartam: 119 
perc 
 
Az 1990-es években Carol Danvers az amerikai légierő egykori pilótája a Csillagosztag nevű Kree 
katonai elit alakulathoz csatlakozik. Később véletlenül visszakerül a Földre, hogy választ találjon a 
saját múltjával és személyével kapcsolatos kérdéseire. Mikor egy két idegen faj közötti galaktikus 
háború eléri a Földet, Danvers néhány szövetségessel együtt az események forgatagában találja 
magát, s hamarosan a világegyetem egyik legerősebb hősévé válik. Carol megismerkedik az ifjú 
Nick Fury-val, és részben ez a találkozás vezet ahhoz, hogy a nő sorsát betestesítve Bosszúállóvá 
váljon. 

 

 
Marvin szobája (1996)                                                                                            DVD 5609    
Rend.: Jerry Zaks 
Szereplők: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Diane Keaton. Időtartam: 92 perc 
 
Közel húsz év telt el azóta, hogy a két nővér, Lee és Bessie útjai elváltak. Lee Ohióba költözött, 
hogy saját életét élje, Bessie pedig otthon maradt, hogy gondját viselje agyvérzése óta ágyhoz 
kötött apjának, Marvinnak és különc nagynénjének Ruth-nak.  Ám egy orvosi vizsgálat nyomán 
kiderül, hogy Bessie leukémiás, és túlélése attól függ, hogy talál-e olyan rokont, akinek csontvelője 
megegyezik az övével. Testvére segélyhívására – Lee visszatér, de magával hozza a kissé zavart 
tinédzserkorú fiát, Hanket, és innentől kezdve feje tetejére áll az egész ház. A nővérek találkozása 
erőteljes érzelmek kirobbanásához és megható felfedezésekhez vezet. 

 

 

 
Mary Poppins (1964)                                                   DVD 502/1-2, DVD 5721    
Rend.: Robert Stevenson 
Szereplők: Julie Andrews, Dick van Dyke, David Tomlinson. Időtartam: 133 
perc (Walt Disney klasszikus)  
 
A Banks-család feje, Mr. Banks élete a munka: nagyon fontos beosztásban dolgozik egy nagyon 
komoly bankban. Gyermekeire szinte alig jut ideje, pedig a két rosszaság igazán mindent elkövet, 
hogy apukájuk figyelmét magukra irányítsák. Csínytevéseik eredményeként egy nevelőnő sem bírja 
tovább néhány napnál. A kölykök tudják, milyen nevelőnőre vágynak: olyanra, aki kedves, vidám, 
és akinek szabadon szárnyal a fantáziája. Mary Poppins a keleti széllel érkezett hatalmas 
ernyőjével, a magasból száll alá, és egy csapásra belopja magát a Banks gyerekek szívébe. 

 

 
Mary Poppins visszatér (2018)                                                  DVD 5745, DVD 5746 
Rend.: Rob Marshall 
Szereplők: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw. Időtartam: 125 
perc 
 
A felesége halála után magára marad három gyerekével Michael Banks. A huga segít neki a kicsik 
nevelésésben. A család helyzetét nehezíti, hogy eladósodtak, és a bank el akarja venni az 
otthonukat. A legjobbkor érkezik a keleti széllel Mary Poppins, a nevelőnő, aki  segít a Banks 
családnak felidézni, milyen örömökkel is jár ismét gyereknek lenni. Barátjával, Jackkel, a 
lámpagyújtogatóval közösen boldogsággal és mókával töltik meg London utcáit, és bebizonyítják, 
hogy egy kis fantáziával bármi lehetséges...még a lehetetlen is! 

 

 
A másik asszony (1995)                                                                                       DVD 5553    
Rend.: Gabrielle Beaumont 
Szereplők: Jill Eikenberry, Laura Leighton, Rosemary Forsyth. Időtartam: 90 
perc (Családi filmtár) 
A szeretet és az összefogás erejéről szól ez a családi történet. A főhőse egy középkorú asszony, 
Tessa, aki már rég elvált férjétől, Michaeltől, azonban még mindig haraggal gondol rá, ahogy a férfi 
új feleségére, Carolynra is, ezért a Michaellal közös két gyermekét a nő ellen hangolja. Egy nap 
azonban Tessa megtudja, hogy gyógyíthatatlan beteg. Elhatározza, hogy még egyszer utoljára 
meglátogatja édesapját a farmján, ahol tizennyolc éves korában járt utoljára. A hosszú útra 
magával viszi a két kamaszt, egy hirtelen ötlettől vezérelve pedig elhívja Carolynt is. A két nő tűz 
és víz, ám ennek ellenére el kell fogadniuk egymást, hiszen hamarosan Carolyn nyakába fog 
szakadni az anyaság minden gondja és öröme. 



