
Kölcsönözhető DVD-k 
 a Berzsenyi Dániel Könyvtárban 

 
Játékfilmek 
Amerikai filmek Ni-Sr 
 

 

 
Nim szigete (2008)                                                                                                    DVD 1763   
Rend.: Jennifer Flackett, Mark Levin 
Szereplők: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler. Időtartam: 92 perc 
 
Nim, a bátor kislány egy trópusi szigeten él édesapjával, és legjobb barátaival: Silkie-vel, a fókával, 
Freddel, a kerge iguanával és Galileóval, a vakmerő pelikánnal. Nim vad és izgalmas kalandjait az 
ókori legendák, valamint a világtól elvonultan élő írónő, Alexandra Rover könyvei inspirálják. 
Amikor édesapja odavész a tengeren, és a paradicsomi szigetet is a pusztulás fenyegeti, Nim 
kedvenc könyveinek hőséhez, Alex Roverhez fordul segítségért. 

 

 
Nincs bocsánat (1992)                                                                         DVD 2047   
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman. Időtartam: 125 
perc  
 
William Munny törvényen kívüli bérgyilkos volt, de tizenegy éve szögre akasztotta fegyverét, és 
hátat fordított előző életének. Most azonban Schofield kölyök, a fejvadász, lovagias ügy 
megoldásához kéri a hajdani villámkezű segítségét. Két cowboyt kell eltenni láb alól, akik a közeli 
Big Whiskeyben összevagdalták egy prostituált arcát. A seriff  néhány lóért futni hagyta a 
tetteseket. Munny tizenegy év után felcsatolja pisztolytáskáját, és elindul, hogy hosszas 
hányattatás után nemcsak a cowboyokon, de a saját hatalmába beleőrült, kegyetlen seriffen is 
elégtételt vegyen. 

 

 
Noé (2014)                                                                                            DVD 4126    
Rend.:  Darren Aronofsky 
Szereplők: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone. Időtartam: 132 
perc 
 
Bátorságról, önfeláldozásról és reményről mesél Darren Aronofsky, amikor a közönség elé tárja 
személyes vízióját Noéról. Az Oscar-díjas Russell Crowe alakítja Noét, azt az embert, akit Isten 
nagy feladatra választott ki, mielőtt vízözön pusztította volna el a világot. A film lenyűgöző vizuális 
kalandra hív, miközben olyan örök témákat boncolgat, mint jó és rossz küzdelme, pusztítás és 
kegyelem, remény, család és új esélyek lehetősége. 

 

 

 
Noel. A szerelem a legnagyobb ajándék (2004)                                 DVD 764   
Rend.: Chazz Palminteri 
Szereplők: Penélope Cruz, Susan Sarandon, Paul Walker. Időtartam: 96 perc 
 
Karácsony. A szeretet ünnepe. Még egy olyan nagyvárosban is, mint New York, ilyenkor mindenki 
megpróbál jobban odafigyelni azokra, akiket év közben megbántott vagy elhanyagolt. Rose 
kórházban lévő anyjának szeretné elmondani még egyszer, hogy szereti, de az Alzheimer-kórban 
szenvedő asszony már meg sem ismeri lányát. Mike, a fiatal rendőr örökös féltékenységével 
kergeti őrületbe menyasszonyát, a gyönyörű Ninát, de rá kell jönniük, hogy egymás nélkül nem 
tudnak élni. Artie, a pincér pedig néhai feleségének reinkarnációját keresi, de olyan valakiben 
találja meg, akire a legkevésbé gondolt volna. Különböző emberek, különböző problémákkal. 
Karácsony estéjén azonban sorsuk mégis összefonódik. 



 

 
North - világgá mentem (1994)                                                              DVD 789    
Rend.: Rob Reiner 
Szereplők: Elijah Wood, Bruce Willis, John Lowitz. Időtartam: 87 perc 
 
A 11 éves North olyan gyerek, amilyenre a legtöbb szülő vágyik: okos, jól nevelt, jól tanul és még 
kiváló sportoló is. North-nak csak egy baja van, hogy túl elfoglalt szülei sokkal többet törődnek 
saját karrierjükkel, mint vele. Ezért miután hosszasan megvitatja a dolgot saját lelkiismeretével, 
North úgy dönt, hogy elválik szüleitől. Ügyvédet fogad, bíróságra megy, ahol a megértő bíró 
szabadnak nyilvánítja a kisfiút és két hónapot ad, hogy új, jobb szülőket találjon magának. A 
keresés során North és őrangyala bejárja az egész világot, hogy végül ott bukkanjanak rá az 
ideális szülőkre, ahol a legkevésbé számítottak rá. 

 

 
November Man (2014)                                                                                           DVD 4345    
Rend.: Roger Donaldson 
Szereplők: Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko. Időtartam: 108 perc 
 
Peter Devereaux-t, a rendkívül veszélyes ex-CIA ügynököt egykor a legjobb kémek között tartották 
számon. Akik ismerték, csak úgy nevezték, November Man: ahol feltűnt a vérprofi CIA-s 
mérhetetlen pusztítást hagyott maga mögött. És most újra vissza kell szállnia a játszmába: 
védelmére kel egy szemtanúnak, Alice Fournier-nak, akit az ügynökség kész megölni, nehogy fény 
derüljön egy évtizede őrzött titkos összeesküvésre. Peter maga is célponttá válik. Egykori barátját, 
legtehetségesebb tanítványát, David Masont küldik a nyomába, hogy végleg kiiktassa őt. A 
macska-egér játszmában Devereaux már nem tudja, kiben bízhat. Itt már nincsenek szabályok, 
nincsenek szövetségesek. Az egykori legjobb kém egyszemélyes háborúban veszi fel a harcot: 
miközben igyekszik megvédeni pártfogoltját, a CIA korrupt ügynökeit is ki kell iktatnia. 

 

 
Novemberi gyilkosság (2017)                                                                         DVD 5394  
Rend.: Sacha Gervasi 
Szereplők: Ansel Elgort, Chloe Grace Moretz, David Strathairn. Időtartam: 82 
perc 
 
Addison és Phoebe, két végzős gimnazista jóbarát, akik kezdenek egymásba szeretni. Amikor egy 
osztálytársukat meggyilkolják, a hatóságok a szőnyeg alá söprik az esetet, ezért ők ketten 
próbálják meg kinyomozni, mi történhetett. A fiatalok nem is sejtik, hogy ezzel milyen veszélyes 
terepre tévedtek 

 

 

 
A nő (2013)                                                                                                                  DVD 4045     
Rend.: Spike Jonze 
Szereplők: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara. Időtartam: 121 perc 

 
Mindenki igazi társra vágyik. Olyanra, aki figyel, aki megért, aki segít, és aki szeret. Theodore 
Twombly kétballábas magányos férfi, aki abból él, hogy mások helyett ír könnyfakasztó leveleket. 
Nemrég elvált és úgy érzi, számára vége a szerelemnek. De letölt egy új operációs rendszert… és 
ez a rendszer személyes kapcsolatra törekszik a felhasználóval. nagyon személyesre. Az 
egzotikus hangú rendszer, vagyis Samantha felforgatja addig túl egyforma napait. Mindent tud, 
mindent ért, és egyre közelebb kerül Theodore-hoz. Olyan közel, hogy a férfi néha már úgy érzi: 
Samantha testestül-lelkestül az övé… 

 

 
Női szervek (2013)                                                                               DVD 3893    
Rend.: Paul Feig 
Szereplők: Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Michael Rapaport. Időtartam: 
112 perc 
 
A bevállalós FBI-ügynök, Sarah Ashburn és a nagyszájú bostoni zsaru, Shannon Mullins  nem is 
lehetnének különbözőbbek. Mégis kénytelenek összefogni, hogy lekapcsoljanak egy kegyetlen 
drogbárót. A világ legőrültebb nyomozása során a két női szerv rájön, hogy ha muszáj, egész jól 
kijönnek egymással. 

 



 

 
Nők (2008)                                                                          DVD 1859, DVD 4923     
Rend.: Diane English 
Szereplők: Meg Ryan, Annette Bening, Jada Pinkett Smith. Időtartam: 114 perc 
 
A gyönyörű, okos és sikeres Mary Haines boldognak tűnő házassága veszélybe kerül, amikor a 
Saks Áruház parfümrészlegén dolgozó Crystal Allen kiveti hálóját Mary férjére. A kényes szituáció 
természetesen a legfőbb téma lesz Mary ravaszdi barátnői és anyja körében. Minden erejükkel 
próbálnak segíteni, de az események odáig fajulnak, hogy végül kénytelenek megkérdőjelezni 
egymás iránti barátságukat és eddig kifogástalannak érzett romantikus kapcsolataikat is. A 
Feleség csatája a Másik Nő ellen időtlen és elbűvölően szellemes szórakozás, szigorúan csak 
hölgyeknek. 

 

 
A nők hálójában (2007)                                                                       DVD 1157   
Rend.: Jonathan Kasdan 
Szereplők: Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan. Időtartam: 94 perc 
 
Carter Webb-et, az elismertségre vágyakozó írót elhagyja élete szerelme, Sophia. Carter szíve 
romokban hever. Úgy dönt, hogy elszökik Los Angeles-ből és Michigan kertvárosába megy, hogy 
gondját viselje betegeskedő nagymamájának. Így lesz ideje dolgozni azon a könyvön, amelyet már 
régen meg szeretett volna írni. Nem sokkal megérkezése után belecsöppen a szemben lakó Sarah 
Hardwicke és lányai életébe. Mindhárman megkedvelik őt. Carter rádöbben, hogy egy történet 
vége valami más kezdetét is jelentheti. 

 

 

 
A nyakék nyomában (1997)                                                                 DVD 1158    
Rend.: Bob Rafelson 
Szereplők: Jack Nicholson, Michael Caine, Stephen Dorff. Időtartam: 97perc 

 
Alex Gates, a floridai borkereskedő üzleti ügyei az utóbbi időben nem alakulnak túl jól, ezért egy új, 
biztosnak tűnő ötlettel szándékozik feldobni vagyoni helyzetét. Társul a sokat próbált, rutinos 
mackóssal, Victor Spanskyval, hogy egyik gazdag ügyfelét megszabadítsák vagyonokat érő 
gyémánt nyakékétől. Ám hiába az évtizedes kasszafúrórutin és a simlis lelemény, tervük balul üt ki. 
Egyre gyanakvóvá váló felesége, Suzanne és mostohafia, Jason is beleüti az orrát az öreg rókák 
ügyébe. Az eddig biztosnak tűnő buli váratlanul véresen komolyra fordul. 

 

 

 
Nyakunkon az élet (1994)                                                                     DVD 660 
Rend.: Ben Stiller 
Szereplők: Winona Ryder, Ethan Hawke, Ben Stiller. Időtartam: 95 perc 
 
Lelaina Pierce a diplomaosztón búcsúbeszédet mondó végzős diáklányként elvileg fényes jövőnek 
nézne elébe. A valóságban viszont csupán egy reggeli tévéműsor ellenszenves műsorvezetőjének 
kulimunkát végző asszisztense. Szabadidejében éles, olykor felháborító hangvételű dokumentum-
filmet forgat kortársairól. Vickie-ről  a csapodár, 70-es évek-mániás szobatársáról; a szexuális 
vágyait mélyen elfojtó Sammyről  és legjobb barátjáról, Trayről, a ragyogó szellemű, ám életunt 
lázadóról. Közben Lelaina megismerkedik Michaellel, a filmszakma rámenős pénzemberével. 
Hamarosan meglehetősen furcsa szerelmi háromszög kellős közepén találja magát. 

 

 

 
A nyár királyai (2013) – feliratos                                                                           DVD 3968    
Rend.: Jordan Vogt-Roberts 
Szereplők: Nick Robinson, Gabriel Basso, Moses Arias. Időtartam: 91 perc 
 
Joe és Patrick gyerekkori jóbarátok, akik a hétköznapi tinik nyomorúságos életét élik őrlődve a suli 
és család között, és teljesen elegük van az állandó otthoni szekírozásból. Egy nap elszöknek, és 
az erdőben építenek maguknak egy páratlan főhadiszállást a különc és kiszámíthatatlan 
Biaggióval. Míg kétségbeesett rokonaik utánuk kutatnak, ők a szülői szigortól megszabadulva 
élvezik az idilli nyarat, miközben megtanulják értékelni a család és a barátság fogalmát. 
 

 



 

 
Nyárutó (2013)                                                                                      DVD 4056    
Rend.: Jason Reitman 
Szereplők: Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith. Időtartam: 107 perc 
 
A tizenhárom éves Henry a világtól elzárkózó, depressziós anyjával él. Miközben a kamaszkor 
nehézségeivel küszködik, igazából ő a férfi a háznál, aki gondját viseli a rászoruló Adele-nek. Egy 
nap, az iskola utáni bevásárlás során találkoznak Frankkel. A férfi nem valami bizalomgerjesztő, 
ám segítségre van szüksége. Meggyőzi őket, hogy fogadják be néhány napra. Hamarosan kiderül, 
hogy szökött fegyenc, és a rendőrség a nyomában van. A néhány nap, amit együtt töltenek, 
mindhármójuk életét megváltoztatja.  

 

 

 
Nyírjuk ki Gunthert! (2017)                                                                                DVD 5386    
Rend.: Taran Killam 
Szereplők: Arnold Schwarzenegger, Taran Killam, Bobby Moynihan. Időtartam: 
89 perc 
 
Egy csapat fiatal, feltörekvő, ám kissé balfék bérgyilkos rákényszerít egy dokumentumfilm-
forgatócsoportot, hogy kövessék őket és vegyék fel, ahogy kinyírják minden idők legjobb zsoldosát, 
Gunthert, aki azonban rászolgált hírnevére, ezért mindig egy lépéssel előttük jár… és mindent 
megtesz azért, hogy pokollá tegye az életüket. 

 
 

 

 
Nyolc tanú (2008)                                                                                  DVD 1358   
Rend.: Pete Travis 
Szereplők: Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker. Időtartam: 86 perc 
 
Spanyolországban, egy történelmi jelentőségű terrorellenes csúcstalálkozón bérgyilkos golyója 
találja el az Amerikai Egyesült Államok elnökét. Nyolc idegen tisztán látta a merényletet, de mit is 
láttak valójában? A szemtanúk nézőpontjából újra átéljük a lövés előtti perceket, és fokozatosan 
összeáll a kép. Ám amikor már azt hinnénk, hogy tudjuk a választ, akkor jön csak az igazi 
meglepetés. 

 

 

 
A nyomorultak (2012) - feliratos                                                                              DVD 3711    
Rend.: Tom Hooper 
Szereplők: Hugh Jackman, Russel Crowe, Anne Hathaway. Időtartam: 151 
perc 

 
A 19. századi Franciaország szolgál forrongó háttérül A nyomorultaknak, amely nagyszabású 
történetet mesél megtört álmokról, viszonzatlan szerelmekről, szenvedélyről, önfeláldozásról és 
megváltásról, hogy bebizonyítsa: az emberi lélek mindent túlél. A börtönből szabadult Jean 
Valjeant évtizedeken át üldöz Javert, a könyörtelen rendőr, miután Valjean megszegi próbaidejét. 
Mikor a férfi vállalja, hogy gondoskodik Fantine, a nyomorban élő varrónő lányáról, Cosette-ról, 
életük örökre megváltozik. 

 

 
Nyugaton a helyzet változatlan (1979)                                                DVD 1650       
Rend.: Delbert Mann 
Szereplők: Rend.: D. Mann Richard Thomas, Ernest Borgnine, Donald 
Pleasance. Időtartam: 124 perc 
 
1914-ben az ifjú Paul Baumer lelkesen vonul be katonának, végigszenvedi a katonaélet minden 
megpróbáltatását, köztük egy szadista tiszt kiképzését is. A történet végén elesik, mégpedig egy 
olyan napon, amikor a hivatalos hadijelentés szerint "nyugaton a helyzet változatlan". 
 



 

 
A nyughatatlan (2005)                                                                                           DVD 5832    
Rend.: James Mangold 
Szereplők: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin. Időtartam: 
147 perc 
 
Volt egy férfi, aki csak fekete ingben lépett a közönség elé, aki a lázadást jelképezte, forradalmi 
zenéjével pedig egy új generáció hangja lett és még életében legendává vált. Úgy hívták Johnny 
Cash. Az ikonikus előadót traumatikus gyerekkora, nyughatatlan természete és zabolátlan 
tehetsége az önpusztítás útjára vezette. Szerelme, June Carter volt az egyetlen ember, aki képes 
volt megmenteni a zenészt önmagától. 

 

 

 
Ó, anyám! (2017)                                                                                                   DVD 5273    
Rend.: Jonathan Levine 
Szereplők: Amy Schumer, Goldie Hawn, Joan Cusack. Időtartam: 87 perc 
 
Emilyt kirúgja a pasija, ő meg azt hiszi, hogy összedőlt a világ – pedig az csak ezután következik. 
A párocska ugyanis éppen egzotikus vakációra indult volna, és a magára maradt csaj jobb híján 
rábeszéli szuperóvatos anyukáját, hogy ő utazzon el vele Dél-Amerikába. Két egymástól ennyire 
különböző nő ritkán akad egy családban, de aztán a kaland váratlan fordulatot vesz, így anya és 
lánya kénytelen összefogni, ha élve akarnak kijutni a dzsungelből... 

 

 
Ocean's eleven - Tripla vagy semmi (2001)                                       DVD 4184    
Rend.: Steven Soderbergh 
Szereplők: George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia. Időtartam: 110 perc 
 
Három alapszabály van: senki ne sérüljön meg, senkit ne érjen kár és játssz úgy, mintha nem 
volna veszteni valód. Danny Ocean 24 órával feltételes szabadlábra helyezése után már új, eddigi 
legmerészebb tervén dolgozik. Egy nagy bokszmeccs éjszakáján Las Vegas három legnagyobb 
kaszinóját akarja kirabolni. A bandája csupa különleges emberekből áll. Mindannyian profik, akik 
tudják: a tét 150 millió dollár. Azt, hogy a három kaszinónak ugyanaz a tulajdonosa és Ocean 
egykori feleségével jár mostanában, azt egyikük sem sejti. 

 

 

 
Ocean's twelve - Eggyel nő a tét (2004)                                             DVD 4185   
Rend.: Steven Soderbergh 
Szereplők: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. Időtartam: 120 perc 
 
Visszatértek mind. Sőt. Eggyel bővül a keret és eggyel nő a tét a folytatásban, amely Danny Ocean 
és csapatának emlékezetes 160 milliós triplázását követi. De már 160 millió dollár sem a régi. 
Mióta huszonkét kézzel szórják a pénzt. Mióta Terry Benedict, a vegasi nagykutya vadászik a tőle 
ellopott dohányra. És mióta egy rejtélyes figura jár Dannyék nyomában. Elérkezett az idő egy – 
vagy több – újabb lélegzetelállító balhé kivitelezésére. A helyszín ezúttal Amsterdam, Párizs és 
Róma. 

 

 

 
Ocean's thirteen. A játszma folytatódik (2007)                                    DVD 750 
Rend.: Steven Soderbergh 
Szereplők: Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia. Időtartam: 122 perc 
 
Willy Bank, a könyörtelen kaszinótulajdonos kórházba juttatta Danny Ocean barátját és mentorát, 
Reubent. Álmában sem gondolta volna, hogy ezek után szemben találja magát a díszes 
társasággal. De Bank elszámította magát, a fiúk nem hagyják annyiban a dolgot. Mindent 
megtesznek, hogy visszavágjanak, mégpedig Bank nagy napján, a róla elnevezett kaszinó 
megnyitóján. Először meg akarják kopasztani, majd meg akarják fosztani a dicsőségtől, a 
szállodáiért kapott Öt gyémánt-díjaktól. A terv veszélyes, és majdnem lehetetlen végrehajtani, de a 
fiúk nem ismerik ezt a szót. 

 



 

 
Ocean's 8 : az évszázad átverése (2018)                                                     DVD 5618    
Rend.: Gary Ross 
Szereplők: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway. Időtartam: 106 
perc 
 
Vonzó és ravasz nő Debbie Ocean. Elhatározza, hogy megszerzi azt a 150 millió dolláros gyémánt 
nyakláncot, amelyet a New York-i Met-gálán mutatnak be. Még bátyján, Dannyn is túltesz a 
trükközésben, és az akcióban hét vagány csaj –hackertől a divattervezőig – segédkezik neki. 

 

 

 
Az olasz meló (2003)                                                                                               DVD 5738    
Rend.: F. Gary Gray 
Szereplők: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton. Időtartam: 106 
perc 
A terv tökéletes… A melót hibátlanul megcsinálták… a menekülés is tisztán ment. Az egyetlen 
bökkenő, amire Charlie Croker mestertolvaj álmában sem gondolt, hogy saját csapatának egyik 
tagja áruló. Miután sikerült végrehajtaniuk egy elképesztő aranyrúdrablást Velence egyik szigorúan 
őrzött palotájában, Charlie és bandája nem akarnak hinni a szemüknek és az eszüknek, amikor 
egyik társukról kiderül, hogy kettős játékot űzött. Egy év múlva Croker úgy akarja visszaszerezni 
jogos jussát és kereket oldani, hogy közben betörnek Los Angeles közlekedésfelügyeleti 
központjába, megbabrálják a jelzőlámpákat, és a város történetének legnagyobb forgalmi dugóját 
idézik elő! Az aranynál csak egy fontosabb van: a bosszú! 

 

 
Oldboy (2013)                                                                                                    DVD 3995    
Rend.: Spike Lee 
Szereplők: Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley. Időtartam: 99 perc 
 
Joe Doucette történetét követi nyomon. A férfit hirtelen elrabolják, és 20 éven keresztül fogságban 
tartják, teljes elszigeteltségben, látszólag ok nélkül. Amikor egyszer csak minden magyarázat 
nélkül elengedik, megszállott nyomozásba kezd, hogy kiderítse, ki börtönözte be. Ám hamarosan 
rájön, hogy sokkal inkább az a kérdés, hogy miért engedték el… 

 

 

 
Oltári nő (1999)                                                                                     DVD 1281    
Rend.: Garry Marshall 
Szereplők: Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack. Időtartam: 112 perc 
 
Maggie Carpenter gyönyörű, életvidám nő. Csak egy baj van vele: betegesen fél attól, hogy 
elkötelezze magát. Az elmúlt években arról vált híressé, hogy vőlegényeit sorra faképnél hagyja - 
méghozzá az utolsó pillanatban, az oltárnál. Eddig háromszor rohant el, amikor válaszolnia kellett 
volna az ilyenkor szokásos kérdésre. Ike Graham nem szerelmes típus. Cinikus újságíró, aki 
mindent odaadna egy jó sztoriért. Az oltári nő esete szaftos történetnek ígérkezik, így aztán a 
nyomába szegődik a lánynak, hogy ott legyen, amikor az negyedszer is elszánja magát, hogy 
bekössék a fejét. Ike számára csak egy a lényeg: hogy Maggie ismét meneküljön el a vőlegény 
elől. 

 

 
Oltári vőlegény (1999)                                                                          DVD 2005   
Rend.: Gary Sinyor 
Szereplők: Chris O'Donnell, Renée Zellweger, Peter Ustinov. Időtartam: 93 
perc 
 
Jimmie Shannonnak nem fűlik a foga a házassághoz. Annak ellenére, hogy fülig szerelmes Anne-
be, egyszerűen képtelen megkérni a kezét. Mikor nem sokkal később Jimmie nagyapja elhalálozik, 
100 millió dollárt hagy az unokájára, ám a feltétel az: mielőtt betölti a 30-at, meg kell nősülnie. 
Kevesebb mint 24 órája van, hogy szembenézzen legnagyobb félelmével és visszahódítsa 
szívszerelmét – vagy legalább találjon egy helyettest. Jimmie nem áldozná fel függetlenségét a 
házasságért. De vajon feláldozna-e 100 millió dollárt a függetlenségéért? 



