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St. Vincent (2013)                                                                            DVD 4359, DVD 4928   
Rend.: Theodore Melfi 
Szereplők: Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts. Időtartam: 98 perc 
 
A nemrég elvált Maggie és 12 éves fia, Olivér, a háborús veterán Vincent mellé költöznek.. Mivel 
Vincent szemmel láthatóan nyakig ül az adósságban és igen nagy szüksége van a pénzre, ezért 
Maggie felajánlja neki, hogy legyen Olivér bébiszittere és vigyázzon rá minden nap az iskola után. 
Vincent nem mondható egy szentéletű embernek, és ebből a rá bízott kisfiút sem hagyja ki: 
Olivérnek alkalma nyílik megismerkedni a szerencsejátékkal, az alkohollal, és férfi barátnőjével, 
egy orosz prostituálttal is. Miközben Vincent segít Olivernek férfivá válnia, addig a fiú is meglátja 
benne azt, amit senki más, hogy Vincent egy meg nem értett ember, akinek a szíve aranyból van. 
 

 

 
A stanfordi börtönkísérlet (2015)                                                                      DVD 5114    
Rend.: Kyle Patrick Alvarez 
Szereplők: Billy Crudup, Michael Angarano, Ezra Miller. Időtartam: 117 perc 
 
Mi történik, ha egy pszichológiai kísérlet sokkolóan rossz irányt vesz? A feszült, pszichológiai 
thrillerben Dr. Philip Zimbardo hírhedt börtönkísérletének eseményeit ismerhetjük meg. A Stanford 
Egyetem hallgatói közül kiválasztott 24 önkéntes résztvevőt rabok és őrök csoportjára osztották, 
hogy tanulmányozzák a büntetésvégrehajtói rendszerben megfigyelhető agresszív viselkedés 
forrását. A szimuláció eredménye az egész világot elképesztette: néhány nap leforgása alatt 
átlagos egyetemi hallgatók hatalomittas, szadista fegyőrökké vagy meghunyászkodó áldozatokká 
váltak. A stanfordi börtönkísérlet torokszorítóan izgalmas film, ami feltárja a hatalom sötét oldalát 
és a bebörtönzés pszichére gyakorolt romboló hatásait. 

 

 
Star trek (2009)                                                                                                   DVD 2255/1-2   
Rend.:  J. J. Abrams 
Szereplők: John Cho, Ben Cross, Bruce Greenwood. Időtartam: 121 perc 
 
Az ifjú legénység első útjára készül a valaha készült legfejlettebb csillaghajó, a U.S.S. Enterprise 
fedélzetén. Ezen az úton, az újonc kadétoknak meg kell állítaniuk egy gonosz lényt, akinek 
bosszúmissziója az emberiség létét fenyegeti. A galaxis sorsa két rivális kezében van. Egyikük, 
James Kirk, a bajkeverő, kalandkereső iowai farmerlegény. A másik, Spock egy logikán alapuló 
társadalomban nevelkedett, amely elvet mindenféle érzelmet. Amint a heves ösztön összecsap a 
hideg ésszel, valószínűtlen, de erős szövetségük az egyetlen, amely átvezetheti legénységüket az 
elképzelhetetlen veszélyeken, hogy eljussanak oda, ahová ember még nem merészkedett! 

 

 

 
Star Trek – sötétségben (2013)                                                           DVD 3865    
Rend.:. J. J. Abrams 
Szereplők: John Cho, Benedict Cumberbatch, Alice Eve. Időtartam: 127 perc 
 
Mikor Khan, a könyörtelen bűnözőzseni egyszemélyes háborút hirdet a Csillagflotta ellen, hogy 
aztán egy csapásra eltűnjön, Kirk kapitány, Spock  és a U.S.S. Enterprise bátor legénysége 
minden idők legkirobbanóbb embervadászatára indul. Hogy megmentsék a Földet és megállítsák 
Khan halálos bosszúhadjáratát, Kirkéknek az összes rendelkezésére álló eszközt be kell vetniük. 

 



 

 
Star trek : mindenen túl (2016)                                                                         DVD 5474    
Rend.: Justin Lin 
Szereplők: John Cho, Simon Pegg, Chris Pine. Időtartam: 117 perc 
 
Az Enterprise-t lerohanja egy könyörtelen ellenség: Krall, aki felesküdött a Föderáció ellen. Az 
űrhajó kényszerleszállást hajt végre egy felderítetlen, ellenséges bolygón, Kirk kapitány, Spock  és 
a legénység tagjai elsodródnak egymás mellől, menekülésre alig van esélyük. Egyedül Jaylah, a 
lázadó harcos segíthet nekik megtalálni az utat egymáshoz és eljutni a pokoli helyről. A csapat 
versenyt fut az idővel: ha nem cselekednek időben, Krall és halálos hadserege galaktikus háborút 
robbant ki. 

 

 

 
Star wars 1., Baljós árnyak (1999)                                   DVD 4596/1, DVD 4597/1    
Rend.: George Lucas 
Szereplők: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman. Időtartam: 131 
perc 
 
Nyugtalanság uralkodik a Galaktikus Köztársaságban. A távoli csillagrendszerekbe irányuló 
kereskedelmi utak megadóztatásának tervét heves viták övezik. A kapzsi Kereskedelmi Szövetség 
felfegyverzett csatahajóival blokád alá veszi a parányi Naboo bolygót. A Főkancellár titokban útnak 
indít két Jedi lovagot, a béke és az igazság szerzőit, hogy oldják meg a konfliktust és védjék meg 
Amidala királynőt. Hamarosan azonban kényszerleszállást kell végrehajtaniuk a Tatooine-on, ahol 
találkoznak az ifjú Anakinnal, akiben túlárad az erő.  

 

 

 
Star wars 2., A klónok támadása (2002)                         DVD 4596/2, DVD 4597/2    
Rend.: George Lucas 
Szereplők: Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen. Időtartam: 
137 perc 
 
A titokzatos Dooku gróf vezetésével naprendszerek lépnek ki a Galaktikus Köztársaságból, míg a 
maroknyi jedi lovag kevés ahhoz, hogy fenntartsa a békét és a rendet. Padmé Amidala ellenzi a 
hadsereg felállítását, ezért megpróbálják félreállítani. A tanács testőrt rendel mellé: Obi-Wan 
Kenobi tanítványát, az ifjú Anakin Skywalkert bízzák meg a feladattal. Míg ők a további támadások 
elől bujkálnak, Obi-Wan a merénylő után nyomoz. Egy távoli bolygón különös titkokra bukkan: egy 
klóngyárban olyasmi készülődik, amely eldöntheti a közelgő polgárháború kimenetelét.  

 

 

 
Star wars 3., A Sith-ek bosszúja (2005)                        DVD 4596/3, DVD 4597/3   
Rend.: George Lucas 
Szereplők: Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen. Időtartam: 
134 perc 
 
A tanács Obi-Wan Kenobit bízza meg azzal, hogy felkutassa és a törvény színe elé hozza őket a 
klónháború felelőseit. Ezalatt Palpatine szenátor egyre nagyobb hatalomra tesz szert, létrehozza a 
Galaktikus Birodalmat. A szenátor közvetlen társaságában Anakin egyre nehezebben tud ellenállni 
Palpatine befolyásának, aki mindent elkövet, hogy a fiatal jedit a sötét oldalra csábítsa.  

 

 

 
Star wars 4., Egy új remény (1977)                                 DVD 4596/4, DVD 4597/4    
Rend.: George Lucas 
Szereplők: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Időtartam: 120 perc 
 
Réges régen, egy távoli galaxisban kezdődött a nagy kaland, amikor Leia Organa hercegnő két 
fura robottal egy alig értékelhető hologramot küldött az egyetlen Jedi lovagnak, a remeteként élő 
Ben Kenobinak. Az idős jedi Luke Skywalker, Han Solo és szőrős vukija, a hatalmas Chewbacca 
társaságában útra kel, hogy kiszabadítsa a hercegnőt Darth Vader fogságából, és győzelemre 
vigye az igaz ügyet az egész Galaxisban.  

 



 

 
Star wars 5., A Birodalom visszavág (1980)              DVD 4596/5, DVD 4597/5    
Rend.: Irvin Kershner 
Szereplők: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Időtartam: 124 perc 
 
A felkelők maréknyi csapata a hó borította Hoth bolygó földalatti támaszpontján rejtőzködik. A 
szondák azonban felfedik a rejtekhelyet, és hamarosan birodalmi lépegetők lepik el a bolygót. Han 
Solo, Chewbacca és Leia a megbízhatatlan Lando Calrissian segítségét kérik. Nem is sejtik, hogy 
a birodalom rettegett ura, Darth Vader már várja őket nem kis meglepetést tartogatva Han 
számára. Luke Skywalker a Dagobah rendszerben az utolsó és legnagyobb Jedit, Yodát keresi, 
hogy felkészülhessen a végső összecsapásra az Erő sötét oldalával.  

 

 

 
Star wars 6., A Jedi visszatér  (1983)                             DVD 4596/6, DVD 4597/6   
Rend.: Richard Marquand 
Szereplők: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Időtartam: 131 perc 
 
Miután Luke megmentette barátját, Han Solót és a szépséges Leia hercegnőt a biztos haláltól, 
ismét csatlakozik Yodához, hiszen igazi Jedi Lovaggá kell válnia ahhoz, hogy szembeszállhasson 
Darth Vaderrel és az Erő sötét oldalával. Végre eljött a végső összecsapás ideje! A felkelők készen 
állnak arra, hogy megsemmisítő csapást mérjenek a Halálcsillagra. Arra azonban nem számítanak, 
hogy a bolygót elpusztíthatatlan energiapajzs védi és a Birodalom csapdába csalja őket.  

 

 

 
Star wars : az ébredő erő (2015)                                                DVD 4760, DVD 4761    
Rend.: J. J. Abrams 
Szereplők: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. Időtartam: 132 perc 
 
Miközben a Birodalom romjain épült gonosz Első Rend és Kylo Ren egyre nagyobb hatalomra tesz 
szert, Luke Skywalkernek nyoma vész, pedig a galaxisnak nagyobb szüksége lenne rá, mint 
valaha. Reyre, a sivatagi roncsvadászra és Finnre, a szökött rohamosztagosra hárul a feladat, 
hogy Han Solóval és Csubakkával közösen megtalálják azt az egyetlen reménysugarat, amely 
visszaállíthatja a békét a galaxisban. 

 
 

 

 
Star wars : az utolsó jedik (2018)                                            DVD 5455, DVD 5456 
Rend.: Rian Johnson 
Szereplők: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver. Időtartam: 146 perc 
 
AZ Első Rend az Ellenállás nyomában van. Rey felkutatja Luke Skywalkert, és arra kéri, 
csatlakozzon hozzájuk. A lány telepatikus kapcsolatba kerül Kylo Rennel. Abban bízik, hogy az 
oldalukra állíthatja Leila fiát. Kylo megöli ugyan Snoke nagyurat, de magát kiáltja ki a sötét oldal 
vezérének. 

 

 

 
Start két keréken (1979)                                                                     DVD 3213    
Rend.: Peter Yates 
Szereplők: Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel Stern. Időtartam: 100 perc (Hollywood movie 
classics) 

 
Ha fogalmad sincs, mi a fenét kezdj az érettségi után, ebből a filmből megtudhatod. Négy kisvárosi 
srác utolsó nyara ez a nagy döntés előtt, mihez is kezdjenek az életben. Dave-nek a kerékpározás 
a szenvedélye és minden áron a sport-ág világbajnoka szeretne lenni. Mivel a bicikli-világbajnokok 
általában olaszok, ezért minden áron ő is olasszá akar válni szülei legnagyobb elképedésére. 
Barátaival elhatározza, hogy beneveznek a környék legnagyobb kerékpárversenyére, hogy 
lealázzák az összes gimnázium nagyarcú versenyzőjét. 

 



 

 
Step up  : all in (2014)                                                                                          DVD 4312    
Rend.: Trisg Sie 
Szereplők: Ryan Guzman, Briana Evigan, Adam G. Sevani. Időtartam: 107 
perc 
 
Camille, Andie, Sean, Moose, és az eddigi Step Up részek profi táncosai mind összegyűlnek, hogy 
bevegyék a Bűn Városát, a fényűző partyk, a csillogó show-műsorok, az éjszakai nyüzsgés 
fellegvárát. Ennyire közel még sosem jártak ahhoz, hogy valóra váltsák álmukat, és saját show-val 
lépjenek fel a vibráló Las Vegasban. Viszont az oda vezető út korántsem olyan egyszerű: 
szuperlátványos műsorral kell előállniuk, olyan extrém koreográfiákkal, amivel bebizonyíthatják, ők 
a legjobb táncosok a nevezett versenyzők között, és bizony bárkit leköröznek. 

 

 
Steve Jobs (2015)                                                                                                   DVD 4778     
Rrend.: Danny Boyle 
Szereplők: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen. Időtartam: 117 
perc 
 
Az Apple alapítóját teljesen formabontó módon ismerhetjük meg ebből a filmből, amely 
emberközelbe hozza a digitális forradalom látnoki zsenialitással bíró, ugyanakkor rendkívül 
ellentmondásos figuráját. A színfalak mögé kalauzoló történetben három ikonikus termékbemutató 
előtti utolsó, feszült perceknek lehetünk tanúi. 
 
 

 

 
A Stonehearst Elmegyógyintézet (2013)                                                      DVD 4473    
Rend.: Brad Anderson 
Szereplők: Kate Beckinsale, Jim Sturgess, Brendan Gleeson. Időtartam: 108 
perc 
 
Edward Newgate, a frissdiplomás orvos, álláslehetőséget kap a Stonehearst Elmegyógyintézetben. 
Hamarosan rájön, szakmai elhivatottsága és felkészültsége kevés lesz az intézmény falain belül 
ahhoz, hogy ki is jusson onnan. Ebben az intézetben ugyanis semmi nem az, aminek látszik. Itt a 
téboly az úr. 

 
 

 

 
Straight outta compton (2015)                                                                          DVD 4717   
Rend.: F. Gary Gray 
Szereplők: O’Shea Jackson, Corey Hawkins, Jason Mitchell. Időtartam: 147 
perc 
 
A film öt fiatal lázadó története, akik kulturális forradalmat robbantottak ki. Szembeszálltak az őket 
elnyomni akaró hatóságokkal és megalapították a világ legveszélyesebb gengszter rapbandáját, az 
N.W.A.-t. Korábban nem tapasztalt őszinteséggel szólították meg hallgatóikat, akik rajtuk keresztül 
megismerhették a gettók valódi arcát. A durva káromkodásokkal megspékelt kőkemény 
rendszerkritikájuk és jól eltalált beatjeik hatására méltán váltak a hiphop egyik legfontosabb és 
legnagyobb hatású csapatává. 

 

 

 
Stréberek (2015)                                                                                                       DVD 4987    
Rend.: Chris McCoy 
Szereplők: Nicholas Braun, Zoey Deutch, Mateo Arias. Időtartam: 99 perc 
 

A négy gyerekkori barát nem tartozott éppen a menő gimnazisták közé, inkább amolyan lúzerek 
voltak. Minden kalandból kimaradtak, ami egy középiskolás életében bekövetkezhet. De eljött a 
változás ideje. Az érettségit követő nyáron elhatározzák, hogy minden dologra igent mondanak, 
amit elszalasztottak az évek folyamán, ezzel pedig egy szédületes kaland veszi kezdetét. 

 



 

 
Stuart Little, kisegér (1999)                                                                                DVD 4934    
Rend.: Rob Minkoff 
Szereplők: Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. Időtartam: 81 perc 
 
A Little család teljesen átlagos família. Az ifjú párnak van egy kis háza, egy kis fia és rengeteg 
fölös energiája: hát elhatározzák, hogy örökbe fogadnak valakit. Csakhogy az árvaházból nem egy 
kétlábú csöppséggel térnek haza, hanem egy négylábúval. Stuart Little, a kisegér hamar a család 
részévé válik: befogadják a rokonok, egy kisebb baleset következtében, egy hajómodell fedélzetén 
indul a jachtversenyen, és esténként neki is jár a jóéjt puszi. Csak a család macskája nem tud 
belenyugodni az új kedvenc érkezésébe. Így hát felbérel néhány rosszarcú kóbor kandúrt, hogy 
tegyék el láb alól a kicsi, nagyszájú és csupa szív egérfiút. Ekkor megkezdődnek a kalandok 
szárazon, vízen és a Central Park mélyén. 

 

 
Stuart Little, kisegér 2. (2001)                                                                            DVD 4935    
Rend.: Rob Minkoff 
Szereplők: Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. Időtartam: 74 perc 
 
A Little házaspár fia George időközben felcseperedett és új barátokra tett szert az iskolába, így 
Stuart szeretne új játszótársakat találni. Éppen jókor ismeri meg Margót, a kismadarat, akit hősies 
elszántsággal ment ki a gonosz Sólyom karmai közül. Ám Sólyom visszatér, és most tényleg 
elrabolja Margót. Stuart a családi fészek melegét hátrahagyva felkerekedik, hogy kiszabadítsa 
újdönsült barátját. Hősünk nem egyedül vág neki a nagy útnak: vele tart Hómancs, a család 
pókhasú macskája is. De valyon sikerül-e időben megmenteniük Margót? 