 

 
A másik csaj (2013)                                                                                               DVD 4043    
Rend.: Jenée LaMarque 
Szereplők: Zoe Kazan, Jake Johnson, Ron Livingston. Időtartam: 91 perc 

 
Laurel mindig is fura bogár volt: csúnyácska és otthonülô. Az ikertestvére, Audrey viszont 
semmiben sem hasonlít rá: ô beköltözött a nagyvárosba, és karriert csinált. De beüt a tragédia, és 
Laurelt összetévesztik a nôvérével. A lány úgy dönt, hogy nem ellenkezik a sorssal: a testvére 
bôrébe bújik, és ô lesz csinos meg népszerû. Lassacskán belejön a játékba, és felfedezi, hogy 
tudja mindazt, amit a nôvére tudott. Egyre több a rajongója, a barátja és a pénze, sôt, talán a 
szerelemre is rátalál. 

 

 

 
A másik férfi (2008)                                                                              DVD 2262    
Rend.: Richard Eyre 
Szereplők: Antonio Banderas, Liam Neeson, Laura Linney. Időtartam: 84 perc 

 
Peter és Lisa régóta házasok. Amikor egyik este, vacsora közben az asszony arról kérdezi férjét, 
hogy nem gondolt-e már arra, hogy lefeküdjön mással, Peter őszintén nemmel felel, szinte 
elviccelve a kérdést. Hónapokkal később, immár egyedül élve azonban a férfi rádöbben: felesége 
megcsalta őt. Peter ezután megszállottan kezd kutatni a titokzatos szerető után, hogy 
szembenézhessen vele, de rá kell jönnie, hogy a bosszú helyett csak a múlt lezárása és a 
megbékélés hozhat megnyugvást számára. 

 

 

 
A másik nő (2009)                                                                               DVD 3482   
Rend.: Don Roos 
Szereplők: Natalie Portman, Scott Cohen, Charlie Tahan. Időtartam: 98 perc 
 
A Harvard jogi karának elvégzése után Emilia egy New York-i irodánál kezd dolgozni, és 
hamarosan összeházasodik főnökével, a nagymenő ügyvéd Jackkel. Boldogságuk azonban 
hirtelen véget ér, amikor elveszítik újszülött lányukat. Gyászában Emilia nehezen találja a hangot 
Jack előző házasságban született fiával, a csodabogár Williammel, feszült a viszonya hűtlen 
apjával, és ott van Jack féltékeny és dühös exfelesége, Carolyn is állandó közbeavatkozásaival. 
Vajon van-e kiút ebből a reménytelen helyzetből, képes-e Emilia újra megtalálni magában a 
szeretetet, sikerülhet-e igazi családot építenie a romokon?  

 

 

 
Másnaposok (2009)                                                           DVD 2394, DVD 4864    
Rend.: Todd Phillips 
Szereplők: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis. Időtartam: 95 perc 

 
Emlékezetes las vegas-i legénybúcsúnak indult. Csak éppen senki nem emlékszik, vajon mitől áll 
minden a feje tetejére. Kié a csecsemő a Caesars Palace lakosztályának szekrényében? Hogy 
került a tigris a fürdőszobába? A havernak miért hiányzik egy foga? É a legfontosabb: hol a 
vőlegény? De részeg dorbézolásuk semmi ahhoz az őrülethez képest, amit józanul követnek el, 
hogy egyenként összerakják az előző éjszaka elemeit. Mire kezdődik az esküvő, elő kell keríteniük 
a köddé vált vőlegényt! 

 

 

 
Másnaposok 2. (2011)                                                                      DVD 3456, DVD 4865    
Rend.: Todd Phillips 
Szereplők: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis. Időtartam: 98 perc 
 
Négy jó barát csapott egy eszelős bulit, másnapra totális rövidzárlatra ébredt, és fejfájósan 
próbálta kideríteni, mi történhetett vele az előző éjjel. Ezúttal Stu mondja ki a boldogító igent, 
méghozzá Thaiföldön. A szesztestvérek természetesen így sem maradnak ki a mulatságból, de 
csalódottan kell tapasztalniuk, hogy Stu – tanulva az eddigiekből – óvatos kerti partit tervez a 
hepajozás helyett. Ám még a legtávolabbi földrészeken is igaz a régi mondás: ember tervez és 
aztán mások végeznek vele. Las Vegas semmi ahhoz képest, ami Bangkokban történhet. A 
haverok újabb agyatlan kalandok során mennek keresztül – hiszen lételemük a botrány, a káosz és 
pár doboz fejfájás elleni gyógyszer.   



