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A hó hatalma (1997)                                                                               DVD 577 
Rend.: Bille August 
Szereplők: Julia Ormond, Gabriel Byrne, Richard Harris. Időtartam: 117 perc 
 
Isaiah-t, a hatéves kisfiút négy nappal karácsony előtt holtan találják. A rendőrség tragikus 
balesetként intézi el az ügyet, ám Smilla, a független, éles eszű nő - aki úgy tud hóból olvasni, 
akár más ember könyvből -, gyilkosságra gyanakszik. A magánnyomozás során egy titokzatos férfi 
siet a segítségére. Smilla egyre félelmetesebb titkok nyomára bukkan, de a végső igazság 
kiderítéséhez az örök fagy és jég birodalmába, Grönlandra kell utaznia. 
(német-dán-svéd) 

 

 
A hobbit - váratlan utazás (2012)                                                 DVD 3636/1-2    
Rend.: Peter Jackson 
Szereplők: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage. Időtartam: 166 
perc 
Hatvan évvel járunk A Gyűrűk Ura történetének kezdete előtt. A békésen éldegélő Zsákos Bilbó akaratlan 
kalandba kényszerül: Szürke Gandalf tűnik elő a semmiből, s szervezi be őt egy váratlan utazásba, 
melynek során tizenhárom törppel köztük azok legendás vezetőjével, Tölgypajzsos Thorinnal együtt kell 
visszakövetelniük az elveszett Törp Királyságot, Erebort a rettegett sárkánytól, Smaugtól. Utazásuk 
temérdek veszélyes földön át vezet, találkoznak koboldokkal, orkokkal, halálos vargokkal, óriáspókokkal, 
alakváltókkal és mágusokkal. S noha végső céljuk a keletre fekvő Magányos Hegyet övező sivár vidék, 
előbb ki kell menekülniük a kobold alagutakból, ahol Bilbó találkozik azzal a lénnyel, aki örökre 
megváltoztatja az életét - Gollammal. (amerikai-új-zélandi) 

 

 
A hobbit [2.]  : Smaug pusztasága (2012)                                   DVD 4006/1-2    
Rend.: Peter Jackson 
Szereplők: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage. Időtartam: 155 
perc 
 
Zsákos Bilbó, a hobbit, Gandalf, a mágus és a 13 törp, élükön Tölgypajzsos Thorinnal folytatják 
útjukat, hogy visszahódítsák az erebori Törp Királyságot. Útközben találkoznak az alakváltó 
Beornnal, a Bakacsinerdő óriáspókjaival, a Legolas által vezetett erdei tündékkel, Tauriellel és 
Thranduil királlyal, valamint egy Bard nevű titokzatos férfival, aki becsempészi őket Tóvárosba. 
Végül, amikor megérkeznek a Magányos Hegyhez, szembenéznek legnagyobb ellenségükkel is – 
Smauggal, a sárkánnyal. (amerikai-új-zélandi) 

 

 
A hobbit [3.] : az öt sereg csatája (2014)                                              DVD 4354/1-2    
Rend. Peter Jackson 
Szereplők: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage. Időtartam: 139 
perc 
 
Tölgypajzsos Thorin és az erebori törpök visszaazerezték otthonuk végtelen gazdagságát, ám 
most viselniük kell a következményeit annak, hogy  akaratuk ellenére Tóvárisra uszították 
Smaugot, a szörnyű sárkányt. Időközben Sauron, a sötét úr orkok ezreit küldte a Magányos hegy 
ellen, és Zsákos Bilbo azon kapja magát, hogy az életéért küzd, miközben körülötte öt hatalmas 
sereg vonul háborúba egymással. beköszönt hát a sötétség, és a törpöknek, tündéknek és 
embereknek dönteniük kell: egyesülnek vagy pedig elpusztúlnak. 
(amerikai-új-zélandi) 



 

 
Hogyan nevezzelek? (2012)                                                               DVD 4111    
Rend.: Alexandre de la Patelliére, Matthieu Delaporte 
Szereplők: Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling. Időtartam: 109 
perc 
 
Egy baráti társaság közös vacsoráján egyikük elújságolja, hogy születendő gyermeke fiú lesz – a 
hírt örömmel fogadják a barátok, egészen addig, míg ki nem derül, hogy a leendő örökösnek a 
szülei az Adolfnak (Adolphe) nevet választották. A társaságban hamarosan teljesen elszabadulnak 
az indulatok, régmúlt sérelmek és mélyen őrzött titkok sora kerül a felszínre, fergeteges 
helyzetkomikumokat teremtve. (francia-belga) 

 

 