 

 

 
Suburbicon (2017)                                                                                                 DVD 5476    
Rend.: George Clooney 
Szereplők: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac. Időtartam: 99 perc 
 
Ápolt gyep, udvarias szomszédok, csendes, békés kertváros – ez Suburbicon, egy amerikai 
középosztály számára tökéletes hely az 1950-es években. A Lodge család is boldogan él itt, nem 
is találhatna ideálisabb várost gyermekneveléshez. Csakhogy a békés felszín alatt kiábrándító 
valóság lapul. Gardner Lodge apaként és férjként is olyan helyzetbe kerül, ahol a jól bevált 
módszerek már nem alkalmazhatók. Márpedig eltökélt célja, hogy megvédi házát, gyermekét és 
mindent, amit oly gondosan épített évek óta. Akkor is, ha az emberi romlottság legmélyebb 
bugyraiba kell is leásnia magát érte… 

 

 

 
Super : bűnözők, meneküljetek! (2010)                                                       DVD 4297     
Rend.: James Gunn 
Szereplők: Rainn Wilson, Ellen Page, Liv Tyler. Időtartam: 92 perc 
 
Frank egy átlagos, hétköznapi fickó. Egy nap azonban rájön, hogy szeretett felesége összeszűri a 
levet a drogkereskedő Jacques-kal. Elhatározza, hogy leszámol a csábítóval ezért a szuperhős 
Crimson Boltként veszi fel harcot az ellenféllel. Mint minden rendes szuperhősnek neki is akad egy 
társa a helyi könyvesbolt pszichopata eladójának személyében. Az eredmény nem marad el… 

 

 

 
Super 8  (2011)                                                                                      DVD 3457      
Rend.: J. J. Abrams 
Szereplők: Joel Courtney, Riley Griffiths, Elle Fanning. Időtartam: 107 perc 
 
1979-ben az Amerikai Légierő lezárta az 51-es körzetet. Minden anyagot vonattal egy szigorúan 
őrzött létesítménybe szállítottak. Az éj leple alatt a tehervonat látványos balesetet szenvedett. Egy 
titokzatos természetfeletti erő bujkál ebben az átlagos kisvárosban – de vajon ez az erő jó vagy 
gonosz? Mi a szándéka? Furcsa, megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Egy átlagos család a 
különös események csapdájába kerül. A rejtély kibogozásáért folyó versenyben minden feltárt titok 
csak még több kérdést vet fel. A film hat tinédzser barátról szól, akik épp egy amatőr filmet 
forgatnak Super 8-as kamerájukkal, mikor szemtanúi lesznek egy vonatbalesetnek, és annak, hogy 
a roncsokból valami elképzelhetetlen dolog szabadul rá városukra. A gyerekek hamarosan 
rádöbbennek, hogy a hívatlan vendég kiléténél csak az titokzatosabb, amit akar.    



 

 
Superbad avagy Miért ciki a szex? (2007)                                                    DVD 5855    
Rend.: Greg Mottola 
Szereplők: Jonah Hill, Michael Cera, Seth Rogen. Időtartam: 114 perc 
 
A Superbad hormonálisan túlfűtött, bátortalan kamasz hősei, Seth és Evan szeme előtt egyetlen 
szent cél lebeg: becsajozni, mindenáron, nehogy szűzen menjenek az egyetemre. Kapóra jön egy 
fergetegesnek ígérkező buli, a sikeres manőverhez azonban sok-sok piát kell szerezniük. Legjobb 
cimborájuk, Fogell hamis személyi igazolványával felszerelkezve a lúzer trió beleveti magát az 
éjszakába. Őrült kalandtúrájuk során a hatóságokkal is meggyűlik a bajuk, de két enyhén szellemi 
fogyatékos zsaru sem állíthatja meg őket abban, hogy megszerezzék, illetve elveszítsék, amit 
kell... 

 

 

 
Superfly (2018)                                                                                   DVD 5691    
Rend.: Director X 
Szereplők: Trevor Jackson, Jason Mitchell, Michael Kenneth Williams. 
Időtartam: 111 perc 

 
Tizenegy éves korától az utcán dolgozik Priest. Az atlantai kokaindíler két barátnőjével úgy él, mint 
egy király. Amikor a területén kegyetlen, mexikói kapcsolatokkal bíró banda tűnik fel, úgy érzi, hogy 
ideje kiszállni a rizikós és mocskos üzletből. Ám előtte még végre akarja hajtani élete legnagyobb 
dobását. 

 

 

 
A suttogó (1998)                                                                                 DVD 3005   
Rend.: Robert Redford 
Szereplők: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson. 
Időtartam: 162 perc 
 
A 14 éves Grace MacLean súlyos sérüléseket szenved, amikor baleset éri versenylova nyergében. 
Grace édesanyja, Annie, az ambiciózus magazinszerkesztő rájön, hogy lánya és a ló sorsa 
elválaszthatatlanul összefonódik, ezért eget-földet megmozgat, hogy találjon egy suttogót, azaz 
egy olyan embert, akinek különleges képessége van a lovak gyógyításához. Megtudja, hogy Tom 
Booker éppen ilyen, ezért a lóval és a gyerekkel elutazik a férfi otthonába, Montanába, hogy a 
segítségét kérje. Amíg Tom azon fáradozik, hogy helyrehozza a kislány és a ló baleset által 
összetört életét, a lány édesanyjával egymásba szeretnek.  

 

 
Sült, zöld paradicsom (1991)                                                                 DVD 916   
Rend.: Jon Avnet 
Szereplők: Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary-Luise Parker. Időtartam: 125 
perc 
 
Evelyn túlsúlyos, középkorú háziasszony, aki szeretne változtatni az életén. Férje teljesen mellőzi, 
beteg nagynénje folyton szekírozza. A véletlen úgy hozza, hogy a kórházban összebarátkozik 
Ninnyvel, egy ellenállhatatlan idős hölggyel, aki minden látogatás alkalmával fiatalkori kalandjairól 
mesél neki. Segítségével félszáz évet repülünk vissza az időben, hogy megismerjük Idgie és Ruth 
történetét. A két nő – az egyik tűz, a másik víz – a különös nevű Whistle Stop városkában együtt 
vezette a hely legjobb kisvendéglőjét, melynek ételspecialitása a sült zöld paradicsom volt. Ninny 
történetei Evelynnek szánt életre szóló tanítások a jókedvről, az igaz barátságról, az újrakezdésről 
és a reményről szólnak. Vagyis az élet szépségeiről. 

 

 
Süti nem süti (2000)                                                                                             DVD 5426   
Rend.:  Woody Allen 
Szereplők: Woody Allen, Tony Darrow, George Grizzard. Időtartam: 90 perc 
 
Ray Winkler élete nagy bűntettére készül. A helyi bankot akarja kirabolni. Terve 
zseniális: megveszi feleségének a bank szomszédságában lévő cukrászdát, hogy 
onnan alagutat fúrva jusson el a pénzzel teli zsákokig. A tökéletes álcához azonban be 
kell indítani a süti-vállalkozást is, hogy amíg a mit sem sejtő környékbeliek az asszony 
édességeiért állnak sorba, a pincében zavartalanul haladhasson az ásás. Azzal senki 
sem számolt, hogy a sütiknek ilyen hatalmas sikerük lesz, hamarosan dőlni kezd a pénz 
és a házaspár így is bekerülhet a finom körökbe. Ám ez a világ még keményebb, mint a 
bűnözőké. 



 

 

Szabadítsátok ki Willy-t ! (1993) - feliratos                                                DVD 5 
Rend.: Simon Wincer 
Szereplők: Jason James Richter, Lori Petty, Jayne Atkinson. Időtartam: 107 
perc 
 
Willy, az óceántól és családjától elszakított háromtonnás kardszárnyú delfin elenyésző számú 
hétvégi turistát kellene, hogy szórakoztasson a kisvárosi delfináriumban, amire azonban nem 
hajlandó a fogságban.  A kőszívű tulajdonos be akarja záratni a show-t. Ekkor találkozik Willy-vel 
Jesse, a tizenkét éves utcagyerek. A kedves vízi emlős végtelen szomorúságát egyedül Jesse érzi 
át. Gyorsan egymásra találnak, ám Willy még új barátja kedvéért sem hajlandó produkálni magát a 
nagyközönség előtt.  A főnök most már hajthatatlan, s Willy elpusztítása mellett dönt, amit Jesse 
és az idomárok nem hagyhatnak. Elhatározzák, ha törik, ha szakad, kiszabadítják. 

 

 
Szabadítsátok ki Willyt! A Kalóz-öböl akció (2009)                                 DVD 2628    
Rend.: Will Geiger 
Szereplők: Bindi Irwin, Beau Bridges, Mike Falkow. Időtartam: 97 perc 
 
A kis Kirra ausztráliai otthonából Dél-Afrikába utazik, hogy a nagypapájánál töltse a nyarat. 
Hamarosan felfedezi, hogy egy kardszárnyú delfinbébi a sekély vizű öböl foglya lett a nagypapa 
szebb napokat látott tengerparti vidámparkjának közelében. Kirra az új barátjának a Willy nevet 
adja, és kalandos mentőakcióba kezd: vissza akarja vezetni a kis orkát a társai közé, mielőtt a 
nagypapa pénzéhes riválisa megszerezné Willyt, hogy turistacsalogató látványosságként 
mutogassa saját csillogó-villogó élményparkjában. 

 

 

 
Szabadnak születtek (1992)                                                                DVD 1764  
Rend.: Duncan McLachlan 
Szereplők: Brooke Shields, Martin Sheen, John Varty. Időtartam: 94 perc 
 
A fiatal Christine Afrikába érkezik egy játékfilmforgatás előkészítésére. Szép felvételeket, 
romantikus képeket, jó sztorit akar. De egy gyönyörű leopárdanya és kölykei elbűvölik, ezért 
rábeszéli a stúdió vezetőit a leopárdcsalád életének követésére. Forgatás közben találkozik John 
Vartyval, a világhírű környezetvédővel. Ketten együtt rendkívüli küzdelmet folytatnak azért, hogy az 
elpusztult nőstényleopárd két kölykét ne vihessék állatkertbe. 

 

 

 
A szabadság határai (2009)                                                                DVD 3299    
Rend.: Wayne Kramer 
Szereplők: Harrison Ford, Ray Liotta, Jim Sturgess. Időtartam: 113 perc 
 
Különböző nemzetiségű és kultúrájú emberek életútja fonódik össze a filmben. Egyetlen közös 
pont életükben a jobb lét reményében a sors igazságtalanságával vívott küzdelem, melynek 
győzelme mindannyiuk számára törvényes letelepedést jelentene a napfényes Los Angelesben. A 
film a határátkeléstől és okirathamisítástól a menedékjogi és zöldkártya-kérelmezésen keresztül az 
illegális munkavállalást és honosítási procedúrát is hűen, modernkori akciódrámaként dolgozza fel. 
 

 

 

 
A szabadság ötven árnyalata (2017)                                                             DVD 5506    
Rend.: James Foley 
Szereplők: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson. Időtartam: 101 
(mozifilm) + 106 (bőv. vált.) perc 
 
Christian és Ana úgy érzik, most, hogy maguk mögött hagyták a múlt árnyait, itt az ideje, hogy 
frissen kötött házasságukban csak egymásnak éljenek és élvezzék az őket körülvevő luxust. Ana 
új szerepkörében, Mrs. Greyként igyekszik helytállni, Christian pedig a stabil párkapcsolatból 
fakadó biztonságérzetet szokja, amikor új fenyegetés bukkan fel a láthatáron, és veszélybe sodorja 
még alig megkezdett boldog közös életüket. 

 



 

 
Szaftos szavak (2013)                                                                          DVD 4250    
Rend.: Jason Bateman 
Szereplők: Jason Bateman, Kathryn Hahn, Rohan Chand. Időtartam: 85 perc 
 
A 40 éves Guy Trilby talál egy bakit az Arany Penna betűző verseny szabályzatában, és úgy dönt, 
hogy ezt kihasználva tönkreteszi az egészet. Sem a versenybírák, sem a dühös szülők, sem pedig 
a hihetetlenül ambiciózus kisiskolások nem állhatják útját abban, hogy tönkretegye ez utóbbiak 
győzelemről és hírnévről szőtt álmait. Miközben egy riporternő arra próbál rájönni, mi motiválja 
Guyt szörnyű tettében, a férfi valószínűtlen szövetséget köt egyik versenytársával, a 10 éves, 
magába húzódó Chaitanyával, akit szemlátomást nem hat meg Guy könyörtelen törtetése 
 

 

 
A szajré (2001)                                                                                    DVD 1424    
Rend.: Frank Oz 
Szereplők: Marlom Brando, Robert de Niro, Edward Norton. Időtartam: 119 
perc 
 
A profi kasszafúró Nick felhagyna a bűnös élettel,  hogy barátnőjével és legális üzletével, 
jazzklubjával foglalkozhasson. Azonban barátjának és üzlettársa, Max nem akarja abbahagyni. Túl 
sokkal tartozik egy gengszterfőnöknek, így rábeszéli Nicket egy utolsó balhéra. Be kellene 
segítenie az újonc tolvajnak, aki el akar lopni egy 30 millió dollárt érő jogart a vámházból. A 
fizetség csábítására Nick vonakodva elvállalja a munkát. De a biztosnak induló akció kockázatos 
játékká fajul, amikor az egók összecsapása mindannyiuk bukásával fenyeget.  

 

 
Száll a kakukk fészkére (1975) - feliratos                                                     DVD 4 
Rend.: Milos Forman 
Szereplők: Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield. Időtartam: 128 
perc 
 
Patrick McMurphy-t kisebb-nagyobb csínytevései miatt elítélik. Büntetését azonban - antiszociális 
viselkedése miatt - nem a börtönben, hanem egy zártosztályon kell letöltenie, ahol az ápoltak 
többsége saját külön zárt világában él. McMurphy megpróbál életet vinni az osztály unalmas 
hétköznapjaiba, megpróbálja kizökkenteni a betegeket apátiájukból és rádöbbenteni őket arra, 
hogy még ilyen állapotukban is ragaszkodniuk kell alapvető emberi jogaikhoz.  Az ápolók azonban 
nem nézik jó szemmel a lázadást, és minden eszközt bevetnek, hogy megtörjék McMurphy-t 

 

 

 
Száll a kakukk fészkére (1975)                                                              DVD 334 
Rend.: Milos Forman 
Szereplők: Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield. Időtartam: 128 
perc 
 
Patrick McMurphy-t kisebb-nagyobb csínytevései miatt elítélik. Büntetését azonban - antiszociális 
viselkedése miatt - nem a börtönben, hanem egy zártosztályon kell letöltenie, ahol az ápoltak 
többsége saját külön zárt világában él. McMurphy megpróbál életet vinni az osztály unalmas 
hétköznapjaiba, megpróbálja kizökkenteni a betegeket apátiájukból és rádöbbenteni őket arra, 
hogy még ilyen állapotukban is ragaszkodniuk kell alapvető emberi jogaikhoz.  Az ápolók azonban 
nem nézik jó szemmel a lázadást, és minden eszközt bevetnek, hogy megtörjék McMurphy-t.   

 

 

 
A szállítmány (2009)                                                                                               DVD 2852   
Rend.: Antal Nimród 
Szereplők: Matt Dillon, Jean Reno, Laurence Fishburne. Időtartam: 84 perc 
 
Amikor egy páncélautónak 42 millió dollárt kell rendeltetési helyére szállítani, a cég legjobb, 
legtapasztaltabb, legmegbízhatóbb embereit rendelik szolgálatba. És egy kezdőt. A három veterán 
biztonsági őr úgy dönt, hogy megtartja a pénzt. Elég rég dolgoznak ebben a szakmában, hogy 
tudják, hogyan lehet biztonságosan, nyom nélkül végrehajtani a tervüket. Kénytelenek az új fiút is 
bevenni, de amikor a tervbe hiba csúszik, a srác mindent összezavar. Az egység tagjai egymás 
ellen fordulnak. Először csak a veszni látszó pénzért küzdenek. Azután már az életükért. 

 



 

 
Számkivetett (2000)  - feliratos                                                              DVD 14/1-2 
Rend.: Robert Zemeckis 
Szereplők: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy. Időtartam: 138 perc  
 
Chuck Noland a FedEx alkalmazottja, akinek munkáját és magánéletét egyaránt szigorú 
időbeosztáshoz kell igazítania. A hajszolt életnek hirtelen vége szakad, amikor egy repülőgép-
szerencsétlenség következtében Chuck egy lakatlan szigeten találja magát - tökéletesen elzárva a 
civilizációtól. Először az életben maradásáról kell gondoskodnia, vizet, élelmet szerezni, hajlékot 
találni. Chuck igazi kalandja akkor kezdődik, amikor az elzártság lelki gyötrelmeivel szembesül. 
Négy évvel később sikerül visszatalálnia a civilizációba, ekkor azonban már teljesen más emberré 
vált. 

 

 

 
A számolás joga (2016)                                                                                       DVD 5216    
Rend.: Theodore Melfi 
Szereplők: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe. Időtartam: 122 
perc 
 
Az ötvenes évek végén járunk, az Egyesült Államok minden erejével igyekszik legyőzni az 
űrversenyben Oroszországot. Úgy tűnik azonban, hogy hiába a pénz, a nagy koponyák és az 
elszántság, alul maradnak... aztán rábukkanak néhány kiaknázatlan lángelmére. Eddig senkinek 
nem jutott eszébe érdemileg bevonni őket a munkába, mert többszörösen hátrányos helyzetűek: 
nők és feketék. Pedig Katherine Johnson, Dorothy Vaughan és Mary Jackson  valódi emberi 
számítógépek: senki nem érti, hogyan képesek megcsinálni azokat a számításokat, amiket 
végeznek, de rakétasebességgel emelkednek a NASA ranglétráján. Céljuk feljuttatni John Glenn 
asztronautát az űrbe… és azután haza is hozni 

 

 
Szárazon (2012)                                                                                    DVD 3667   
Rend.: James Ponsoldt 
Szereplők: Mary Elizabeth Winstead, Aaron Paul, Octavia Spencer. Időtartam: 
78 perc 
 
Kate és Charlie fiatal házasok, akiket a zene szeretete, a nevetés és a piálás köt össze. Főleg a 
piálás… Nekik a sok sem elég, és még annál is többet bírnak, de a lány végül megelégeli a részeg 
életet. Megpróbál kijózanodni. Ám a józanságot nehezebb elviselni, mint azt Kate gondolta volna, 
és hirtelen egy csomó új problémával kell szembenéznie. Borzasztó a kapcsolata az anyjával, 
visszaüt a sok hazugság, amivel a főnökét etette… és talán a házassága sem olyan, amilyennek 
eddig hitte. A józanság a szerelmük legnagyobb próbája… 

 

 

 
Szárnyas fejvadász. A végső vágás (2007)                                   DVD 3086    
Rend.: Ridley Scott 
Szereplők: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young. Időtartam: 113 perc 

 
Lenyűgöző látványvilágával, lélegzetelállító akciójeleneteivel és ámulatba ejtően hiteles 
jövőképével a Szárnyas fejvadász igazi mestermű, amely Ridley Scott végső változatában tér 
vissza bővített jelenetekkel és eddig nem látott különleges effektusokkal kiegészítve. Deckard 
szökésben lévő, gyilkos replikánsokra vadászik egy olyan világban, ahol a technológiai fejlődést 
társadalmi hanyatlás kíséri. A férfi megingathatatlannak tűnik, ám ekkor vonzalom ébred benne 
egy titokzatos nő iránt, aki felkavarja az életét. 