 

 
Másnaposok 3. (2013)                                                        DVD 3807, DVD 4866  
Rend.: T. Phillips 
Szereplők: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis. Időtartam: 96 perc 
 
Két év telt el Bangkok óta. A két lábon járó katasztrófa, Leslie Chow feltehetően egy thai börtönben 
ül, míg Phil, Stu és Doug végre békésen eseménytelen életet élnek – ám miután legjobb barátjuk, 
Alan leáll a gyógyszereivel, vállalhatatlan viselkedésével zűrös helyzetek lavináját indítja el. Todd 
Phillips rendező a végére tartogatta a legjavát a Farkasfalka akciódús kalandjával, amely a 
páratlanul sikeres trilógia méltó befejezése. 

 

 

 
Másnaposok szerencséje (2013)                                                       DVD 4239    
Rend.: Steven Brill 
Szereplők: Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs. Időtartam: 92 
perc 
 
Meghan a csinos és munkamániás riporter egy váratlanul jól végződött buli után Los Angeles egyik 
lepukkant külvárosi negyedében találja magát telefon, személyi, autó és pénz nélkül. Legnagyobb 
álma, hogy hírbemondó lehessen, és csak pár órája van a tegnapi partirucijában eltipegni a züllött 
városrészen át élete legfontosabb meghallgatására, amihez természetesen minden 
szembejövőnek lesz egy-két szava. 
 

 

 

 
Második esély (1991)                                                                            DVD 1999  
Rend.: Charles Jarrot 
Szereplők: Cheryl Ladd, Michael Nouri, Christopher gartin. Időtartam: 92 perc 
 
Melanie egy vezető TV csatorna riportere és ikerlányaival él New York-ban. Peter egy jóképű, 
három gyerekes elvált szívsebész, aki egy Los Angeles-i kórházban dolgozik. Egy végzetes 
találkozásból azonnal románc szövődik, majd házasság is, mely drasztikus változásokat hoz a 
szerelmesek életébe. Eltérő ívű karrierjük semmi ahhoz az érzelmi viharhoz képest, ami akkor 
robban ki, amikor öt gyermeküknek ugyanazon az otthonon kell osztozniuk, és ahol bizony a 
megszokottól merőben eltérőek a házi szabályok. Melanie számára a család idillt megkeserítő 
gondok sajnos már többnek bizonyulnak annál, mint amivel meg tud birkózni. 

 

 
A maszk (1994)                                                                                    DVD 3483    
Rend.: Charles Russell 
Szereplők: Jim Carrey, Peter Riegert, Cameron Diaz. Időtartam: 97 perc 

 
Stanley Ipkissnek, a szerencsétlen és kétbalkezes banki alkalmazottnak egy rejtélyes ősi maszk 
teljesen megváltoztatja az életét. Ha arcára húzza, mindenre képes, amiről addig csak álmodni 
mert: szellemes, szórakoztató, megállíthatatlan. Most aztán új barátnőjével, Tinával és hűséges 
terrierjével, Milóval zöld tornádóként forgatja fel egész Edge Cityt. 

 

 

 
Matilda, a kiskorú boszorkány (1996)                                                             DVD 5631    
Rend.: Danny DeVito 
Szereplők: Danny DeVito, Rhea Perlman, Mara Wilson. Időtartam: 94 perc 
 
Matilda nem átlagos kislány, éppen emiatt számos nehézséggel kell megküzdenie, hisz vannak, 
akik nem borzasztóan okosnak, hanem flúgosnak tartják. Anyja és szélhámos, használt autókkal 
kereskedő apja sem veszik észre, milyen különleges lányuk van, ezért ahelyett, hogy érdeklődve 
támogatnák, nevelőintézetbe küldik. Itt Matilda végre találkozik valakivel, aki megérti. Új tanárnője 
felismeri a lány képességeit. De korántsem az összeset. 

 



 

 
Mátrix (1999)                                                                                                              DVD 4180    
Rend.: Andy Wachowski, Larry Wachowski 
Szereplők: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss. Időtartam: 
131 perc 
Két valóság létezik. Az egyik mindennapi életünk – a másik az, ami mögötte van. Az egyik álom. A másik 
a mátrix. Neo kétségbeesetten kutatja az igazságot a mátrixról. Erről a titokzatos és ismeretlen valamiről, 
amiről csak mendemondákból hallott – de biztos benne, hogy ez az elképzelhetetlen dolog rosszindulatú, 
és titokban irányítja az életét. Neo úgy véli, Morpheus, ez a legendák övezte férfi, akit a világ 
legveszélyesebb emberének tartanak, megmutatja neki az igazságot. Egy éjszaka Neo találkozik egy 
gyönyörű ismeretlennel, Trinityvel, aki elvezeti őt egy másik világba, ahol Neo találkozik Morpheusszal és 
személyesen megtapasztalja az igazságot a mátrixról. Neo, Morpheus és Trinity élethalálharcot folytat a 
mátrix gonosz és szinte legyőzhetetlen őrei ellen, hogy választ találjanak kérdéseikre, ráeszméljenek 
valódi erejükre, és megismerjék sorsukat. 