 
A hold hangjai (1990)                                                                                             DVD 5802    
Rend.: Federico Fellini 
Szereplők: Roberto Benigni, Paolo Villaggio, Nadia Ottaviani. Időtartam: 115 
perc (Művész Filmklub) 
 
Egy olasz kisvárosban Salvini, a költő ábrándozik és álmodozik, a hold hangját hallva járja az 
éjszakákat és a nappalokat. Különböző emberekkel találkozik, akik színes kavalkádot alkotnak 
körülötte, legyenek kukkolók, szépségkirálynők, tévések, politikusok, táncoló fiatalok. Ő közben 
válaszokat keres, és persze a szerelmét, az emberek pedig még a holdat is képesek lehozni az 
égről. Ahogy azt már megszokhattuk a nagy olasz mestertől, Federico Fellini most is pillanatok 
alatt képes elvarázsolni bennünket. Cirkuszba illő kavalkádba sodor, megnevettet és megsirat, 
gyönyörű pillanatokat mutat jellegzetes, különc karaktereivel. (olasz-francia) 

 

 
Holdhercegnő (2008)                                                                                            DVD 2709   
Rend.: Csupó Gábor 
Szereplők: Ioan Gruffudd, Tim Curry, Dakota Blue Richards. Időtartam: 103 
perc 

 
A tizenhárom éves Maria édesapja halála után nevelőnőjével, Miss Heliotrope-pal él. A kislány 
kénytelen hátrahagyni addigi fényűző életét, mert örökségül csupán adósságot, és egy réges-régi 
könyvet kapott édesapjától. Az ódon könyv nem mindennapi, hiszen egy titokzatos, ősrégi 
történetet mesél el, amelyből két család viszálykodása elevenedik meg: a Merryweather és a De 
Noir családok között folyik a harc a Hold varázsgyöngyeiért. A kislány, ahogy egyre jobban 
belemélyed a történetbe úgy döbben rá, hogy Holdfölde veszélyben van. (magyar-angol-francia) 

 

  
Hollywoodi lidércnyomás (1991)                                                                     DVD 5903    
Rend.: Joel Coen, Ethan Coen 
Szereplők: John Turturro, John Goodman, Judy Davis. Időtartam: 114 perc 
 
New Yor, 1941. Barton Fink, az ünnepelt New York-i drámaíró megkapja az "álomajánlatot", az 
egyik vezető hollywoodi filmgyártó, a Capitol Pictures kívánja szerződtetni, mint forgatókönyvírót. 
Végre elnyerheti az áhított nagy pénzt, és a lehetőséget, hogy megalkothassa a "Művet", melynek 
révén a kisemberek panasza eljut a nagyközönséghez. Csak az a gond, hogy halvány fogalma 
sincs, miképpen kellene forgatókönyvet írni, s kevéssé lakályos hotelszobája mélyén egy árva szó 
sem jön írógépe billentyűzetére. Ráadásul a szomszédból átszűrődő fura hangok előidézője, egy 
még furább figura fogadatlan pártfogójává szegődik. (amerikai-angol) 

 

 
A homár (2015)                                                                                                        DVD 5079     
Rend.: Yorgos  Lanthimos 
Szereplők: Colin Farrell, Rachel Weisz, John C. Reilly. Időtartam: 114 perc 
 
A homár egy nem túl távoli jövőben játszódó történet, amelyben rátalálni a szerelemre élet-halál 
kérdése, az egyedülálló embereket ugyanis egy bizarr szállodába zárják, ahol 45 napjuk van arra, 
hogy párt találjanak maguknak. Aki a határidőig nem teljesíti a feladatot, azt egy általa választott 
állattá változtatják, majd szabadon eresztik a közeli erdőben. Egy kétségbeesett férfi  megszökik a 
hotelből, és csatlakozik a Magányosok csapatához, ahol épp ellenkező szabály érvényes: tilos 
szerelembe esni. (görög-angol-ír-holland-francia) 

 



 

 
A homok alatt (2015) – feliratos                                                                            DVD 5226    
Rend.: Martin Zandvliet 
Szereplők: Roland Moller, Mikkel Boe Folsgaard, Louis Hofmann. Időtartam: 
97 perc 
 
A II. világháborút követően fiatal német hadifoglyokat vezényelnek ki a dán tengerpart homokjában 
rejtőző mintegy kétmillió taposóakna felkutatására és hatástalanítására. A feladat elvégzésére 
teljesen kiképzetlen férfiak hamarosan rádöbbennek, hogy a háború számukra még korántsem ért 
véget. A homok alatt a történelem egy eddig kevéssé ismert eseményét tárja elénk, amelyben 
szinte még gyerek katonák néznek szembe a reménytelen és könyörtelen feladattal, amit a 
legtöbben nem élnek túl. (dán-német) 