 

 
Szárnyas teremtmények (2008)                                                           DVD 2560    
Rend.: Rowan Woods 
Szereplők: Kate Beckinsale, Dakota Fanning, Guy Pearce. Időtartam: 93 perc 
 
Egy átlagos városka átlagos napján a megszokott ritmust egy tragédia akasztja meg. A helyszín 
egy étterem, ahol a pincérnő és néhány vendég egy kivégzés szemtanúi lesznek. A történtek után 
mindannyiuk élete megváltozik, hiába kapnak segítséget barátaiktól és szeretteiktől, ráébrednek 
arra, hogy csak saját útjukat követve lelhetik meg újra a biztonságot e kaotikusnak tűnő világban. A 
film a tragédia és a remény története. Rámutat arra, hogy életünk pont úgy szárnyal, mint egy 
madár a szél hátán, mint egy szárnyas teremtmény. 

 



 

 
A szarvasvadász (1978)                                                                    DVD 5614    
Rend.: Michael Cimino 
Szereplők: Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage. Időtartam: 176 
perc 
 
Egy pennsylvaniai kisváros ukrán-orosz negyedében az acélüzem egyik kohásza, Steven éppen 
az esküvőjét tartja, mielőtt két barátjával elindul Vietnamba. A három barát vidáman beszél arról, 
hogy remélik, az első vonalba kerülnek, mert így legalább lesz alkalmuk kiélvezni a bulit. Aztán 
betoppan egy háborús veterán, aki a kérdéseikre csak káromkodással felel. Nem tudják mire vélni 
a dolgot, de már nincs sok hátra, hogy ők is szembesüljenek azzal a világgal, mely félőrültté tette a 
katonát. 

 

 

 
Szédülés (1958) – feliratos                                                                         DVD 906 
Rend.: Alfred Hitchcock 
Szereplők: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes. Időtartam: 124 
perc 
 
A tériszonyban szenvedő egykori San Franciscó-i nyomozót, Scottie Fergusont egy barátja 
megkéri, hogy tartsa a szemét az öngyilkosságra hajlamos feleségén. A férfi megmenti Madeleine-
t a vízbefúlástól, és bele is szeret a hűvös szőke szépségbe. A nő azonban tragikus körülmények 
között leveti magát egy magas toronyból és meghal. Scottie összeomlik, és amikor később egy 
Madeleine-re hasonlító nőt lát az utcán, megszállott kutatásba kezd. 

 

 

 
Szegény embert az amish húzza (1997)                                             DVD 1896     
Rend.: Bryan Spicer 
Szereplők: Tim Allen, Kirstie Alley, Jay O. Sanders. Időtartam: 111 perc 
 
Brad és Caroline Sexton hihetetlenül gazdagok és hihetetlenül szánalmasak voltak. Egészen 
addig, amíg kirabolja őket a könyvelőjük. A bankszámlájuk kiürült, így futni kényszerülnek az 
adóhatóság elől. Az egyetlen olyan helyre menekülnek, ahol soha senki nem fogja keresni őket: az 
Amishok földjére. Míg az ügyvédjük New Yorkban próbálja elrendezni a dolgokat, nekik minél 
jobban be kellene olvadniuk a helyiek közé, de szánalmasan teljesítenek. A nehéz munka 
keményebbnek 

 

 

 
Szelek szárnyán (1991)                                                                        DVD 1162    
Rend.: Carroll Ballard 
Szereplők: Matthew Modine, Jennifer Grey, Cliff Robertson. Időtartam: 121 
perc 
 
A páratlan szépségű felvételekkel gazdagított film a legnagyobb vitorlás versenyről, az 

Amerika Kupáról és a verseny résztvevőiről szól. A két örök rivális küzdelme mindig két 
esélyes. Egyszer az amerikai hajó, máskor az ausztrál hajó győz. A Geronimo névre 
keresztelt amerikai vitorlás legénységét ismerhetjük meg hajójuk tervezésétől a végső 
győzelemig. De míg álmuk beteljesedik, Will Parkernek és társainak sok kudarccal, 
kalanddal, szerelemmel kell szembe nézniük. 

 

 
Szélhámos fivérek (2008)                                                                   DVD 2658 
Rend.: Rian Johnson 
Szereplők: Adrien Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo. Időtartam: 109 perc 
 
Stephen és Bloom kicsi koruk óta mindent megosztottak egymással, és csak egymásban 
bízhattak, míg sűrűn váltakozó nevelőszülők által fenyített lelencekből világcsavargó, nagystílű 
szélhámosokká váltak. Fortélyaikat hosszú évek csapatmunkájával fejlesztették tökélyre. Most egy 
utolsó küldetésre indulnak: egy gyönyörű, dúsgazdag, ám magányos örökösnőt hálóznak be New 
Jersey-ben, hogy a Montenegrót, Prágát, Mexikót és Szentpétervárt átívelő világ körüli kalandban 
segítségükre legyen. Ám Bloom kezd kiégni, és saját életet akar, nem a bátyja által előre megírt 
forgatókönyv bábja lenni. 



 

 
Szelíd motorosok (1969)                                                                        DVD 859 
Rend.: Dennis Hopper 
Szereplők: Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hoper. Időtartam: 92 perc 
 
Két kábítószerben utazó motoros felkerekedik, hogy átszelje Észak-Amerikát a nyugati parttól a 
keleti partig. Az igazi Amerika keresése közben számos nem mindennapi figurával akadnak össze. 
Mind között a legkülönösebb George Hanson, az alkoholista ügyvéd, aki remekül egészíti ki a 
társaságot. Együtt próbálnak választ találni a nagy kérdésre: vajon létezik-e még egyáltalán az 
amerikai álom? A „Szelíd motorosok” egy egész generáció életérzését és vágyait juttatta 
kifejezésre. 

 

 

 
Szellemirtók (1984)                                                                               DVD 1935   
Rend.: Ivan Reitman 
Szereplők: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver. Időtartam: 101 perc 
 
Amikor Dr. Venkmant, Dr. Stantzot és Dr. Spenglert, a mániákus parapszichológusokat  kirúgják az 
egyetemről, ahol eddigi  kutatásaikat végezték, megnyitják a Szellemirtók irodát. A vállalkozásnak 
az a célja, hogy spéci berendezéseik segítségével megszabadítsák Manhattant szellemeitől. De a 
három szakember munkájának hasznossága, az irtás közben okozott károk figyelembevételével – 
legjobb jóindulattal is – kétséges. Első komoly munkájuk Dana Barrett és kissé ügyefogyott 
szomszédja megmentése lenne, akiket megszálltak a házukban lakó gonosz szellemek. És ez még 
csak a kezdet! Mert amikor elszabadulnak New York kóbor lelkei, elszabadul a pokol is.  

 

 
Szellemirtók (2016)                                                                                                  DVD 5092    
Rend.: Paul Feig 
Szereplők: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon. Időtartam: 112 
perc 
 
Abby, Jillian, Erin és Patty alkotja az új szellemirtó csapatot. Kiderül, hogy szükség van a női 
szakasz ténykedésére, mert New Yorkban egy őrült lángésznek köszönhetően elszaporodtak a 
gonosz szellemek, és csak ők képesek leszámolni velük. 

 

 

 
Szellemkutya (1999)                                                                             DVD 2135   
Rend.: Jim Jarmusch 
Szereplők: Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman. Időtartam: 116 perc 
 
Szellemkutya professzionális bérgyilkos. Hangtalan, könyörtelen és félelmetesen hatékony. A 
maffia megbízásából dolgozik: sosem kérdez, csak cselekszik, ám még neki is vannak elvei, 
méghozzá több ezer éves múltra visszatekintők. Szellemkutya ugyanis a szamurájok útját járja: 
egy letűnt kor utolsó harcosa ő, aki önfegyelemmel adózik maga és engedelmességgel mestere 
iránt. Mikor azonban egy önhibáján kívül meghiúsult akciót követően megbízói úgy döntenek, hogy 
megszabadulnak tőle, az elveit védő szamuráj szembefordul velük, s könnyen lehet, hogy ezzel 
nem csupán a gengszterek, de saját sorsát is megpecsételi. 

 

 
A szellemlovas (2007)                                                                            DVD 565    
Rend.: Mark Steven Johnson 
Szereplők: Nicolas Cage, Eva Mendes, Peter Fonda. Időtartam: 106 perc 
 
Johnny Blaze, a fiatal kaszkadőr eladja a lelkét Mefisztónak, hogy megmentse az apját. Évekkel 
később Johnny a motorozás körülrajongott, vakmerő sztárja. Azt viszont senki sem tudja, hogy 
éjszaka Szellemlovasként gonosz lelkekre vadászik, és akit legyőz, az a pokolra kerül. Amikor régi 
szerelme, Roxanne visszatér az életébe, Johnnyban felébred a remény, hogy talán mégis van 
esélye a boldogságra: ha sikerül visszaszereznie a lelkét Mefisztótól. Előbb azonban meg kell 
találnia Feketeszívet, az ördög renegát fiát, akinek az a terve, hogy meghódítja apja birodalmát, és 
szélesre tárja a pokol kapuit - hacsak a Szellemlovas útját nem állja. 



 

 
Szemekbe zárt titkok (2015)                                                                                DVD 4830    
Rend.:  Billy Ray 
Szereplők: Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts. Időtartam: 106 perc 
 
Egy összetartó FBI csapat darabjaira hullik, amikor egyikük lányát brutális módon meggyilkolják. 
Ám 13 évvel a gyilkosság után olyan nyomra bukkannak, amely talán segít felgöngyölíteni az 
ügyet. Azonban egyikük sincs felkészülve a sokkoló titokra, amely átszövi a múltat és a jelent. 

 

 

 
Személyes vonatkozás (2008)                                                            DVD 2511   
Rend.: David Hollander 
Szereplők: Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Kathy Bates. Időtartam: 106 perc 
 
Nővére brutális meggyilkolása után Walter, a 24 éves birkózó otthagyja csapatát, és hazatér 
szülővárosába, hogy támogassa összeroppant anyját és részt vegyen a bírósági tárgyaláson. 
Linda férjét egy alkoholista ölte meg, a nő egyedül neveli a tragédia óta süketnéma fiát, Clayt. 
Találkozásuk egy barátság kezdete, a kapocs a gyász. Walter elviszi Clayt birkózni, és 
meglátogatja Lindát munkahelyén, Linda pedig elmegy Walterrel a tárgyalásra. Míg az ítéletekre 
várnak, megerősödik bennük a gyanú, hogy a kettejük között alakuló vonzalom neve: szerelem. 

 

 

 
Személyiségtolvaj (2013)                                                                                     DVD 3742    
Rend.: Seth Gordon 
Szereplők: Jason Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau. Időtartam: 107 
perc 

 
A pénz soha nem jelentett gondot Diana, az Orlando külvárosában élő harsány nő számára, ezért 
aztán nagykanállal falja az életet. A gond csupán az, hogy bevásárló túráit és egyéb 
kicsapongásait a Sandy Pattersontól, az ország másik felében élő könyvelőtől ellopott 
személyazonossággal finanszírozza. Sandynek csupán egy hete van arra, hogy fülön csípje a 
szélhámost, mielőtt a világ összeomlik körülötte, ezért aztán az embervadászat során semmitől 
sem riadhat vissza. 

 

 
Szemet szemért (1989)                                                                         DVD 1387    
Rend.: Spike Lee 
Szereplők: Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee. Időtartam: 120 perc 
 
New York, egy fülledt nyári nap. A Brooklyn-i Bed-Stuy körzet, ahol mindenki mindenkit ismer. Az 
olasz Sal pizzériája már 25 éve áll a sarkon. Maga építette és most a két fiával vezeti. Egész jó a 
forgalom, ám ez a nap mást mint a többi. Ahogy melegszik az idő, úgy válik a könnyed bolondozás 
frusztrációvá és dühé, a fehérek és a feketék közötti ellentét egyre fokozódik az égető nap sugarai 
hatására. Elszabadulnak az indulatok.  

 

 

 
Szemfényvesztők (2013)                                                                     DVD 3866   
Rend.: Louis Leterrier 
Szereplők: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson. Időtartam: 110 
perc 
 
Négy tehetséges illuzionista elkápráztatja a nemzetközi nagyközönséget merész és eredeti 
trükkjeivel, miközben titokban egy sokkal nagyobb dobásra készülnek, az FBI és az Interpol pedig 
kétségbeesetten próbál a lapjaikba látni. 

 

 



 

 
Szemfényvesztők 2 (2016)                                                                                   DVD 5035    
Rend.: Jon M. Chu 
Szereplők: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson. Időtartam: 124 
perc 
A Négy Lovas visszatér egy új, ámulatba ejtő kalandra, mellyel az egész világot elbűvölik! Egy 
évvel azután, hogy túljártak az FBI eszén, és világszerte megnyerték maguknak a közönség 
támogatását, a négy illuzionista visszatér abban a reményben, hogy új előadásukkal elbánhatnak 
egy könyörtelen számítógépes guruval. Látványos eltűnésükért ugyanis nem más, mint Walter 
Mabry, a zseniális programozó felel, aki arra kényszeríti a Lovasokat, hogy egy minden eddiginél 
veszélyesebb trükköt mutassanak be. A csapat csupán abban bízhat, hogy eme példátlan 
mutatvány végrehajtásával végre tisztára moshatják a nevüket, és nem mellesleg leleplezhetik a 
háttérben álló géniuszt. 

 

 
Szemvillanás alatt (2008)                                                                     DVD 2000 
Rend.: Vadim Perelman 
Szereplők: Uma Thurman, Evan Rachel Wood, Eva Amurri. Időtartam: 86 perc 
 
A zabolátlan, merész és élénk képzelőerővel megáldott tinédzser Diana alig várja, hogy 
belevethesse magát a nagybetűs életbe, miközben legjobb barátnője, a visszafogott Maureen 
egyre nagyobb aggodalommal figyeli kicsapongásait. A felnőtt, kertvárosi családanyaként élő 
Dianát félelmek és kétségek gyötrik, ugyanis máig szörnyű emlék kísérti: egy tragikus 
végkimenetelű középiskolai lövöldözés, melynek során Maureennal élet és halál közötti 
döntéshelyzetbe kerülnek, mely mindörökre megváltoztatja jövőről szőtt álmaikat. 

 

 

 
Szentek és álszentek (1998)                                                                                DVD 2526   
Rend.: Jane Campion 
Szereplők: Kate Winslet, Harvey Keitel, Pam Grier. Időtartam: 110 perc 
 
Ruth átlagos ausztrál lány, aki a barátnőjével Indiában vakációzik, amikor váratlanul egy szekta 
gurujának hipnotikus befolyása alá kerül. Gondolkodása egy csapásra megváltozik, ezért nem is 
akar többé hazatérni. Családja kétségbeesésében szakemberhez fordul: Amerika első számú 
"szektagyógyászát", P. J. Waters-t hívják lányuk megmentésére. Miután csellel hazacsalták, Ruth-
nak három napot kell eltöltenie egy kunyhóban, valahol kint az ausztrál sivatagban teljes 
elzártságban - kettesben Waters-szel. A hidegvérű profi és a megtévesztett lány közti játszmában 
hamar fordul a kocka, és a szellemi kijózanítás a nemek kíméletlen harcává válik. 

 

 
Szentivánéji szexkomédia (1982)                                                        DVD 1334   
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Mia Farrow, Jose Ferrer, Woody Allen. Időtartam: 84 perc 
 
Hat ember találkozik egy hóbortos feltaláló vidéki kúriájában a századfordulón. Három férfi és 
három nő, s feltett szándékuk, hogy egy kellemes hétvégét töltenek együtt. Van köztük egyetemi 
tanár, ápolónő, orvos, diplomatalány. Minden lehetséges párosításban volt, van vagy esetleg lesz 
közük egymáshoz. A szerelmi szálak és pillanatnyi viszonyok hamarosan úgy összekavarodnak, 
hogy legény vagy leány legyen a talpán, aki itt kiismeri magát. 

 

 

 
Szenvedélyek viharában (1994)                                                            DVD 898    
Rend.: Edward Zwick 
Szereplők: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn. Időtartam: 127 perc 
 
A múlt század végén egy lovassági ezredesnek elege lesz az indián törzsek lemészárlásából. 
Farmot épít a világ egy eldugott zugában, és ott neveli fel három fiát. A legidősebb fivér 
kötelességtudó, zárkózott és öntörvényű; a kedvenc legkisebb testvér pedig egy eszme 
megszállottja. A középső fiú, Tristan vad és megalkuvást nem ismerő természet, akit egy öreg 
indián nevelt férfivá. Ebbe a férfivilágba kerül be a gyönyörű és okos Susannah. Szenvedélyt és 
viszályt lobbant a három fivér között, akiknek élete mindörökre megváltozik. A sziklás hegyeken túl 
közben dúl az Első Világháború, és az egész világra sötétség borul. 