 

 
Mátrix [2.] Újratöltve (2003)                                                                 DVD 4178    
Rend.: Andy Wachowski, Larry Wachowski 
Szereplők: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss. Időtartam: 
133 perc 
 
Neo elhatározza, hogy a benne rejlő erőket még jobban uralma alá hajtja. A gépek hadserege 
támadást indít Zion városa ellen. Órák kérdése csupán, hogy a Föld utolsó ember uralta területét is 
elfoglalják az emberiség elpusztítására beprogramozott gépek. Morpheusnak azonban sikerül 
felráznia Zion polgárait. Neo és Trinity úgy döntenek, visszatérnek a Mátrixba, hogy különleges 
képességeiket és fegyvereiket latba vetve szembeszálljanak a zsarnoksággal. Csakhogy a 
Mátrixban hatalmas erők szegülnek ellenük. 

 

 

 
Mátrix [3.] Forradalmak (2003)                                                          DVD 4179    
Rend.: Andy Wachowski, Larry Wachowski 
Szereplők: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss. Időtartam: 
124 perc 
 
Neo. Trinityy. Morpheus. Hőseink és a többi lázadó sorsa egy hajszálon függ. Vajon mind egy 
szálig elpusztulnak, vagy győzelmet aratnak a Gépek ellen folytatott elkeseredett küzdelemben? 
Neo olyan helyre merészkedik, ahol ember még nem járt elötte – a gépek városába, ahol vár rá a 
mindent eldöntő összecsapás Smith ügynökkel, a megállítahatatlanul terjeszkedő 
lázadóprogrammal. 

 

 

 
Maverick. Halálos póker (1994)                                                            DVD 788    
Rend.: Richard Donner 
Szereplők: Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner. Időtartam: 117 perc (Kerülj szinkronba!) 

 
Bret Mavericknek, a jóképű csirkefogónak még 3000 dollárja hiányzik ahhoz, hogy benevezhessen 
álmai pókerversenyére, amely napokon belül kezdődik. A hiányzó összeget kártyanyereményekből 
és kintlévőségeinek erőszakos behajtásával próbálja megszerezni. A cél érdekében még a lopástól 
sem riad vissza. Akciói során nemcsak ellenlábasra, hanem partnerre is talál a csinos Annabelle 
Bransford  személyében. 

 

 

 
Mavericks – ahol a hullámok születnek (2012)                                  DVD 3655    
Rend.: Cutris Hanson, Michael Apted 
Szereplők: Gerard Butler, Jonny Weston, Elisabeth Shue. Időtartam: 116 perc 
 
Egy hihetetlen igaz történet Jay Moriarityról, a valódi szörf- fenoménról. Mikor az ifjú Jay felfedezi, 
hogy a mitikus Mavericks, a Föld egyik legnagyobb hulláma csak pár mérföldnyire van Santa Cruz-
i otthonától, Frosty Hessonhoz, a helyi szörfös legendához fordul, hogy készítse fel őt a hullám 
meglovaglására. Ahogy Jay és Frosty nekifog, hogy végrehajtsák a lehetetlent, olyan barátság 
alakul ki közöttük, mely nem csak mindkettőjük életét befolyásolja, de ezáltal a Mavericks 
megszelídítése is egyre inkább többről kezd szólni a szörfözésnél. 

 



 

 
Mázli a csodakutya (2014)                                                                                   DVD 4306   
Rend.: Nick Moore 
Szereplők: Jessica Hynes, John Sessions, David Walliams. Időtartam: 85 perc 
 
Mázli megszökik gazdájától, és inkább szabadon, az utcán tengeti mindennapjait, egészen addig, 
míg bele nem botlik egy kedves családba, akik örömmel befogadják a kóbor kutyust. Molly, 
George, Tommy és Gail épp költöznek, egy csendes, nyugodt kis faluba teszik át székhelyüket. 
Ahogy megérkeznek, az új családtag azonnal akcióba lép, hogy megakadályozza a házi úr, Mr. 
Thorne gonosz tervét. 

 

 