 

 
Az óriás (1998)                                                                                      DVD 1178   
Rend.: Peter Chelsom 
Szereplők: Sharon Stone, Gena Rowlands, Kieran Culkin. Időtartam: 96 perc 
 
A 13 éves Kevin jószívű és jó eszű srác, de megkeseríti az életét, hogy egy ritka betegségben 
szenved. Édesanyjával egy másik kamasz, Max szomszédságába költözik. Max éppen az 
ellentéte: testileg túl-, szellemileg alulméretezett, és az iskolában is csak bukdácsol. Mindkét fiút 
csúfolják fogyatékosságaik miatt, de rájönnek, hogy erejük egyesítésével túlléphetik egyéni 
korlátaikat, és legyőzhetnek minden nehézséget. Amikor tanulópárként egymás mellé kerülnek, 
magolás helyett nekilátnak, hogy új életet leheljenek kedvenc olvasmányukba, Arthur király 
történetébe. Kevin és Max elképesztő kalandok során rátalál a legnagyobb kincsre: a barátságra. 

 

 

 
Az óriáskerék (2017)                                                                                              DVD 5712   
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Kate Winslet, Jim Belushi, Juno Temple. Időtartam: 96 perc 
 
Az ’50-es években játszódó filmben négy ember sorsa fonódik össze és változik meg végzetesen 
Coney Island nyüzsgő vidámparkjában.  Mindig is más életre vágyott Ginny. Egykor színésznő volt, 
ma pincérnőként dolgozik. Az óriáskereket a második férje, Humpty üzemelteti. A boldogtalan 
asszony viszonyt kezd az írói ambíciókkat dédelgető vizimentővel, Mickey-vel. Életük még jobban 
felbolydul, amikor feltűnik a színen Humpty lánya, Carolina, aki a gengszter férje elől menekül. 

 

 

 
Az óriásölő (2013)                                                                                                    DVD 3731             
Rend.: Bryan Singer 
Szereplők: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci. Időtartam: 109 
perc 
 
Jack az ifjú farmerfiú véletlenül megnyit egy átjárót, amely a mi világunk és a félelmetes óriások 
között található, és ezzel egy ősi háború lángjai élednek újra. Hosszú évszázadok eltelte után az 
óriások ismét megpróbálják megszerzi a földet, melyet egyszer már elvesztettek – Jack pedig 
kénytelen lesz harcba szállni velük, hogy megóvja saját és szerettei életét. A királyság, az emberek 
és egy bátor hercegnő szerelméért Jack fegyvert ragad a megállíthatatlan harcosok ellen, akikről 
azt hitte, csak a legendákban léteznek – és eközben saját maga is legendává válik. 

 

 
Oroszlánszív (1990)                                                                                                 DVD 2771   
Rend.: Sheldon Lettich 
Szereplők: Jean-Claude Van Damme, Harrison Page, Deborah Rennard. 
Időtartam: 105 perc (Akció klasszikusok) 
 
Ebben a pörgős akcióthrillerben Jean-Claude Van Damme egy katonát alakít, aki a modernkori 
gladiátorok világába csöppen, ahol a gazdagok szórakoztatását szolgálja a véres küzdelem. Mikor 
megtudja, hogy Los Angelesben élő fivére komolyan megsebesült, Lyon Gaultier otthagyja a 
Francia Idegenlégiót és elszökik Észak-Afrikából. Nyomában katonákkal, akik azt a feladatot 
kapták, hogy mindenáron vigyék vissza, Lyon az illegális földalatti harcok világába menekül, hogy 
összegyűjtse a pénzt fivére családjának megsegítésére.családjának megsegítésére. 

 

 
Orvlövész (2007)                                                                                     DVD 736     
Rend.: Antoine Fuqua 
Szereplők: Mark Wahlberg, Michael, Danny Glover. Időtartam: 120 perc 
 
Bob Lee Swagger a hadsereg mesterlövésze volt, de egy balul sikerült bevetés után leszerelt. 
Most magányosan, önkéntes számkivetettségben él a hegyekben. Megjelenik nála a kormány 
néhány embere, és segítséget kérnek tőle. Valaki merényletet tervez az elnök ellen. Swaggertet 
szakértőnek kérik fel. Azt várják tőle, hogy képzelje magát a merénylő helyébe. Bob későn ébred 
rá, hogy csőbe húzták. Két golyóval a testében menekül, miközben az összes kormányügynökség 
őt üldözi, sőt egy titkos szervezet is, amely nem elfogni, hanem megölni akarja. Swagger olyan 
bosszúhadjáratba kezd, amely romlásba dönti Amerika legbefolyásosabb embereit.  

 



 

 
Otthon, biztonságban (2006)                                                               DVD 1383   
Rend.: Chris Gorak 
Szereplők: Mary McCormack, Rory Cochrane, Tony Perez. Időtartam: 92 perc 
 
Egy átlagos reggelen Brad elbúcsúzik munkába induló feleségétől, Lexitől. Éppen hozzálátna napi 
tennivalóihoz, amikor a rádióban robbanásról érkezik hír. Kiderül, hogy valószínűleg mérgező 
porfelhő került a levegőbe Los Angeles felett. A rádió bemondja, hogy a túlélőket karanténba 
zárták, mindeni maradjon otthon. Az utakat lezárják és telefonkapcsolat sincs, így Brad úgy dönt, 
bezárkózik. Lexi azonban még él, balesetet szenvedett és hazajut. Testét azonban törmelék és por 
borítja. Ha Brad beengedi a feleségét a házba, megfertőzheti őt. Van jó döntés ebben a 
helyzetben? 

 

 

 
Otthon, édes pokol (2014)                                                                            DVD 4394    
Rend.: Anthony Burns 
Szereplők: Katherine Heigl, Patrick Wilson, Jordana Brewster. Időtartam: 94 
perc 
 
Don Champagne-nak látszólag mindene megvan: sikeres vállalkozása, rendezett háza, jól nevelt 
gyerekei és tökéletes felesége. Ám amikor neje, Mona megtudja, hogy Donnak viszonya van 
csinos kolléganőjével, a kertvárosi idill szertefoszlani látszik. A csalárd férjnek hamarosan rá kell 
döbbennie, hogy hitvesét semmi sem állíthatja meg - még a gyilkosság gondolata sem riasztja el - 
annak érdekében, hogy fenntartsa látszatát tündérmesébe illő életének. 

 

 

 
Otthon, véres otthon (1997)                                                                DVD 1809 
Rend.: George Armitage 
Szereplők: John Cusack, Minnie Driver, Alan Arkin. Időtartam: 103 perc 
 
Martin Blank bérgyilkos, de úgy érzi, hogy pályát kellene változtatnia. Pont akkor jut eszébe, 
amikor haza készül utazni a 10 éves érettségi találkozójára. Úgy vágyik gyerekkora színterére, 
mint egy haslövésre, de mégis elmegy: azt reméli, talán kibékülhet régi szerelmével. Ha már úgyis 
arra jár, elvállal egy utolsó melót is a városban. A rózsaszín álmokat azonban csúnyán 
összerondítja Martin ősellensége, valamint a meglehetősen ingatag Grocer is, aki szeretne 
csatlakozni Martinhoz, és nagyon nem szereti, ha nemet mondanak neki. 

 

 

 
Otthonom, Idaho (1991)                                                                   DVD 329/1-2 
Rend.: Gus Van Sant 
Szereplők: Keanu Reeves, River Phoenix, James Russo. Időtartam: 99 perc 
 
A film két utcai prostituált életét követi nyomon. Mike rég elvesztett anyját akarja megtalálni, a jó 
családból származó Scott pedig apja ellen lázad. Valójában mindketten az igazi, biztonságos 
otthont keresik. Sorsuk különböző irányból indul, majd egy ponton találkoznak, hogy aztán ismét 
elveszítsék egymást. Az Otthonom, Idaho költői road movie, a szerelem, szeretet, a valakihez való 
tartozás megrendítő filmje.  

 

 

 
Ovizsaru 2. (2015)                                                                                 DVD 4881    
Rend.: Don Michael Paul 
Szereplők: Dolph Lundgren, Bill Bellamy, Darla Taylor. Időtartam: 96 perc 
 
Amikor a titkos tanúvédelmi program adatait ellopják, a megoldás kulcsa egy óvódában 
található. Az FBI legkeményebb ügynökét veti be, akinek ez lesz élete legdurvább 
melója, hiszen egy egész ovis csoportot kell kézben tartania. 

 
 



 

 
Óz, a csodák csodája (1939)                                                                       DVD 276 
Rend.: Victor Fleming, King Vidor 
Szereplők: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger. Időtartam: 98 perc 
 
Kansason félelmetes erejű tornádó söpör végig. A kis Dorothy nem tud elmenekülni, balesetet 
szenved. Ájult állapotban kis kutyájával, Totóval csodálatos helyre, Óz birodalmába kerül. Útja 
során barátokat szerez az Oroszlán, a Madárijesztő és a Bádogember személyében, ám egy 
kegyetlen ellenséggel, a Boszorkánnyal is szembe kerül. Noha itt minden színes és szép, Dorothy 
legfőbb vágya, hogy visszajusson az ő fekete-fehér, mégis úgy szeretett otthonába. 

 

 

 
Óz, a hatalmas (2013)                                                                                            DVD 3729    
Rend.: Sam Raimi 
Szereplők: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz. Időtartam: 125 perc 
 
Amikor Oscar Diggs, egy piti cirkuszi bűvész a poros Kansas-ből Oz vibráló birodalmába kerül, úgy 
hiszi, megütötte a főnyereményt, egészen addig, míg össze nem hozza a sors három 
boszorkánnyal. Theodora, Evanora és Glinda erősen kétli, hogy ő valóban az a nagy mágus, 
akinek kiadja magát, így Oscar hamarosan komoly zűrben találja magát. Oz világa komoly 
veszélybe kerül, ha nem sikerül időben rájönnie melyik a jó és melyik a rossz oldal, így Oscar 
illuzionista képességeit – és egy kis igazi mágiát – alkalmazva átalakítja magát a hatalmas s erős 
Oz-zá – és közben jobb emberré is válik, mint korábban volt. 

 

 
Ő a megoldás (2009)                                                                                                DVD 2783   
Rend.: Phil Traill 
Szereplők: Sandra Bullock, Thomas Haden Church, Bradley Cooper. 
Időtartam: 95 perc 
 
Steve már kijózanodott, Mary viszont meg van részegülve az előző napi randitól. Ő úgy érzi, 
megtalálta álmai hercegét, Steve azonban igyekszik elfelejteni a kínos estét. A kissé túlkoros 
fruska nem teketóriázik, utánaered a híradós operatőrnek, hogy meggyőzze róla, ők ketten 
végérvényesen összetartoznak. Steve nem túl boldog tőle, hogy a nő (elmaradhatatlan piros 
csizmácskáiban) váratlanul (írd és mondd) beesik a forgatásra. És ha már beesett, Maryből sztori 
lesz… talán még love story is. 

 

 
Öld meg kedveseid (2013) - feliratos                                                     DVD 4018 
Rend.: John Krokidas 
Szereplők: Daniel Radcliffe, Dane DeHaan, Ben Foster. Időtartam: 98 perc 
 
Az ifjú Allen Ginsberg  felvételt nyer a Columbia egyetemre. A tanítás avítt és unalmas, de ő 
találkozik a megelevenedett, szemtelenül merész modernséggel is: úgy hívják, Lucien Carr . Az új 
barát vonzásának nehéz ellenállni, és a nyomában járva a naiv Allen hamarosan belekeveredik 
egy féktelen, nagyivó, örökké jazz klubok mélyén lógó társaságba. Csupa jövendő legendával 
bulizik, köztük van William Borroughs és David Kammerer is. Utóbbi egyre nehezebben tűri, hogy 
Allen Lucien bizalmas barátjává válik. Ez a történet igaz, de olyan, mint egy álom – barátságról, 
szenvedélyről és gyilkosságról. És közben felidézi azokat a különleges éveket, amelyek 
megváltoztatták Allen Ginsberg életét, és vele egy egész generációét is. 

 

 
Öldöklő szerelem (2017)                                                                                     DVD 5259     
Rend.: Denise Di Novi 
Szereplők: Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults. Időtartam: 96 perc 
 
Tessa Connover a mai napig nem tudta feldolgozni, hogy véget ért a házassága Daviddel, azt 
pedig főleg nem, hogy az exférje azóta eljegyezte új barátnőjét, Julia Bankset. Julia úgy érzi, David 
személyében végre megtalálta élete szerelmét, és leszámolhat saját zűrös múltjával. Tessa 
féltékenysége azonban olyannyira betegessé válik, hogy egy idő után már csak egyetlen cél lebeg 
a szemei előtt, hogy Julia életét pokollá tegye – és ezért semmitől sem riad vissza! 

 
 



 

 
Ölni kíméletesen (2012)                                                                       DVD 3637    
Rend.: Andrew Dominik 
Szereplők: Brad Pitt, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn. Időtartam: 93 perc 
 
Három magát eszesnek képzelő tökfilkó kirabolja a maffia kártyabarlangját, és ettől a helyi 
alvilágnál is beüt a gazdasági válság. Jackie Cogan a maffia profi behajtóembereként egy nagy 
összegben játszott illegális pókerverseny eltűnt nyereményének nyomába ered. Azt a pénzt kell 
előkerítenie, amit egy magas tétekben játszott, a maffia által biztosított pókerbajnokságról rabolt el 
a három balfék. 

 

 

 
Öngyilkos szüzek (1999)                                                                                       DVD 1638    
Rend.: Sofia Coppola 
Szereplők: Kathleen Turner, Kirsten Dunst, James Woods. Időtartam: 97 perc 
 
A hetvenes évek közepén Amerikában a  Lisbon lányokat szüleik igyekeznek mindentől megóvni, 
különösen az utánuk lekelődő fiúktól. Egy tragikus esemény – az egyik lány hirtelen halála – pedig 
csak még inkább a külvilágtól való elzárkózásra ösztönzi őket. Amikor azonban a város 
legnagyobb szívtiprója, Trip Fontaine ráhajt a legszebb Lisbon lányra, Luxra a dolgok 
irányíthatatlanná válnak. 

 

 

 
Önkívület (2015)                                                                                                        DVD 4587    
Rend.: Tarsem Singh 
Szereplők: Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Natalie Martinez. Időtartam: 92 perc 
 
Damian, a dúsgazdag, nagy tiszteletben álló építész napjai meg vannak számlálva. Egy nap egy 
különleges kutatásokat végző intézet, a Phoenix Biogenic embere felajánlja neki, hogy ha szeretne 
tovább élni, radikális eljárással áthelyezik a tudatát egy fiatal, egészséges alanyba. Az üzletember 
igent mond az ajánlatra, és hamarosan új és fitt testben ébred. A halhatatlanságnak azonban ára 
van. Miután a gazdatest emlékei kezdenek a felszínre törni, Damian nyomozásba kezd, hogy 
kiderítse, kinek is vette át a helyét. Csakhogy azok, akiknek az újjászületését köszönheti, sötét 
titkot rejtegetnek a világ elől, és bármire képesek, hogy azt megőrizzék… 
 

 

 
Az ördög maga (1996)                                                                          DVD 1284 
Rend.: Alan J. Pakula 
Szereplők: Harrison Ford, Brad Pitt, Margaret Colin. Időtartam: 107 perc 
 
Tom O’Meara átlagos New York-i rendőr, átlagos családdal és az átlagosnál mélyebb érzelmekkel. 
Ezek az érzelmek motiválják akkor is, amikor befogad a házába egy magányos északír emigránst, 
Rory Devaney-t. Tom közvetlen környezete a házigazdához hasonlóan nemcsak befogadja, de 
meg is szereti az új jövevényt, a fiú pedig mindent megtesz, hogy meghálálja a bizalmat. Rory igazi 
múltja azonban mindvégig rejtve marad a rendőr előtt, mint ahogyan az ok is, amely őt Amerikába 
hozta. Tom megtudja az igazságot: a fiú személyében valóságos időzített bombát vett a házába, 
hiszen Rory terrorista, aki ráadásul élete egyik legnagyobb merényletére készül. 

 

 

 
Az ördög Pradát visel (2006)                                                                 DVD 379 
Rend.: David Frankel 
Szereplők: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci. Időtartam: 105 perc 
 
Miranda Priestly  a divat legnagyobb hatalmú úrnője, akinek ápolt kezeitől retteg a New York-i 
divatipar, aki senkit nem tűr meg útjában, ha tervei kivitelezéséről van szó, tökéletesen ellenőrzése 
alatt tartja a "divat bibliáját", a Runway Magazine-t. Akiben van egy cseppnyi önérzet, az nem bírja 
ki ezeket a megaláztatásokat. Miranda új munkatársa, Andy Sachs a frissen végzett főiskolás 
egyáltalán nem illik a képbe: szürke, jellegtelen, tökéletes ellentéte a cégnél dolgozó díváknak. 
Amikor belép a szerkesztőségbe, megdöbbenve jön rá, hogy a munka, amelyre jelentkezett nem 
csupán elszántság és céltudatosság kérdése.  

 



 

 
Örökkön-örökké (1998)                                                                       DVD 2889    
Rend.: Andy Tennant 
Szereplők: Drew Barrymore, Anjelica Huston, Dougray Scott. Időtartam: 116 
perc 
 
Danielle a XVI. század szülötte, ám a többi lánnyal ellentétben könyveket olvas, és legalább olyan 
kitűnően vív, mint ahogy lovagol. Szokatlan szenvedélyei mellett ráadásul gyönyörű és talpraesett, 
aki nem várakozik a mesebeli herceg segítségére. Esélye sincs a győzelemre, mégis szembeszáll 
gonosz mostohájával és varázslatot csempész a körülötte élők, köztük a francia trónörökös 
mindennapjaiba.  Danielle ugyan felölti a csodálatos üvegcipőt, találkozik Da Vincivel, de ez senkit 
ne tévesszen meg. Ez a Hamupipőke ügyességgel, ravaszsággal és bátorsággal küzd az 
igazságért és kedveséért. 

 

 
Őrült dilis szerelem (2011)                                                                  DVD 3525    
Rend.: Glenn Ficarra, John Requa 
Szereplők: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore. Időtartam: 113 perc 
 
A negyvenes éveiben járó Cal Weaver úgy érzi, házassága nem is lehetne tökéletesebb, így hideg 
zuhanyként éri, amikor felesége, Emily bevallja, hogy viszonya van valakivel, és beadja a 
válókeresetet. Az összetört Cal megismerkedik a profi nőcsábász Jacob Palmerrel, aki teljesen 
átformálja a félénk Calt. Hiába azonban a sok-sok randi és megannyi hódítás, Cal és Jacob 
ráébrednek: ha nem az igazi társat keresik, ez az egész csak őrült, dilis, semmire se jó kaland! 
 

 

 
Őrült szenvedély (2009)                                                                       DVD 2020 
Rend.: Steve Shill 
Szereplők: Idris Elba, Beyoncé Knowles, Alli Larter. Időtartam: 104 perc 
 
Mikor a sikeres pénzügyi tanácsadó, Derek Charles jól megérdemelt előléptetését követően egy 
elegáns Los Angeles-i környékre költözik szerető feleségével, a gyönyörű Sharonnal és kisfiával, 
Kyle-lal, úgy érzi, élete nem is lehetne tökéletesebb. Ám mikor egy vonzó és rámenős új 
munkatárs tűnik fel a vállalatnál, Derek rövidesen kellemetlen helyzetben találja magát. Egy céges 
partin lezajlott incidens követően Lisa valósággal megszállottként kezd viselkedni – amivel 
veszélybe sodorja Derek karrierjét, házasságát, sőt Sharon életét is. 

 

 

 
Őrült szív (2009)                                                                                   DVD 2886    
Rend.: Scott. Cooper 
Szereplők: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall. Időtartam: 107 perc 
 
A film egy country zenész önromboló, kemény életét mutatja be – egész a révbe érésig. Bad Blake 
iszik és mindenben benne van, ami árthat neki vagy a karrierjének, de találkozik egy újságírónővel, 
aki talán segít, hogy megváltoztassa reménytelenül elfuserált életét. De öntörvényűsége és 
alkalmazkodásra képtelen, őrült szíve elveheti tőle a visszatérés utolsó esélyét is. 

 

 

 
Őrzött idő (2017)                                                                                                       DVD 5627    
Rend.: Karen Moncrieff 
Szereplők: Lee Pace, Carrie Coon, Amy Smart. Időtartam: 91 perc 
 
Mark sikeres ügyvéd, aki visszatér régi házába, ahol feleségével és tündéri kisfiukkal éltek évekkel 
korábban, egy végzetes autóbaleset előtt. A férfi egykori otthonában természetfeletti erővel találja 
szembe magát, aminek hatására újra kapcsolatba lép volt feleségével. 

 



 

 
Összeomlás (1993)                                                                               DVD 4154   
Rend.: Joel Schumacher 
Szereplők: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey. Időtartam: 108 
perc 
 
Bill Foster egyszerű, hétköznapi tisztviselő, aki egy napon, egy reménytelennek tűnő forgalmi 
dugóban ücsörögve bekattan: kocsiját maga mögött hagyva gyalogosan elindul hazafelé. Nála 
betelt a pohár, nem tűr tovább. Kislányának születésnapja van, ezért olyan fontos idejében 
hazatérnie. A baj csak ott kezdődik, hogy a hazafelé vezető úton többen is az útjába kerülnek, és 
az akadályokra az elkeseredett, mindenre elszánt férfi agresszióval válaszol: útját holttestek és 
sebesültek sora jelzi. Hamarosan a rendőrséggel a nyomában menekül, és csak egyetlen ember 
van a városban, az ügyben nyomozó detektívfelügyelő, aki sejti, mi lehet az öldöklés hátterében. 

 

 
Az öt kedvenc (2014)                                                                                              DVD 4384    
Rend.: Chris Rock 
Szereplők: Chris Rock, Rosario Dawson, Tracy Morgan. Időtartam: 98 perc 
 
A film Andre Allenről, a new york-i komikusból lett színészről szól, kinek váratlan találkozása egy 
újságíróval arra készteti, hogy szembesüljön komikusi karrierjével – és egyben múltjával is –, 
melynek hátat fordított. AZ ÖT KEDVENC olyan témákat jár körül, mint a szórakoztatóipar, a 
politika, a rap, valamint annak hátulütői, ha az ember egyszerre fekete és híres. 

 

 

 
Ötéves jegyesség (2012)                                                                     DVD 3610    
Rend.: Nicholas Stoller 
Szereplők: Jason Segel, Emily Blunt, Rhys Ifans. Időtartam: 120 perc 
 
Tom és Violet egy olyan pár, akik egyszerűen képtelenek eljutni az oltár elé. Karrierlehetőségeken, 
családi problémákon és tucatnyi más akadályon átküzdve magukat próbálják megszervezni a 
tökéletes esküvőt, de vajh képes lesz túlélni a kapcsolatuk ezt a végtelenségig húzott jegyességet? 