 

 
Szenvedélyes bűnök (1984)                                                                DVD 1539   
Rend.: Ken Russell 
Szereplők: Kathleen Turner, Anthony Perkins, John Laughlin. Időtartam: 104 
perc 
 
Joanna Crane kettős életet él: nappal munkamániás divattervező, éjszaka pedig China Blue néven 
Los Angeles legmenőbb prostija, aki a legperverzebb igényeket is kielégíti. Mivel elég feltűnő 
jelenség, többen is figyelik: egyikük egy magánnyomozó, aki megpróbálja felfedni Joannát, a másik 
egy megszállott utcai prédikátor akinek a legperverzebb kuncsaftoknál is vadabb szándékai 
vannak az őrült szenvedély és a szent megszállottság jegyében. 

 

 

 
Szenzáció! (1974)                                                                                 DVD 2973   
Rend.: Billy Wilder 
Szereplők: Jack Lemmon, Walter Matthau, Susan Sarandon. Időtartam: 101 
perc (Dupla dynamit) 
 
Hildy Johnson a harmincas évek Chicagójában az egyik legjobb újságíró-riporter. Megelégelve 
főnöke rigolyáit s az egész újságírást, úgy dönt, hogy megházasodik. Walter Burns, a lap főnöke 
azonban tudja, mit veszíthet. Minden követ megmozgat, hazudik, tagad, fenyeget és könyörög, 
csak hogy a házasságot megakadályozza s Hildyt maradásra bírja. Kiváltképp abban a rendkívüli 
helyzetben, amikor egész Chicago egy ártatlan elítélt akasztására készül. 

 

 

 
Szép kis nap! (1996)                                                                               DVD 347 
Rend.: Michael Hoffman 
Szereplők: Michelle Pfeiffer, George Clooney, Mae Whitman. Időtartam: 104 
perc 
 
Vannak sorsdöntő napok az ember életében. Vannak olyan napok is, amikor látszólag minden 
összeesküdött ellenünk. És megesik hogy ez a kettő éppen egyszerre történik. Melanie ambiciózus 
fiatal mérnök pályája nagy lehetősége előtt áll. Ám éppen a tekintélyes megrendelővel való 
találkozás napján nem talál senkit, aki kisfiára vigyázna. Jack a sztárriporter pedig élete 
legfontosabb ügyén dolgozik. Csakhogy ex-neje rásózza a kislányát, így lőttek a nyomozásnak.  A 
két felnőtt és két gyerek élete legkuszább, legőrültebb napján sokszor találkozik, sokszor 
összevész, kibékül és újra összevész.  

 

 
A Szépség és a Szörnyeteg (2017)                                                                DVD 5249   
Rend.: Bill Condon 
Szereplők: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans. Időtartam: 112 perc 
 
Belle édesapja a szörnyeteg fogságába esik. A fiatal lány saját magát ajánlja fel váltságdíjul az apa 
szabadulásáért. Belle kényszerű fogásgában összebarátkozik a palota furcsa személyzetével. 
Lassan rájön, hogy a kastély ura nem is olyan félelmetes, mint amilyennek látszik. 

 

 

 
Szeptember (1987)                                                                               DVD 1335  
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Denholm Elliott, Mia Farrow, Elaine Stritch. Időtartam: 79 perc 
 
Hatan jönnek össze egy nyárvégi estén Vermontban, egy vidéki házban. Az érzelmileg törékeny 
Lane egy idegösszeomlás után visszatér gyermekkori otthonába. A szomszédban lakó íróval átélt 
nyári kalandján felbuzdulva elhatározza, hogy új életet kezd. Amikor azonban Sam heves érzelemi 
rejtélyes módon eltűnnek, és Lane zsarnoki anyja sokkoló bejelentést tesz, a nő a szenvedély, a 
megcsalás és a manipuláció hálójában találja magát. Csak egyféleképpen szabadulhat meg: ha 
szembenéz a félelmével, amit sohasem volt képes maga mögött hagyni és a rémisztő titokkal, 
amely egész életében kísértette.  

 



 

 
Szerelem a kolera idején (2007)                                                          DVD 1452    
Rend.: Mike Newell 
Szereplők: Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Benjamin Bratt. Időtartam: 
133 perc 
 
Florentino távírdász és költő első látásra beleszeret a helyi öszvérkereskedő szépséges lányába, 
Ferminába, de a lány apja nem hajlandó gyermekét a szegény hivatalnokfiúhoz adni. A lány 
messzire költözik, az érzelmei is elhalványulnak, majd hozzámegy egy jómódú orvoshoz. 
Florentino azonban sosem felejti el a lányt. Megszállottan keresi más nők karjaiban a szerelmet, de 
közben egy percre sem tud megszabadulni első szerelme emlékétől. Az időközben gazdag 
hajótulajdonossá váló férfi szíve türelmes, és akár egy emberöltőt is hajlandó várni. 

 

 
Szerelem a végzeten (2001)                                                                 DVD 1091 
Rend.: P. Chelson 
Szereplők: John Cusack, Kate Beckinsale, Molly Shannon. Időtartam: 88 perc 
 
New York karácsonyi forgatagában  Jonathant és Sarát összehozza a véletlen. Két idegen 
leküzdhetetlen vonzalmat érez egymás iránt. Annak ellenére, hogy mindketten járnak valakivel, 
együtt töltik az estét Manhattanben kószálva úgy, hogy egymás nevét sem tudják. Jonathan azt 
javasolja, cseréljenek telefonszámot, ám Sara ragaszkodik hozzá, hogy bízzák közös jövőjüket a 
véletlenre. Ha az ég egymásnak teremtette őket, akkor újra találkoznak. Néhány évvel később 
Jonathan és Sara arra készülnek, hogy összekössék életüket valaki mással. Nincs mese, eljött az 
idő, engedniük kell kíváncsiságuknak, és fel kell kutatniuk egymást mielőtt kimondanák az igent.  

 

 

 
Szerelem, angolosan (2014)                                                                               DVD 4679    
Rend.: Tom Vaughan 
Szereplők: Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba. Időtartam: 104 perc 
 
Richard, a Cambridge-i Egyetem professzorának élete a nők és az egyéjszakás kalandok körül 
forog. Miután megismerkedik a fiatal és gyönyörű Kate-tel, minden megváltozik, az egykori 
nőcsábász apaságra adja a fejét. Ám hamarosan megtapasztalja, milyen az, amikor kidobják az 
embert. Nem kell azonban sokáig egyedül maradnia, egykori kedvese nyakára küldi testvérét, az 
elbűvölő Oliviát, hogy kézben tartsa otthon a dolgokat. 

 

 

 
A szerelem bősége (2007)                                                                   DVD 1572    
Rend.: Robert Benton 
Szereplők: Morgan Freeman, Selma Blair, Greg Kinnear. Időtartam: 104 perc 
 
Egy falusias kisváros, Oregon szolgál színteréül ennek a lenyűgöző mesének, mely férfiakról és 
nőkről szól, olyanokról, akiket megérint a szerelem elkerülhetetlen varázsa. Kezdve Bradley-vel, a 
reménytelen romantikussal, aki mindig rossz helyen keresi a szerelmet, folytatva Harryvel, a helyi 
professzorral, aki bölcsességével és tapasztalatával próbál utat mutatni a hozzá közelállóknak, 
egészen a gyönyörű és fiatal Chloéig, aki a bajkeverő Oscarral folytatva viszonyt a sorsot hívja ki 
maga ellen. Ez egy óda az élethez és szerelemhez; humoros, érzéki és bolondos vonásaival 
együtt egy szívhez szóló, lélekemelő történetet alkot. 

 

 

 
A szerelem erejével (1995)                                                                     DVD 737   
Rend.: Joel Schumacher 
Szereplők: Julia Roberts, Campbell Scott, Vincent D'Onoforio. Időtartam: 107 
perc 
 
Amikor Hilary rájön, hogy a barátja megcsalja, úgy dönt, itt az ideje új életet kezdeni. Nincs pénze, 
nincs állása és nincs szerencséje. Első lépésként elvállal egy rossz állást és ettől minden 
megváltozik körülötte. Egy súlyos beteg – leukémiában szenvedő -  fiatalember gondját kell 
viselnie. Hilary azt is észreveszi, hogy mennyi a közös bennük, annak ellenére, hogy a fiú gazdag 
és művelt. Barátságuk fokozatosan átalakul. Ápolónő és ápolt lassacskán egymásba szeret, ám 
mind a kettejük tisztában van azzal, hogy boldog napjaik meg vannak számolva.  



 

 
Szerelem és halál (1975)                                                                                       DVD 1258   
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Woody Allen, Diane Keaton, Georges Adet. Időtartam: 78 perc 
 
Napóleon csapatai Moszkva alatt állnak. Borisz Grusenkó fél a háborútól és imádja Szonyát. 
Amikor megtudja, hogy Szonya egy heringkereskedőhöz készül feleségül menni, bánatában beáll 
katonának. Mire hazatér, hős lett belőle, szerelméből pedig özvegy. Az ifjú pár így boldogan 
foglalkozhat az élet legfontosabb kérdéseivel, Napóleon meggyilkolásával, meg az élet értelmével. 
Sok kaland kell hozzá, hogy Borisz végül megértse: Isten várakozáson alul teljesít, a túlvilágon 
nincsenek nők, és a halál angyalában nem lehet megbízni. 

 

 

 
Szerelem és más drogok (2010)                                                                       DVD 3297    
Rend.: Edward Zwick 
Szereplők: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt. Időtartam: 108 perc 
 
Maggie szabados erkölcsű, izgalmas, különleges lány, aki egy sármos Viagra-ügynökben  akad 
emberére. Jamie és Maggie az első találkozás után azonnal fejest ugranak egy mámorító, 
mindenféle kötöttségtől mentes kapcsolatba. De hiába próbálják románcukat lazára venni, az élet 
mást ír fel nekik. Végül mindketten a legkeményebb kábítószer hatása alatt találják magukat, amit 
úgy neveznek: szerelem.  

 

 

 
A szerelem hálójában (1998)                                                               DVD 4152    
Rend.: Nora Ephron 
Szereplők: Tom Hanks, Meg Ryan, Parker Posey. Időtartam: 115 perc  
 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két. könyvesboltos. Az egyik Kathleen, egy fiatal, szenvedélyes 
nő, aki gyermekkönyveket árusított kicsiny üzletében. A másik Manhattan legnagyobb 
könyvesbolthálózatának tulajdonosa Joe Fox, aki mindenkit bekebelezett, aki csak az útjába került. 
Isten is ellenfeleknek teremtette őket. De Isten nem számolt a XX. század végének talán 
legnagyobb találmányával, az internettel. Levelezni kezdenek egymással, és - anélkül, hogy 
tisztában lennének partnerük kilétével - egymásba szeretnek. Miközben a világhálón dúl köztük a 
szerelem, az életben szemben állnak egymással, és ádáz harcot vívnak érdekeik érvényesítéséért.  

 

 

 
A szerelem hullámhosszán (1993)                                                      DVD 2222    
Rend.: Nora Ephron 
Szereplők: Tom Hanks, Meg Ryan. Időtartam: 106 perc  
 
Karácsony este a seattle-i rádió éjszakai adásában egy kisfiú hangját repíti világgá az éter. Csak 
egyvalamit kér: új feleséget, mert a mamája másfél éve meghalt, azóta a papa nagyon-nagyon 
szomorú. A kívánság annyira megható, hogy az országos hálózat is átveszi. Így eshet meg, hogy a 
kis Jonah hangját pár ezer mérfölddel odébb a vigasztalan éjszakában egyedül utazó Annie Reed 
is hallja, és úgy érzi, megmozdult benne valami. Ez a titokzatos erő később sem hagyja nyugodni, 
és arra sarkallja, hogy megkeresse a kontinensnyi távolságban élő ismeretlen férfit. 

 

 

 
A szerelem konyhája (2010)                                                               DVD 3392    
Rend.: James Hacking 
Szereplők: Claire Forlani, Dougray Scott, Michelle Ryan. Időtartam: 90 perc 
 
Rob Haley tehetséges séf Londonban. Vendéglője jó hírű, minden csodálatos körülötte mindaddig, 
míg autóbalesetben el nem veszíti feleségét. Búskomorsága még inkább elmélyül, mikor egy 
ételkritikus lehúzza éttermét. Régi jó barátja, a világhírű Gordon Ramsay tanácsára megvásárol 
egy rossz állapotban lévő, vidéki vendéglőt, hogy ínyenceknek való éttermet hozzon létre a helyén. 
Nem számít arra, hogy egyik első vendége egy híres amerikai ételkritikus, Kate Templeton lesz. 
Bár Kate nem sok jóra számít, Rob messze nem átlagos desszertje leveszi a lábáról. Lassacskán 
mindketten ráébrednek, hogy az igazi boldogság receptje egy adag csapatmunkából, s jó adag 
szerelemből áll.   



 

 
Szerelem kölcsönbe (2011)                                                                               DVD 3422    
Rend.: Luke Greenfield   
Szereplők: Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, John Krasinski. Időtartam: 108 
perc 
 
Rachel tehetséges ügyvédnő egy menő New York-i irodában, nagylelkű és hűséges barát, és 
legnagyobb bánatára még mindig szingli… amire legjobb barátnője, a jegyben járó Darcy 
előszeretettel emlékezteti. De a harmincadik születésnapi buliját követően Rachel, a javíthatatlan 
jó kislány váratlanul Dex karjaiban köt ki, akibe a jogi egyetem óta szerelmes… és aki történetesen 
Darcy vőlegénye. A Darcy esküvőjét megelőző hetekben egyre jobban összekuszálódnak a szálak, 
Rachel pedig lehetetlen helyzetben találja magát: döntenie kell a Darcyhoz fűződő barátsága és 
élete nagy szerelme között.  

 

 
Szerelem olasz módra (2007)                                                              DVD 2340    
Rend.: Jason T. Ipson 
Szereplők: Jay Jablonski, Cerina Vincent, John Kapelos. Időtartam: 101 perc 
 
Jake, a Boston olasz negyedében élő jóképű amerikai halárus már csaknem egy évtizede 
odaadóan epekedik Isabelláért, aki, családot alapított egy másik férfival és három gyermek boldog 
édesanyja lett. Mivel Jake képtelen túltenni magát egykori szerelmén, barátai noszogatására 
beleegyezik, hogy randira hívja a gyönyörű olasz Marisát. Csakhogy mivel Jake meg van győződve 
arról, hogy Marisa kizárólag egy olasz pasival állna szóba, pár gyorstalpaló nyelvlecke után 
hamarosan az itáliai amorózó szerepében találja magát. Már csak az a kérdés, meddig lesz képes 
Jake állni a sarat, és hogy vajon képes lesz-e Marisa feledtetni vele régi szerelme emlékét. 

 

 
Szerelem sokadik látásra (2005)                                                        DVD 3006    
Rend.: Nigegel Cole 
Szereplők: Ashton Kutcher, Amanda Peet, Kathryn Hahn. Időtartam: 102 perc 
 
Hol a határ barátság és szerelem között? Talán az első szeretkezésnél. Talán az ismeretség 
hetedik événél. Talán egészen máshol. Oliver és Emily nagyon különböznek egymástól. A srác az 
anyukájával lakik, komoly tervei vannak, és hiányzik belőle a vagányság; Emily viszont gyorsan 
dönt, többnyire rosszul, és éppen ezt élvezi. Találkoznak egy repülőgépen, tíz percet együtt 
töltenek a gép mosdójában, délután még megisznak együtt egy sört, azután örökre elbúcsúznak. 
És a következő hét évben folyton egymásba botlanak. Néha véletlenül, néha azért, mert 
szükségük volna a másikra. Igazi barátok lettek. Csakhogy más barátjuk, más menyasszonyuk 
van. A sorsnak jó a humora és rossz a ritmusérzéke. Vagy van valami terve. 

 

 
A szerelem útján (2014)                                                                                       DVD 4704   
Rend.: Chris Evans 
Szereplők: Chris Evans, Alice Eve, Scott Evans. Időtartam: 92 perc 
 
Brooke lekési az utolsó vonatot, mely hazavihetné Bostonba. Nagyon úgy tűnik, hogy az éjszakát 
New York-ban kell töltenie. Szerencsére társasága is akad az utcazenész, Nick személyében, aki 
felajánlja a lánynak, hogy segít neki hazajutni. Ahogy hajnalodik, a két idegen egyre inkább 
megismeri egymást, és lassacskán ráébrednek, egyikük sem szeretné, hogy ez az éjszaka véget 
érjen. 

 

 

 
A szerelem üstököse (2014)                                                                               DVD 4458   
Rend.: Sam Esmail 
Szererplők: Justin Long, Emmy Rossum. Időtartam: 88 perc 
 
A film egy kozmikus szerelem párhuzamos univerzumokon átívelő történetét meséli el. Dell és 
Stephanie különös kapcsolatában a tér is az idő relatív, egymás iránti érzéseik azonban erősebbek 
a fizika bármely törvényénél. 

 



 

 
Szerelemben, háborúban (1996)                                                        DVD 3178   
Rend.: Richard Attenborough 
Szereplők: Sandra Bullock, Chris O'Donnell, Mackenzie Astin. Időtartam: 109 
perc 
 
A háború zűrzavarában senki nem figyel a szív hangjára – egy gyönyörű ápolónő és egy 
kalandvágyó fiatal katona között mégis mindent elsöprő szerelem szövődik. Észak-Olaszország, 
1918. Az amerikaiak vöröskeresztes ápolókat küldenek a háborús zónába, köztük van Agnes von 
Kurowsky nővér is. A térségben szolgálatot teljesítő 18 éves Ernie Hemingway súlyos sebet kap 
egy becsapódó gránát miatt. Ám Ernie a fájdalomra fittyet hányva óriási lélekjelenlétről tesz 
tanúbizonyságot: megmenti egy olasz katona életét. A kórházba kerülve megismerkedik 
Agnesszel, és azonnal udvarolni kezd a szépséges ápolónőnek.   