 

 
Hosszú jegyesség (2004)                                                                DVD 137/1-2 
Rend.: Jean-Pierre Jeunet 
Szereplők: Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Beckel. Időtartam: 128 perc 

 
Az első világháború idején öt végsőkig elcsigázott francia katona elhagyja őrhelyét a Somme-i 
lövészárokban. A hadbíróság halálra ítéli őket: a szökevényeket a két frontvonal közötti 
senkiföldjére viszik, hogy elpusztuljanak a kereszttűzben. Az egyik elítélt menyasszonya, Mathilde 
nem nyugszik bele. Vőlegénye haláláról még a volt katonaorvos is hiába próbálja meggyőzni. 
Ragaszkodik megérzéseihez. Elindul, hogy megkeresse a fiút, és ebben semmi sem 
akadályozhatja meg. Ha kell, akár a sorssal is szembeszáll. Nyomozásba kezd, ám az igazságnak 
annyi arca van, ahány szemtanú. Mathilde a beszámolók alapján igyekszik összerakni a 
senkiföldjén töltött éjszaka és a következő reggel történetét.    (francia-amerikai) 

 

 
Hotel Ruanda (2004)                                                                           DVD 1886    
Rend.: Terry George 
Szereplők: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick Nolte. Időtartam: 117 perc 
 
1994-ben az emberiség történetének egyik legszörnyűbb kegyetlensége zajlott Ruandában, 
melyről azonban a modern világ majdhogynem tudomást sem vett. Három hónap leforgása alatt 1 
millió embert mészároltak le. A könyörtelen történések közepette egy hétköznapi ember családja 
iránti szeretetétől vezérelve, nem hétköznapi bátorságról tesz tanúbizonyságot: több mint ezer 
reményvesztett menekülő honfitársa életét menti meg azzal, hogy menedéket nyújt nekik az általa 
vezetett hotelben. (angol-amerikai-dél-afrikai-olasz) 

 

 
Houdini, a halál mágusa (2007)                                                          DVD 1996    
Rend.: Gillian Armstrong 
Szereplők: Guy Pearce, Catherine Zeta-Jones, Saoirse Ronan. Időtartam: 92 
perc 
 
Mary McGarvie, és kislánya nem mindennapi produkcióval szórakoztatják a szenzációra éhes 
közönséget. Azt állítják, az asszony médium, aki képes a halottakkal kommunikálni. Egy napon a 
legendás illuzionista, Harry Houdini érkezik a városba, és nagyvonalú ajánlatot tesz: 10 000 dollár 
üti a markát annak, aki képes pontosan „közvetíteni” elhunyt édesanyja utolsó szavait. Mary 
elfogadja a kihívást – és elvarázsolja a bűvészt. Houdini szenvedélyes viszonyba bonyolódik a 
bájos szemfényvesztővel, miközben épp pályája legveszélyesebb mutatványára készül.  
(angol-ausztrál) 

 

 
Hölgy aranyban (2015)                                                                                         DVD 4570    
Rend.: Simon Curtis 
Szereplők: Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl. Időtartam: 109 perc 
 
A Hölgy aranyban lehengerlő igaz történetet mesél el egy nőről, aki azért küzdött, hogy 
visszaszerezze az örökségét, és hogy megtudja, mi is történt valójában a családjával. 60 évvel 
azután, hogy a II. világháború borzalmai elől elmenekült Bécsből, Maria Altmann, az idős zsidó 
asszony elhatározza, hogy visszaszerzi családja vagyonát, melyet anno a nácik koboztak el tőlük 
– köztük Gustav Klimt egy felbecsülhetetlen értékű festményével. Fiatal és tapasztalatlan, de 
merész ügyvédjével, Randy Schoenberggel az oldalán reménytelennek tűnő küzdelembe fog az 
osztrák elittel szemben, melynek során az amerikai legfelsőbb bíróságig is eljut, és családja múltját 
érintő súlyos sebeket is feltép. (amerikai-angol) 



 

 
Hősök (2006)                                                                                       DVD 3063         
Rend.: Ari Taub 
Szereplők: John McVay, Thomas Pohn, Fabio Sartor. Időtartam: 98 perc 
 