 

 

 
Az ötös számú vágóhíd (1972)                                                           DVD 2545    
Rend.: George Roy Hill 
Szereplők: Michael Sacks, Valerie Perrine, Ron Leibman. Időtartam: 100 perc 
 
Billy Pilgrim utazgat az időben. Hol a második világháború hadifogságba esett amerikai gyalogos 
felderítőjeként járja meg a poklok poklát, hol jómódú kisvárosi optometrikusként él családjával, hol 
pedig a negyedik dimenzióban lévő Tralfamador bolygó állatkertjében domborít Montana Wildhack, 
a pornócsillag oldalán. Persze nem volt ez mindig így. Csak a szörnyű légi baleset óta, melyet 
csodálatos módon egyedül élt túl, s mely visszaröpítette a múltba, amikor szemtanúja volt, hogy 
Drezdát ízzé-porrá bombázza a szörnyű angolszász légitámadás. A történelmi város teljes 
lakosságával megsemmisült, s a hadifoglyokat akkor is a csoda mentette meg: menedéket nyújtott 
nekik külvárosi börtönük, a föld alatt húzódó Schlahthof Fünf, azaz az Ötös Számú Vágóhíd.  

 

 
P.S. I love you (2007)                                                                           DVD 1293   
Rend.: Richard LaGravenese 
Szereplők: Hilary Swank, Gerard Butler, Kathy Bates. Időtartam: 120 perc 
 
Holly Kennedy-nek nem is lehetne boldogabb élete: nagy szerelméhez, a szenvedélyes Gerry-hez 
ment feleségül, aki bármikor képes mosolyt csalni az arcára. Így mikor a férfi meghal, Holly 
összeomlik és nem akar tovább élni. Még szerencse, hogy Gerrynek volt egy terve, mielőtt elment. 
Halála előtt számos levelet írt Holly-nak, melyek segítségével talán a nő nem csupán gyászán lesz 
úrrá, de ismét felfedezheti önmagát. Az első üzenet Holly harmincadik születésnapján érkezik. Az 
elkövetkező hetekben, hónapokban mind újabb és újabb üzenetek jönnek Gerry-től, méghozzá a 
lehető legmeglepőbb formában, és mindegyik egy-egy új kalandra buzdítja Holly-t.  

 



 

 
Pain & Gain (2013)                                                                               DVD 3942    
Rend.: Michael Bay 
Szereplők: Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Ed Harris. Időtartam: 124 perc 
 
Mikor három ambiciózus személyi edző úgy dönt, hogy üldözőbe veszik az Amerikai Álmot, egy 
olyan balhé közepén találják magukat, amely jól aztán nem sülhet el. Ha továbbra is ragaszkodnak 
a nagyzoló élethez, akkor mindent be kell vetniük ebben az elképesztő igaz történeten alapuló 
filmben, amely a kritikusok szerint „fergeteges, eszes és újszerű.” 
 

 

 
Pál, Krisztus apostola (2018)                                                                             DVD 5529    
Rend.: Andrew Hyatt 
Szereplők: Jim Caviezel, Olivier Martinez, James Faulkner. Időtartam: 103 perc 
 
Pál a keresztények hírhedten kegyetlen üldözőjéből vált Krisztus egyik legnagyobb hatású 
apostolává. Utolsó napjait egy rideg és sötét börtöncellában töltötte, arra várva, hogy végrehajtsák 
a Nero császár által elrendelt kivégzését. Barátja és orvosa, Lukács meglátogatja az ítélet 
végrehajtása előtt, pedig Rómába utazásával az életét kockáztatja. Mauritius a börtön prefektusa 
ugyanis minden lépését árgus szemmel figyeli… Lukácsnak sikerül lejegyeznie az idős tanító 
bölcsességeit, amely nyomán aztán létrejöhetett a katolikus egyház, a ma ismert formájában. Hitük 
kihívást jelentett egy egész birodalom számára. Szavaik megváltoztatták az egész világot. 

 

 
Palimadár (1990)                                                                                   DVD 1160 
Rend.: John Badham 
Szereplők: Mel Gibson, Goldie Hawn, David carradine. Időtartam: 106 perc 
 
Az FBI tanúvédelmi programjában résztvevő, új identitását frissen felöltő Rick Jarmin kissé 
berezel, amikor régi szerelme, Marianne Graves felismeri a benzinkútnál. Eközben a rosszfiú, akit 
a férfi tizenöt évvel korábban börtönbe juttatott, elindul, hogy bosszút álljon. Rick és Marianne 
csakhamar az országúton száguldva találják magukat. Gengszterek, zsaruk és még egy szerelmes 
állatorvosnő  is üldözi a párost. Őrületes ámokfutás veszi kezdetét földön, vízen és a levegőben, 
és az egykori szerelmesek között is egyre jobban szikrázik a levegő.  
 

 

 
Palomino (1991)                                                                                    DVD 2149    
Rend.: Michael Miller 
Szereplők: Lindsay Frost, Lee Horsley, Eva Marie Saint. Időtartam: 88 perc 
 
Samantha Taylor, a tehetséges fotós összeomlik, amikor férje váratlanul faképnél hagyja. Főnöke 
megbízza, hogy menjen el egy régi barátja kaliforniai farmjára, és készítsen fotósorozatot a 
cowboy életformáról. Samantha itt összeismerkedik Tate-tel, akibe első látásra beleszeret. Noha a 
férfit is beleszeret,  nem hajlandó régimódi életstílusát feladni. A magányos és összetört nő az 
újabb kudarc után a munkájába temetkezik. Egyik munkája során balesetet szenved és lebénul. 
Visszatér barátja farmjára, immár kerekesszékben, ahol a sorsnak köszönhetően újra egymásra 
találnak Tate-tel. A neheze azonban még hátra van, mert elõbb saját harcaikat kell megvívniuk. 
 

 

 
Pán (2015)                                                                                                                  DVD 4700    
Rend.: Joe Wright 
Szereplők: Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara. Időtartam: 107 
perc 
 
Péter, a 12 éves lázadó fiú egész eddigi életét egy barátságtalan londoni árvaházban töltötte. Egy 
nap azonban a varázslatos Sohaországban találja magát, ahol hihetetlen kalandok várnak rá, 
miközben édesanyja titkát próbálja megfejteni. Tigrisliliommal, a rettenthetetlen harcossal és új 
barátjával, James Hookkal az oldalán Péternek le kell győznie a könyörtelen Feketeszakállt, hogy 
megmentse Sohaországot, és megtudja, honnan származik. 



 

 
Páncélba zárt szellem (2017)                                                                              DVD 5489    
Rend.: Rupert Sanders 
Szereplők: Scarlett Johansson, Michael Carmen Pitt, Pilou Asbaek. Időtartam: 
103 perc 
 
Őrnagy, a különleges erőknél szolgáló egyedi humán-kiborg hibrid, a legveszélyesebb bűnözők és 
szélsőségesek kiiktatására szakosodott kommandós osztag, a 9-es Részleg vezetője. Következő 
ügye során olyan ellenséggel kerül szembe, akinek egyetlen célja, hogy elpusztítsa a 
HankaRobotika kibertechnológia fejlesztéseit. Az Őrnagy nyomozás közben sokkoló felfedezést 
tesz, onnantól kezdve semmi nem állíthatja meg, hogy kiderítse származása minden titkát és 
bosszút álljon azokon, akik tönkretették az életét. 

 

 
Papírsárkányok (2007)                                                                          DVD 1301 
Rend.: Marc Forster 
Szereplők: Khalid Abdalla, Homayoun Ershadi, Shaun Toub. Időtartam: 123 
perc 
 
Két kabuli fiú, Amír és Hasszán elválaszthatatlan barátok, de egy nap minden megváltozik. Az 
égen magasra szárnyal az ártatlan sárkányeregető verseny számtalan gyönyörű résztvevője. Ám a 
győzelem keserű következményeként az egyik fiú gyáván elárulja a másikat, és ez tragikus 
események sorát indítja el. Elszakadnak egymástól és talán sohasem találkozhatnak újra. 20 évvel 
később a már Amerikában élő Amír – egy telefonhívás hatására – visszatér a tálibok által uralt, 
veszedelmes Afganisztánba, hogy szembenézzen a sötét titkokkal, melyek még mindig kísértik őt, 
és hogy egy utolsó merész próbálkozással megpróbáljon mindent jóvátenni.  

 

 
Papírvárosok (2015)                                                                                                DVD 4595    
Rend.: Jake Schreier 
Szereplők: Nat Wolff, Cara Delevingne, Halston Sage. Időtartam: 105 perc 
 
Ki nem volt még szerelmes a szomszéd lányba? Quentin óvodás kora óta odavan a környékükön 
lakó rejtélyes Margóért, ezért kapva kap az alkalmon, amiikor a reménytelen célpont egy éjjel 
bemászik a szobájába – méghozzá teljes nindzsa felszerelésben. Q és M együtt vág neki az 
éjszakának, hogy bosszút álljanak mindazokon, akik bántották őket. Másnapra azonban Margónak 
nyoma vész, Quentin pedig a hátrahagyott titokzatos jelekből próbál rájönni, mi történhetett. 
Miközben a lány keresésére indul, ráébred, mit is jelentaz igaz szerelem és a barátság. 

 

 

 
A paripa (2010)                                                                                   DVD 3160    
Rend.: Randall Wallace 
Szereplők: Diane Lane, John Malkovich, Dylan Walsh. Időtartam: 117 perc   
 
Minden legenda egy elérhetetlen álomból születik. Egy háziasszony bajnokot szeretne faragni 
különleges lovából, és mindent hajlandó kockára tenni érte. Bár senki sem bízik benne, ő kitart az 
álma mellett, talál is hozzá néhány furcsa társat, és végül… talán célba ér.  

 

 

 
A párizsi vonat (2018) - feliratos                                                                            DVD 5518     
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: Ray Corasani, Alek Skarlatos, Anthony Sadler. Időtartam: 90 perc 
 
2015. augusztus 21-én az egész világot bejárták azok a híradások, melyek egy Párizsba tartó 
vonaton lezajlott terrorista akció meghiúsításáról szóltak. Az elkövetőket három bátor amerikai 
fiatal akadályozta meg tettükben. Új rendezésében Clint Eastwood eme három jó barát életét 
követi nyomon gyerekkoruktól kezdve egészen olyan váratlan eseményeken át, melyek végül 
ehhez a támadáshoz vezettek. A szívszorító percekben a hármójukat összekötő kapocs lesz a 
legnagyobb fegyverük, melynek köszönhetően több mint 500 ember életét mentik meg 

 



 

 
Parker (2012)                                                                                        DVD 3740 
Rend.: Taylor Hackford 
Szereplők: Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis. Időtartam: 114 
perc 

 
Parker profi tolvaj, aki szigorú etikai kódex alapján végzi munkáját: sosem veszi el olyan ember 
pénzét, akinek szüksége van rá, és soha nem bánt olyat, aki nem érdemli meg. Legutolsó betörése 
során azonban saját csapata veri őt át, elviszik a zsákmányt és halálra ítélve hagyják őt is a 
helyszínen… Parker túléli, és felépülve a nyomukba ered: PalmBeach-en, a gazdagok és híresek 
játszóterén talál rájuk, ahol a nagy dobásra készülnek. Új partnerével, a leégett ám ambiciókkal teli 
és gyönyörű Leslie-vel tervet készítenek, mellyel megszerzik a zsákmányukat és egyben bosszút 
is állnak rajtuk. 

 

 
Parkour életre-halálra (2014)                                                                             DVD 4484            
Rend.: Daniel Benmayor 
Szereplők: Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Adam Rayner. Időtartam: 90 
perc 
 
Camnél, a New Yorkban élő biciklifutárnál aligha van gyorsabb küldönc, ám tartozása elől még ő 
sem léphet meg, ugyanis Cam rengeteg pénzzel lóg egy könyörtelen bűnbandának. Mikor 
bringájával véletlenül belehajt a gyönyörű Nikkibe, felocsúdását követően a lány bemutatja őt 
csapatának, akik parkourraltörnek be helyekre. Hogy tartozását kiegyenlíthesse, Cam csatlakozik a 
csapathoz. Minél veszélyesebb az akció, annál több pénzzel kecsegtet. Ám hamarosan Cam azon 
kapja magát, hogy új bandája túl messzire megy, és minden ügyességét össze kell szednie ahhoz, 
hogy egyáltalán életben maradjon. Mindeközben a gengszterek is ott loholnak a nyomában. 

 

 
Páros mellékhatás (2009)                                                                    DVD 2627    
Rend.: Peter Billingsley 
Szereplők: Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau. Időtartam: 109 perc 
 
Mikor négy pár enged egy trópusi szigetparadicsom csábításának, még nem sejtik, hogy a 
fantasztikusnak ígérkező nyaralásnak egy intenzív csoportterápia is részét képezi. A négy páros 
olyan mélyreható önvizsgálatra kényszerül, melyre igazán nem készültek fel. Miközben alávetik 
magukat az üdülőtulajdonos Marcel sajátos terápiás módszereinek, a párok sorra szembesülnek 
félelmeikkel, problémáikkal, no meg egymással is. Végül azon kapják magukat, hogy az a kaland, 
amely életük legszebb nyaralásának indult, valójában düledező házasságaik megmentéséről szól. 

 

 

 
A part (2000)                                                                                                               DVD 3003   
Rend.: Doyle Boyle 
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen. Időtartam: 114 
perc 
 
Richard a világ legszabadabb embere, csupán három dologra van szüksége a túléléshez: 
nikotinra, videojátékokra és Vietnamban játszódó háborús filmekre. Amikor a kezébe kerül egy 
térkép, ami egy titokzatos szigetre vezető utat mutat, nekivág. Megküzd a tengerrel és a 
hadsereggel, hogy végül rátaláljon valamire, ami csodálatos és megközelíthetetlen. Aztán 
fokozatosan kiderül, hogy a sziget mégsem hasonlít annyira a paradicsomhoz. A paradicsomnak 
például nem volt ennyi furcsa lakója. Ami pedig a megközelíthetetlenséget illeti: ha éppen 
menekülni kell egy szigetről, akkor nem előny, ha senki sem tudja, hol az a sziget. 

 

 
Párterápia (2010)                                                                                                      DVD 2910  
Rend.: Shawn Levy 
Szereplők: Steve Carell, Tina Fey, Mark Wahlberg. Időtartam: 97 perc 
 
Claire és Phil Foster hétköznapi emberek, hétköznapi vágyakkal: kicsit már unják egymást és a 
házasságukat. Egy véletlennek köszönhetően azonban összekeverik őket azzal a vakmerő 
párossal, amelyik meg merte zsarolni a helyi maffia főnökét. Ettől felpezsdül az életük: őrült 
üldözés és menekülés vár rájuk. Hihetetlen kalandjaik és eszetlen ügyetlenkedéseik közben 
rájönnek, hogy igazából nagyon is jó kis csapatot alkotnak.  

 



 

 
A partiállat (2018)                                                                                                     DVD 5534    
Rend.: Ben Falcone 
Szereplők: Melissa McCarthy, Gillian Jacobs, Maya Rudolph. Időtartam: 101 
perc 
 
Miután férje egyik pillanatról a másikra lapátra teszi, Deanna, a megrögzött háziasszony, gondol 
egyet, és elhatározza, hogy befejezi a főiskolát. Történetesen ugyanabban a suliban köt ki, mint 
ahová a saját lánya jár, aki nem túlságosan repes az örömtől emiatt. Az egyre jobban felengedő 
Deanna-t ez nem különösebben hatja meg, és fejet ugrik a főiskolás létbe, hogy nagy kanállal falja 
a szabadságot (pia, bulik, pasik és még több pia). Végül aztán végzősként olyan oldalát fedezi fel 
magának, amit még ő maga sem ismert. 

 

 
Party zóna (1978)                                                                                  DVD 1282   
Rend.: John Landis 
Szereplők: John Belushi, Tim Matheson, John Vernon. Időtartam: 104 perc 
 
Amerika 1960-as évekbeli egyetemi életének könyörtelen paródiájában a Faber Egyetem egyik 
tanára a makulátlan Omega csapat segítségével összeesküvést sző, hogy a rosszhírű Delta 
engedélyét visszavonassa. Ám a Delta, élén a gitározásban és szemétevésben jeleskedő Bluto 
Blutarskyval felveszi a kesztyűt, és máris kezdődik a csata! Fiatalok, főiskola, csajok, sör, buli és 
annyi poén, amennyi csak belefér. 

 

 

 
Pasik és csajok (2000)                                                                         DVD 2521    
Rend.: Robert Iscove 
Szereplők: Freddie Prinze Jr., Claire Forlani, Jason Biiggs. Időtartam: 90 perc 
 
Ryan és Jennifer ellentétek, de mégsem vonzzák egymást. Pontosabban mindig is ezt hitték. Mikor 
gyerekként találkoztak, nem bírták egymást. Amikor tinédzserként újra összefutottak, már 
egyenesen utálták egymást. Ám mikor a merev Ryan és a laza Jennifer az egyetemen újra 
találkozik, rájönnek, hogy ezek a különbségek összekötik őket, és nem mindennapi barátság 
szövődik köztük. Így aztán szobatársaik – a vad és mindig reménykedő Hunter illetve az örökké 
flörtölő Amy segítségével végre felfedezik, hogy mit akarnak igazából a férfiak, mire is van a 
nőknek valójában szükségük, és mi történik, ha a próbálkozások túl messzire mennek. 

 

 

 
A Pelikán-ügyirat (1993)                                                                                       DVD 2048   
Rend.: Alan J. Pakula 
Szereplők: Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard. Időtartam: 135 
perc  
 
Két legfelsőbb bírósági bírót meggyilkolnak. Látszólag nincs kapcsolat az esetek között. Darby 
Shaw a tehetséges New Orleans-i joghallgató szemináriumi dolgozatában egy olajmágnást kever 
gyanúba. Az összegyűjtött anyag – amelyet Pelikán-ügyiratként emlegetnek – kikerül az 
egyetemről.  Darby rádöbben, hogy bárki, akivel a dolgozat folytán kapcsolatba kerül, rövidesen 
gyilkos áldozata lesz. Shaw csak egy emberben bízik, Gray Granthamben, a washingtoni 
újságíróban.  

 

 
A Pentagon titkai (2017)                                                                                        DVD 5501    
Rend.: Steven Spielberg 
Szereplők: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson. Időtartam: 111 perc 
 
1971 júniusában hatalmas botrány rázza meg az Amerikai Egyesült Államokat: a The New York 
Times részleteket közöl egy szigorúan titkos jelentésből, amelyből nyilvánvalóvá válik, hogy az 
USA kormánya félrevezette a közvéleményt a vietnámi háborúval kapcsolatban. Miután a kormány 
leállíttatja az anyagok közzétételét és bíróság elé idézi a napilapot, az iratokat kiszivárogtató 
katonai elemző, Daniel Ellsberg a The Washington Posthoz fordul. A női laptulajdonosként még 
kuriózumnak számító, és az elismertségéért küzdő Katherine Graham úgy dönt, hogy vállalja a 
kockázatot, és kiáll a sajtószabadság mellett. A bátor asszony és az elhivatott főszerkesztő, Ben 
Bradlee egészen a Legfelsőbb Bíróságig elmennek, hogy a háború értelmetlenségét leleplező 
"Pentagon-iratok" nyilvánosságra kerülhessenek... 



 

 
Pénzcsináló (2011)                                                                              DVD 3554    
Rend.: Bennett Miller 
Szereplők: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman. Időtartam: 128 perc 
 
Az oaklandi baseballcsapat menedzsere, Billy Beane felhagy a korábbi jól bevált szokásokkal, és a 
régimódi bölcsességeket sutba vágva fog hozzá, hogy újjáépítse olcsó kis csapatát. A 
menedzsment, a média, a szurkolók és még a saját pályaedzője is tiltakozik, de ő a maga útját 
járja. Egy frissdiplomás, statisztikamániás közgazdász segítségével csupa reménytelen lúzert 
szerződtet, csupa olyan játékost, akiről úgy sejti, az új csapatot mégis győzelemhez segítheti. 
Senki nem hisz neki, néha már ő maga sem bízik az egészben – de közben örökre megváltoztatja 
a sportág történetét. 

 

 

 
Pénzes cápa (2016)                                                                                                  DVD 5048    
Rend.: Jodie Foster 
Szereplők: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell. Időtartam: 95 perc 
 
Lee Gates műsorvezető és Patty Fenn adásrendező együtt készítik a Money Monster című 
gazdasági bulvárműsort. Egy átlagosnak induló napon a pénzügyi tévéshow-ból pillanatok alatt 
túszdráma lesz, amikor egy kétségbeesett fiatal srác ront be a stúdió ajtaján, fegyverrel a kezében. 
Kyle mindenét elveszítette Lee tanácsát követve, ezért élő adásban kényszerít rá a showmanre 
egy robbanószerekkel ellátott mellényt, kárpótlást követelve. A patthelyzet milliókat szegez a tévé 
elé: Patty és Lee versenyt futnak az idővel, miközben egyre több szennyes titok derül ki a Kyle-t 
csődbe taszító cégről. 

 

 

 
Permanens vakáció (1980) – feliratos                                                     DVD 1496 
Rend.: Jim Jarmusch 
Szereplők: Chris Parker, John Lurie, Mari aDuval. Időtartam: 71 perc 
 
Allie egy huszonéves manhattani srác, aki egy lepusztult lakásban éldegél, ahol a hideg víz és a 
földre vetett matrac jelenti a kényelmet. De őt ez egyáltalán nem izgatja, mert tulajdonképpen egy 
másik világban él: mint nagy Charlie Parker rajongó, úgy öltözködik, mint egy ötvenes évekbeli jazz 
zenész és szinte egész nap mást sem csinál, mint otthon táncol egyedül. Aztán úgy dönt, hogy 
megkeresi az életének az értelmét, összepakol és útnak indul a lelkében dobogó fekete zene 
irányában. Útja során különleges figurákkal találkozik, akik közelebb viszik őt önmagához. 

 

 

 
A pénz színe (1986)                                                                                                  DVD 1737    
Rend.: Martin Scorsese 
Szereplők: Paul Newman, Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrantonio. 
Időtartam: 115 perc 
 
Az öreg profi biliárdbajnok, Gyors Eddie saját maga ifjú mását ismeri fel Vincent-ben. Felajánlja a 
tehetséges játékosnak, hogy megtanítja minden trükkre. Gyors Eddie felpakolja Vincent-et és 
barátnőjét, Carment, hogy meghódítsák az állam biliárdszalonjait és kicsalják a játékos kedvű 
cowboyok zsebéből az utolsó centeket. Vincentnek azonban nincs igazi pókerarca. Szereti rögtön 
megmutatni tudását, ezért a figyelmesebb játékosok nem állnak le vele pénzben játszani. A 
feszültség egyre nő a trükkös csapat tagjai között. 

 

 
Percy Jackson – szörnyek tengere (2013)                                         DVD 3906    
Rend.: Thor Freudenthal 
Szereplők: Logan Lerman, Nathan Fillion, Alexandra Daddario. Időtartam: 102 
perc 
 
Percy Jackson isteni kalandokat él át: hiszen a görög isten, Poszeidón fia, és egyébként is 
vakmerő, vagány srác: ezúttal az egész világ jövője az ő kezében van! Percy és félisten haverjai 
együtt vágnak neki a Szörnyek tengerének, ahol különös és félelmetes lények várnak rájuk – még 
egy zombihadsereg is! Az idő egyre fogy, Percynek pedig bármi áron elő kell kerítenie a legendás 
aranygyapjút: már csak az állíthatja meg a gonosz, földöntúli hatalmakat, melyeknek a mi 
világunkra fáj a foga! 

 



 

 
Perzsia hercege. Az idő homokja (2009)                                                       DVD 2914  
Rend.: Mike Newell 
Szereplők: Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Arterton. Időtartam: 111 
perc 
 
A film Perzsia misztikus világába kalauzolja nézőit. Egy kalandor herceg és egy rivális hercegnő 
kénytelen szövetkezni, hogy együttes erővel védjék meg a varázserejű tőrt, amely képes rá, hogy 
visszaforgassa az időt, és uralma alá hajtsa világot. Történetük a halált megvető bátorság, a 
vakmerő szökések, a váratlan és izgalmas fordulatok sorozata. 