 

 
Szerelemmel fűszerezve (2005)                                                             DVD 499   
Rend.: Paul Mayeda Berges 
Szereplők: Aishwarya Rai, Dylan McDermott, Nitin Ganatra. Időtartam: 100 
perc 
 
A történet Tilóról, egy indiai bevándorlóról szól, aki egy kis fűszerüzletet működtet San 
Franciscóban, és varázslatos adottsága révén belelát a vevői életébe és vágyaiba. Fűszerei 
segítségével segít vevőinek felülkerekedni problémáikon. Azonban ahhoz, hogy működjön a 
varázslat, Tilónak be kell tartania a mesternők számára előírt szabályokat: soha nem hagyhatja el 
az üzletet, soha nem érinthet meg egy másik embert, és csak a fűszereket szeretheti. Amikor 
azonban beleszeret egy rejtélyes amerikaiba, a más vásárlóknak átadott fűszerek elkezdenek 
furcsán viselkedni.  

 

 
Szerelemre hangszerelve (2013)                                                                      DVD 4325   
Rend. John Carney 
Szereplők: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld. Időtartam: 99 perc 
 
Greta és barátja, Dave a főiskola óta járnak, és közös szerzői a daloknak, melyekkel a férfi fellép. 
Amikor egy komoly kiadó szerződést kínál Dave-nek, New Yorkba költöznek, csakhogy a frissen 
szerzett dicsőség hamar a férfi fejébe száll, és szakít Gretával. A veszteségtől még kóválygó lány 
sorsa akkor fordul jobbra, amikor Dan, a levitézlett exlemez kiadó vezető egyik este meghallja 
énekelni egy kis East Village-i színpadon, és azonnal felismeri Greta nyers, átütő tehetségét. 
 

 

 
Szerelmes Shakespeare (1998)                                                           DVD 1261  
Rend.: John Madden 
Szereplők: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush. Időtartam: 119 
perc 
 
A fiatal Will Shakespeare, a feltörekvő drámaíró alkotói válságban szenved. Komédiájával, a 
Romeo és Ethel, a kalóz lányával nem halad és színházát a bezárás veszélye fenyegeti. Willnek 
egy múzsára van szüksége – aki meg is jelenik a gyönyörű Lady Viola személyében. Az igaz 
szerelem útja igen rögös Will számára: Viola a kibírhatatlan Lord Wessexnek ígérte kezét Erzsébet 
királyné  parancsára. A Szerelmes Shakespeare egy romantikus vígjáték arról, hogyan született 
minden idők legnagyszerűbb szerelemi története, a Romeo és Júlia. 

 

 
Szerelmi bájital (1992)                                                                            DVD 767 
Rend.: Dale Launer 
Szereplők: Sandra Bullock, Tate Donovan, Adrian Paul. Időtartam: 93 perc 
 
Paul Matthews a laboratóriumban otthonosan mozog, azonban a való világban a nőkkel 
kapcsolatosan nincs szerencséje. Barátai persze találnak megoldást a problémájára: elviszik 
Madame Ruth-hoz, a mágiában és bűbájokban jártas cigányasszonyhoz, aki ki is keveri Paul 
számára a tökéletes szerelmi bájitalt, amivel hősünk bárkit elcsábíthat. A férfi azonban úgy dönt, 
előbb tudományos elemzés alá veti a szert kolléganője, Diane segítségével. Ezután persze 
következik a szer tesztelése. Paul és Diana magukon próbálják ki a szert, vajon mi lesz ennek a 
vége. 

 



 

 
Szerelmünk lapjai (2004)                                                                    DVD 4188    
Rend.: Nick Cassavetes 
Szereplők: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner. Időtartam: 119 
perc 

 
Allie és Noah tizenéves korukban kezdődő szerelme hamar beteljesedik. A lány gazdag szüleinek 
ellenkezése miatt azonban elszakadnak egymástól. Mikor néhány év múlva újra találkoznak, 
szerelmük újjáéled, és Allie-nek választania kell lelki társa és társadalmi rangja között. 
Történetüket, melynek fontos jelentősége van számára, egy idős úr olvassa fel újra és újra egy 
hasonló korú hölgynek 

 

 

 
Szerencse dolga (2007)                                                                         DVD 753    
Rend.: Curtis Hanson 
Szereplők: Eric Bana, Drew Barrymore, Robert Duvall. Időtartam: 121 perc 
 
Huck Cheever, a profi szerencsejátékos nem ismer félelmet, ha emelni kell a tétet a 
pókerasztalnál, a szerelemben viszont biztosra megy. Legalábbis addig, míg nem találkozik az 
ellenállhatatlan Billie Offerrel, aki ráébreszti, hogy nemcsak a kártyában érdemes néha a szívre 
hallgatni az ész helyett. Mindeközben Huck bármire hajlandó, hogy összeszedje a póker világkupa 
nevezési díját - annak ellenére, hogy a bajnokságon szembekerülhet rég nem látott apjával, a 
kétszeres bajnokkal. 

 

 

 
A szerencse forgandó (2015)                                                                             DVD 4666  
Rend. Ryan Fleck, Anna Boden 
Szereplők: Ryan Reynolds, Ben Mendelsohn, Sienna Miller. Időtartam: 104 
perc 
 
A balszerencse nem kerüli el az egyébként tehetséges pókerjátékos Gerryt sem. 
Játékfüggőségének adósságait újabb és újabb játszmákkal próbálja rendezni. Szerencséje 
megváltozni látszik, amikor egy klubban egy asztalhoz kerül egy fiatal játékossal. A két kalandor 
hamar összebarátkozik, és együtt indulnak New Orleans felé, hogy megmérettessék magukat az 
egyik legnagyobb pókerjátszmán. 

 

 

 
A szerencse háza (2017)                                                                                      DVD 5371   
Rend.: A. J. Cohen 
Szereplők: Will Ferrell, Amy Poehler, Jason Mantzoukas. Időtartam: 84 perc 
 
Mikor Scott és Kate Johansen lányát felveszik az ország egyik legmenőbb egyetemére, a család 
nem is lehetne boldogabb, míg ki nem derül, hogy a lány mégsem kaphatja meg a remélt 
ösztöndíjat. Mivel nagyon gyorsan kéne a pénz, a páros belemegy abba, hogy egy illegális, Las 
Vegast idéző kaszinót nyissanak egy barátjuk, Frank házában. Mire aztán észbe kapnának, a 
környék már úgy tekint rájuk, mint rettegett bűncézárokra. 
 

 

 
Szerencsecsillag (2011)                                                                       DVD 3657     
Rend.: Scott Hicks 
Szereplők: Zac Efron, Taylor Schilling, Jay R. Ferguson. Időtartam: 97 perc 
 
Logan Thibault miután leszerel a tengerészgyalogságtól elindul megkeresni azt az ismeretlen nőt, 
akinek fényképét a háború során találta: azóta hisz benne, hogy ez a kép védte meg őt Irakban a 
rá leselkedő haláltól. Mikor rátalál a gyerekét egyedül nevelő fiatal nőre, képtelen elárulni, hogy 
miért is érkezett. Munkát vállal a családnál, és a kezdeti bizalmatlanság ellenére egyre közelebb 
kerül Beth-hez. De az egykori katonát nyomasztja a titok, amit magával hozott, és ami talán 
közéjük állhat. 

 



 

 
Szeress és táncolj! (2008)                                                                   DVD 3481   
Rend.: Robert Iscove 
Szereplők: Amy Smart, Tom Malloy, Billy Zane. Időtartam: 92 perc 
 
Jessica, az életunt tanárnő egy előadáson találkozik Jake-kel. Az előadást tartó férfival azonnal 
egymásra hangolódnak, mindketten úgy érzik, ez a fajta bizsergés hiányzott eddig az életükből, 
kapcsolataikból. Ám Jessica egy munkamániás pénzember menyasszonya, Jake-nek pedig 
tisztázatlan a viszonya volt szerelmével. Mégis, mikor Jessica Jake-et bízza meg esküvői táncának 
koreografálásával, oly fokon ragadja el őket a szenvedély, hogy óriási munkával végül a 
társastáncok világversenyére is beneveznek. A finisben próbatétel várja őket: feltűnik Jake volt 
párja, hogy visszaszerezze a férfit. 

 

 

 
Szeretet és köszönet (2014)                                                                               DVD 4554    
Rend.: Bill Pohlad 
Szereplők: John Cusack, Paul Dano, Elizabeth Banks. Időtartam: 116 perc 
 
A 60-as évek legendás Beach Boys együttesének frontembere, Brian Wilson komoly mentális 
problémákkal küzd. Húsz év elteltével valóságos emberi roncsként sínylődik a zsarnoki 
pszichoterapeuta, Dr. Landy huszonnégy órás megfigyelése alatt. Egy nap aztán találkozik az 
elbűvölő Melindával, akivel talán esélye nyílik az újrakezdésre. 

 

 

 
A szeretet szimfóniája (2007)                                                                             DVD 2805    
Rend.: Kirsten Sheridan 
Szereplők: Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers. Időtartam: 
110 perc 

 
Véletlenszerű találkozás, vagy a sors keze, amikor a fiatal ír gitáros és a híres csellistalány 
egymásba botlik New Yorkban? Ki tudja. Ám kettejük romantikus éjszakáján egy gyermek fogan. A 
fiú árvaként nő fel. Mégis, a különleges zenei érzékenységgel megáldott gyermek meggyőződése, 
hogy tehetsége révén meg fogja találni szüleit. Egy nap egy Mágus nevű idegen férfiban lel 
segítségre, aki felfigyel elképesztő muzikalitására, és az August Rush nevet adja neki. Együtt 
veszik nyakukba a hatalmas várost, és a zene szárnyai hamarosan minden ajtót megnyitnak. 

 

 
Szeretetvágy (1997)                                                                              DVD 1634   
Rend.: Erin Dignam 
Szereplőjk: Sean Penn, William Hurt, Robin Wright Penn. Időtaram: 100 perc 
 
Egy nő rejtélyes öngyilkosságot követ el: száguldó autó elé veti magát. Az ügyben kirendelt 
vizsgálóbíró úgy véli, többről van itt szó, mint puszta öngyilkosságról. A nyomozás során eljut a nő 
férjéhez, akiről különös dolgok derülnek ki. Valami megmagyarázhatatlan vonzerőt gyakorol 
partnereire, ha úgy akarja, mindent hajlandók a kedvéért elkövetni. A vizsgálóbíró kapcsolatba lép 
a férj egyik régi barátnőjével, és azt kéri tőle, hogy tanúskodjon volt szeretője ellen. A bíró, akinek 
szintén megvannak a saját magánéleti problémái, nagy érdeklődéssel hallgatja a nő kitárulkozását. 
Különös kapcsolat alakul ki e két ember között, ami több a barátságnál és a szerelemnél is. 

 

 

 
Szeretteink körében (2016)                                                                                  DVD 5151    
Rend.: John Krasinski 
Szereplők: Sharlto Copley, Charlie Day, Richard Jenkins. Időtartam: 85 perc 
 
A feltörekvő New York-i művész, John Hollar kénytelen visszatérni álmos kis szülővárosába, 
amikor hírt kap róla, hogy édesanyja megbetegedett. A szülői házban ismét előtörnek a régi 
problémák: diszfunkcionális családja, középiskolai riválisa és a még mindig utána sóvárgó ex-
barátnője nehezítik meg John életét, akit mindeközben az apasággal kapcsolatban is komoly 
kételyek gyötörnek, barátnője ugyanis mindenórás terhes. Szívbe markoló betekintést ad a családi 
és baráti kapcsolatok bonyolult, mégis széttéphetetlen kötelékébe. 

 



 

 
Szeszélyes szerelem (1999)                                                               DVD 2728 
Rend.: Bill Frishman 
Szereplők: Claudia Schiffer, John Corbett, Christine Taylor. Időtartam: 94 perc 
 
Lily Los Angelesbe érkezik egy esküvőre, ahol találkozhat szerelmével Jonathannal. A 
lány régi barátnőjénél Francisnél száll meg erre az időre. Miután elveszítik meghívójukat 
elindulnak, hogy Hollywood utcáin partiról partira járva megtalálják valahogy a fogadás 
helyszínét. A rengeteg pasi és kaland között megismerkednek a menő énekessel, 
Gigivel, aki talán a segítségükre siet. 

 

 

 
Széttörve (2016)                                                                                                         DVD 5201    
Rend.: M. Night Shyamalan 
Szereplők: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley. Időtartam: 112 
perc 
 
Kevin pszichiátere segítségével már feltárt a benne lakozó személyiségek közül 23-at, egy utolsó 
azonban még a felszín alatt lapul, arra várva, hogy kitörjön és eluralkodjon az összes többin. 
Amikor ez megtörténik, Kevin elrabol három tinédzsert. A foglyul ejtett lányok és Kevin különböző 
énjei egyaránt a túlélésért küzdenek, miközben a személyiségeket elválasztó falak kezdenek 
teljesen leomlani. 

 

 

 
Szex a lelke mindennek (2014)                                                                         DVD 4319    
Rend.: Jonathan Silverman, Jennifer Finnigan 
Szereplők: Geoff Stults, Mena Suvari, Jennifer Finnigan. Időtartam: 93 perc 
 
Vince, New England legsikeresebb válóperes ügyvédje számára az élet egy nagy verseny, amiben 
alulmaradni nem lehet. Ezt a szabályt a munkája mellett magánéletében is alkalmazza, egészen 
addig, amíg a sors össze nem hozza Jane-nel, a gyönyörű, sikeres és nem utolsó sorban rendkívül 
makacs nővel. Kapcsolatuk vicces és olykor pajzán fogadások sorozatával válik szorosabbá, 
melyek során mindig a győztes dönt a vesztes sorsáról. 

 

 

 
A (sz)ex az oka mindennek (2013)                                                                    DVD 4676    
Rend.: Leslye Headland 
Szereplők: Jason Sudeikis, Alison Brie, Adam Scott. Időtartam: 97 perc 
 
Egy egyéjszakás kaland során Lainey és Jake elveszítik szüzességüket, majd útjaik szétválnak. 
Évekkel később véletlenül összefutnak, és ez a találkozás rádöbbenti őket, hogy az az este 
mennyire meghatározta szexuális életüket: Jake intrikus nőcsábász lett, míg Lainey mindig a rossz 
pasikat fogja ki. Igyekeznek az újra fellángoló érzelmeiket kordában tartani, ám rá kell jönniük, 
hogy a köztük lévő kölcsönös vonzalom a válasz minden problémájukra. Már csak meg kéne 
állniuk, hogy másokkal is ágyba bújjanak. 

 

 

 
Szex és New York – a mozifilm (2008)                                                DVD 1703 
Rend.: Michael Patrick King 
Szereplők: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis. Időtartam: 135 
perc 
 
Négy önálló, belemenős nő keresi a boldogulást és a boldogságot egy nagy Ő, vagy több, némileg 
kisebb Ő személyében. A helyszín New York, a téma a szex. Amit néha szerelemnek neveznek. 
Carrie Bradshaw már túl régóta keresi hiába a hozzá illő férfit… bár a hozzá illő cipőt mindig 
megtalálja. A rohanó manhattani hétköznapok közepette, a karrier, a párkapcsolatok és az 
anyaság problémáival küzdve a négy barátnő – Carrie, Samantha, Charlotte és Miranda – most 
döbbennek csak rá igazán: az igaz barátság soha nem megy ki a divatból. 



 

 
Szex és New York 2. (2010)                                                                                  DVD 3054    
Rend.: Michael Patrick King  
Szereplők: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis. Időtartam: 140 
perc 
 
Barátság, szerelem, fantasztikus ruhák, féktelen bulik: Carrie, Samantha, Charlotte és Miranda 
készen állnak az újabb kalandokra New Yorkban és a Nagy Almától távol a Szex és New York 
fergeteges folytatásában. Miután az első rész végén elhangzott a boldogító igen, a barátnők az 
egyhangú hétköznapokban találják magukat, ám nem volna ez vérbeli Szex és New York, ha nem 
tartogatna számukra – és számunkra – pár meglepetést. Elvégre néha el kell szökni kicsit a 
lányokkal! 

 

 

 
Szex, hazugság, videó (1988)                                                              DVD 2451    
Rend.: Steven Soderbergh 
Szereplők: James Spader, Andie MacDowell, Peter Gallagher. Időtartam: 96 
perc 
 
A provokatív, fojtott erotikától vibráló Szex, hazugság, videó a címben szereplő három fogalom 
összefonódásáról mesél egy hétköznapi, mégis meghökkentő és izgalmas történetben. A 
magányos Graham hosszú idő után visszatér főiskolai barátja, az öntelt szívtipró John életébe, és 
megismerkedik annak angyali feleségével Ann-nel, valamint a nő csábos húgával, Cynthiával. 
Szép lassan mindannyian Graham furcsa „kutatásának” hatása alá kerülnek, ami gyökeresen 
megváltoztatja egymáshoz fűződő kapcsolataikat. 

 

 

 
Szexvideó (2014)                                                                                                       DVD 4308    
Rend.: Jake Kasdan 
Szereplők: Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Lowe. Időtartam: 91 perc 
 
Jay és Annie jó ideje házasok, és még mindig imádják egymást – bár az elmúlt tíz év és a két 
gyerek cseppet lehűtötte a kezdeti szenvedélyt. Hogy újraélesszék a régi tüzet, úgy döntenek, 
levideózzák magukat szex közben. Miért is ne? Hát azért ne, mert a remek ötletből elképesztő 
botrány lesz. A házi szexvideó véletlenül felkerül a netre. Pánikba esnek, azután őrült hajszát 
indítanak, hogy nyomról nyomra haladva visszaszerezzék mindazt, amit elveszíthetnek: a videót, a 
jó hírüket, a józan eszüket… és persze, a házasságukat. 