 

 

 
Phil Spector (2013)                                                                              DVD 3943    
Rend.: David Mamet 
Szereplők: Al Pacino, Helen Mirren. Időtartam: 88 perc 
 
Az igazság elvész a hangorkánban. A rendező az ügyfél-ügyvéd kapcsolatot veszi górcső alá, 
amely a legendás zenei producer, Phil Spector és védőügyvédje, Linda Kenney Baden között 
alakult ki, a gyilkosságért perbe fogott férfi első tárgyalássorozata során. Mamet úgy is közelíti meg 
a történetet, mint mitológiát, és nem, mint médiaeseményt. A rendező a következő felirattal kezdi 
művét: „A film kitalált történet, nem a valódi események nyomán készült. A drámát valódi per és 
valódi személyek ihlették, de a film nem kívánja megítélni a szereplőket, sem kommentálni a pert 
vagy annak végkimenetelét.” 

 

 

 
Philadelphia (1993)                                                                                                     DVD 174 
Rend.: Jonathan Demme    
Szereplők: Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards. Időtartam: 120 
perc 
 
Andrew Beckett a legjobb úton halad, hogy igazi sztárügyvéddé, majd üzlettárssá váljon 
Philadelphia legjobb jogászcégénél. Egy nap azonban kiderül, hogy a rettegett HIV vírust hordozza 
szervezete. Ahogy vírushordozóból beteggé lesz, úgy omlik össze körülötte a látszólag biztos 
alapokon álló világ: állásából elbocsátják, barátai, ismerősei elfordulnak tőle. Beckett mégsem adja 
fel: elhatározza, hogy munkaadóit beperelve bebizonyítja, őt is ugyanolyan jogok illetik meg, mint 
bárki mást. 
 

 

 
Phillips kapitány (2013)                                                                                        DVD 3982    
Rend.: Paul Greengrass 
Szereplők: Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi. Időtartam: 129 perc 
 
Phillips kapitány 2009. áprilisában amerikai zászló alatt hajózik Szomália partjai közelében, amikor 
kalózok támadják meg a hajóját. A kapitány példás hősiességről tanúságot téve a legénységet arra 
utasítja, hogy zárják be magukat kabinjukba, ő pedig megadja magát. A kalózok Phillips kapitányt 
túszként magukkal hurcolják, és 2 millió dollár váltságdíjat követelnek a szabadon engedéséért 
cserébe. 3 nappal később a Navy SEALS kommandósai megérkeznek, hogy kiszabadítsák 
Phillips-et. 

 

 

 
Pi (1998)                                                                                                  DVD 568   
Rend.: Darren Aronofsky 
Szereplők: Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman. Időtartam: 84 perc 
 
A matematikus zseni Max Cohen egy új felfedezés küszöbén és az őrület határán áll. Körülöttünk 
minden rendszerekből áll össze, és Max az egyik legnagyobbat akarja megfejteni: a tőzsde 
rendszerezett káoszát. Egy hatalmas számítógép, az Euclid segítségével megpróbál rendszert 
találni a másodpercenként gazdát cserélő részvények forgalmában. Miután Max a számítógépbe 
táplálja a héber ábécét, az Euclid kiad egy kétszáztizenhat számjegyű összeget. Ez a számsor a 
Tóra szerint Isten neve lehet. Maxot eközben folyamatosan üldözi egy cég, amely bármit 
megtenne, hogy megszerezze a kapott eredményt.  



 

 
Pi élete (2012)                                                                                                            DVD 3668             
Rend.: Ang Lee 
Szereplők: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu. Időtartam: 122 perc 
 
Pi átlagos kamasz fiú, akivel hihetetlen dolgok történnek. Egy hajószerencsétlenséget követően 
magára marad egy mentőcsónakban a Csendes-óceánon, egyetlen társa egy éhes bengáli tigris. 
Fantasztikus, hosszú – 227 napos -  utazásuk során együtt válnak tanúivá a természet lenyűgöző, 
félelmetes nagyságának, és együtt próbálnak életben maradni. 

 

 

 
Piás polák bérgyilkos (2007)                                                               DVD 2099  
Rend.: John Dahl 
Szereplők: Ben Kingsley, Téa Leoni, Bill Pullman. Időtartam: 95 perc 
 
Frank a kisvárosi maffia bérgyilkosa. Elismert szakember, precízen, pontosan végzi a dolgát. 
Cserében még azt is elnézik a főnökei, ha alkalomadtán a pohár fenekére néz. Ám egyik nap 
jóvátehetetlen hibát követ el, elalszik munka közben. Az áldozatának így sikerül lelépnie. A főnöke 
elzavarja a névtelen alkoholisták klubjába. Frank elindul a javulás rögös útján, rendes munkát, 
Tom, illetve Laurel személyében pedig barátot és barátnőt talál. A nyugalomnak azonban vége 
szakad, amikor odahaza a konkurencia nyomulni kezd, és a józan Frankre nagyobb szükség van, 
mint valaha. 

 

 

 
Pillangó úrfi (1993)                                                                             DVD 2798    
Rend.: David. Cronenberg 
Szereplők: Jeremy Irons, John Lone, Barbara Sukowa. Időtartam: 96 perc 
 
A francia diplomata, Rene Gallimard és a pekingi operacsillag, Song Liling képzeletbeli története 
merész portré a szerelem rejtélyeiről és az árulás kegyetlenségéről. Rene azt hiszi, megtalálta a 
tökéletes nőt. Húsz év viszony után azonban a férfi rádöbben, hogy semmit sem hihet el a csalárd, 
rejtelmes énekesről, akiről kiderül, hogy kém. Ám nem ez az egyetlen meghökkentő titok, amelyet 
Rene imádott „pillangója” rejteget. 

 

 

 
Piszkos Harry (1971)                                                                            DVD 2028    
Rend.: Don Siegel 
Szereplők: Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni. Időtartam: 98 perc 
(Piszkos Harry – gyűjtemény; 1.) 
 
A magát Skorpiónak nevező orvlövész válogatás nélkül szedi áldozatait San Francisco utcáin, s 
százezer dollárt követel a rendőrségtől azért, hogy abbahagyja az esztelen öldöklést. Az ügyet 
Harry Calahan felügyelőre bízzák, aki felettesei tanácsa ellenére nem hajlandó eleget tenni a 
gyilkos követelésének. Végül amikor sikerül elkapnia a bűnözőt, Harry túllépi rendőri hatáskörét, és 
erőszakot alkalmaz, amiért a felettesei elmarasztalják. Skorpiót végül is szabadlábra helyezik, de 
amikor újra elrabol egy iskolabuszt, és túszokat ejt, Harry megfogadja, hogy ezúttal nem hibázik. 

 

 

 
Piszkos pénz (2014)                                                                                                DVD 4340    
Rend.: Mishaell R. Roskam 
Szereplők: Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini. Időtartam: 102 perc 
 
A magányos pultos  és megkeseredett főnöke közösen vitt bárja egyúttal a helyi maffia 
pénzbegyűjtő helyeként is üzemel. Amikor kirabolják őket, és a rablás nem a terv szerint alakul, 
borzasztó adósság szakad a nyakukba. A két férfinak választania kell a hűség és az életben 
maradás között – de bárhogyan is döntsenek, veszélyes útra lépnek. 
 

 



 

 
Pixel (2015)                                                                                                                   DVD 4660    
Rend. Chris Columbus 
Szereplők: Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan. Időtartam: 101 
perc 
 
Mikor földönkívüliek klasszikus játéktermi játékok videofelvételeiről azt hiszik, hogy a Föld hadat 
üzent nekik, támadást indítanak ellenünk, méghozzá olyan játékokról mintázott ellenségek 
képében, mint a PAC-MAN, a Donkey Kong, a Galaga, a Centipede vagy a Space Invaders. Will 
Cooper elnöknek gyerekkori barátjához, az egykori játéktermi bajnok Sam Brennerhez kell 
fordulnia segítségért, hogy ősrégi játékostársak élén legyőzzék az idegeneket, és megmentsék a 
Földet. 
 

 

 
Plasztik szerelem (2007)                                                                      DVD 1354   
Rend.: Craig Gillespie 
Szereplők: Ryan Gosling, Emily Mortimer, Paul Schneider. Időtartam: 102 perc 
 
A szerelem néha szokatlan alakot ölt. Kérdezzék csak Larsot, ezt a kedves, de kicsit fura fiút, aki 
egy életnagyságú gumibaba mellett találta meg a boldogságot. Amikor Lars Lindstrom bemutatja 
bátyjának és sógornőjének új barátnőjét, Biancát, a rokonok álla a padlót verdesi. Lars 
pszichológusának tanácsára mégis az egész falu befogadja a műanyag barátnőt. Már úgy tűnik, 
semmi sem állhat a fiatalok bizarr idilljének útjába, amikor színre lép egy igazi lány a vonzó Margo 
személyében, és Lars egy észbontóan különös szerelmi háromszög közepén találja magát. 

 

 

 
A pláza ásza Vegasban (2015)                                                                           DVD 4462    
Rend.: Andy Fickman 
Szereplők: Kevin James, Raini Rodriguez, Neal McDonough. Időtartam: 90 
perc 
 
Miután az elmúlt hat évet azzal töltötte, hogy rendet tartson a plázákban, Paul Blart végre elindul 
jól megérdemelt vakációjára. Főiskola előtt álló, tinédzserkorú lányával Las Vegas felé veszi az 
irányt, de mint tudjuk, a biztonság mindennél fontosabb, és mikor szólít a kötelesség, Blart azonnal 
beveti magát! 

 
 

 

 
Pofázunk és végünk (2014)                                                                 DVD 4201     
Rend.: Tim Story 
Stereplők: Ice Cube, Kevin Hart. Időtartam: 95 perc 
 
Ben, a gimnáziumi biztonsági őr az elmúlt két évet azzal töltötte, hogy megpróbálta bebizonyítani 
Jamesnek, az atlantai rendőrség nyomozójának, hogy érdemes a húga kegyeire, és nem csak egy 
mihaszna, videójáték-mániás lúzer. Amikor Bent végre felveszik a rendőrakadémiára, James úgy 
dönt, hogy magával viszi egy napra járőrözni, és ezzel majd a frászt hozza a zöldfülű 
rendőrpalántára. De amikor az eszelős nap végére eljutnak a város leghírhedtebb bűnözőjéig, 
James kénytelen belátni, hogy új társának gyorstüzelő szája legalább olyan veszélyes, mint a 
körülöttük süvítő golyók 
 

 

 
Pofázunk és végünk Miamiban (2015)                                                           DVD 4777    
Rend.: Tim Story 
Szereplők: Ice Cube, Kevin Hart, Ken Jeong. Időtartam: 97 perc 
 
James, a kőkemény zsaru és Ben, a kőlúzer sógorjelölt ezúttal Miamiban támadja be a bűnözőket 
és a rekeszizmokat. James kevés dologban biztos annyira, mint abban, hogy Benből soha a büdös 
életben nem lesz még csak közepes nyomozó sem. Ezért hát bevonja a jövendőbeli rokont egy 
nyomozásba, hogy első kézből tapasztalhassa meg saját alkalmatlanságát – és az sem utolsó, 
hogy közben nincs láb alatt az esküvői előkészületek során. A páros rendhagyó módszereinek 
köszönhetően azonban egykettőre minden a feje tetejére áll… 

 



 

 
Pofoncsata (2017)                                                                                                  DVD 5206    
Rend.: Richie Keen 
Szereplők: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan. Időtartam: 87 perc 
 
Egy iskolai tanári kábé épp olyan, mint maga az élet: zavaros, zajos, látszólag senki sem normális. 
Egy buzgó, bár kis növésű tanerő, a mimóza lelkű irodalomtanár, aki az életében még alig 
találkozott más kalanddal, mint a reggeli becsengetés, véletlenül kirúgatja egy kollégáját. Az állását 
vesztett pedagógus a gátlásait is elveszíti, és úgy dönt, hogy bosszút áll: tanítás utánra verekedni 
hívja Andyt. A közelgő bunyónak pillanatok alatt híre megy, minden osztály a nagy összecsapásra 
készül, és senki sem kételkedik abban, hogy kit fognak laposra verni. Maga a jövendő áldozat 
sem. De mit tehetne mást? Készülni kezd, hogy ha már muszáj kapnia néhány maflást, legalább 
méltósággal maradjon alul. 

 

 
A pók hálójában (2001)                                                                        DVD 1245   
Rend.: Lee Tamahori 
Szereplők: Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott. Időtartam: 99 
perc 
 
Társa tragikus halála után Alex Cross nyomozó és bestseller író visszavonul a nyugdíj békéjébe. 
De amikor egy briliáns bűnöző elrabolja egy szenátor kislányát, visszahívják a szakmájába. Alex 
összeáll a Tikos Szolgálat ügynökével Jezzie Flannigan-nel, akit arra jelöltek ki, hogy vigyázzon az 
eltűnt kislányra. Követi a nyomokat, mely döbbenetes felismeréshez vezeti – a gyermekrabló nem 
csupán váltságdíjat akar, hanem azt is, hogy Alex segítsen dokumentálni az évszázad bűnügyét. 
Ahogy az idő egyre fogy, Alex alámerül a veszély és ármány kusza hálójában, hogy megállítson 
egy őrültet, és megmentse egy ártatlan áldozat életét.  

 

 
Pókember 1. (2002)                                                                                                 DVD 3558      
Rend.: Sam Raimi 
Szereplők: Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst. Időtartam: 116 perc 
 
Egy pókcsípés nem a világ. Peter Parker, a kétballábas diákújságíró világa mégis fenekestül 
felfordul, amikor egy laboratóriumi riportútja során megcsípi egy ártatlannak tűnő kis nyolclábú. A 
pók mutáns, a srác pedig hamarosan egyre furább képességeket tapasztal magán. Nehéz volna a 
kamaszkori változások egyikének betudni, hogy könnyedén sétál a plafonon, csuklójából ragadós 
pókszálat lő ki, és jóval bekövetkezése előtt megérzi a közelgő földrengést vagy más veszélyeket. 
 Ami kezdetben játéknak tűnik, hamarosan szörnyű és izgalmas kötelezettséggé válik: Peternek 
egy rettenetes bűntény hálójából kell kiszabadulnia, el kell fognia egy szuperképességeket birtokló 
őrült tudóst – a Zöld Manó-t - , és el kell nyernie gyönyörű osztálytársnője, Mary Jane szerelmét. 
Annyi a feladat, hogy akkor se bírna vele könnyen, ha nyolc keze volna.   

 

 
Pókember 2.1 (2004)                                                                      DVD 2523/1-2      
Rend.: Sam Raimi 
Szereplők: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco. Időtartam: 130 perc 
 
Két év telt el, amióta a csendes Peter Parker elhagyta nagy szerelmét, Mary Jane Watsont, és 
vállalta a szuperhős-léttel járó felelősséget. Peternek számos új nehézséggel kell szembenéznie, 
miközben arra törekszik, hogy megteremtse az egyensúlyt két élete között. közben M.J. már 
továbblépett, és éli a maga életét: színészkedik, és férfi is van az életében. Peter legjobb barátja, 
Harry Osborn a Pókemberen még mindig bosszút szeretne állni, mert őt tartja felelősnek apja 
haláláért. Még komplikáltabbá válik Peter élete azzal is, hogy Dr. Otto Octavius ellen kell harcolnia. 
Szüksége van minden természet feletti képességére, hogy megállítsa az elmebeteg gonosztevőt. 

 

 
Pókember 3. (2007)                                                                                      DVD 3559     
Rend.: Sam Raimi 
Szereplők: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco. Időtartam: 133 perc 
 
Peter Parkernek sikerült végre összehangolnia a szuperhősként ráháruló feladatokat és Mary 
Jane-nel való kapcsolatát. Amikor azonban öltözetét egy fekete anyag itatja át, teste-lelke különös 
változásokon megy keresztül. Képességei felerősödnek, ám velük együtt bosszúszomja is megnő, 
és lassan kicsúszik a kezéből az irányítás. De nemcsak sötét oldalával kénytelen szembeszállni, 
hanem két kíméletlen rosszakarójával, Homokemberrel és Venommal is, akik egyesült erővel 
készülnek az ő és a szerettei elpusztítására. 

 



 

 
Pókember : hazatérés (2017)                                                                            DVD 5326    
Rend.: J. Watis 
Szereplők: Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau. Időtartam: 128 perc 
 
Kamaszodni nem könnyű, Peter Parker ráadásul hiába vicces srác, nem tartozik a nagymenők 
közé. Nappal. Éjszaka azonban övé a nagyváros: különleges szerkóban, Pókemberként lendül 
felhőkarcolóról felhőkarcolóra, nem lehet meglépni előle és nem lehet legyőzni – legalábbis eddig 
senkinek sem sikerült. Miután a Bosszúállók csapat tagjaként debütált az Amerika kapitány: 
Polgárháborúban, a hálószövő szuperhős az élménytől felvillanyozva tér vissza szülővárosába. Új 
mentora, Tony Stark/Vasember azonban továbbra is rajta tartja a szemét – Peter nagy 
szerencséjére. A tinédzser srác ugyanis hiába próbál visszarázódni a kevésbé izgalmas 
hétköznapokba, hajtja belülről a vágy, hogy bizonyítson, ezért szembeszáll Keselyűvel és ezzel 
minden szerettét veszélybe sodorja. 

 

 
Pókember : idegenben (2019)                                                   DVD 5865, DVD 5865 
Rend.: Jon Watis 
Szereplők: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya. Időtartam: 124 perc 
 
A Bosszúállók: Végjáték eseményeit követően Peter Parker úgy érzi, neki is kijár a pihenés, és 
hogy egy kicsit az átlagos tinédzserek mindennapjait élje, ne a barátságos, hős Pókemberét. 
Osztálytársaival európai utazásra indul, de a lazulásról és a romantikázásról szőtt álmai hamar 
szertefoszlanak, amikor megjelenik a színen Nick Fury és a segítségét kéri egy különös 
támadássorozat kapcsán. Pókember az elementálok legyőzésének érdekében szövetkezik a 
rejtélyes Mysterióval, csakhogy nem minden az, aminek látszik… Peternek szüksége lesz 
pókösztönére, ha túl akarja élni ezt a kalandot. 

 

 
Pokoli futam (2013)                                                                                                  DVD 3944    
Rend.: Mukunda Michael Dewil 
Szereplők: Paul Walker, Naima McLean, Gys de Villiers. Időtartam: 82 perc 
 
Michael Woods nemrég szabadult a börtönből, és hogy helyrehozza tönkrement életét, megszegi a 
feltételes szabadlábra helyezésének feltételeit, és Johannesburgba utazik, hogy találkozzon 
elhidegült barátnőjével. Igen ám, de az autókölcsönöző társaság véletlenül rossz kocsiba ülteti, és 
Michael nem is sejti, mennyire rosszba: a férfi hamarosan egy hangtompítós fegyverre, a kocsi 
csomagtartójában pedig egy megkötözött nőre bukkan, és mire felocsúdhatna, rádöbben, hogy egy 
korrupt rendőrfőnök célpontjává vált, akinek immáron nem csak a kocsiba rejtett túsz, de Michael is 
útjában áll. 

 

 

 
Pokoli lecke (1996)                                                                               DVD 1526  
Rend.: Barry Levinson 
Szereplők: Robert de Niro, Kevin Bacon, Dustin Hoffman. Időtartam: 141 perc 
 
Négy fiú a hatvanas évek közepén nőtt fel a Pokol Konyhája utcáin, ahol az ártatlanságot a 
korrupció uralta. A hírhedt negyedet papok és gengszterek irányították. Egy gyerekes csínyük 
tragédiával végződik és a srácok nevelőintézetbe kerülnek  Életük legszörnyűbb évét kellett 
túlélniük. A megpróbáltatások nem csak a fiúk szívét keményítette meg, de közös szörnyű titkaik, 
emlékeik egy életre összekovácsolták őket. Évekkel később ketten bűnözők letten, ketten tisztes 
munkát végeznek.  Látszólag már semmi sem köti őket össze, csak a múlt, amely egyetlen pillanat 
alatt újra főszerepet kap életükben. 

 

 

 
Ponyvaregény (1994)                                                                             DVD 122 
Rend.: Quentin Tarantino 
Szereplők: Samuel L. Jackson, Uma Thurman, John Travolta. Időtartam: 148 
perc  
 
Adott két profi gengszter, Vincent és Jules, akik igyekeznek főnöküknek visszaszerezni egy 
aktatáskát. Ehhez persze meg kell ölniük pár embert, de ez az egyszerű bérgyilkosokkal gyakran 
megesik. Jules a rá célzott golyókat csodával határos módon elkerüli, s ezt jelnek tekintvén úgy 
dönt, felhagy eddigi életével. Társának viszont el kell vinnie szórakozni a gengszterfőnök feleségét. 
A boxoló, Butch, a hírhedt marffiafőnök átvágását tervezi. Nem utolsó sorban, pedig, van egy piti 
rabló-páros is, akik éppen egy étterem kirablására készülnek. Ám ott reggelizik Vincent és Jules. 



 

 
Popsztár : soha ne állj le, a soha le nem állással! (2016)                     DVD 5090    
Rend.: Akiva Schaffer, Jorma Taccone 
Szereplők: Andy Samberg, Jorma Taccone, Akiva Schaffer. Időtartam: 83 perc 
 
A két évig tartó teltházas koncertturné után megkérdőjelezhetetlennek tűnik, hogy Conner4Real a  
zene istencsászára. A körút után azonban jön a koppanás: a popcsillag második albuma csúnyán 
megbukik, a rajongók kezdenek elpártolni tőle – a talpnyalók és a riválisok pedig azon tűnődnek, 
mihez kezdjenek, ha kiderül, többé már nem Conner4Real a legmenőbb sztár. 

 

 

 
Power rangers : [átalakulás] (2017)                                                               DVD 5256    
Rend.: Dean Israelite 
Szereplők: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler. Időtartam: 119 perc 
 
Jason, Kimberly, Bill, Trini és Zack, az öt átlagos tinédzser élete végzetszerűen összefonódik, 
mikor egy tiltott területre tévedve különleges erővel felvértezett érmékre bukkannak. Ezáltal pedig 
olyan természetfeletti képességekre tesznek szert, amiről álmodni sem mertek: szuperhősök 
lesznek. Miközben új mentorukkal, Zordonnal azt tanulják, hogy tartsák kordában a bennük lakozó 
erőt, feltűnik a kegyetlen Rita Repulsa, hogy elpusztítsa városukat. A fiataloknak össze kell 
fogniuk, és igazi Power Rangers-taggá kell válniuk ahhoz, hogy megállítsák a világuralomra törő 
gonosz hatalmat. 

 

 

 
Premier (1978)                                                                                      DVD 1016 
Rend.: John Cassavetes 
Szereplők: Gena Rowlands, Ben Gazzara, John Cassavetes. Időtartam: 138 
perc (John Cassavetes sorozat) 
 
Myrtle Gordonnak mindene a színház, lételeme a siker. Sem férje, sem szeretője, sem pedig 
gyerekei nincsenek. Egy napon szemtanúja lesz egyik csodálója, egy kislány véletlen halálának. 
Ez a tragikus esemény teljesen kizökkenti megszokott életéből, súlyos válság főszereplőjévé válik. 
Eddig a pillanatig soha nem került szembe az öregséggel, a magánnyal, a veszteséggel. A 
premierre ittasan érkezik, s rögtönözni kezd: játéka döbbenetes erővel sodorja magával nézőit.  