 

 

 
Sziddhártha (1972)                                                                                                 DVD 5548    
Rend.: Conrad Rooks 
Szereplők: Shashi Kapoor, Simi Gareval, Romesh Sharma. Időtartam: 86 perc 
 
Hermann Hesse örökérvényű klasszikus regényéből készült Conrad ROOKS filmje. Sziddhártha – 
a bráhmana – családját elhagyva nekivág, hogy választ nyerjen az élet legfontosabb kérdéseire. A 
Nobel díjas író műve egy megalkuvás nélküli élet története. A gyönyörű indiai helyszínek, Sven 
Nykvist képei és a fordulatokban bővelkedő regény költői ábrázolása teszik különlegessé ezt az 
alkotást. 
 

 

 

 
A Sziget (2005)                                                                                   DVD 2836    
Rend.: Michael Bay 
Szereplők: Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Honsou. Időtartam: 
130 perc 
 
Lincoln 6-Echo és Jordan 2-Delta egy elzárt, hipermodern városban élnek, mikor azonban 
rájönnek, hogy klónok, akiket csupán szervdonorként tartanak, merész szökési akciót hajtanak 
végre. Ismeretlen környezetben, egy csapat folyton a nyomukban lihegő fegyveres zsoldossal kell 
hadakozniuk. Ők mégis kockára teszik az életüket és a szabadságukat, hogy megmentsék azokat, 
akiket maguk mögött hagytak, és hogy tudassák a világgal az igazságot A Szigetről. 

 



 

 
Szigorúan bizalmas (1997)                                                                                  DVD 2837    
Rend.: Curtis Hanson 
Szereplők: Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce. Időtartam: 132 perc 

 
Los Angelesben vagyunk. Beköszöntöttek az ötvenes évek. A nagyváros olyannak tűnik, mint a 
megvalósult amerikai álom. Ez azonban csak a látszat. A korrupció, a csalás, a veszélyes 
szenvedélyek a káprázatos villáktól a fülledt lokálokig mindenhová beszivárogtak. Három zsaru, 
egy prosti, egy rejtélyes milliomos, egy szennyújság-író és a rendőrfőnök áll a szövevényes thriller 
középpontjában. Mindhárom zsaru egy gyilkossági ügyben kezd nyomozni, így törvényszerű, hogy 
találkozzanak. Egyikük igazi sztár a zsaruk között, élvezi, ha foglalkozik vele a sajtó, a másikuk 
olyan, mint egy cserkész: tisztességes, megbízható, jóindulatú. A harmadik az igazság 
megszállottja, és ezért ölni is képes.  

 

 
Szikraváros (2008)                                                                               DVD 1891   
Rend.: Gil Kenan 
Szereplők: Saoirse Ronan, Mary Kay Place, Bill Murray. Időtartam: 91 perc 
 
A föld mélyén rejtőző Szikraváros hosszú évszázadokon keresztül fényben tündöklő, varázslatosan 
békés hely volt. De egy nap a város hatalmas áramfejlesztője meghibásodik, és ahogy az utcai 
lámpák meghitt fényei pislákolni kezdenek, a városlakók életkedve is fokozatosan elhalványul. Két 
bátor kamaszra vár hát a feladat, hogy az ősi Építők által hátrahagyott jeleket követve megtalálják 
a felszínre vezető utat, mielőtt Szikravárosban örökre kihunynának a fények. 

 

 

 
Szilveszter éjjel (2011)                                                                         DVD 3571   
Rend.: Garry Marshall 
Szereplők: Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi. Időtartam: 113 perc 
 
December 31. Rengeteg szerelmes várja izgatottan az éjféli csókot, mások életre szóló 
fogadalmakat tesznek a varázslatos estén – megint mások pedig úgy döntenek, esélyt adnak 
valakinek. A szeretet persze több formában is megnyilvánul ilyenkor: a megbocsátásban, a 
megértésben. A szív legfontosabb ügyei több, egymással párhuzamosan futó, egymást átszövő 
történetben bomlanak ki. A helyszín New York, a lélegzetelállító város a maga pezsgésével, 
ragyogásával. Van, aki új életet akar kezdeni, és van, aki a régihez ragaszkodik – csupa nagy 
kezdet, bátortalan újrakezdés, happy end, átverés és vallomás, remény és csalódás a film, de 
bármi történjék és hangozzék is el benne, a lényeg mindig ugyanaz: a szerelem. 

 

 
Színes fátyol (2006)                                                                                                  DVD 1329    
Rend.: John Curran 
Szereplők: Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber. Időtartam: 125 perc 
 
A középosztálybeli orvos, Walter és az elkényeztetett, felső osztálybeli Kitty házassága elhibázott 
döntés volt. Kitty, férje munkája miatt, londoni életét hátrahagyva Sanghajba költözik, ahol rátalál a 
szerelem a helyi konzul személyében. Miután Walter felfedezi hűtlenségét, büntetésképpen a 
kolera által legsúlyosabban érintett területen fogad el egy állást, és ragaszkodik hozzá, hogy Kitty 
is vele tartson. .Az utazás a gyönyörű távoli kínai faluba és az ott megélt szörnyűségek értelmet és 
célt adnak elveszettnek hitt kapcsolatuknak.  

 

 

 
A szingli fejvadász (2011)                                                                   DVD 3567     
Rend.: Julie Anne Robinson 
Szereplők: Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata. Időtartam: 87 perc 
 
Isten hozott a New Jersey-ben található Trentonban, az okosfiúk és hétköznapi emberek 
városában, ahol Stephanie Plum él hatalmas attitűdjével, és még nagyobb pénzügyi gondjaival – 
miután elvesztette állását mint áruházi fehérnemű eladó. Stephanie-nak mielőbb pénzre van 
szüksége, ezért rákényszerül, hogy azokhoz forduljon, akikhez csak a legelszántabbak 
merészkednek: a családhoz… Stephanie a kicsit szétesett unokatestvére óvadék ügynökségénél 
megkapja az első melóját, nulla tapasztalattal, ezen felül pedig még kezelnie kell a családjában 
eluralkodó káoszt is. 

 



 

 
Sziriána (2005)                                                                                        DVD 331 
Rend.: Stephen Gaghan 
Szereplők: George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright. Időtartam: 122 perc 
 
Sok olaj egyenlő sok pénzzel. Nagyon sok pénzzel. És ez a tény korrupciót szül az egész világon, 
Washingtontól a Közel-Keletig, mindenhol. A csábításnak iparmágnások, olajhercegek, kémek, 
politikusok és terroristák egyaránt áldozatul esnek, s ezzel egy végzetes sakk-matt játék veszi 
kezdetét. A Sziriana már az első jelenetétől kezdve magával ragadja a nézőt, és lehengerlő 
intenzitása a film végéig fogva tartja. Hogy mi az olaj ára? Erre kapunk választ ebben a filmben 
„amely elvezet minket a világ legtűzveszélyesebb pontjaira, bepillantást enged a legnagyobb 
összeesküvések hátterébe és megismertet a legveszélyesebb emberekkel”. 

 

 

 
A szív bajnokai (2009)                                                                                            DVD 2826     
Rend.: John Lee Hancock 
Szereplők: Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron. Időtartam: 123 perc 
 
Michael Oher nem igazán tudja, mi az a család, és még kevésbé tudja, mi az a sport. A hajléktalan 
tizenéves a memphisi utcákat és lakótelepeket ismeri. A tehetős Leigh Anne Tuohynak nem sok 
fogalma van a fiú világáról. Mégis: találkozásukkal Michael otthonra lel, a Tuohy család pedig egy 
szeretett új fiúra és testvérre. Ez az igaz történet nemcsak annak krónikája, hogyan lett Michael az 
amerikai futball csillaga, de a szereteté és az önzetlenségé is, miközben mindvégig elsöprő erővel 
hat a nézőre. Kövesse végig egy semmiből induló srác rendkívüli útját, aki már akkor győztes volt, 
mielőtt még a pályára lépett volna. 
 

 

 
A szív dallamai (1999)                                                                        DVD 1418   
Rend.: Wes Craven 
Szereplők: Meryl Streep, Gloria Estefan, Aidan Quinn. Időtartam: 118 perc 

 
Roberta Guaspari világa összeomlik, mikor a férje otthagyja őt és két kisgyermekét. A válás után 
megesküszik, hogy életét ezután saját szabályai szerint fogja élni. A biztonságos kisvárosból 
Amerika egyik legkeményebb környékére, Kelet-Harlembe költözik. Végre meg akarja valósítani 
álmát: hegedűt akar tanítani. Nincs túl sok tapasztalata a gyerekekkel, de van tehetsége, 
eltökéltség és vannak hegedűi. A gyerekek, a szülők és az iskolaigazgató eleinte szkeptikusak. De 
Roberta lelkesedése rájuk is hatással van, és a kis hegedűsök hamarosan hihetetlen 
eredményeket érnek el. 

 

 

 
A szív hídjai (1995)                                                                              DVD 4091      
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley. Időtartam: 129 perc 
 
Robert Kincaid, a national Geographic világutazó fotósa és Francesca Johnson iowai háziasszony 
nem tervezik felforgatni az életüket. Mindketten túl vannak azon, hogy új románcra vágyjanak. 
Mégis, négy együtt töltött nap után rájönnek, hogy nem akarják elveszíteni a szerelmet, amire 
rátaláltak. Váratlan boldogságuk minden perce kincs, és az teszi különösen értékessé, hogy 
mindketten tudják, milyen rövid ideig fog tartani. Örökké. Rövidre szabott boldogságuk 
kitörölhetetlenül bennük marad, amíg csak élnek, sőt még azután sem tűnik el nyomtalanul… 

 

 

 
Szívek hullámhosszán (2006)                                                              DVD 1573   
Rend.: Zackary Adler 
Szereplők: Jay Baruchel,  Alexis Bledel, Victor Rasuk. Időtartam: 93 perc 
 
Mud Meadows-ban mindenki kedveli Reed Fish-t, ugyanis példaértékű életet él. Néhai édesapja 
nyomdokait követve a helyi rádió reggeli műsorát vezeti, amelyben a városka lakói panaszt 
tehetnek a polgármesternőnek, s eddig nem nagyon akadt olyan probléma, amit a fiú ne tudott 
volna megoldani. Nem is csoda, hogy csak úgy tobzódik a jóakarókban és barátokban. Látszólag 
magánéletében is minden klappol, hisz eljegyezte a város legmenőbb üzletemberének gyönyörű 
lányát. Igen ám, csak egy nap betoppan a városba Reed egykori szerelme, akiről már a gimiben is 
ódákat zengtek a fiúk. Reed Fish bombabiztos élete szempillantás alatt feje tetejére áll. 

 



 

 
Szívós csajok (2011)                                                                            DVD 4114    
Rend.: Amy Heckerling 
Szereplők: Alicia Silverstone, Krysten Ritter, Sigourney Weaver. Időtartam: 89 
perc 
 
Goody és Stacy élvezik az éjszakai életet: buliznak, fiúznak, esti egyetemre járnak, és éjjeli 
műszakot vállalnak. Nappal viszont a koporsójukban pihennek, ugyanis ők modernkori vámpírok. 
Hiába van azonban mögöttük több emberöltőnyi randitapasztalat, rá kell döbbenniük, hogy bőven 
van még mit tanulniuk, amikor Stacy véletlenül pont egy híres vámpírvadász fiába szeret bele, 
Goody pedig egykori nagy szerelmével fut össze. A lányok nehéz döntés előtt találják magukat: 
feladják az örök ifjúságot a szerelemért vagy folytatják gondtalan facér életüket az idők végezetéig. 

 

 

 
Szóljatok a köpcösnek! (1995)                                                        DVD 171/1-2 
Rend.: Barry Sonnenfeld    
Szereplők: John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo. Időtartam: 98 perc 
 
Filmet készíteni egyszerű. Chilli Palmer biztos benne, hogy ő is tudna csinálni egyet. Eddig 
Miamiben volt gengszter, de most, hogy valami zsarolási pénz behajtása miatt úgyis Los 
Angelesben jár, gondolja nekivág. Kiszemel magának egy producert, éjjel rátör, és a maga 
egyszerű, életveszélyes módján meggyőzi: kezdjék együtt a következő filmet. 
És nekilátnak. Szereznek egy nagy színészt meg egy kis színésznőt. Minden a legjobb úton halad. 
Csak éppen Chili régi kollégáinak más tervei vannak, és a miami alvilág színe-virága mind az 
álomvárosba jön, az újsütetű producer nyomában. De hát senki sem mondta, hogy Hollywoodban 
könnyen mennek a dolgok. 

 

 
A szomszéd nője mindig zöldebb (1993)                                                      DVD 4153    
Rend.: Donald Petrie 
Szereplők: Jack Lemmon, Walter Matthau, Ann-Margret. Időtartam: 100 perc 
 
John Gustafson  és Max Goldman morgós, házsártos, kiállhatatlan vénemberek. Az egyik 
hatvankilenc, a másik egy híján hetven. Elválaszthatatlan szomszédok, mégsem komálják 
egymást. Sőt, mióta az eszüket tudják, torzsalkodnak egymással. Az ellenségeskedés okát hiába 
is kutatnák, nem mintha maradna rá idő a sorozatos csínytevések és ugratások mellett. És mégis 
mindez mintha semmi sem lett volna ahhoz képest, amit akkor szabadítanak egymásra, amikor a 
szemközti házba hetyke özvegyasszony  költözik, és örömmel csavarja el mindkét öregúr kobakját. 

 

 

  
Szórd a pénzt és fuss! (1985)                                                                             DVD 1405   
Rend.: Walter Hill 
Szereplők: Richard Pryor, John Candy, Lonette McKee. Időtartam: 97 perc 
 
Montgomery Brewster lecsúszott baseballjátékos, aki rég kiöregedett az élsportból, mégis egy 
álomszerződésre vár. Egy nap megtörténik vele a csoda, fejlett humorú bácsikája egész vagyonát 
ráhagyja, ami nem kevesebb, mint háromszázmillió dollár. Ám feltételt is szabott a vén csirkefogó: 
csak akkor juthat ehhez az örökséghez, ha harminc nap alatt elkölt harminc milliót úgy, hogy az 
utolsó napra egy fillérje sem marad. Monty belemegy a játékba, de még csak nem is sejti, milyen 
kínszenvedés ennyi pénzt elkölteni. 

 

 

 
A szökevény (1993)                                                                           DVD 4151    
Rend.: Andrew Davis 
Szereplők: Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward. Időtartam: 125 perc  
 
Dr. Richard Kimble-nek, chicago-i érsebésznek élete egyik pillanatról a másikra tragikusan 
megváltozik. A felesége meggyilkolásával vádolják. Látta a gyilkost, de senki nem hiszi el, hogy 
egy félkarú ember volt a tettes. Hiába bizonygatja ártatlanságát: bűnösnek találják és 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik. Richardnak azonban sikerül megszöknie, miközben börtönbe 
szállítják. Halálos rohanás veszi kezdetét, ahol a mindenre elszánt, kétségbeesett orvos nemcsak 
a sarkában loholó rendőrökkel és az FBI-ügynökökkel fut versenyt, de az igazsággal is. És ahogy 
közeledik a végkifejlet, úgy válik az igazság egyre hihetetlenebbé, sőt rettentővé. 

 



 

 
Szökőhév (2009)                                                                                  DVD 2945  
Rend.: Anand Tucker 
Szereplők: Amy Adams, Matthew Goode, Adam Scott. Időtartam: 96 perc 
 
Anna alig várja, hogy barátja végre feleségül vegye. A sors azonban valami egészen mást tartogat 
a számára. Miután a negyedik évfordulójuk is leánykérés nélkül ér véget, Anna elhatározza, hogy a 
saját kezébe veszi az irányítást. Egy ír hagyomány szerint szökőnapon, azaz február 29-én a nők 
is megkérhetik kedvesük kezét, Anna el is indul Dublinba, hogy térden állva kérje férjül 
választottját. A borzalmas időjárás keresztülhúzza Anna számításait, aki Írország másik felén 
reked, messze a leendő vőlegénytől. A váratlan helyzetben kénytelen a jóképű, ám annál 
cinikusabb Declan segítségét kérni, hogy a férfi az országot átszelve elfuvarozza őt a pasijához. 
Csakhogy a szerelem felé vezető út igencsak kalandos. 

 

 
Sztár (1992)                                                                                           DVD 2345 
Rend.: Michael Miller 
Szereplők: Jennie Garth, Craig Berko, Terry Farrell. Időtartam: 90 perc 
(Danielle Steel gyűjtemény) 
 
A távoli farmon élő 16 éves Crystal élete apja halála után megváltozik. Megkeseredett anyja 
durván bánik vele, megerőszakolják, majd őt okolják a fivére forgatásán történő tragédiáért is, míg 
végül családja kitagadja. San Francisco-ba menekül egy fillér nélkül, ahol pincérnő lesz egy 
éjszakai bárban. Egyedülálló énektehetsége hamar kiderül, és ezután nem sokkal fényes karrierje 
is kezd kibontakozni. Crystal egy véletlen folytán összetalálkozik gyerekkori szerelmével, Spencer 
Hill-el, aki már egy gyönyörű és magabiztos nővel él együtt. Noha vonzódnak egymáshoz, belátják, 
hogy más-más utat kell járniuk, és saját karrierjük építésére kell koncentrálniuk. 

 

 
Szupercella (2013)                                                                               DVD 3978    
Rend.: Mikael Hafström 
Szereplők: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel. 
Időtartam: 111 perc 
 
Egy élvonalbeli épületbiztonsági hatóság elvállal egy nagyszabású megbízást: egy ultratitkos, 
hipermodern eszközökkel felszerelt „Sírkő” nevű fegyintézet szökésállóságát kell tesztelniük. 
Miután félrevezetik és jogtalanul bebörtönzik, Ray Breslin kénytelen egy másik elítélttársa, Emil 
Rottmayer segítségét kérni. Meggyőzi, hogy vegyen részt merész, sőt szinte lehetetlennek tűnő 
tervében: hogy megszökjenek a világ legszigorúbban őrzött börtönerődítményéből. 

 

 

 
A szupercsapat (2010)                                                                      DVD 3089    
Rend.: Joe Carnahan 
Szereplők: Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel. Időtartam: 128 perc 
 
Fegyverük van, veszélyesek… és totál őrültek! A hadsereg különleges egységben szolgált 
vakmerő exkommandósokat olyasmiért ítélik el, amiben ártatlanok. Őket azonban nem lehet 
megállítani: megszöknek a börtönből, és teljesítik addigi legnehezebb feladatukat: bebizonyítják, 
hogy ártatlanok. Amire feltétlenül szükség van: egy őrült arzenál, ravasz számítás és igazi 
tökösség: az ilyen meló épp a Szupercsapatnak való!  

 

 

 
Szükségállapot (1998)                                                                                           DVD 5786   
Rend.: Edward Zwick 
Szereplők: Denzel Washington, Annette Bening, Bruce Willis. Időtartam: 111 
perc 
 
New Yorkot sorozatban érik a terroristatámadások. Az FBI terroristaellenes egységének vezetője 
minden emberével a láthatatlan ellenséget igyekszik megtalálni - a CIA egy szakértője 
segítségével. Ám, ahogy a városban újabb és újabb bombák robbannak, a hadsereg egyik 
parancsnoka megelégeli a nyomozás lassúságát, és saját kezébe veszi az ügyet. Kihirdetik a 
szükségállapotot, és New York utcáit tankok és katonák lepik el. Amerika szívében totális háború 
kezdődik… 



 

 
A születés (2006)                                                                                    DVD 791 
Rend.: Catherine Hardwicke 
Szereplők: Keisha Castle-Hughes, Oscar Isaac, Hiam Abbass. Időtartam: 97 
perc 

 
Kegyetlen idők jártak. Heródes zsarnoki uralma alatt, amikor ínség köszöntött Júdeára, és az 
elégedetlenség nőttön-nőtt, egy fiatal nő hite óriási próbatétel elé került. Mária és József hosszú, 
reménnyel és gyötrelemmel teli útra indult, hogy életet adhassanak egy gyermeknek, akire oly 
sokan vártak. Ez a „varázslatos film” nagyszabású, ugyanakkor személyes hangvételű portré egy 
történelmi jelentőségű családról, amely „kicsiknek és nagyoknak egyaránt megunhatatlan élményt 
nyújt”  

 

 
Született bűnözők (2014)                                                                                     DVD 4298    
Rend.: Daniel Schechter 
Szereplők: Jennifer Aniston, Yasiin Bey, Isla Fisher. Időtartam: 94 perc 
 
A jómódú, de életunt háziasszony, Mickey Dawson egy emberrablási akció célpontjává válik, 
amikor a nagy váltságdíj, 1 millió dollár reményében a kétbalkezes bűnözők, Ordell és Louis épp őt 
szemelik ki áldozatnak. A dolgok hamarosan bonyolódnak, amikor kiderül, hogy a dúsgazdag férj, 
Frank már inkább szeretőjével, Melanie-val képzeli el életét és esze ágában sincs fizetni. A 
palimadaraknak ki kell találnia, hogy fordítsák saját javukra a helyzetet, mielőtt kifutnak az időből. 

 

 

 
Született gengszterek (2012)                                                             DVD 3744 
Rend.: Fisher Stevens 
Szereplők: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin. Időtartam: 91 perc 

 
Val 28 évet töltött börtönben, mert nem adta fel bűntársát. Legjobb barátja, Doc várja 
szabadulásakor; s első útjuk a régen látott harmadik cimborához  vezet. Barátságuk épp oly 
erősnek tűnik, mint a börtönévek előtt, Val teljes erővel veti magát az addig nélkülözött 
élvezetekbe. Mégis, érzi, hogy valami nincs rendben, s hogy egyik társa vele kapcsolatos 
megbízást kaphatott. Hiába tölti gyönyörű nőkkel az idejét, hiába fog ismét fegyvert a kezében, s 
utazik luxusautókban, elkerülhetetlenül szembe kell néznie múltjának egyik főszereplőjével, a volt 
maffiafőnökkel 

 

 
Szülői felügyelet nélkül (2012)                                                                          DVD 3707    
Rend.: Andy Fickman 
Szereplők: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei. Időtartam: 100 perc 
 
Artie és Diane, a régimódi nagyszülők kénytelenek elvállalni lányuk elkényeztetett gyerekeinek a 
felügyeletét. Az eredmény: totális botrány. Nagypapi képtelen követni a trendi kütyük közt élő, 
gyorsbeszédű gyerkőcöket. Ő a saját módszereit használná, amibe nem fér bele a biokaja, viszont 
kihagyhatatlan része a csokis keksz, pár régimódi játék meg a nyers szókimondás. Végül valahogy 
mégis túljár a high-tech srácok eszén, és eléri a lehetetlent: összekovácsolja a családot! 

 

 

 
A szürke ötven árnyalata (2014)                                                                        DVD 4419    
Rend.: Sam Taylor-Johnson 
Szereplők: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle. Időtartam: 123 perc 
 
Ana tapasztalatlan főiskolai hallgató, azt a feladatot kapta, hogy készítsen interjút Christian 
Grayjel, a titokzatos milliárdossal. A munkaviszony azonban rövid időn belül minden konvencióktól 
mentes szerelmi viszonnyá alakul. Christian fényűző életvitele lenyűgözi Anát, aki fokozatosan 
feltárja Christian sötét oldalát és a saját, mindaddig meg nem ismert vágyait is. Izgató és 
szenvedélyes románcuk hamar felveti a kérdést, hogy meddig is mehetnek el a kapcsolatukban. 

 



 

 
Szűzőrség (2018)                                                                                                   DVD 5544    
Rend.: Kay Cannon 
Szereplők: Leslie Mann, Ike Barinholtz, John Cena. Időtartam: 98 perc 
 
Három szülő rájön, hogy lányaik fogadalmat tettek: az érettségi banketten elveszítik a 
szüzességüket. Az aggódó felmenők azonnal előállnak egy titkos, éjszakai akció tervével, melynek 
célja megakadályozni a tinik tervét… bármi áron! 

 
 

 

 
A tábornok (1969)                                                                                DVD 1048   
Rend.: Franklin J. Schaffner 
Szereplők: George C. Scott, Karl Malden, Michael Bates. Időtartam: 164 perc 
 
A szövetségesek tábornoka, Patton nehéz ember hírében állt, módszereit, katonáival szemben 
tanúsított magatartását sokan bírálták, de mindezek a bírálatok eltörpültek stratégiai képességei, 
elszántsága és hazafisága mellett, melyek sorra segítették hozzá legendás győzelmeihez. Patton 
volt az, aki kiverte Afrikából a legyőzhetetlennek hitt Rommell hadseregét. A normandiai 
partraszállás után pedig megállíthatatlanul tört előre Európában. Patton civilként is katona maradt 
– azt tartotta, hogy már előző életében is harcos volt. Egyetlen ellenségét nem tudta legyőzni, saját 
szeszélyes természetét. 

 

 

 
Támadás a Fehér Ház ellen (2012)                                                     DVD 3818    
Rend.: Antoine Fuqua 
Szereplők: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman. Időtartam: 119 
perc 
 
Asher elnök találkozóra készül a dél-koreai miniszterrel, és annak védelmi parancsnokával. 
Azonban a Fehér Ház ellen indított váratlan légitámadás az egész kabinetet a vendégekkel együtt 
az elnök földalatti bunkerébe kényszeríti. És végül a megbeszélés egy kiszámíthatatlan kimenetelű 
terrorba fordul át. Mike Banning testőr volt korábban, de egy tragikus autóbaleset során súlyos 
hibát vétett, ezért eltávolították az elnök mellől. Ahogy híre megy, hogy az államfő veszélybe került, 
a félelmet nem ismerő Banning egyből a helyszínre siet. A dél-koreai terroristák az amerikai 
katonák visszavonulását követelik, és egy veszélyes nukleáris fegyver bevetésével fenyegetőznek. 
Mivel a Pentagonnak egyre fogy az ideje, csak egyetlen esélyük maradt a túlélésre.  

 

 
Tammy (2014)                                                                                       DVD 4294    
Rend.: Ben Falcone 
Szereplők: Melissa McCarthy, Susan Sarandon, Allison Janney. Időtartam: 93 
perc 
 
Tammynek rossz napja van. Nem elég, hogy elveszítette a munkáját a gyorsétteremben, rájön, 
hogy a férje megcsalja. Az asszony úgy dönt, hogy elhagyja a férjét, összepakolja a 
legszükségesebb holmijait, és vinné a szülei autóját. Az anyja azonban nem hajlandó kölcsönadni 
neki a járgányt. A piás nagymama viszont igen, de csak azzal a feltétellel, ha ő is vele tarthat. Bár 
Tammy nem éppen erre gondolt, de nekivágnak az országútnak, mindenféle kalandba keverednek. 
Közben talán Tammy is újra megtalálja önmagát. 

 

 

 
Tan-túra (2008)                                                                                      DVD 1803    
Rend.: Roger Kumble 
Szereplők: Martin Lawrence, Raven-Symoné, Lucas Grabeel. Időtartam: 79 
perc 
 
Melanie Portert bőven felszerelték ambícióval és magabiztossággal, így aztán alig várja, hogy 
megtehesse élete első lépését a függetlenség felé. Úgy tervezi, osztálytársnői társaságában 
felkerekedik, hogy körbenézzen, melyik főiskolára lenne érdemes beiratkoznia. A leányálom 
azonban rémálommá válik számára, amikor apuci úgy dönt, inkább ő viszi el kislányát a 
„veszélyes” útra. A közös autókázás közben olyan kanyarokat is be kell venniük, amik nincsenek a 
térképen. 

 



 

 
Tarzan legendája (2016)                                                                                        DVD 5063    
Rend.: David Yates 
Szereplők: Alexander Skarsgard, Samuel L. Jackson, Margot Robbie. 
Időtartam: 105 perc 
 
Tarzan már elhagyta Afrika dzsungeljeit, hogy John Clayton III. néven, szeretett felesége, Jane 
oldalán élhessen greystoke-i birtokukon. Most azonban Anglia képviseletében visszainvitálják a 
Kongóhoz, és nem is sejti, hogy egy bosszúval és kapzsisággal átszőtt összeesküvés áldozatának 
szánják, melyet Leon Rom kapitány tervelt ki. De azoknak, akik az életére törnek, fogalmuk sincs, 
mivel állnak szemben. 

 

 

 
Taxisofőr (1976)                                                                               DVD 632/1-2   
Rend.: Martin Scorsese 
Szereplők: Robert de Niro, Jodie Foster, Albert Brooks. Időtartam: 109 perc 
 
Travis taxisofőrként keresi a kenyerét, és naponta szembesül New York mocskával, az alvilággal, 
a nyomornegyedek reménytelenségével, az utcalányok kiszolgáltatottságával. Számára ez a város 
maga a Pokol, a bűn eredendő fészke, ami csak arra vár, hogy valaki alaposan megtisztítsa a 
Gonosztól. Magánélete is kész katasztrófa – képtelen megtalálni a megfelelő hangot a nőkkel: 
kizárólag elutasításra talál. A férfi elméje lassan teljesen megbomlik – már tisztán látja, mit kell 
tennie, már tudja, hogy az ő feladata rendet teremteni a városban. Fegyvert szerez, leborotválja a 
haját, és elindul igazságot szolgáltatni. 

 

 

 
Távol az otthontól. A Roberts testvérek (1988)                                 DVD 1812    
Rend.: Gary Sinise 
Szereplők: Richard Gere, Kevin Anderson, Helen Hunt. Időtartam: 108 perc 
 
Frank és Terry Roberts megörökölték apjuk farmját, mely Iowa állam büszkesége. Hiába művelik 
azonban szívós munkával a földet, a bank csődeljárást akar indítani ellenük. Frankék inkább 
felgyújtják a birtokot: ha nem maradhat az övék, ne kerüljön a bank kezére az atyai örökség. 
Cselekedetük törvényellenes, és a Roberts testvéreknek, akik még sosem jártak sehol, most 
menekülniük kell keresztül-kasul az államon, nyomukban a serifekkel. A farmerek mindenütt kitörő 
szimpátiával fogadják tettüket. Minden segítséget megadnak nekik, hősként ünneplik őket, a nők a 
lábaik előtt hevernek. Viszont még ők sem élhetnek örökké törvényen kívüliként. 

 

 

 
A te eseted (2013)                                                                                DVD 4007    
Rend.: Kat Coiro 
Szereplők: Justin Long, Evan Rachel Wood, Sienna Miller. Időtartam:88 perc 
 
Sam, a fiatal író belezúg Birdie-be, a csinos pincérnőbe, aki a kedvenc kávézójában dolgozik. 
Miután a hagyományos közeledési kísérletei csődöt mondanak, interneten keresztül próbálkozik. 
Birdie Facebook-profilja alapján átalakítja a személyiségét, hogy ő legyen a lány számára az 
ideális férfi: táncórákra jár, falat mászik, és végeláthatatlan mennyiségű furcsa és abszurd hobbit 
űz. Amikor a bohókás terv meglepő módon beválik, és Birdie teljesen odalesz Sam feltuningolt 
alteregójáért, a férfinek muszáj fenntartania a látszatot, ha nem akarja örökre elveszíteni álmai 
asszonyát. 

 

 
Ted (2012)                                                                                                                    DVD 4645    
Rend.: Seth MacFarlane 
Szereplők: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane. Időtartam: 102 perc 
 
A Ted főhőse John Bennett, aki felnőtt férfi létére kénytelen megosztani életét egy teddy mackóval, 
amely egy gyerekkori kívánság nyomán kelt életre, és azóta is emberünk nyakán lóg 
megakadályozva őt abban, hogy tényleg felnőjön. 

 



 

 
Ted 2 : a villámtesók visszatérnek (2015)                                                    DVD 4655    
Rend.: Seth MacFarlane 
Szereplők: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried. Időtartam: 
111 perc 
 
Ted időközben összeházasodott Tami-Lynn-nel, álmai közönséges nőjével, és amikor problémák 
jelentkeznek kapcsolatukban, úgy döntenek, gyermeket vállalnak, hogy megmentsék 
házasságukat. A plüssmacinak azonban nincs cerkája, a donorok sincsenek adakozó kedvükben, 
így marad az adoptálás… vagyis csak maradna, mert a hatóságok Tedet tárggyá nyilvánítják, aki 
(vagyis ami) ezáltal nem jogosult örökbefogadásra. A villámtesók ügyvédhez fordulnak, hogy 
segítségével Ted elnyerhesse az őt megillető jogokat… 

 

 

 
A tégla (2006)                                                                                    DVD 442/1-2 
Rend.: Martin Scorsese 
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson. Időtartam: 152 
perc 
  
Billy Costigan, az újonc rendőr alvilági környezetben nőtt fel. Ő az ideális tégla, akinek be kell 
épülnie a Frank Costello vezette maffiába. Az a dolga, hogy Costello bizalmába férkőzve segítsen 
rendőr feletteseinek lebuktatni a maffiózót. Mindeközben Colin Sullivanben, a különleges 
nyomozóegység tisztjében mindenki megbízik. Senki sem gyanítja, hogy ő Costello beépített 
embere. A nagysikerű A tégla véres cselekményének középpontjában a két beépített ember kettős 
életének szövevényes összefonódása és összeütközése áll.  

 

 

 
A tehetség (2017)                                                                                                 DVD 5265    
Rend.: Marc Webb 
Szereplők: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan. Időtartam: 97 perc 
 
Frank Adler egyedül neveli unokahúgát, Maryt. Boldog és nyugodt közös életük azonban 
veszélybe kerül, amikor a kislány elkezd iskolába járni és kiderül róla, hogy igazi matekzseni. Mary 
tehetségére ugyanis felfigyel a rég nem látott, basáskodó nagymama, akinek határozott 
elképzelései vannak a tehetséges kislány jövőjét illetően, miközben Frank szeme előtt az az 
egyetlen cél lebeg, hogy Marynek felhőtlenül boldog gyermekkora legyen... 
 

 

 
A tehetséges Mr. Ripley (1999)                                                            DVD 1194 
Rend.: Anthony Minghella 
Szereplők: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law. Időtartam: 134 perc 
 
Luxusjacht csillogó fedélzetén suhanni a türkiz tengeren, fehéren fodrozódó habok közt, idilli 
mediterrán tájak mentén, az oldaladon elragadóan gyönyörű kedveseddel – ez az az élet, ami 
Dickie Greenleafnek megadatott, és amiért Tom Ripley ölni tudna. Amikor Dickie gazdag 
hajógyáros apja megbízza Ripleyt, hogy hozza haza Amerikába elkóborolt playboy fiát, Dickie és 
barátnője, Marge nem is sejtik, hogy a simulékony modorú újdonsült cimbora meddig képes 
elmenni, hogy átvegye Dickie életstílusát,.majd az életét is. Mert még mindig jobb hamis valakinek 
lenni, mint egy igazi senkinek. 