 

 

 
A préri urai (2016)                                                                                                   DVD 5505    
Rend.: David Mackenzie 
Szereplők: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. Időtartam: 98 perc 
 
A poros Texasban olykor elmosódik a határ a becsületes emberek és a törvényen kívüliek között. 
Toby, az elvált apa, aki jobb életet szeretne a fiának és a börtönből frissen szabadult, indulatos és 
kiszámíthatatlan bátyja, Tanner összefognak, hogy megmentsék a családi gazdaságot, amire egy 
lejáró követelés miatt a bank rá akarja tenni a kezét. A két testvér sajátos és veszélyes tervet eszel 
ki: kisvárosok bankjait rabolják ki, amíg össze nem gyűlik a hiányzó pénzösszeg. Hamarosan 
azonban nyomukba ered egy nyugdíjazás előtt álló texasi ranger, akinek feltett szándéka lezárni 
utolsó ügyét... 

 

 

 
Prometheus (2012)                                                                              DVD 3607   
Rend.: Ridley Scott 
Szereplők: Naomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce. Időtartam: 119 
perc 
 
Egy tudósokból álló expedíció az ember földi életének eredetére utaló nyomokat talál. Ezeket 
követve indulnak kutatóútjukra, mely az univerzum legtávolabbi, legveszélyesebb vidékére vezet. 
Olyan tájra jutnak, és olyan ellenségekkel kell szembenézniük, amilyenről ember eddig nem is 
álmodott. Még a rémálmaikban sem. Egy szörnyű csata vár rájuk: ha alul maradnak, akkor az 
egész emberiség velük pusztul. 

 



 

 
Pszichoanyu (2018)                                                                                                DVD 5543   
Rend.: Jason Reitman 
Szereplők: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass. Időtartam: 92 
perc 
 
Marlo várandós, kétgyermekes édesanya, akit testvére különös ajándékkal akar meglepni: egy 
éjszakai dadussal. Marlo eleinte fenntartásokkal kezeli az extravagáns felajánlást, és nem veszi 
igénybe a szolgáltatást, de amikor az újszülött is megérkezik a házhoz, rájön, hogy minden 
segítségre szüksége van, és felhívja Tullyt. A fáradt édesanya és az energikus, különc dadus 
között különleges kapcsolat szövődik.  

 

 

 
Púder, csajok, satöbbi (2013)                                                             DVD 4032     
Rend.: MJ Delaney 
Szereplők: Sheridan Smith, Jaime Winstone, Kate Nash. Időtartam: 83 perc 

 
Sam élete egy felejthetetlen bulit követően mindörökké megváltozik. Miután újra találkozik régi 
főiskolás barátaival, azon kapja magát, hogy életét átértékelve kiötölt egy furfangosnak látszó 
tervet arra, hogy győzze meg magát és a lányokat arról, hogy neki mindene megvan. Ám ahogy 
diszfunkcionális, habár messzemenőkig elkötelezett barátai egyre jobban belefolynak a dolgokba, 
úgy kezd omladozni az álca, melyet a leküldött piák, a kivégzett cigik és a mellékhelyiségben 
elkövetett bűntettek csak még jobban kikezdenek. A nyers valósággal szembesülve Sam innentől 
kezdve már azért küzd, hogy hű lehessen magához, és rájöjjön, hogy valójában mit is akar az 
élettől. 

 

 
Pusztító (2018)                                                                                                           DVD 5785    
Rend.: Karyn Kusama 
Szereplők: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany. Időtartam: 116 perc 
 
Erin Bell, a Los Angeles-i Rendőrség nyomozója tizenhat évvel ezelőtt beépült a rettegett Silas 
kaliforniai bűnbandájába. A szervezet egyik balhéja tragédiával végződött, Erin lebukott, Silas 
pedig elmenekült. Sok évvel később azonban a bűnöző ismét felbukkan a színen, ráadásul 
merészebb és veszélyesebb, mint valaha, és újabb bankrablását tervez. Erin eltökéli, hogy ezúttal 
nem hagyja kicsúszni a keze közül… de célja érdekében nem csak a bandafőnök embereivel, 
hanem saját múltjával is szembe kell néznie. 

 

 

 
Quo vadis (1951)                                                                                              DVD 1732/1-2  
Rend.: Mervyn LeRoy 
Szereplők: Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn. Időtartam: 167 perc 
 
Marcus Vinicius légióparancsnok szerelemre lobban egy gyönyörű rabszolgalány iránt, amivel 
átlépi a szigorú határvonalat a Birodalom és a keresztények között. Sorsuk Néró kezében van: 
Róma fényűző, de elátkozott birodalmának tébolyult, gyilkos császára mindenek felett uralkodik. 

 

 
Rablóhal (1983)                                                                                     DVD 1525   
Rend.: Francis Ford Coppola 
Szereplők: Matt Dillon, Nicholas Cage, Mickey Rourke. Időtartam: 90 perc 
 
Rusty James nyughatatlan fiatalkorú bűnöző, aki szeretne legendás hírű bűnöző bátyja, a Motoros 
Fiú nyomdokába lépni. Rusty James és barátai Smokey, Steve és B.J. belemerülnek a 
bandaháborúba, amikor egy éjszaka kéthónapos távollét után előkerül Rusty bátyja Kaliforniából. 
Miután öccsének elárulja anyjuk sötét titkát, a testvérek úgy döntenek, hogy maguk mögött hagyják 
eddigi életüket, még akkor is, ha az egyetlen kiút a halál. 
 



 

 
Rabul ejtő szerelem (2008)                                                                                  DVD 3114   
Rend.: Cheryl Hines 
Szereplők: Meg Ryan, Timothy Hutton, Kristen Bell. Időtartam: 81 perc 
 
Louise, a menő New York-i ügyvéd, teljesen elérzékenyül, mikor betoppan hétvégi házukba, és 
látja hogy azt a vele 13 éve házasságban élő férje, Ian rózsaszirmokkal díszítette fel. Hamarosan 
azonban kiderül, hogy a hősszerelmes a virágokat nem hites feleségének, hanem jóval fiatalabb 
szeretőjének szánta, sőt mi több, egyúttal házasságuknak is véget akar vetni. Louise azonban 
hallani sem akar minderről. Iant egy tekercs szigetelőszalag bevetésével bírja maradásra, és a 
fejébe veszi, hogy a mozgásképtelenné tett férjet újra meghódítja. De mikor megérkezik a 
türelmetlen barátnő, nem is beszélve a kertészről, aki a kialakult helyzetet a saját hasznára akarja 
fordítani, elszabadulnak az indulatok. 

 

 
Rachel esküvője (2008)                                                                       DVD 1910   
Rend.: Jonatham Demme 
Szereplők: Anne Hathaway, Rosemarie DeWitt, Bill Irwin. Időtartam: 108 perc 
 
Amikor Kym nővére, Rachel esküvője alkalmából hazautazik, számos régi családi viszály, 
személyes sérelem, és feledni vágyott tragédia kerül felszínre a feledés jótékony homályából. Míg 
az ifjú pár és a családtagokból, barátokból álló vendégsereg gondtalan hétvégi ünneplésre gyűltek 
össze, melyben lakomák és zenés mulatságok követik egymást, addig Kym, csípős 
megjegyzéseivel és hisztérikus természetével a szunnyadó családi konfliktusok erjesztőjévé válik.  

 

 

 
A rádió aranykora (1987)                                                                                      DVD 1331  
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Mia Farrow, Julie Kavner, Seth Green. Időtartam: 84 perc 
 
Egyhangúan és eseménytelenül telnek a zsidó család tagjainak napjai a második világháború 
elején. A rádió az álmodozást jelenti számukra: a pártában maradt nagynéni a fehér lovon érkező 
herceget várja, a feleség hajdani rajongójáról álmodozik, a fiú naponta megidézi kedvenc rádiós 
hősét, a családfő azt reméli, hogy szenzációs pénzszerző trükkjével egyszer valóban pénzt szerez. 
Az álmok azonban ritkán válnak valóra. Egy valakinek mégis sikerül: a füstös manhattani mulató 
bájos, ám nem túl rátermett cigarettaárus lánya, Sally White bekerül a rádióba, és sztár lesz, amiről 
álmodott.  

 

 

 
Radio flyer (1992)                                                                                 DVD 2524    
Rend.: Richard Donner 
Szereplők: Lorraine Bracco, John Heard, Elijah Wood. Időtartam: 109 perc 
 
Mike immár apaként emlékszik vissza nehéz gyermekkorára. Ő és nyolcéves kisöccse, Bobby új 
városba költöztek, miután édesanyjuk, Mary hozzáment egy férfihez, aki egyszerűen a Királynak 
hívatta magát. Nevelőapjuk durva alkoholista volt és kisöccsét gyakran molesztálta. A gyerekek 
eleinte inkább hallgattak, nem akarták elrontani sokat dolgozó édesanyjuk boldogságát. Halálra 
rémült kistestvérén Mike sok-sok játékkal és egy saját, különbejáratú álomvilággal próbált segíteni. 
Egy helyi legenda hatására működő repülőgépet próbáltak építeni, és miközben kis piros 
kocsijukat fantasztikus gépmadárrá alakították, a saját életük is csodálatos kalanddá alakult. 

 

 

 
Ramona és Beezus (2010)                                                                   DVD 3251   
Rend.: Elizabeth Allen 
Szereplők: Joey King, Selena Gomez, John Corbett. Időtartam: 99 perc 
 
Ramona kicsi lány óriási képzelőerővel és kiváló bajkeverői szaktudással. Praktikái egész családját 
állandó idegfeszültségben tartják; de legjobban a nővérét, Beezust viselik meg. Ő ugyanis éppen 
első gimnáziumi évét próbálja túlélni. A gyermekkor olyan, hogy néha minden a feje tetejére áll 
benne, de Ramona és Beezus megtanulja: bármi lehetséges, ha hisznek magukban és egymásra 
támaszkodnak. 

 



 

 
Rampage : tombolás és rombolás (2018)                                                     DVD 5581    
Rend.: Brad Peyton 
Szereplők: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman. Időtartam: 98 
perc 
 
Az emlős-szakértő Davis különleges és szoros kapcsolatot alakított ki George-dzsal, a hihetetlenül 
intelligens ezüsthátú gorillával, amit egészen kölyökkora gondoz. Mikor egy kapzsi nagyvállalat 
genetikai kísérletei balesethez vezetnek, George és néhány más állat gigantikus méretű, agresszív 
szörnyetegekké mutálódnak, és mindent elpusztítanak, ami az útjukba kerül. Adrenalinban és 
rombolásban gazdag hajsza veszi kezdetét, melynek során Davis próbálja megtalálni az ellenszert, 
hogy megakadályozza a globális katasztrófát és megmentse azt a félelmetes bestiát, amely valaha 
a barátja volt. 

 

 
Randiügynökség (2011)                                                                       DVD 4242    
Rend.: K. Asher Levin 
Szereplők: Kyle Gallner, Kathryn Morris, Denise Richards. Időtartam: 82 perc 
 
Az ország számos jó hírű gimijéből eltanácsolt Sam elhatározza, hogy nehéz anyagi körülményeik 
miatt besegít anyjának tandíja előteremtésébe – a maga módján… barátaival együtt megalapítja az 
illegális eszkort szolgáltatásokat nyújtó Randiügynökséget. Be is indul az üzlet, és hamarosan 
tódulni kezd az unatkozó, kényeztető figyelemre vágyó középkorú nők hada… 
 

 

 

 
Randiztam egy sztárral (2010)                                                           DVD 2784    
Rend.: Michael Grossman 
Szerepelők: Sterling Knight, Danielle Campbell, Maggie Castle. Időtartam: 81 
perc 
 
A fiatal popsztár, a jóképű Christopher Wilde megismerkedik egy bájos kisvárosi lánnyal, 
Jessicával, akivel hihetetlen hollywoodi kalandokba keverednek. Úgy tűnik Christophernek 
mindene megvan: híres, gazdag, hollywoodi filmszerződése is alakul. A Jessicával való találkozás 
viszont rádöbbenti, hogy egy nagyon fontos dolgot kihagyott: még sosem volt önmaga. A városban 
együtt töltött nap után barátok lesznek. Ezt a barátságot tesz próbára Christopher, amikor 
nyilvánosan tagadja ismeretségüket. Christophernek el kell döntenie, mi a fontosabb: az, hogy 
önmaga vagy hogy, filmsztár legyen. 

 

 
Ready player one (2018)                                                                                       DVD 5530    
Rend.: Steven Spielberg 
Szereplők: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn. Időtartam: 134 perc 
 
2045-ben, egy összeomlás szélén táncoló világban vagyunk. Menedéket csupán az OASIS nyújt, 
ez a lélegzetelállító virtuális birodalom, melyet a briliáns James Halliday hozott létre. Mikor az 
excentrikus feltaláló meghal, hatalmas vagyonát arra hagyja, aki megtalálja azt a digitális húsvéti 
tojást, melyet az OASIS mélyén rejtett el. A vadászatba becsatlakozik a fiatal Wade Watts is, aki 
hamarosan egy nyaktörő sebességgel száguldó, a valóságot a képzelettel összemosó kaland 
közepén találja magát, amely tele van rejtéllyel, kihívással és veszéllyel. 

 

 

 
Red (2010)                                                                                            DVD 3292   
Rend.: Robert Schwentke 
Szereplők: Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich. Időtartam: 107 
perc 
 
Frank, Joe, Marvin és Victoria egykor a CIA legjobb ügynökei voltak. Ismerik a szervezet minden 
titkos valamint kompromittáló anyagát. Frank Moses egyszer arra ébred, hogy egy csapat állig 
felfegyverzett kommandós meg akarja ölni. Mivel személyazonosságát felfedték, és a szívének 
kedves nő, Sarah élete is veszélybe került, összegyűjti a régi csapatot egy utolsó lehetetlen 
bevetésre. A visszavonult szuperkémeknek minden tudásukra szükségük van, hogy profi 
csapatként egy lépéssel üldözőik előtt járjanak, megpróbáljanak életben maradni a folyamatos 
merényletek közben és rájönni, hogy vajon melyik információ az, amely miatt egykori munkaadóik 
a legkülönfélébb módszerekkel megpróbálják hidegre tenni őket.    



 

 
Red 2 (2013)                                                                                         DVD 3899    
Rend.: Dean Parisot 
Szereplők: Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker. Időtartam: 111 
perc 
 
A CIA visszavonult titkos ügynöke, Frank Moses újra összetoborozza egykori elit csapatát, hogy az 
egész világra kiterjedő nyomozást folytassanak egy eltűnt hordozható nukleáris rakéta után. 
Bérgyilkosok, terroristák és hatalomőrült kormányzati tisztviselők lihegnek a nyomukban, akik mind 
a szuperfegyverre fenik a fogukat. 
 

 

 

 
Reflektorfény (2010)                                                                            DVD 3332   
Rend.: Shana Feste 
Szereplők: Gwyneth Paltrow, Tim McGraw, Garrett, Hedlund. Időtartam: 112 
perc 
 
Egy fiatal énekes-dalszerző találkozik a hajdani sztárral, a lejtőre került énekesnővel. A nő férje és 
menedzsere ráveszi a srácot, hogy induljanak közös turnéra: abban bízik, hogy felesége így ismét 
magára talál és felhagy önpusztító életmódjával. Hamarosan egy szépségkirálynőből lett 
sztárocska is csatlakozik a csapathoz. Tehetség, vonzerő, jó időzítés – minden adott a sikerükhöz. 
De a bennük tomboló szenvedélyek mégis mindent tönkretehetnek. 

 

 

 
A régi város (2016)                                                                                                 DVD 5248   
Rend.: Kenneth Lonergan 
Szereplők: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler. Időtartam: 131 
perc 
 
Bátyja halála után Lee Chandler döbbenten veszi tudomásul, hogy testvére a végrendeletében őt 
jelölte ki unokaöccse, Patrick gyámjául. Lee – akármennyire is tart az egykori feleségével való 
ismételt találkozástól és a múlt sötét árnyaitól – visszatér a városba, ahol valaha ő is élt, hogy 
teljesítse a rá bízott feladatot.. Az életunt férfi az energikus kamasszal kezdi el letenni egy új élet 
alapjait. 
 

 

 
Rekviem egy macskáért (2014)                                                                          DVD 4461    
Rend.: Gillian Greene 
Szereplők: Fran Kranz, Nikki Reed, J. K. Simmons. Időtartam: 98 perc 
 
Clinton egy nap holtan találja macskáját háza előtt. Az állat gyilkosság áldozata lett. A férfi 
igyekszik kideríteni, ki követhette el a merényletet, a nyomozás közben pedig érdekes 
információkat tud meg házi kedvencéről. Talán Harcos nem is az a macska volt, akinek Clinton 
megismerte? 

 

 

 
Rém hangosan és irtó közel (2011)                                                   DVD 3656     
Rend.: Stephen Daldry 
Szereplők: Tom Hanks, Sandra Bullock, Thomas Horn. Időtartam: 124 perc 
 
Miután a csodabogár Oskar Schell egy kulcsra bukkan az apja holmijai között, aki 2001. 
szeptember 11-én életét vesztette a World Trade Centerben, a tizenegy éves New York-i fiú 
kétségbeesett kutatásba kezd, hogy kiderítse, mibe való lehet a kulcs. Miközben Oskar a várost 
járja, a legkülönfélébb emberekkel találkozik, akik a maguk módján mindannyian túlélők, és akik 
segítenek a fiúnak megfejteni az életfontosságú rejtélyt, és megőrizni annak a férfinak az emlékét, 
aki annyit tett azért, hogy Oskar képes legyen legyőzni a félelmeit az őt körülvevő zajos és 
veszedelmes világban.  



 

 
A remény rabjai (1994)                                                                            DVD 15 
Rend.: Frank Darabont 
Szereplők: Tim Robbins, Morgan Freeman, James Whitmore. Időtartam: 142 
perc 
1946-ban Andy Dufresne bankárt kétszeres életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélik felesége és 
annak szeretője megöléséért. Bár Andy ártatlan, a bizonyítékok mind ellene szólnak. A Maine 
állambeli hírhedt Shawshank börtönbe szállítják. Azonnal bele kell szoknia a börtönélet kegyetlen 
mindennapjaiba, a szadista őrök és az elállatiasodott rabok által urat közegbe. Andy azonban nem 
törik meg, sőt megtalálja  a módját annak is, hogy a rabtársai mellett a börtönőrök is a bizalmukba 
fogadják. Rohamos léptekkel haladva a ranglétrán hamarosan a börtön „pénzügyi vezetőjévé” 
válik. Amikor kiderül, hogy ártatlanul ítélték el, a börtön vezetése eltünteti a bizonyítékokat, nehogy 
a túl sokat tudó Andy kikerüljön az ellenőrzésük alól.  

 

 
Rémségek cirkusza (2009)                                                                  DVD 2606    
Rend.: Paul Weitz 
Szereplők: John C. Reilly, Ken Watanabe, John Hutcherson. Időtartam: 104 
perc 
 
A 16 éves Darren ellátogat egy különös vándorcirkusz előadására, majd az ott fellépő vámpír 
segédjének áll, s ezáltal ő is vérszívóvá válik. Az élőholttá változott fiú csatlakozik a Rémségek 
Cirkuszához, ahol izgalmas kalandok várnak rá olyan elképesztő szörnyszülöttek társaságában, 
mint a szakállas nő vagy a kígyófiú. Időközben egyre elkerülhetetlenebbé válik a háború a 
vámpírok és ősi ellenségeik között, az emberiség sorsa pedig a fiú kezébe kerül. 
 

 

 
Rendes fickók (2016)                                                                      DVD 4976, DVD 4977   
Rrend.: Shane Black 
Szereplők: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice. Időtartam: 111 perc 
 
Jackson Healy jobb napokat látott behajtó, Holland March a világ legrosszabb detektívje. A két 
kopó kénytelen összeállni és megtalálni egy eltűnt lányt, közben pedig elkapni néhány nem túl 
rendes fickó grabancát is. És ami egyszerű rutinmelónak ígérkezett, arról hamarosan kiderül, hogy 
az évszázad bűnügye, amelyben érintett a Los Angeles-i alvilág színe-java. Ketten együtt betörnek 
a köztudatbaba, és ha már itt tartanak, hát betörnek néhány fejet is. 
 

 

 
Rendíthetetlen (2014)                                                                                              DVD 4520           
Rend.: Angelina Jolie 
Szereplők: Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Miyavi. Időtartam: 132 perc 
 
A film Louis "Louie" Zamperini olimpikon és háborús hős hihetetlen életét követi nyomon. A 
kisfiúként folyton bajba keveredő Louis bátyja segítségével képes lesz a futásra összpontosítani 
felesleges energiáit. Olyannyira, hogy az 1936-os olimpián résztvevőként indulhat. Amikor kitör a 
II. világháború, jelentkezik a seregbe. Egy csaknem végzetes repülőgépszerencsétlenséget 
követően 47 kínkeserves napon át hánykolódik a tengeren két társával egyetemben, majd japán 
hadifogságba esik, ahol egy különösen kegyetlen őr céltáblájává válik. Ám egy rendíthetetlen 
embert nem olyan könnyű megtörni. 

 

 

 
Reszkessetek kutyaütők! (2013)                                                        DVD 4118   
Rend.: Joseph J. Lawson 
Szereplők: Davis Cleveland, Kim Little, Jeremy Masci. Időtartam: 84 perc 
 
A család minden tagja a nagyihoz utazik karácsony alkalmával és hiába szeretnék, a gyakran 
neveletlenül viselkedő kutyájukat kénytelenek az üresen maradó házban hagyni. Az először 
unalmasnak tűnő napok a környéken garázdálkodó betörők váratlan felbukkanásával 
mozgalmassá teszik az üresen maradt ház életét. A család kedvence újonnan szerzett pajtásaival 
minden trükkjét beveti, hogy pokollá tegye a betolakodók próbálkozásait. 

 



 

 
A rettenthetetlen (1995)                                                                DVD 3004/1-2    
Rend.: Mel Gibson 
Szereplők: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan. Időtartam: 170 
perc 
 
Amikor William Wallace-nek megölik a szerelmét a portyázó angol katonák, valami megszakad 
benne. A mindenre elszánt skót férfit eleinte csak a bosszúvágy fűti, meg akarja találni a 
tetteseket, hogy leszámoljon velük. Azután hamarosan ráébred, mi forog kockán: országa és népe 
függetlensége van veszélyben. Félelmet nem ismerve harcba száll a betolakodókkal. A Wallace-ról 
keringő hihetetlen, ám igaz történetek minden hazafi szívébe bátorságot öntenek, a felkelőkből 
hadsereg gyűlik, és megküzdenek az elnyomókkal. A XIII. század kegyetlen világában is létezett 
szerelem. S az igaz szerelem akkor is csak szenvedés, vér és küzdelem árán teljesedhetett be.  

 

 
Richie Rich - rosszcsont beforr (1994)                                                          DVD 1416  
Rend.: Donald Petrie 
Szereplők: Macaulay Culkin, Jonathan Hyde, John Larroquette. Időtartam: 91 
perc 
 
Richie-nek mindene megvan: különbejáratú baseballedző, privát McDonalds a nappaliban és olyan 
szuper játékok, amelyekről más gyerek nem is álmodhat. Richie-nek csupán barátai nincsenek, 
őket pedig pénzért nem lehet megvásárolni. Hogy társaságra leljen, a fiú hozzácsapódik a 
környéken játszó srácokhoz, akik eleinte szúrós szemmel néznek a hívatlan jövevényre. Richie 
azonban végül bebizonyítja, hogy nemcsak a mandzsettagombja, hanem a szíve is aranyból van. 
Mikor kiderül, hogy a Rich família kapzsi tanácsadója félreállította Richie szüleit, a fiú összefog új 
barátaival, hogy megmentsék a szülőket. 