 

 

 
Tekerd vissza, haver! (2008)                                                                DVD 2230   
Rend.: Michel Gondry 
Szereplők: Jack Black, Mos Def, Danny Glover. Időtartam: 97 perc 
 
Mr. Fletcher videótékája New Jersey egyik kisvárosában található, és egy igazi őskori maradvány. 
Nemcsak azért, mert a házat lebontás fenyegeti, hanem azért is, mert nála csak VHS kazettákat 
lehet kölcsönözni. Az üzlet egyre rosszabbul megy. A videótékát fiatal segédjére, Mike-ra bízza, és 
elutazik tapasztalatgyűjtésre. Mike őrült barátja Jerry egy nem átlagos baleset elszenvedése után 
annyira feltöltődik mágneses energiával, hogy jelenlétében az összes kazettájáról letörlődnek a 
filmek. A két barát a vészhelyzetben úgy dönt, hogy házilag leforgatják a filmeket. A hollywoodi 
kasszasikerek sajátos stílusú, rövidített verziói a bukás helyett a népszerűséget hozzák el nekik. 

 



 

 
Télapu (1994)                                                                                                            DVD 4190    
Rend.: John Pasquin 
Szereplők: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson. Időtartam: 94 perc 

 
Nagyon úgy néz ki, hogy az igazi Télapó megöregedett, s miután leesett egy háztetőről, teljesen 
alkalmatlanná vált a télapóskodásra. Scott, aki amúgy alaposan benne volt a balesetben, a 
hidegben felveszi a Télapó kabátját, s ezzel mit sem sejtve aláírt egy szerződést, így mostantól 
fogva ő a Mikulás. Képzeljünk csak el egy kimért üzletembert, akinek hatalmas pocakja és szép 
fehér szakálla nő, utálja a szarvasokat, mégis kénytelen szánra szállni és szétosztani az 
ajándékokat! Szóval ne lepődj meg, ha idén a szokásosnál kicsit furább Télapó mászik be hozzád. 

 

 

 
Télapu 2. – veszélyben a karácsony (2002)                                       DVD 5570    
Rend.: Michael Lembeck 
Szereplők: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson. Időtartam: 101 perc 

 
Valószínűleg mindenki emlékszik még arra a különös balesetre, melynek során Scott, a példátlan 
családapa télapuvá változott, és akárhogy is tiltakozott a sorsa ellen, fehér vattaszakálla meg nagy 
pocakja nőtt, majd kénytelen volt így házhoz szállítani a világ összes gyerekének ajándékát. Azóta 
nyolc év telt el, és Télapu beletanult új szakmájába: sőt, a rénszarvasok és manók szerint hosszú 
idők óta ő a legtehetségesebb mikulás. De azért neki is megvannak a maga problémái: Télapó 
szerződése szerint, ha az idei Karácsony estéig nem nősül meg, elbocsátják! Egy póttélaput 
hátrahagyva rohan, hogy megtalálja az igazit, de közben saját fia is segítségre szorul (idén a rossz 
gyerekek listájára került!), és mindennek a tetejébe kiderül, hogy helyettese egészen másképp 
képzeli az ajándékosztást, mint addig ő. 

 

 
Télbratyó (2007)                                                                                    DVD 1754            
Rend.: David Dobkin 
Szereplők: Vince Vaughn, Paul Giamatti, Miranda Richardson. Időtartam: 111 
perc 
 
Fred Claus egész életében testvére igencsak tekintélyes árnyékában élt, s emiatt nem rajong 
különösebben a karácsonyért – Fred öccse ugyanis nem más, mint a Télapó. Fred ráadásul egy 
igazi balek, se pénze, se állása. Ám ez hamarosan megváltozhat, a Télapó ugyanis meghívja az 
Északi-sarkra, hogy dolgozzon neki. Igen ám, de a manókkal ellentétben Frednek nincs túl nagy 
gyakorlata se az ajándékcsomagolásban, se a jó és rossz gyerekek szortírozásában. Ráadásul 
egy rosszindulatú ellenőr is megjelenik, aki mindörökre be akarja tiltani a karácsonyt.  

 

 
Téli mese (2014)                                                                                 DVD 4058, DVD 4079    
Rrend.: Akiva Goldsman 
Szereplők: Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe. Időtartam: 113 
perc 
Ebben a különös világban minden megtörténhet. New York nem az a város, amit ismerünk. Lakói 
másképp öltöznek, másképp viselkednek, más szabályok szerint élnek – és mindig készen állnak a 
csodára. Peter bevándorlók gyermekeként érkezett ide, de mert nem engedélyezték, hogy partra 
lépjen, egy csöpp hajón érte partot. Azóta szakképzett betörő lett, majd miután összekülönbözött a 
bandavezérrel, örök szökevény. Egy betörése során a fiatalember beleszeret egy rejtélyes, 
titokzatos lányba – aki halálos beteg. Egy másik betörés után őt és fehér lovát titokzatos felhő nyeli 
el. Amikor évtizedekkel később újra előbukkan, már minden egészen más, mint addig volt, és ő 
nem emlékszik semmire.  

 

 
Telitalálat! (1990)                                                                                  DVD 1911    
Rend.: Michael Winner 
Szereplők: Michael Caine, Roger Moore, Sally Kirkland. Időtartam: 95 perc 
 
Azt  mondják, mindenkinek van valahol egy hasonmása, Sidney pitiáner csaló és éppen most 
szabadul a sittről. Ám kísértetiesen hasonlít a világ vezető atomtudósára, aki éppen most fedezett 
fel egy szenzációsan új energiaforrást. Sid cimborája Garald sem éppen egy úriember, viszont ő 
kiköpött mása az atomtudós gazdag jó barátjának. A két csirkefogó alaposan ki is használja a 
megtévesztő hasonlóságot és ezzel nem kis nemzetközi bonyodalmat okoznak. A nyomukban ott 
liheg a CIA, az MI5, a kínai hírszerzés és még a fél világ, de hiába. Sid és Garald meglép egy nagy 
marok gyémánttal, hogy Barbadoson élvezze az életet – egy darabig. 

 



 

 
Telivérek (2017)                                                                                                        DVD 5585    
Rend.: Cory Finley 
Szereplők: Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy, Anton Yelchin. Időtartam: 90 perc 
 
Lily és Amanda gyerekkori jóbarátnők, akiket elsodort egymás mellől az élet, de néhány év után 
újra találkoznak. Lilyből kifinomult, arisztokrata tinilány lett, aki divatos és méregdrága bentlakásos 
suliba jár, Amanda pedig éles eszű, csipős nyelvű, különc kamasszá cseperedett. Bár látszólag 
össze nem illő párost alkotnak, a két lány mégis véd- és dacszövetséget köt Lily kibírhatatlan 
mostohaapja ellen. A csajok úgy döntenek, kezükbe veszik a gyeplőt és a maguk módján teszik 
rendbe az életüket… kezdetnek felbérelnek egy piti bűnözőt, hogy segítsen nekik eltenni láb alól a 
fickót.  

 

 

 
Teljes kör (1996)                                                                                   DVD 2036     
Rend.: Bethany Rooney 
Szereplők: Terri Polo, Corbin Bernsen, Reed Diamond. Időtartam: 87 perc 
(Danielle Steel gyűjtemény) 
 
Tana-t megerőszakolják a főiskolán, édesanyja reakciója azonban megdöbbentő: azt kéri lányától, 
hogy tartsa titokban a szörnyű esetet. Még legjobb barátjával, Harry-vel sem oszthatja meg a 
szörnyűséget. Dühét és keserűségét a tanulmányaiba, majd a karrierjébe fojtja és elismert ügyvéd 
lesz belőle. De sikereire árnyékot vet a szörnyű emlék. Szerencsétlenül alakult párkapcsolatai után 
azonban úgy dönt, hogy szembenéz érzelmi megpróbáltatásaival és csak abban bízhat, hogy még 
nincs túl késő a felejtéshez. 

 

 
Temple Grandin (2010)                                                                                          DVD 3340    
Rend.: Mick Jackson 
Szereplők: Claire Danes, Catherine O’Hara, Julia Ormond. Időtartam: 109 perc 
 
Temple Grandin egy fiatal, autista nő kitartását és fáradhatatlan küzdelmét mutatja be a film egy 
olyan korban, amikor a világtól elszigetelő betegség jóformán még ismeretlen volt. Láthatjuk, amint 
egészen kicsi korában autizmust és skizofréniát állapítanak meg Temple-nél, tanúi lehetünk 
hihetetlen fejlődésének az iskolai évei alatt, és megtudhatjuk, hogyan lett veleszületett 
érzékenységének, valamint édesanyja, nagynénje és természettudomány-tanára kitartó 
támogatásának köszönhetően az állati viselkedés szakértője és a nagyüzemi állattartás 
forradalmasítója. 

 

 

 
Tenacious D, avagy A kerek rockerek (2006)                                          DVD 2873    
Rend.: Liam Lynch 
Szereplők: Jack Black, Kyle Gass, Jason Reed. Időtartam: 90 perc 
 
Légy szem- és fültanúja a Tenacious D születésének! Ez az a pillanat, amikor a világ legnagyobb – 
és legőrültebb – rockzenekara színre lép, hogy mindenki mást lemosson a zenei palettáról. JB és 
KG ugyanis elhatározzák, hogy ha törik, ha szakad, rocktörténelmet írnak. E nemes küldetés 
beteljesítéséhez azonban meg kell találniuk a „Végzet pengetőjét” – a varázserejű gitárpengetőt, 
amely megagázból is megasztárt csinált. 

 

 

 
A tenger szívében (2014)                                                                                     DVD 4722    
Rend.: Ron Howard 
Szereplők: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy. Idptartam: 117 
perc 
 
1820 telén az Essex névre hallgató New England-i bálnavadászhajót valami olyasmi támadta meg, 
amire senki sem számított: egy gigantikus bálna, melyet mintha a bosszúvágy hajtott volna. A film 
feltárja a katasztrófa szívtépő utóhatásait, melynek során az elsüllyesztett hajó életben maradt 
legénysége a tengeren hánykódva viharokkal, éhséggel és kétségbeeséssel szembesül, és a 
túlélés érdekében olyan dolgokra kényszerül, amely egész életükben kísérteni fogja őket. 



 

 
Tengerparti tini mozi (2013)                                                                                DVD 3809    
Rend.: J. Hornaday 
Szereplők: Ross Lynch, Maia Mitchell, Grace Phipps. Időtartam: 91 perc 
 
Haverok, buli, szörfdeszka… némi izgalommal, meglepetéssel és bimbózó szerelemmel 
megspékelve: erről szól Brady és McKenzie élete a nyári vakáció alatt. Egy nap azonban érkezik 
egy hatalmas hullám, amely varázslatos módon egy klasszikus musicalbe, a ’60-as években a 
tengerparton játszódó a Szelídek és motorosokba sodorja őket, ahol éppen magasra csapnak az 
indulatok a motorosok és a szörfösök között. A tengernyi szörfözés, éneklés és táncolás közepette 
Brady és Mack azon kapják magukat, hogy véletlenül megváltoztatták a történet menetét, mert a 
film ábrándos főszereplői beléjük szerettek, pedig egymásba kellett volna! Vajon hőseinknek 
sikerül újra a megfelelő mederbe terelni az eseményeket, vagy örökre a filmben ragadnak?  

 

 
Tengerre, tata! (1997)                                                                           DVD 2565    
Rend.: Martha Coolidge 
Szereplők: Jack lemmon, Walter Matthau, Dyan Cannon. Időtartam: 102 perc 
 
Két öreg ravasz úriember vastag pénztárcájú magányos hölgyeket készül behálózni gyors 
meggazdagodás céljából. A könnyelmű Charlie ezért gondolkodás nélkül igent mond egy ingyenes 
luxushajókázásra, méghozzá nemcsak saját, hanem megözvegyült, bogaras sógora, Herb 
nevében is.  Herb inkább majd megpukkad, mert utálja, hogy a sógora így palira vette. Aztán 
persze jönnek a galibák csőstül, a hajóskapitány még náluk is kibírhatatlanabb, ráadásul kiderül, 
hogy valójában hivatásos táncpartnerekként szerződtek a hajóra. A bökkenő csak az, hogy a két 
nővadász nem éppen a táncparkett ördöge. 

 

 

 
Terminál (2004)                                                                                                          DVD 5689   
Rend.: Steven Spielberg 
Szereplők: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci. Időtartam: 123 
perc 
 
New York John F. Kennedy repülőterére megérkezvén Viktor Navorski akaratán kívül 
belegabalyodik a bürokrácia szövevényébe, és a gikszer nyomán nem léphet be az Egyesült 
Államokba, de nem térhet vissza hazájába sem. A reptér igencsak bonyolult és szórakoztató belső 
világában rekedve Viktor nem csak barátokra és munkára lel, hanem szerelemre is, és végül még 
magát Amerikát is felfedezi. 

 

 

 
Terminator : genisys (2015)                                                                               DVD 5532    
Rend.: Alan Taylor 
Szereplők: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Jai Courtney. Időtartam: 
121 perc 
 
John Connor, az emberi ellenállás vezetője visszaküldi 1984-be Kyle Reese őrmestert, hogy védje 
meg a fiatal Sarah Connort és oltalmazza a jövőt, ám az események váratlan fordulata töredezett 
idővonalat hoz létre. Reese őrmester a múlt ismeretlen változatában találja magát, ahol különös 
szövetségesekre talál, köztük egy új T-800-as Terminátorra, a Védelmezőre. Veszélyes új 
ellenségekből sincs hiány, és szokatlan a küldetés is: helyre kell állítani a jövőt. 

 

 

 
Terrorbolygó (2007)                                                                                                 DVD 2151 
Rend.: Robert Rodriguez 
Szereplők: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Michael Biehn. Időtartam: 101 
perc 
 
William és Dakota Block orvos házaspár éjjeli ügyeletét szinte elárasztják a város lakói. Testüket 
üszkös fekélyek borítják, üres tekintetük hátborzongató. A sebesültek között van Cherry, a go-go 
girl, aki egy támadásban elvesztette egyik lábát. Ex-barátja, Wray kíséri el és próbálja oltalmazni. 
Cherry talán nincs a legjobb formájában, de a táncrendjében még van egy előjegyzés, amit 
teljesítenie kell. A megrokkant sebesültek hamarosan felbőszült támadókká változnak, Cherry és 
Wray pedig egy alkalmi harcosokból verbuválódott csapat élén száguld a végzet felé. 

 



 

 
Testvérek (2009)                                                                                   DVD 2901    
Rend.: Jim Sheridan 
Szereplők: Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman. Időtartam: 101 
perc 
 
Sam  példamutató, többszörösen kitüntetett katona és két gyermekes családapa. Testvére, Tommy 
gyökeres ellentéte bátyjának. Ő a család fekete báránya, akit csak sodor az élet céltalanul, és aki 
éppen most szabadult a börtönből. Amikor Sam gépét lelövik Afganisztán felett, az egész család 
gyászolja őt. Tommy ezért kötelességének érzi, hogy testvére felesége mellett legyen. Időközben 
annyira közel kerül a nőhöz és a gyerekekhez, hogy szép lassan a család újdonsült fejévé válik, és 
egyre inkább magára talál. Sam hirtelen visszatér a háborúból és lassacskán a megdöbbentő 
tények is világossá válnak számára.  

 

 
Testvéri kötelék (2015)                                                                                           DVD 4464    
Rend.: Vidhu Vinod Chopra 
Szererplők: Vincent D’Onofrio, Anton Yelchin, Chris Marquette. Időtartam: 96 
perc 
 
Mikor Jacob visszatér a világtól elzárt szülővárosába, rádöbben, hogy a fejlődésben némileg 
visszamaradt bátyja, Buddy egy hírhedt bandának dolgozik, melynek kegyetlen főnöke testvére 
fogyatékát kihasználva könyörtelen gyilkost faragott a férfiből. Jacob tudja, hogy csak úgy képes 
megmenteni a bátyját, ha belülről számolja fel a bűnbandát… A Testvéri kötelék egy nagy ívű, 
kemény thriller, amely a fivérek közötti összetartásról, a hűség fontosságáról és az erőszak 
hiábavalóságáról mesél. 
 

 

 
Thor (2011)                                                                                            DVD 3405  
Rend.: Kenneth Branagh 
Szereplők: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston. Időtartam: 110 
perc 
 
A világ tele van hősökkel… de csak egyikük igazi istenség. Mikor Thor-t, az arrogáns harcost 
szülőbolygójáról, Asgard-ról címétől és erejétől megfosztva a Földre száműzik, a bukott 
viharistennek fel kell állnia és küzdenie kell, hogy kivívja elveszett képességeit. Földöntúli 
ellenségekkel a nyomában Thor végül egyszerű földi halandóktól tanulja meg, mi kell ahhoz, hogy 
igaz hőssé váljon. 

 

 

 
Thor [2]: sötét világ (2013)                                                                 DVD 3990   
Rend.: Alan Taylor 
Szereplők: Chris Hemsworth , Natalie Portman, Tom Hiddleston. Időtartam: 
108 perc 
 
Világok csapnak össze, amikor egy ősi ellenség azzal fenyegetőzik, hogy örök sötétségbe borítja a 
kozmoszt. Most, hogy újra találkozik Jane Fosterrel, és kénytelen szövetségre lépni hitszegő 
öccsével, Lokival, Thor veszedelmes küldetésre indul, hogy megmentse a Földet és Asgardot a 
pusztulástól. 
 

 

 
Thor [3]: Ragnarök (2017)                                                          DVD 5437, DVD 5438    
Rend.: Taika Waititi 
Szereplők: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett. Időtartam: 125 
perc 
 
Odin halálával életre kel Hella, a halálistennő, aki szétzúzza a rátámadó Thor pörölyét. A 
villámisten - az univerzum egyik legeldugottabb sarkában-  a távoli Sakaar bolygón fogságba kerül, 
és a szabadságáért cserébe meg kell küzdenie az ünnepelt gladiátorral, Hulkkal. A harcos 
Valkűrrel együtt sikerül megszökniük a rabságból. Thor az idővel versenyt futva próbál visszajutni 
Asgardba, és megállítani a Ragnarököt; egy háborút, ami otthonának pusztulásával és az asgardi 
civilizáció eltűnésével járhat, 

 

 