 

 
Rideg világ (2015)                                                                                                   DVD 5053    
Rend.:. Drake Doremus 
Szereplők: Nicholas Hoult, Kristen Stewart, Jacki Weaver. Időtartam: 98 perc 
 
A film egy olyan világban játszódik, ahol nincs se bűnözés, se erőszak, az emberekből ugyanis 
genetikailag kiölték az érzéseket. Ennek ellenére két fiatal, Nia és Silas egyre közelebb kerülnek 
egymáshoz, és végül szenvedélyes, tiltott kapcsolatba bonyolódnak. Ahogy a körülöttük élőknek 
egyre gyanúsabbá válik a viselkedésük, úgy döbbennek rá arra, hogy hamarosan választaniuk kell: 
vagy visszatérnek külön-külön a biztonságot jelentő élethez, vagy mindent kockára téve 
megpróbálnak megszökni. 

 

 

 
Ripley a mélyben (2006)                                                                                        DVD 1441   
Rend.: Roger Spottiswoode 
Szereplők: Alan Cumming, Jacinda Barrett, Barry Pepper. Időtartam: 97 perc 
 
A történet a londoni kortárs művészet világában játszódik. Tom Ripley egy hamisító banda feje, 
akik egy halott festő nevében készítenek képeket, és megpróbálják elhitetni a külvilággal, hogy a 
festő még életben van. A halottnak hitt művész egyik rajongója azonban gyanakodni kezd, és 
megfenyegeti a bandát, hogy elárulja őket, ezért Ripley szervez egy sajtókonferenciát, amelyen 
saját maga jelenik meg a festőként, hogy bebizonyítsa, hogy a képek valódiak. A kétkedőt azonban 
nem sikerül meggyőzni, ezért Ripley végez vele. A dolgok még bonyolultabbá válnak Ripley 
számára, amikor egy szemfüles nyomozó elkezdi keresni az eltűnt embert. 

 

 
Robin Hood a tolvajok fejedelme (1991) - feliratos                                     DVD 7 
Rend.: Kevin Reynolds 
Szereplők: Kevin Costner, Morgan Freeman, Christian Slater. Időtartam: 137 
perc  
 
Robin of Locksley Richárd királlyal keresztes hadjáratra indul a Szentföldre. Egy mór harcos, 
Azeem társaságában menekül meg a halálból, és együtt térnek vissza Angliába. Itt rossz hírek 
fogadják: az uralkodó távollétét kihasználva anarchiába süllyedt az ország, a nottinghami seriff és 
társai magukhoz ragadták a hatalmat. Robin családját sem kímélték. Bosszút esküszik: tisztára 
akarja mosni a családja nevét és vissza akarja szerezni mindazt, ami jog szerint őt illeti. Azeem 
társaságában a sherwoodi erdőben lel menedékre, ahol már számos üldözött bujdosik. Robin az 
élükre áll, hadsereggé szervezi őket, és felveszi a harcot a seriff és emberei ellen.  



 

 
Robo-kuty (2015)                                                                                                    DVD 5211    
Rend.: Jason M. Murphy 
Szereplők: Patrick Muldoon, Olivia d'Abo, Michael Campion. Időtartam: 88 perc 
 
Mikor Tyler kis kedvence váratlanul az örök vadászmezőkre lép, édesapja, aki feltaláló, 
elhatározza, hogy készít fiának egy új legjobb barátot, egy robot kiskutyát. Robo-kuty a világ 
egyetlen szuper elemével működik, amire bizony sokaknak fáj a foga. Köztük Tyler édesapjának 
volt főnökének is, aki minden piszkos trükköt bevet, hogy megszerezze azt. A kisfiúnak és új 
kedvencének a feladata, hogy megvédjék a várost a gazfickóktól! 

 
 

 

 
A robot és Frank (2012)                                                                       DVD 3627    
Rend.: Jake Schreier 
Szereplők: Frank Langella, James Marsden, Liv Tyler. Időtartam: 85 perc 
 
Frank, a nyugdíjas tolvaj gyerekei társaságot szeretnének apjuknak, és mert a történet a közeli 
jövőben játszódik, egy robotot ajándékoznak az öregnek. Az emberszerű, mozgó és beszélő 
masinát arra programozták, hogy ügyeljen gazdája testi-lelki állapotára. Az öreg férfi és a gép 
lassan szokik össze, de végül kiváló párossá válnak. Humoros és szívmelengető kalandjaik 
megmutatják, hogy az ember (vagy a robot) néha ott talál barátra, ahol nem is számítana rá. 

 

 

 
Robotzsaru (2014)                                                                              DVD 4060     
Rend.: José Padilha 
Szereplők: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton. Időtartam: 113 perc 

 
2028-at írunk, és a kapzsi OmniCorp nevű nagyvállalat az általuk kifejlesztett robottechnológia 
segítségével a súlyosan sérült rendőrből, Alex Murphyből legyőzhetetlen bűnüldözőt alkot. Félig 
ember, félig gép… ő a Robotzsaru! Az újra szolgálatba lépő Murphyt arra programozzák, hogy 
rendet teremtsen az utcán, ám a tudatát és az emlékeit nem lehet elnyomni… a következmények 
pedig katasztrófával fenyegetnek. 

 

 

 
Rocktábor – bővített rocksztár-változat (2008)                                  DVD 1738    
Rend.: Matthew Diamond 
Szereplők: Kevin Jonas, Nick Jonas, Joe Jonas. Időtartam: 95 perc 
 
Camp Rock olyan tábor, ahol a tehetséges tinizenészek kibontakozhatnak és tovább növelhetik 
tudásukat. Mitchie Torres az első nyarát tölti itt, de csak azért, hogy anyjának segítsen a tábor 
konyhájában. Ezen a nyáron a híres énekes, Shane Gray a legnagyobb szám a táborban. Mitchie 
persze erről semmit sem tud, de később mégis összebarátkozik a sztárral. Mitchie sikeresen 
eltitkolja, hogy ki is ő valójában, mert csak így maradhat be a sikeresek és menők között. És itt 
kezdődnek a bonyodalmak. 

 

 

 
Rocktábor 2. Záróbuli (2010)                                                              DVD 2979 
Rend.: Paul Hoen 
Szereplők: Demi Lovato, Joe Jonas, Kevin Jonas. Időtartam: 100 perc 
 
Mitchie alig várja, hogy visszamehessen a Rocktáborba, és egész nyáron együtt zenélhessen a 
barátaival és Shane Grayjel, a szupersztárral. De a túlparton épült új tábor, a Csillagtábor komoly 
vetélytársakat toborzott – például az újonc Luke-ot és Danát. A bandák szenzációs csatájában a 
Rocktábor jövője forog kockán. Vajon a Csillagtábor látványos előadása és rámenős taktikája a 
nyerő, vagy a Rocktáborlakók zenéje, csapatmunkája és lelkesedése győzedelmeskedik?  

 



 

 

Rocky (1976)                                                                                    DVD 5731/1   
Rend.: John G. Avildsen 
Szereplők: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young. Időtartam: 115 perc 
 
Rocky Balboa lecsúszott philadelphiai bokszoló, akit egykor ugyan nagy ígéretnek tartottak, de 
akiről mostanra már edzője, Mickey is lemondott. De minden megváltozik, köszönhetően az 
ünnepelt bokszsztárnak, a verhetetlen Apollo Creed-nek. Apollo a Függetlenség napjának 
alkalmából rendezett gálán egy ismeretlen bokszolóval szeretne kiállni - a sztár menedzsere 
szerint jó reklám, ha a nagy Apollo lehetőséget ad a senkiknek is - még akkor is, ha néhány 
játékos menet után kíméletlenül a padlóra küldi ellenfelét. A kiszemelt partner Rocky, aki tudja, 
hogy ez élete első és minden bizonnyal utolsó lehetősége arra, hogy kitörjön a nyomorból és az 
ismeretlenségből. Kíméletlen edzésbe kezd, hogy megmutassa a világnak, mire képes valójában. 

 

 
Rocky II (1979)                                                                                                        DVD 5731/2   
Rend.: Sylvester Stallone 
Szereplők: Sylvester Stallone, Talia Shire, Carl Weathers. Időtartam: 115 perc 
 
Apollo Creed csak azért választotta ellenfélnek az amatőr reménységet, hogy biztos lehessen a 
győzelemben, de Rocky Balboa keresztülhúzta a bajnok számításait, amikor 15 meneten keresztül 
hősiesen küzdött, és majdnem padlóra küldte Apollót. A bajnok nem hagyja ennyiben a dolgot, és 
újra kihívja Rocky-t, hogy bebizonyítsa: az ismeretlen bokszoló lenyűgöző eredménye csupán a 
véletlen műve volt. Rocky először visszautasítja az ajánlatot, és újdonsült felesége, Adrien oldalán 
igyekszik új életet kezdeni, de képzetlensége miatt nem talál munkát. A bajnoki mérkőzésért kapott 
pénz lassan elfogy, a számlák pedig egyre érkeznek, így az Olasz Csődör nem menekülhet a 
sorsa elől: mestere segítségével újra edzeni kezd, és készül az új összecsapásra. 

 

 
Rocky III (1982)                                                                                                      DVD 5731/3    
Rend.: Sylvester Stallone 
Szereplők: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young. Időtartam: 96 perc 
Rocky, az igazi nemzeti hős, aki a szegény negyedből küzdötte fel magát a csúcsra. Anyagi 
gondjai megszűntek, szép házban él, elegáns ruhákban jár, és nemcsak a ring királyának számít, 
de az emberek is imádják a csupaszív sportolót. A páratlan győzelmi sorozata azonban véget ér, 
amikor az elbizakodott bokszoló edzője, Mickey tanácsa ellenére kiáll a brutális Clubber Lang-gel, 
aki szinte ledarálja Rockyt a ringben, elhódítja tőle a világbajnoki címet, ráadásul a meccs közben 
Mickey is meghal. Mielőtt azonban Rocky végképp szögre akasztaná a kesztyűjét, váratlan helyről 
kap bátorítást és segítséget. Korábbi nagy ellenfele, Apollo Creed győzi meg arról, hogy csak 
akkor szerezheti vissza önbecsülését, ha kemény felkészülés után ismét megküzd a fekete 
óriással és visszahódítja tőle a bajnoki címet... 

 

 
Rocky IV (1985)                                                                                                      DVD 5731/4   
Rend.: Sylvester Stallone 
Szereplők: Sylvester Stallone, Talia Shire, Dolph Lundgren. Időtartam: 88 perc 
 
Rocky Balboa már mindent elért, amit egy bokszoló elérhet Amerikában. Most azonban nem a 
sikerért, a pénzért, vagy a bajnoki címért száll ringbe, hanem azért, hogy bosszút álljon barátja, 
Apollo Creed "gyilkosán". Apollo-t az óriás szovjet pofozógép, Ivan Drago brutális ökölcsapásai 
terítették le és küldték a halálba. Az Olasz Csődör kihívja szovjet riválisát. Elhatározza, hogy hazai 
pályán, a Szovjetunióban küldi majd padlóra Drago-t, akit a vörös nagyhatalom legjobb edzői, 
orvosai, a legmodernebb erőgépek segítségével készítenek fel a küzdelemre, míg Rocky térdig érő 
hóban futva, farönköket és sziklákat emelve acélosítja izmait, hogy méltó ellenfele legyen a szovjet 
Herkulesnek. A hidegháború utolsó óráiban a szuperhatalmak képviselői a ringben csapnak össze. 

 

 
Rocky V (1990)                                                                                                       DVD 5731/5    
Rrend.:John G. Avildsen 
Szereplők: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young. Időtartam: 100 perc 
Rocky ugyan heroikus küzdelemben legyőzi Ivan Dragót, de a meccset nem ússza meg komoly 
sérülések nélkül. Kiderül, hogy ha nem vonul vissza, egy fejére mért erős ütés akár végzetes is 
lehet. Rockynak azonban nem csak a ringtől kell elbúcsúznia, pénzügyi tanácsadója ugyanis 
minden pénzét elúsztatja, így feleségével és fiával, Roberttel kénytelen szerényebb körülmények 
közé költözni. Visszavonulása után Rocky többet tud foglalkozni a fiával. A felhőtlen időszaknak 
azonban vége szakad, amikor felbukkan egy fiatal tehetség, Tommy Gunn, aki mesteréül hívja 
Rockyt. Az Olasz Csődör azt reméli, hogy saját egykori edzőjéhez, Mickey-hez hasonlóan a fiatal 
bunyóssal ő is közeli kapcsolatot alakíthat ki, és tovább adhatja tudását, de tanítványa az első 
sikerek után mentora ellen fordul. Rocky csak egyet tehet, hogy visszarángassa a földre az 
elbizakodott fiút: újra a ringbe száll. 



 

 
Rocky Balboa (2007)                                                                                            DVD 5731/6    
Rend.: Sylvester Stallone 
Szereplők: Sylvester Stallone, Antonio Traver, Burt Young. Időtartam: 98 perc 
Legenda volt. Most békésen éldegél Philadelphiában, egy apró étterem tulajdonosa, és ritkán 
gondol a régi dicsőségre. Egyedül lakik, a fiával nincs jó viszonyban, a feleségét már évekkel 
ezelőtt eltemette. De amikor lehetősége nyílik rá, ismét elhatározza, hogy megmutatja a világnak: 
még mindig képes a lehetetlenre. Amikor egy számítógép-szimuláció során összemérik az új 
bajnok, Mason Dixon tudását a fénykorában lévő Rocky-éval, Mason menedzsere rájön, hogy 
kettejük valódi mérkőzése igazán jó reklámfogás lenne. Rocky Balboa újra kiáll a reflektorfénybe, 
és kihívja a nehézsúlyú világbajnokot, Ötven éves elmúlt, magányos és szegény. Van esélye? 
Természetesen nincs. És ő természetesen mégis megpróbálja, fia segítségével mert megtanulta, 
hogy a lehetetlen vállalkozások a legszebbek és legizgalmasabbak – és a legveszélyesebbek is. 

 

 
A rodeós (2017)                                                                                                         DVD 5535    
Rend.: Chloé Zhao 
Szereplők: Brady Jandreau, Lilly Jandreau, Tim Jandreau. Időtartam: 99 perc 
 
Egy tragikus baleset után Brady, a rodeó bajnokságok egykori csillaga kénytelen abbahagyni a 
versenyzést. A fiatal cowboy hazatérve rádöbben, hogy mindent elveszített, ami eddig értelmet 
adott az életének: a lovaglás szabadságát és a viadalból nyert erőt. Brady azonban nem adja fel, 
ismét át akarja venni az irányítást saját sorsa felett, ezért elindul, hogy rátaláljon új önmagára és 
meglelje a választ, mit is jelent számára férfinak lenni az amerikai prérin. 

 

 

 
A Római Birodalom bukása (1964)                                                   DVD 3366   
Rend.: Anthony Mann 
Szereplők: Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness. Időtartam: 177 perc (Hollywood movie 
classics) 

 
Idõszámításunk után 180-at írunk. A Római Birodalom végső korszaka ez. Az idős császár, 
Marcus Aurélius Antonius fiát, Commudust nevezi ki utódjául, de mielőtt a döntését hivatalossá 
tehetné meggyilkolják. Eközben lánya, Lucilla – bár érzelmei máshoz kötik – kelet békéje 
érdekében összeházasodik Örményország királyával. Commodus, akinek a hatalom a kezébe 
került zsarnoki módon kormányozza Rómát, mely így már megállíthatatlanul halad a végső bukás 
felé. 
 

 

 
Rómeó+Júlia (1996)                                                                             DVD 1906    
Rend.: Baz Luhrmann 
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, Michael Corbett. Időtartam: 115 
perc 
 
Shakespeare klasszikus szerelmi története modern környezetben, az amerikai Verona Beach-en 
elevenedik meg a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben. A tengerpartért, a hatalomért és a 
pénzért harcol egymással a két rivális banda, a Capulet és a Montague család. Tagjai villogó, 
díszes autóval száguldoznak, kard és tőr helyett pisztollyal ölik egymást. Egy táncos 
összejövetelen találkozik egymással a két család gyermeke. Rómeó és Júlia az első pillantásra 
egymásba szeret, és hamarosan, titokban összeházasodnak.  

 

 
Rosencrantz és Guildenstern halott (1990) - feliratos                             DVD 5420    
Rend.: Tom Stoppard 
Szereplők: Tim Roth, Richard Dreyfuss, Gary Oldman. Időtartam: 112 perc 
 
Két olyan emberről szól a történet, akik soha sem jönnek rá, miért ölik meg őket, s hogy ez 
mennyire mulatságos. Belekeveredtek egy történetbe, mely számukra éppolyan rejtélyes, mint a 
nézőnek. Két lóti-futi mellékszereplő, akik parancsra főszerepre kényszerülnek. Hamlet királyfi 
áruló barátai. Kockáznak, fülelnek, túllihegik a parancsokat. Ármány, szerelem, összeesküvés, 
bosszú és gyors halál, s ők semmit sem értenek az egészből... Shakespeare Hamletjének sajátos 
parafrázisában a darab két gyászos végű mellékfiguráját állítja a középpontba, miközben az 
eredeti dráma főalakjai csak a háttérben jelennek meg.  

 



 

 
Rossz anyák (2016)                                                                                                 DVD 5091    
Rend.: Jon Lucas, Scott Moore 
Szereplők: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn. Időtartam: 96 perc 
 
Amynek szemlátomást mindene megvan: tökéletes házasság, fantasztikus gyerekek, csodálatos 
otthon és egy remek állás. Azonban annyira túl van hajszolva, hogy csak egy kevés kell ahhoz, 
hogy elpattanjon benne valami. Elege lesz a hajtásból és két hasonlóan kimerült anyával közösen 
elhatározzák, hogy megszabadulnak minden felelősségtől. Ebből aztán egy rájuk nem jellemző 
eszement bulizás és tivorny lesz. A vad rohanásnak köszönhetően hamarosan szembekerülnek a 
szülői munkaközösség vezetőjével, no meg néhány makulátlan anyával, akik keresztes hadjáratot 
hirdetnek ellenük. Nem mintha a rossz anyákat félteni kellene. 

 

 

 
Rossz anyák karácsonya (2017)                                                                    DVD 5429   
Rend.: Jon Lucas, Scott Moore 
Szereplők: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn. időtartam: 100 perc 
 
Az év legvarázslatosabb ünnepén, no, ilyenkor köthetik csak fel igazán a gatyájukat az anyukák: 
jön a rohangálás az ajándékok után, a dekorálás és a napokon át tartó főzés. Nem is csoda, hogy 
Amy, Kiki  és Carla ismét fellázadnak, és magasról tesznek a karácsonyi hagyományokra. A 
szabadelvű anyák ezúttal is a kimenőre hajtanak, egy dologgal azonban nem számolnak: a saját 
édesanyáik felbukkanásával. A tökéletes karácsony bűvöletében szocializálódott mamák ugyanis 
ragaszkodnak az ünnep szentségéhez. És innentől kezdve már csak egy dolog biztos: ez az éj 
nem lesz csendes. 
 

 

 
Rossz szomszédság (2014)                                                                                DVD 4202    
Rend.: Nicholas Stoller 
Szereplők: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne. Időtartam: 93 perc 
 
Mikor Mac és Kelly rádöbben, hogy közvetlen szomszédságukba nem más költözött, mint egy 
egyetemi diákszövetség, melyet a karizmatikus Teddy Sanders vezet, eleinte megpróbálnak 
vegyülni, hogy a cinkes helyzetből kihozzák a maximumot. Ám mikor az egyetemi bulik durván 
elharapóznak, csak előkerül az a csatabárd, és a szomszédok mindent bevetnek, hogy megvédjék 
a területüket. Miközben válogatott módszerekkel próbálják szabotálni egymás puszta létét, amely 
azzal fenyeget, hogy vagy a srácok szűrét teszik ki az egyetemről, vagy pedig a friss házasok 
golyóznak be végképp, úgy lesz ebből a szomszédságból minden idők egyik legádázabb, de 
egyben legviccesebb küzdelme. 

 

 
Rossz szomszédság 2. (2016)                                                                            DVD 5032    
Rend.: Nicholas Stoller 
Szereplők: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne. Időtartam: 89 perc 
 
Most, hogy úton van a második baba, Mac és Kelly úgy érzi, itt az ideje, hogy megtegyék azt a 
lépést, amellyel végérvényesen belépnek a felnőttkorba: elhatározzák, hogy kiköltöznek a 
külvárosba. Csak hogy előtte el kell adniuk a házukat, ezt azonban jelentősen megnehezíti, hogy a 
szomszédba beköltözik egy lányszövetség – a Kappa Nu tagjainak ugyanis eszük ágában sincs 
alább adni a fékevesztett partikból a környék nyugalmának érdekében. Nincs mit tenni, Mac és 
Kelly ismét felveszi a harcot rossz szomszédságával, ezúttal azonban van egy titkos fegyverük is: 
az első részben ősellenségként felbukkanó Teddy immár az ő oldalukon veti be őrült ötleteit és 
lehengerlő sármját, de a lányszövetség így is kemény dió lesz, hiszen a vezetőjük egy mindenre 
elszánt, eszement csaj, Shelby. 

 

 
Rossz tanár (2011)                                                                                                  DVD 3496    
Rend.: Jake Kasdan 
Szereplők: Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel. Időtartam: 93 perc 
 
Elizabeth Halsey mocskos szájú, lusta, gonoszkodó anti-tanár. Piál, füvet szív, és alig várja, hogy 
végre feleségül vegye egy pénzes pasas, ő meg otthagyhassa végre az idióta tanítványait. 
Csakhogy a vőlegénye dobja, és ő mehet vissza kínlódni és másokat kínozni az osztályterembe. 
Ám míg egyik szeme sír, a másik kacsint, méghozzá az új helyettesítő tanerőre, aki nemcsak 
jóképű, de állítólag sokat is fog örökölni. Közben a tesitanár is kitartóan nyomul rá, de ő 
pénztelennel sosem kezdene. A tanáriban minden eddiginél nagyobb botrány készül, és a tanár 
néni valamint az osztálya és kollégái hamarosan olyan leckét kapnak, hogy a fal adja a másikat. 
 



 

 
Rossz vér (2014)                                                                                                        DVD 4307    
Rend.: Mark Young 
Szereplők: Abigail Breslin, Sean Bean, James Purefoy. Időtartam: 89 perc 
 
Az éles eszű Hanna drogtanyák és motoros bandák világában kénytelen élni nővérével, Amberrel 
és függő nagybátyjával.. A mindennapok kegyetlensége elől sakkjátszmákba menekül. 
Mindannyian a vasöklű drogbáró Frank Stinson és pszichopata testvére árnyékában élnek. Mikor 
Amber beleszeret egy Frankkel összetűzésbe kerülő drogfutárba, mindhármuk élete veszélybe 
kerül. A család megmentése érdekében Hannah egy fordulatos játszmát eszel ki, melyben az 
ellenfelek látszólag nem úszhatják meg parasztjaik és futóik elvesztése nélkül. 

 

 

 
A Rózsa szövetsége (1989)                                                                               DVD 3121 
Rend.: Marvin J. Chomsky 
Szereplők: Peter Strauss, Robert Mitchum, David Morse. Időtartam: 90+89 
perc 

 
Egy titkos szervezet tartja kezében a világpolitika szálait. Köztük van Eliot, a CIA szürke 
eminenciása, aki árva gyerekeket neveltet tökéletes bérgyilkosokká. Saul és Chris apjukként 
tisztelik őt, és minden parancsát gondolkodás nélkül végrehajtják. Egy bizonyos pillanatig. Mert 
akkor olyasvalami történik mindkét fogadott fiúval, amitől kénytelenek kételkedni. Ha csak az életük 
forogna kockán, biztosan nem tennék, hiszen ahhoz már hozzászokhattak – szamuráj nevelést 
kaptak, és a szamurájnak hű társa a halál. De itt sokkal többről van szó. Gyilkos hajsza kezdődik, 
amelyben sokszor azt sem lehet tudni, ki a vad, és ki a vadász. 

 

 
A rózsaszín párduc (2006)                                                                     DVD 477     
Rend.: Shawn Levy 
Szereplők: Kevin Kline, Steve Martin, Beyoncé Knowles. Időtartam: 90 perc 
 
Meggyilkolnak egy világhírű fociedzőt, és egyúttal ellopják a gyűrűjét. Márpedig a gyűrűt egy 
felbecsülhetetlen értékű drágakő, a „Rózsaszín Párduc” díszítette. A francia kormány 
természetesen legjobb detektívjét hívja. Ő azonban nem ér rá, így Clouseau felügyelő kezd 
nyomozni. A gyanúsítottak köre szűkül: egy gyönyörű popsztár, egy focista, esetleg egy kínai 
bérgyilkos a tettes. A detektív és segédje, Ponton mindenre elszánt. És, ha ez kevés, akkor még 
többre is!  

 

 
A rózsaszín párduc 2. (2009)                                                                               DVD 2021  
Rend.: Harald Zwart 
Szereplők: Steve Martin, Jean Reno, Alfred Molina. Időtartam : 88 perc 
 
Clouseau felügyelő a francia rendőrség legügyefogyottabb nyomozója mindannyiunk legnagyobb 
örömére visszatér, és a nyomában ismét elképesztő poénok zuhognak. A fergeteges vígjátékban 
egy titokzatos bűnöző sorra ellopja a világ legértékesebb műkincseit – így a felbecsülhetetlen 
értékű gyémánt, a Rózsaszín Párduc is sorra kerül. A nemzetközi nyomozócsoport tagjaként 
Clouseau felügyelő a tőle megszokott elszántsággal veti magát a mestertolvaj nyomába és ezzel 
komoly munkát ad a néző rekeszizmainak.  

 

 

 
Rumnapló (2011)                                                                                  DVD 3691    
Rend.: Bruce Robinson 
Szereplők: Johnny Depp, Aaron Eckhart, Michael Rispoli. Időtartam: 115 perc 
 
Paul Kemp, a tudatmódosító szereket és más élvezeteket nagy előszeretettel habzsoló újságíró 
New York nyüzsgése elől Puerto Rico szigetére utazik, hogy az E.J. Lotterman irányítása alatt 
halódó helyi újság szerkesztőségének véralkoholszintjét alaposan megnövelje. És ha egyéb 
elfoglaltságai engedik, egy-egy cikket is összedobjon. A sziget túlfűtött életvitelébe hamar 
belerázódó Paul rövidesen megszállottja lesz az őrjítően vonzó Chenault-nak, aki azonban a kétes 
ingatlanfejlesztési ügyletekben utazó Hal Sanderson jegyese. 

 



 

 
Ryan közlegény megmentése (1998) –feliratos                                           DVD 11/1-2 
Rend.: Steven Spielberg 
Szereplők: Tom Hanks, Edward Burns, Matt Damon. Időtartam: 163 perc 
 
A normandiai partraszállás történetét meséli el a film egy amerikai osztag szemén keresztül. John 
Miller hadnagy embereivel különleges feladatot kap az amerikai kormány legmagasabb köreitől: 
életük kockáztatásával hatoljanak át az ellenséges vonalakon, találjanak meg egy James Ryan 
nevű közlegényt és élve menekítsék ki a pokolból. Az őrültnek tűnő küldetésnek nagyon is emberi 
és érthető okai vannak. James, a Ryan család legkisebbik fia az egyetlen a négy fiútestvér közül, 
aki még életben van. Három bátyja a hazáért vesztette életét a frontvonalban – az amerikai katonai 
vezetés úgy érzi: köteles mindent megtenni azért, hogy a fiút élve visszahozzák. 

 

 

 
Ryan közlegény megmentése (1998)                                                             DVD 5672    
Rend.: Steven Spielberg 
Szereplők: Tom Hanks, Edward Burns, Matt Damon. Időtartam: 163 perc 
 
John Miller hadnagy és maroknyi csapata különleges parancsot kap az amerikai kormány 
legmagasabb köreiből: életük kockáztatásával hatoljanak át az ellenséges vonalakon, találják meg 
James Ryan közlegényt, akinek már három fivére elesett a háborúban, és élve menekítsék ki a 
pokolból. A katonák megkérdőjelezik a parancsot. Miért kockáztassák nyolc ember életér, csak 
hogy egy megmeneküljön? Miközben a háború brutális valósága tombol körülöttük, mindegyikük 
próbálja magában meglelni a választ .. és az erőt, hogy becsülettel, tisztességgel és bátorsággal 
küzdjön a reménytelen küldetés sikeréért. 

 

 

 
S1m0ne – sztárcsináló 1.0 (2002)                                                       DVD 4186   
Rend.: Andrew Niccol 
Szereplők: Al Pacino, Catherine Keener,  Pruitt Taylor Vince. Időtartam: 115 
perc 
A rendező Viktor Taransky nagy gondban van: filmjének főszereplőnője egy szép napon 
hisztérikus rohamot kap, és faképnél hagyja a produkciót. Taranskynak nagyon gyorsan találnia 
kell egy másik színésznőt, akivel be tudja fejezni filmjét. Ekkor bejelentkezik S1M0NE. Gyönyörű 
és tehetséges – ő a tökéletes színésznő. Csak egy a bökkenő: valójában nem létezik. A hölgy egy 
számítógépes program plusz egy nagy adag lelemény és fantázia. Míg S1M0NE egyik pillanatról a 
másikra Hollywood ünnepelt üdvöskéje lesz, a rendezőnek mindent el kell követnie annak 
érdekében, hogy titka ki ne tudódjon. A virtuális sztár azonban megállíthatatlan: énekesnői 
karrierbe kezd és rövidesen az egész világ a lábai előtt hever.  

 

 
Saját szavak (2007)                                                                                 DVD 554 
Rend. Richard LaGravenese 
Szereplők: Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn. Időtartam: 118 perc 
 
A film egy fiatal, ambíciózus tanárnőről, Erin Grunwellről szól, akit az egyetem elvégzése után 
azonnal a mélyvízbe dobnak: ő kapja az egyik leghírhedtebb kaliforniai iskola legkezelhetetlenebb  
osztályát. A fiatal tanárnő mindent elkövet, hogy felnyissa a fiatalok szemét. Amikor a Holocaust 
témája kerül szóba, Erin megdöbbenve tapasztalja, hogy a tanulók többsége még csak nem is 
hallott a XX. század eme borzalmáról. Arra bíztatja a srácokat, hogy ha már a történelem 
erőszakos, kirekesztő, igazságtalan fejezeteiről nem is tudnak semmit, próbáljanak meg hasonló 
igazságtalanságokat keresni a saját életükben, és vessék papírra tapasztalataikat.  

 

 

 
Salt ügynök (2010)                                                                              DVD 3125  
Rend.: Philip Noyce 
Szereplők: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejifor. Időtartam:  
 
Evelyn Salt, a szakmája egyik legjobbjaként elismert CIA ügynök menekülni kényszerül. Egy orosz 
disszidens ugyanis meggyőzi elöljáróit, hogy beosztottjuk valójában kettős játszmát játszik, és 
azért küldték az USA-ba, hogy gyilkoljon. Az ügynök megszökik. Minden erejét és ügynöki 
tapasztalatát bevetve próbál egérutat nyerni, hogy leplezzen egy olyan összeesküvést, amely 
alapjaiban forgathatja fel világunkat. De lehet, hogy ő is az összeesküvés része. 

 



 

 
San Fernando völgye (2005)                                                                                DVD 1314  
Rend.: David Jacobson 
Szereplők: Edward Norton, Evan Rachel Wood, David Morse. Időtartam: 114 
perc 
 
A várakozásokkal teli történet San Fernando völgyében játszódik, a senki földjén, ahol lovas 
tanyák és bevándorlók kopott telepei váltják egymást. Itt él Tobe, a lázadó külvárosi kamasz és 
öccse. Minden vágyuk, hogy megszabaduljanak hatalmaskodó apjuktól és kitörhessenek a 
reménytelen életükből. Megváltójukra Harlam személyében bukkannak. Valódi cowboynak képzeli 
magát, szabadságvágyó, temperamentumos férfi, akit csakis az érzései és az igaz világba vetett 
kissé naiv hite irányítanak. 

 

 

 
A Sárkány. Bruce Lee élete (1993)                                                      DVD 1683   
Rend.: Rob Cohen 
Szereplők: Jason Scott Lee, Lauren Holly, Nancy Kwan. Időtartam: 114 perc 
 
A film betekintést nyújt a legendás Bruce Lee életébe, szerelmeibe és legyőzhetetlen szellemébe. 
A gyermekkorában kapott szigorú harcművészeti képzés után, Lee Amerikában váltja valóra álmát, 
amikor megnyitja saját kung fu iskoláját. Rövid időn belül felfedezi egy hollywoodi producer és 
karrierje meredeken ível felfelé a hírnév felé, majd megkezdődik a filmtörténelem egyik 
legkarizmatikusabb akcióhősének tragikusan rövid karrierje. 

 

 

 
Sárkányszív (1996)                                                                               DVD 1179    
Rend.: Rob Cohen 
Szereplők: Dennis Quaid, David Thewlis, Pete Postlethwaite. Időtartam: 99 
perc 
 
Bowen, az Ősi Törvény lovagja kardforgatásra okítja Einon herceget. Amikor a herceg apját, a 
gonosz királyt megölik, a csatában Einon is halálos sebet kap. A királynő a Sárkány barlangjába 
viteti a fiát, ahol Draco, a sárkány felajánlja fél szívét a hercegnek, aki megesküszik, hogy igaz és 
jó király lesz. Csakhogy Einon még apjánál is gonoszabb, és az elkeseredett Bowen ezt a 
sárkányszívnek tulajdonítja. Megfogadja, hogy addig nem nyugszik, amíg meg nem találja és el 
nem pusztítja a sárkányt. Ám a viadal váratlan fordulatot vesz, a két ádáz ellenfél barátságot köt 
egymással. 

 

 
Sárkányszív 3. : a varázsló átka (2015)                                                          DVD 5177    
Rend.: Colin Teague 
Szereplők: Julian Morris, Tamzin Merchant, Jassa Ahluwalia. Időtartam: 93 
perc 
 
Gareth, a becsvágyó lovag egy lezuhant meteorit nyomába ered, amelyről úgy hírlik, aranyat rejt. 
Legnagyobb meglepetésére azonban útjába nem kincs, hanem egy sárkány akad: miután Drago 
megmenti a fiú életét, sorsuk összefonódik, és együtt indulnak legyőzni a gonosz varázslót, hogy a 
világot megszabadítsák rémuralmától. Gareth a kalandok során végül rájön a lovagi lét valódi 
mibenlétére.  

 

 

 
A sas leszállt (1976)                                                                                                DVD 2702  
Rend.: John Sturges 
Szereplők: Michael Caine, Donald Sutherland, Robert Duvall. Időtartam: 118 
perc 
 
1943. Hitler parancsot ad Canaris tengernagynak, hogy raboltassa el legnagyobb ellenségét, 
Churchillt. Radl ezredes veszi kezébe a szinte lehetetlen vállalkozást. Megtalálja hozzá a 
megfelelő embereket: Steiner ezredest – az Angliában nevelkedett kiváló és vakmerő katonát – és 
csapatát, valamint Devlint, az angolok ellen harcoló írt. Seregély nevű angol kémük állítása szerint 
Churchill a következő hónapban egy eldugott kis kelet-angliai faluban tölt egy hétvégét. Együtt van 
tehát minden szükséges kellék, hogy az évszázad nagy bravúrját végrehajtsák. 



 

 
Scarlett (1994)                                                                                  DVD 804/1-2   
Rend.: J. Erman 
Szereplők: Joanne Whalley-Kilmer, Timothy Dalton, Julie Harris. Időtartam: 
176 perc 
 
A film az Elfújta a szél hősnőjének további kalandjait mutatja be. 1873 Atlanta. Scarlett visszatér 
szülőházába, a tara-i birtokra. Úgy érzi élete örökre tönkrement, amióta férje, Rhett Butler 
elhagyta, és elhatározza, minden áron visszaszerzi őt. Butler érzései azonban már korántsem a 
régiek, s Scarlettnek minden ügyességét, erejét és női furfangját be kell vetnie. Kapcsolatokba 
közbeszólnak az angol és az ír telepesek közötti leszámolások, valamint a földbirtokosok és a 
földesúri intézők ellen mind gyakoribb brutális támadások. Scarlettnek nemcsak ősi birtokát kell 
megmentenie, hanem Butler szerelmét is vissza kell szereznie 

 

 
Schmidt története (2002)                                                                     DVD 4187    
Rend.: Alexander. Payne 
Szereplők: Jack Nicholson, Hope Davis, Dermot Mulroney. Időtartam: 120 perc 
 
Warren R. Schmidt biztosítási ügynök a teljes összeomlás szélére kerül, amikor nyugdíjazzák, és a 
feleségét is holtan találja, akiről utólag kell megtudnia, hogy évek óta viszonyt folytatott a legjobb 
barátjával. Nem bírja tovább és elutazik lányához, Jeannie-hez, aki épp esküvőre készül. Érkezése 
tornádóként söpör végig, az öreg Schmidt ugyanis mindenbe beleszól, kritizálja Randallt, a 
jövendőbeli férjet és családját is. De vajon mikor ül el végre a vihar…? Schmidt vén korára 
kénytelen egészen új dolgokat tanulni: elviselni másokat, csak mert a rokonai lesznek; elviselni a 
lányát, csak mert a rokona; meg kell tanulnia szeretni, és ami a legnehezebb: meg kell tanulnia 
elviselni, hogy esetleg csodálatosképp, minden esély ellenére őt is megszereti valaki. 

 

 
Scott Pilgrim a világ ellen (2010)                                                                    DVD 3293  
Rend.: Edgar Wright 
Szereplők: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin. Időtartam: 
107 perc 
 
Scott Pilgrim. Egy totál átlag garázsbandában, a Sex Bob-ban basszgitározik, 22 éves, és most 
ismerkedett meg álmai nőjével, Ramona Flowersszel. Azonban ahhoz, hogy meghódítsa a vagány 
csajt, előbb le kell győznie annak nem egy, nem kettő, hanem hét gonosz exét!  Scott azonban 
hamarosan rájön, hogy az új szerelem az eddigi legfurcsább koloncot hozta magával: alávaló ex-
pasik csapata irányítja a lány szerelemi életét, és bármit megtesznek, hogy kicsinálják az új 
udvarlót. Ahogy Scott közelebb kerül Ramonához, egyre gonoszabb figurákkal kell szembenéznie 
a lány múltjából – a hírhedt deszkástól a vega rocksztáron át a félelmetesen egyforma ikrekig. 

 

 
A séf (2014)                                                                                                                 DVD 4323    
Rend.: Jon Favreau 
Szereplők: John Favreau, Sofia Vergara, John Leguizamo. Időtartam: 110 perc 
 
Carl Casper egy híres séf, aki mindent tud az ételről, de egyre kevesebbet a fiáról és az életről. A 
twitterről pedig azt sem tudja, hogy eszik-e vagy isszák. Döbbenten veszi tudomásul, hogy ezrek 
olvasták a sületlenségeket, amit egy komisz ételkritikus pikírt kritikájára válaszolt. Mikor 
munkanélküli lesz, volt neje unszolására elhatározza, hogy elfogadja a nagyképű volt pasijának a 
segítségét és megvalósítja egy régi álmát: nekivág Amerikának egy büfé kocsival. 

 

 

 

 
Seholország (2009)                                                                              DVD 2470    
Rend.: Karey Kirkpatrick 
Szereplők: Eddie Murphy, Thomas Haden Churchyara, Shahidi. Időtartam: 103 
perc 
 
Mi lenne, ha a kislányod képzelőereje lenne sikereid titka? Egy nagymenő pénzember üzleti 
birodalma közelgő összeomlásának láttán hétéves kislányához és az ő végtelen fantáziavilágában 
élő hercegkisasszonyokhoz fordul segítségért. És ezzel kezdetét veszi a mulatságos és viharos 
kalandok sora, melyek segítségével apa és lánya felfedezi, hogy néha semmi másra nincs szükség 
csak egy kis képzelőerőre – és sok-sok szeretetre. 

 



 

 
Sejtcserés támadás (2010)                                                                DVD 3285     
Rend.: Josh Gordon, Will Speck 
Szereplők: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson. Időtartam: 97 
perc 
 
Kassie okos és sikeres szingli, aki kissé neurotikus legjobb barátja, Wally ellenvetése ellenére is 
úgy dönt, áldott állapotba kerül… még ha egyedül is kell ennek apróbb részleteit megoldania. A 
lány segítségére van azért egy jóképű spermadonor, de a megtermékenyítési bulin történik egy kis 
gikszer: Wally egy kicsit többet iszik a kelleténél, és a „díjnyertes csődör” adományát a sajátjára 
cseréli, majd mindezt – annak rendje és módja szerint – el is felejti… Ez hét évig eszébe sem jut, 
de akkor megismerkedik Kassie kisfiával, Sebastiannal. A gyermek kísértetiesen emlékeztet rá. 
Csak nem…?!   

 

 
Seraphim Falls – a múlt szökevénye (2006)                                                DVD 1943   
Rend.: David Von Ancken 
Szereplők: Pierce Brosnan, Liam Neeson, Michael Wincott. Időtartam: 107 
perc 
 
Az amerikai polgárháború véget ért, ám a bosszúszomjas Carver ezredes nem nyughat, míg nem 
teljesíti utolsó misszióját. Eszerint bármi áron le kell vadásznia Gideon-t, ő azonban nem könnyen 
tehető el láb alól. Carver így kénytelen prédáját az egész Vadnyugaton végigüldözni. 

 

 

 
A sereg nem enged (2008)                                                                  DVD 1422    
Rend.: Kimberly Peirce 
Szereplők: Ryan Phillippe, Channing Tatum, Abbie Cornish. Időtartam: 107 
perc 
 
Brandon King törzsörmester érdemrendekkel a mellén tér haza az iraki háborúból. Semmi másra 
nem vágyik, csak hogy ott folytathassa az életét, ahol félbehagyta. Amikor már éppen úgy érezné, 
hogy kezd visszatérni minden a rendes kerékvágásba, a hadseregtől újra behívó-parancs érkezik: 
Brandont ismét Irakba vezényelték vissza. Azonban hallani sem akar a bevonulásról. Tisztában 
van vele, hogy nem tagadhatja meg a parancsot. Ez a konfliktus komoly próba elé állít mindent, 
amiben eddig hitt. 

 

 
A setét torony (2017)                                                                                           DVD 5363    
Rend.: Nikolaj Arcel 
Szereplők: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor. Időtartam: 91 perc 
 
Roland Deschain, az utolsó Harcos, a hatlövetű mestere örök harcot vív az ördögi Walter 
O’Dimmel, a feketébe öltözött emberrel, hogy megvédje a Setét Torony épségét. Ha ugyanis az 
univerzum tengelyeként szolgáló építmény egyszer összeomlik, minden létező világ sötétségbe 
borul és szörnyek martaléka lesz. A mindent eldöntő, utolsó csatában Roland lovaghoz egy 
különleges képességekkel bíró fiú, Jake csatlakozik – csak ők akadályozhatják meg a feketébe 
öltözött ember világokat elpusztító tervének valóra válását. 
 

 

 
Shazam! (2019)                                                                                                         DVD 5792   
Rend.: David F. Sandberg 
Szereplők: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel. Időtartam: 126 perc 
Billy Batson 14 éves talpraesett kölyök, egy árvaházból kerül nevelőszüleihez, és nem a legnépszerűbb 
srác az iskolában…de Shazam, az ősöreg, különleges erejű varázsló mégis kiválasztja. Amikor a fiú 
hangosan kimondja: a varázsló nevét, átalakul. Igazi szuperhős válik belőle, annak minden kellékével: 
testhezálló, köpönyeggel kiegészített ruha, különleges eszközök, rendkívüli erő és meghökkentő 
képességek. Billy fokozatosan fedezi fel, mi mindent tud, és közben elkövet néhány nagy baklövést… de 
aztán rá kell jönnie valamire. Az új helyzet hatalmas buli, de van benne valami nehéz: hogy nincs 
szuperhős főgonosz nélkül. És a vadonatúj, gyerekből lett hősnek nemsokára már a világ megmentésén 
kell ügyködnie – közeledik a világvége, és neki egy óriási csatában kell bizonyítania, hogy nem véletlenül 
került a szűk, piros kezeslábasba… 



 

 

Sherlock Holmes 2. Árnyjáték (2011)                                                 DVD 3541    
Rend.: Guy Ritchie 
Szereplők: Robert Downey jr., Jude Law, Noomi Rapace. Időtratam: 123 perc 
 
Sherlock Holmesnál senkinek sem vág jobban az esze, ám most méltó szellemi ellenfélre akad, a 
szabadon garázdálkodó bűnöző elmére, James Moriarty professzorra, akit zsenialitása mellett 
gátlástalansága tesz halálosan veszélyessé. Amikor gyilkosságok és terrorcselekmények követik 
egymást szerte a világon, csak Holmes és Watson állíthatják meg Moriartyt, hogy végrehajthassa 
gyilkos tervét, és megváltoztassa a történelem folyását. 
 

 

 
Shop stop (1994)                                                                                  DVD 2634   
Rend.: Kevin Smith 
Szereplők: Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Ghigliotti. Időtartam: 90 
perc 
 
Vannak üzletek, amelyek különösen vonzzák a rigolyás különc vevőket. Ilyen a New Yersey-beli 
Quick Shop is. A 22 éves Dantéra zord hajnal virrad. A főnöke felhívja és megkéri, hogy ugorjon be 
a kora reggeli műszakba helyettesíteni. Úgy volt, hogy sokáig alszik, szórakozik, csajozik; ehelyett 
az üzletben sorozatosan balul ütnek ki a dolgok. Ráadásul a barátnője szexuális partnereinek nem 
csekély számával idegesíti. Aztán itt van még Randal, a szomszédos videokölcsönzőben 
kiszolgáló kollégája, aki állandóan Danténál lóg és szemérmetlenül inzultálja a hóbortos vevőket. 

 

 
Sicario : a bérgyilkos (2015)                                                                              DVD 4684    
Rend.: Denis Villeneuve 
Szereplők: Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin. Időtartam: 116 perc 
 
Kate Macert, az idealista FBI-ügynököt egy kormányügynök veszi fel akciócsapatába, hogy együtt 
eredjenek egy drogbáró nyomába. Néhány kimerítő küldetést átélve a nő azon kapja magát, hogy 
mindent megkérdőjelez, amiben eddig hitt, és egy titokzatos tanácsadóval is szembekerül, aki 
maga is veszélyes játékot űz. 

 
 

 

 
Sicario : a zsoldos (2018)                                                                                  DVD 5649    
Rend.: Stefano. Sollima 
Szereplők: Benicio del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner. Időtartam: 117 perc 
 
Egy kíméletlen drogháborúban nincsenek szabályok... Miután a mexikói kartellek terjeszkedése 
egyre nagyobb méreteket ölt az Egyesült Államok területén, Matt Graver különleges ügynök újabb 
véres küldetésre indul: ismét szövetkezik a hidegvérű kolumbiai bérgyilkossal, Alejandróval, aki 
évekkel ezelőtt bosszút esküdött, amikor a kartell emberei megölték a családját. A terv: 
Alejandrónak el kell rabolnia Isabela Reyest, a hírhedt drogbáró tizenéves lányát, hogy brutális 
viszályt robbantsanak ki az egymással vetélkedő kartellek között. Ám az akció kimenetelét veszély 
fenyegeti, és a lány sorsa az elszánt kolumbiai kezébe kerül... 

 

 

 
Sidney Hall eltűnése (2017)                                                                                DVD 5516   
Rend.: Shawn Christensen 
Szereplők: Logan Lerman, Elle Fanning, Michelle Monaghan. Időtartam: 115 
perc 
 
Sidney Hall nagy hatású könyvet ír egy középiskolai osztálytársa haláláról. Művének óriási sikere 
egycsapásra híressé teszi a fiút, de az élete és barátnőjével való kapcsolata közben elkezd 
darabokra hullani, mígnem egy napon Sidney Hall nyom nélkül felszívódik. Közel egy évtizeddel 
később egy titokzatos detektív kezd el kutakodni az eltűnt író után, mert a könyveit rejtélyes 
gyújtogatásokkal hozzák összefüggésbe. 



 

 
Sin city – A bűn városa (2005)                                                              DVD 121 
Rend.: Robert Rodriguez, Frank Miller 
Szereplők: Bruce Willis, Mickey Rourke, Benicio del Toro. Időtartam: 124 perc 
 
Ez a város hívja és vonzza a makacs, kellemetlen alakokat, a korrupt jellemeket és az összetört 
szívűeket. Viharedzett lelkeknek való, kemény, sötét hely. Van, akinek ez a város az otthona. Van, 
aki bosszúra szomjazik. Mások megváltásért sóvárognak. És aztán vannak olyanok is, akik 
mindkettőben reménykednek egy kicsit. Alig hihető, nehezen kezelhető hősök univerzuma, akik 
nem adják fel. Az utolsó percig megpróbálnak helyesen cselekedni egy városban, amely nem 
törődik velük. Az ő életükből, a város szívének legsötétebb zugaiban játszódó három sokkoló, 
feszültséggel teli, izzó történetből épül fel a film. 
 

 

 
Sin City – ölni tudnál érte (2014)                                                                     DVD 4318    
Rend.: Robert Rodriguez, Frank Miller 
Szereplők: Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin. Időtartam: 98 perc 
 
A Sin City: Ölni tudnál érte olyan történeteket mutat be, melyek nem kerültek bele az első filmbe, 
de Miller vadonatúj szálakkal is gazdagította az eredeti anyagot. A cselekmény Marv történetével 
folytatódik azon az éjszakán, amikor Hartigan meghal. Elmeséli, milyen konfliktus vezetett ahhoz, 
hogy Dwight átoperáltassa az arcát. Láthatjuk, hogyan próbálja Nancy túlélni Hartigan 
áldozatszerű öngyilkosságát. Új figuraként megismerhetjük Johnnyt, az aranykezű 
szerencsejátékost, Eva Green pedig a femme fatale szerepében sorvasztja a férfilelkeket. 

 

 

 
Siralomház (1996)                                                                                                   DVD 1327 
Rend.: James Foley 
Szereplők: Chris O’Donnell, Gene Hackman, Faye Dunaway. Időtartam: 112 
perc 
 
Adam Hall elvállalja a halálraítélt, egykori Ku Klux Klán-tag nagyapja, Sam Cayhall ügyét. 
Huszonnyolc nappal a kivégzés előtt elkezdi felgöngyölíteni a bűncselekményhez vezető szálakat. 
Ahogyan az ítélet napja közeleg, a fiatal ügyvéd egyre jobban beleássa magát a család múltjába, 
azt remélvén, hogy nyomra akad. A fordulatokkal teli események során Adam feltárja a sötét 
titkokat, melyek végül a megdöbbentő igazsághoz vezetnek. 

 

 

 
Sirály (2018)                                                                                                                DVD 5644     
Rend.: Michael Mayer 
Szereplők: Annette Bening, Saoirse Ronan, Corey Stoll. Időtartam: 95 perc 
 
Egy fülledt nyáron barátok és rokonok gyűlnek össze egy vidéki tóparti birtokon. Heves érzelmek 
lobbannak fel a meghívottakban, de mindenki olyan emberbe szeret bele, aki másvalakihez 
vonzódik.  Bátyja birtokára utazik a híres színésznő Irina, a hódolójával, Trigorinnal. Érkezésük 
felkavarja az álmos vidéki társaságot. Az író és a szomszéd család lánya, Nyina egymásba 
szeretnek. Ez nem csak Irinát, de a fiát, Konsztantyint is feldúlja, aki eddig Nyina kedvese volt. Az 
elkeseredett ifjú öngyilkosságot kísérel meg. A Sirály keserédes történet a szerelem különös 
természetéről, szülők és gyerekeik bonyolult viszonyáról, a művészet erejéről és az emberek 
abbéli vágyáról, hogy jelentőségteljes életet éljenek. 

 

 
Sivatagi rock (2015) – feliratos                                                                                DVD 4986    
Rend.: Barry Levinson 
Szereplők: Bill Murray, Kate Hudson, Zooey Deschanel. Időtartam: 102 perc 
 
Richie Lanz, a lecsúszott zenei menedzser Afganisztánba utazik utolsó megmaradt ügyfelével. A 
popénekes épp a háború tépázta Kabulban hagyja faképnél menedzserét, ám Richie számára 
mégis megcsillan egy reménysugár, hogy bebizonyítsa: van még keresnivalója a szakmában, 
ugyanis találkozik egy gyönyörű hangú lánnyal, akinek minden vágya, hogy ő legyen az első nő, 
aki megméretteti magát a helyi énekes tehetségkutatóban. A menedzser a lány álmainak 
megvalósítása érdekében összefog egy csavaros eszű prostival, egy a háborúból nyerészkedő 
partipárossal és egy lobbanékony természetű zsoldoskatonával. Együtt szállnak szembe a 
kulturális előítéletekkel, és tesznek meg mindent annak érdekében, hogy protezsáltjuk legyen 
Afganisztán új sztárja. 



 

 
Sivatagi szentek (2001)                                                                                          DVD 962 
Rend.: Rich Greenberg 
Szereplők: Kiefer Sutherland, Melora Walters, Jamey Sheridan. Időtartam: 85 
perc 
 
Ha tökéletes bérgyilkost keres, Banks  az Ön embere. Nem ismer sem lehetetlent, sem 
könyörületet, és nem lehet elkapni. Vérbeli profi. Azonban mindenki követhet el hibákat. Banks 
fölvesz egy szexi stoppost, Bennie-t, hogy magukat házastársaknak kiadva közelebb férkőzhessen 
a célponthoz egy küszöbön álló sivatagi akcióban. Vonzalom alakul ki kettejük között; úgy tűnik, 
remekül megértik egymást, a lány azonban nem egészen az, aminek látszik. Ahogy a bérgyilkos 
lába alatt egyre forróbbá válik a talaj, felmerül a kérdés, hogy kettejük közül melyik az igazi profi. 

 

 
Sokkal több mint testőr (2017)                                                                           DVD 5377   
Rend.: Patrick Hughes 
Szereplők: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman. Időtartam: 113 
perc 
Nem könnyű a testőrök sorsa. Pláne, ha egy folyton rinyáló gyilkost kell pátyolgatniuk. A profi 
védelmi ügynököt egy nap szokatlan küldetéssel bízzák meg: halálos ellenségét, a világ egyik 
legkeresettebb bérgyilkosát kell védenie. Az eltökélt testőrnek és a stiklikben járatos gengszternek 
pedig ezúttal össze kell fognia, hogy – lehetőleg élve – eljussanak a hágai bíróságra. A fél 
gengsztervilág a nyomukban jár, egy könyörtelen kelet-európai diktátor is a fejükre vadászik, és ha 
mindez nem lenne elég, még a bérgyilkos hírhedt felesége is feltűnik a színen. Ráadásul a 
robbanásokkal, autósüldözésekkel kikövezett véres európai „vakáción” a két fickónak egymás 
idiotizmusát is el kell viselnie. 

 

 
Solo : egy Star wars történet (2018)                                                               DVD 5567    
Rend.: Ron Howard 
Szereplők: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke. Időtartam: 129 
perc 
 
Kénytelen elhagyni a szülőbolygóját Han Solo, ezért birodalmi pilótának áll. Megismerkedik a 
kalandor Tobias Beckettel, és csatlakozik a csapatához. Az akciójukhoz gyors űrhajóra van 
szükségük. Solo és újdonsűlt barátja, Csubakka az Ezeréves Sólyomra, a hírhedt 
szerencsejátékos Lando Calrissian hajójára pályázik. A közös utazásuk végére a Star Wars saga 
legszokatlanabb hőseivé válnak. 

 

 

 
Sophie választása (1982)                                                                     DVD 1385 
Rend. Alan J. Pakula 
Szereplők: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol. Időtartam: 150 perc 
 
Stingo, a feltörekvő délvidéki író a második világháború után New Yorkba költözik, ahol 
megismerkedik Sophie-val, a lengyel bevándorlóval, aki túlélte a koncentrációs tábor borzalmait, 
de két gyerekét elveszítette. Nathan, a szerelme megtört lelkű ember. Kapcsolatát beárnyékolják a 
férfi dühkitörései, féltékenyége. Sophie múltját homály fedi. Az asszony nem tud beszélni róla, mert 
képtelen szembesülni szülei tetteivel és a saját, múltbéli életével. Gyötrő bűntudata választás elé 
állítja. És Sophie választ. 
 

 

 
A sors kereke (1990)                                                                            DVD 1995    
Rend.: Tom Moore 
Szereplők: D. W. Moffett, Tracy Pollan, Judith Hoac. Időtartam: 128 perc 
(Danielle Steel gyűjtemény) 
 
Bernie imádja a munkáját, érzelmileg azonban akkor ér révbe, amikor feleségül veszi a gyönyörű, 
elvált Liz-t. Új, közös életük egészen addig boldog, amíg kisfiuk születését követően Liz-nél rákot 
nem diagnosztizálnak. Az összetört szívű Bernie és a nyolc éves kislány, Jane megpróbálnak 
beletörődni a tragikus veszteségbe. Váratlanul azonban felbukkan Jane igazi apja, aki valaha 
fegyenc volt. Fogva tartja Jane-t és csak váltságdíjért cserébe hajlandó szabadon engedni. A 
dühös és kétségbeesett Bernie utánuk ered és kiszabadítja a halálra rémült kislányt.  



 

 
Sorsügynökség (2010)                                                                       DVD 3328    
Rend.: George Nolfi 
Szereplők: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie. Időtartam: 102 perc 
 
Vajon mi irányítjuk a sorsunkat vagy ismeretlen erők egyengetik helyettünk? Egy férfi meglátja a 
jövőt, és úgy dönt, hogy ő inkább egy másik utat választ. David Morrist, a feltörekvő politikust 
csupán egy hajszál választja el attól, hogy bekerüljön az amerikai szenátusba, mikor 
megismerkedik Elise Sellasszal, a gyönyörű balett-táncosnővel, akibe azonnal beleszeret. Ekkor 
azonban különös emberek jelennek meg a semmiből, akik szemlátomást mindent megtesznek 
azért, hogy elválasszák őket egymástól. 

 

 

 
Sorsvonat (2007)                                                                                  DVD 1417   
Rend.: Alison Eastwood 
Szereplők: Kevin Bacon, Marcia Gay Harden, Miles Heizer. Időtartam: 97 perc 
 
Tom Stark mozdonyvezető képtelen szembenézni felesége súlyos betegségével, s így egyre 
távolabb kerülnek egymástól. Egy szörnyű vasúti baleset árvaságra juttat egy fiatal fiút, előre nem 
látott események egész sorát indítva be ezzel. Tom és felesége befogadják a srácot. A férfi 
megnyitja szívét a biztonságra és szerető családra vágyó fiú előtt, és mindeközben rátalál saját 
érzelmeire, amelyek visszavezetik feleségéhez. 

 

 

 
Sötét anyag (2007)                                                                               DVD 1527    
Rend.: Shi-Zheng Chen 
Szereplők: Meryl Streep, Aidan Quinn, Liu Ye. Időtartam: 85 perc 
 
Liu Xing, kínai egyetemista a világegyetem eredetét kutatja egy híres amerikai egyetemen a 90-es 
évek elején. A tanszékvezető, Jacob Reiser, beveszi Liut a kozmológiával foglalkozó 
kutatócsoportjába. Az egyetem gazdag patrónusa, Joanna Silver is felfigyel a szimpatikus diákra. 
Kimondatlan kötelék szövődik közöttük. Liut inspirálja a tudományos áttörés lehetősége, de 
kutatási eredményei megkérdőjelezik Reisel modelljét. A fiú naivan azt hiszi, hogy az amerikai 
tudomány az elméletek szabad piaca, és nem törődik a figyelmeztetésekkel. Egyedül marad a 
meghiúsult álmaival, és egy végső elkeseredésében brutális tettre ragadatja el magát. 

 

 

 
Sötét elmék (2018)                                                                                                   DVD 5678    
Rend.: Jennifer Yuh Nelson 
Szereplők: Amandla Stenberg, Mandy Moore, Gwendoline Christie. Időtartam: 
99 perc 
 
A járvány sok gyerekéletet követelt. A fertőzés túlélőit viszont a vírus természetfeletti 
képességekkel ruházta fel. A felnőtt társadalom veszélyesnek ítéli és táborokba zárja a 
mutánsokat.  A tizenhat éves Ruby, aki az egyik legerősebb mind közül, megszökik a táborbó, és 
csatlakozik a biztonságos menedék felé tartó tinédzserek csapatához. Rövidesen rá kell ébrednie 
azonban, hogy egy olyan világban, ahol a hatalmon lévő felnőttek elárulták a gyerekeket, 
menekülni nem elég. Fel kell lázadniuk és együttes erővel kell visszaszerezniük a jövőjüket. 

 

 

 
A sötét lovag (2008)                                                                      DVD 2642/1-2   
Rend.: Christopher Nolan 
Szereplők: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger. Időtartam: 147 perc 
 
Batman Jim Gordon rendőrhadnagy és Harvey Dent kerületi ügyész segítségével nekilát 
felszámolni Gotham City maradék bűnbandáit. Hármójuk összefogása  eredményesnek bizonyul, 
de hamarosan egy agyafúrt bűnöző célpontjává válnak, akit úgy ismer a világ: Joker. A torz lelkű 
gonosztevő tombolása káoszba taszítja a várost. Batmant pedig egyre inkább arra kényszeríti, 
hogy átlépje a határvonalat az igazságosztás és az önbíráskodás között. 

 



 

 
A sötét lovag - felemelkedés (2012)                                                 DVD 3609    
Rend.: Christopher Nolan 
Szereplők: Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman. Időtartam: 160 perc 
 
Nyolc év telt el azóta, hogy egy szörnyű éjszakát követően Batman nyom nélkül eltűnt. Magára 
vállalta Harvey Dent államügyész minden vétkét, és a hősből üldözött bűnöző lett. Önfeláldozása 
azonban nem volt hiábavaló: a Dent-törvénynek köszönhetően Gotham békés várossá vált. 
Átmenetileg. A városban feltűnik egy macskajelmezes betörő, aki sötét titkokat rejteget; és 
megérkezik Bane is, a különös álarcot viselő, gátlástalan bűnöző. Bruce Wayne féltve őrzött 
magánya nem tarthat örökké, a városnak ismét szüksége van a Sötét Lovagra. Ám a köpönyeg és 
az álarc ellenére úgy tűnik, Bane legyőzhetetlen. 

 

 
A sötét ötven árnyalata (2016)                                                                         DVD 5212    
Rend.: James Foley 
Szereplők: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson. Időtartam: 113 / 126 
perc (bőv. vált.) 
 
Christian Grey és Anastasia Steele visszatér az Ötven árnyalat-trilógia második részében, és most 
még jobban izzik köztük a levegő! Amikor a megsebzett Christian megpróbálja visszacsábítani az 
óvatos Anát az életébe, ő új megállapodást akar, mielőtt adna még egy esélyt a férfinak. Miközben 
megpróbálják az egymás iránti bizalmat újra felépíteni, baljós alakok bukkannak fel Christian 
múltjából. A félelmetes Jack Hyde és az egykori domina, Elena Lincoln próbálja szétzúzni a pár 
közös jövővel kapcsolatos reményeit. És ezúttal nincsenek szabályok. 
 

 

 
Sötét titok (2012)                                                                                  DVD 3631    
Rend.: D. Lee 
Szereplők: Andy Garcia, Forest Whitaker, Eva Longoria. Időtartam: 102 perc 
 
Ecuador dzsungeleiben vér szennyezi a vizeket. Egy multinacionális nagyvállalat szövetséget 
kötött az ország könyörtelen uraival, és azzal sem törődik, ha ezért számtalan ártatlan embernek 
kell meghalnia. Az igazságot csakis a lázadó Francisco Francis és harcra kész felesége, Mia 
fedheti fel a világ előtt. Szerencséjükre egy volt CIA-ügynök vállalja, hogy megvédi őket és segít 
nekik. Francisco bármi áron le akarja rántani a leplet a borzasztó titokról; nem sejti, hogy 
védelmezője elhallgat valamit: megvan a maga oka, amiért az ügy mellé állt. 

 

 

 
Spancserek (2009)                                                                                                   DVD 2208   
Rend. John. Hamburg 
Szereplők: Paul Rudd, Jason Segel, Rashida Jones. Időtartam: 100 perc 
 
Peter Klaven sikeres ingatlanügynök, és teljesen odáig van, amikor álmai nője, Zooey igent mond 
a házassági ajánlatára. Ám amikor a násznagy kiválasztására kerülne a sor, Peter rádöbben, hogy 
nincs egy olyan közeli barátja sem, akit felkérhetne. A helyzet megoldása érdekében bizarr és 
kínos "randikba" kezd különféle pasikkal. A sors összehozza Sydneyvel, aki nemcsak hogy szintén 
nagy rock-rajongó, de pontosan az a fajta jó fej srác, aki annyira hiányzott eddig Peter életéből. A 
két pasi annyira egymásra talál, hogy ez lassan kezdi rányomni bélyegét mindenre. Végül Peter 
választani kényszerül menyasszonya és újdonsült spanja között. 

 

 

 
A spanom csaja (2008)                                                                         DVD 1815  
Rend.: Howard Deutch 
Szereplők: Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs. Időtartam: 108 perc 
 
Az okos, gyönyörű és önfejű Alexis az a lány, akiről Dustin mindig is álmodott. Így aztán a srác már 
öt hét randizás után olyan hevesen ostromolja szerelmével, hogy Alexis ijedtében gyorsan szakít 
vele. Az elkeseredett Dustin szakemberhez fordul, aki éppenséggel nem más, mint a legjobb 
haverja, Tank. A srác ugyanis különös „szakma” mestere: frissen lapátra tett pasik exbarátnőit viszi 
randizni, és ott olyan botrányosan viselkedik, hogy a lányok hanyatt-homlok menekülnek vissza 
egykori kedvesükhöz. Alexisről azonban leperegnek a csajriasztó trükkök és Tank rövidesen azon 
kapja magát, hogy Dustinnal való barátságát veszélybe sodorja az exe iránt ébredő vonzalom. 

 



 

 
Spartacus (1960)                                                                            DVD 2072/1-2    
Rend.: Stanley Kubrick 
Szereplők: Kirk Douglas, Sir Laurence Olivier, Jean Simmons. Időtartam: 188 
perc 
 
A volt trák fejedelem, majd római rabszolga és gladiátor Spartacus a megaláztatások ellen lázadó 
rabszolgafelkelés élére állva a kor legnagyobb haderejével, a római sereggel szemben is sokáig 
győzelmet győzelemre halmoz. A túlerővel szemben végül szükségszerűen elbukva, majd a 
kereszthalált is vállalva, holtában is legendává vált. A látványos történelmi tablókon, a lenyűgöző 
tömegjeleneteken, és egy megkapó szerelem kibontakozásán kívül bepillantást nyerhetünk Róma 
belső intrikáiba, a köztársaságiak és a diktátorpártiak küzdelmébe. 

 

 
Spiderwick krónikák (2007)                                                                DVD 1361   
Rend.: Mark Waters 
Szereplők: Sarah Bolger, Freddie Highmore, Mary-Luise Parker. Időtartam: 92 
perc 
 
A Grace család - Jared, és ikerbátyja, Simon, nővérük, Mallory és édesanyjuk - New Yorkból egy 
elhagyatott, régi házba költöznek, mely déd-nagybátyjuké, Athur Spiderwické volt, és amely egy 
erdőben áll. Hamarosan különös dolgok kezdenek történni körülöttük. Mivel a napi 
rendszerességgel előforduló rejtélyes eltűnésekre és balesetekre a család nem talál magyarázatot, 
Jaredet kezdik gyanúsítani. Ám amikor a gyerekek nyomozni kezdenek, fény derül a fantasztikus 
igazságra a Spiderwick birtokkal és az itt lakó lényekkel kapcsolatban. 

 

 
Spirit - A sikító város (2008)                                                                DVD 2890  
Rend.: Frank Miller  
Szereplők: Gabriel Macht, Eva Mendes, Sarah Paulson. Időtartam: 99 perc 
 
A félelmetes, sötét, bűnnel fertőzött utcák felett egy maszkos férfi figyel; valaha ő volt Denny Colt, 
az egyik legjobb zsaru Central Cityben, míg egy golyó véget nem vetett az életének. Bár ellenségei 
örömmel álltak sírja felett, Denny kapott még egy esélyt a Sorstól: Spiritként, a rettenthetetlen 
hősként térhet vissza, hogy csábító ellenfeleinek, Silken Flossnak és Sand Sarefnek visszavágjon. 
Végső célja Octopus a megalomániás elmebeteg megfékezése, hogy hőn szeretett városába 
visszatérhessen a béke és a nyugalom. 

 

 

 
Spotlight : egy nyomozás részletei (2015)                                                  DVD 4813    
Rend.: Tom McCarthy 
Szereplők: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams. Időtartam: 123 
perc 
 
Az igaz történet alapján készült film egy bostoni újság oknyomozó munkatársainak rendkívüli 
munkáját követi életük egyik legfontosabb és legizgalmasabb cikksorozatának elkészítése során. A 
Boston Globe új főszerkesztőt kap, aki arra utasítja munkatársait, hogy járjanak utána egy rég óta 
szőnyeg alá söpört ügynek: egy helyi pappal szembeni gyerekmolesztálási vádnak. A kis csapat 
elképesztő, addig minden erővel titkolt, megrázó tények nyomára jut, és egyre szenvedélyesebben 
követik a szálakat. Amit találnak, megrázza és megváltoztatja őket. És az újságjukat. És Bostont. 
És az egész világot. 

 

 
Sráckor (2014)                                                                                     DVD 4471, DVD 4933   
Rend.: Richard Linklater 
Szereplők: Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater. Időtartam: 159 
perc 
 
A film a 6 éves Masont követi az ember életének legradikálisabban változó évtizedén át a családi 
költözések, viták, házassági kudarcok, újra házasodások, új iskolák, első szerelmek, elvesztett 
szerelmek, jó időszakok, ijesztő időszakok, és a szívfájdalom és rácsodálkozás állandóan lüktető 
keveredésének ismerős kavargásán keresztül. Ám a végeredmény kiszámíthatatlan, ahogy az 
egyik pillanat a másikba szövődik, így adva ki a felnövésünket formáló események mélyen 
személyes élményét, és életünk állandóan változó természetét. 

 

 