Minden háborús történetnek három oldala van. Az ő oldaluk, a mi oldalunk és az igazság. 1944 
öszén a Németország által megszállt Észak Olaszországban a németek és olasz szövetségesei 
kétségbeesetten igyekeznek tartani a védelmi állásokat az előrenyomuló amerikai csapatok ellen. 
Mélyen az ellenséges vonalak mögött eközben egy maroknyi amerikai katona készül egy 
kétségbeesett akcióra, amely ha sikerrel jár, végleg megfordíthatja a háború menetét. A bukás 
azonban szörnyű következményekkel járhat. Malone és Packard azonban el van szánva mindenre 
és elindulnak az úton amiről nem valószínű, hogy élve visszatérnek. (amerikai-német-olasz) 

 

 
A Hunter Killer küldetés (2018)                                                                        DVD 5734  
Rend.: DonovanMarsh 
Szereplők: Gerard Butler, Gary Oldman, Common. Időtartam: 116 perc 
 
Joe Glass tengeralattjáró-kapitány épp egy vészhelyzetbe került amerikai tengeralattjárót próbál 
kimenteni a Jeges-tenger mélyéről, amikor tudomására jut, hogy titokban orosz puccs készülődik, 
ami súlyos fenyegetést jelent a világra. Ezzel nemcsak a legénysége, de az országa is veszélybe 
kerül, így Glass kapitány elit tengerészgyalogosokból verbuvál csapatot, hogy az ellenséges 
vizekre behatolva kiszabadítsák az elrabolt orosz elnököt és megakadályozzák a harmadik 
világháború kitörését. (amerikai-kínai) 

 

 

 
Hupikék törpikék (2011)                                                                       DVD 3459       
Rend.: Raja Gosnell 
Szereplők: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Hank Azaria. Időtartam: 98 perc 
 
A gonosz Hókuszpók ráront a törpök otthonára, Aprajafalvára és üldözőbe veszi lakóit. Ők egy 
véletlennek, egy varázslatnak és Ügyifogyi kékballábának köszönhetően csodálatos világukból 
egyenesen a miénkbe csöppennek, méghozzá a New York-i Central Park kellős közepébe. Három 
almányi magas, kis kék barátaink a Nagy Almában sincsenek biztonságban, meg kell találniuk a 
hazavezető utat, mielőtt Hókuszpók kezei közé kerülnek. 
(amerikai-belga) 

 

 
Hupikék törpikék 2. (2013)                                                                  DVD 3889     
Rend.: Raja Gosnell 
Szereplők: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Brendan Gleeson. Időtartam: 101 
perc 
 
Hókuszpók, ha lehet, elszántabban igyekszik elrontani a törpök örömét, mint valaha. Ezúttal 
gonosz kis lényeket varázsol magának, akik első ránézésre akár törpikéknek is tűnhetnek. A 
komiszkák nem tétlenkednek sokáig: elrabolják Törpillát, és Aprajavalfáról Párizsba hurcolják 
gazdájukhoz. Hókuszpók az ő segítségével akar hozzájutni a törpesszenciához, hogy aztán a világ 
urává váljon. Csakhogy a bátor törpök mentőexpedíciót szerveznek: Törpapa és kis csapata 
Winslow-ék támogatásával megostromolja a fény városát… hatalmas kalamajkát okoznak, de 
talán végül elérik a céljukat. (amerikai-belga) 

 

 
Huszadik század (1976)                                                                DVD 3209/1-2    
Rend.: Bernardo Bertolucci 
Szereplők: Robert De Niro, Gérard Depardieu, Donald Sutherland. Időtartam: 147 perc 

 
A film kerettörténete 1945-ben játszódik, s a fasiszták bukásával kezdődő leszámolások kapcsán 
visszapillantásokban tárul elénk a századelőn egyszerre, de különböző sorban született és együtt 
felnőtt parasztfiúnak, Olmónak és Alfredónak, az uraság unokájának bonyolultan egymásba 
fonódó életpályája. 1918-ban, a háborúból hazatérvén, majd jövendőbelijeikkel együtt újra 
szentesítik barátságukat, Alfredo azonban cserben hagyja az ártatlanul gyerekgyilkossággal 
gyanúsított Olmót. Barátságuk megromlik, akárcsak Alfredo házassága, aki hagyja szabadon 
garázdálkodni a szadista fasiszta intézőt, Attilát; ez utóbbival csak Olmo mer szembeszállni, de 
miután fellázítja ellene a parasztokat, menekülni kényszerül.  (francia-olasz-NSZK) 



 

 
I.e. 10 000 (2008)                                                                                   DVD 1427   
Rend.:Roland Emmerich 
Szereplők: Steven Strait, Nathanael Baring, Camilla Belle. Időtartam: 104 perc 
 
A szemkápráztató látványeffektusokkal teli történet a világ első hőséről szól, aki veszélyekkel teli 
kalandra indul, hogy megmentse elrabolt kedvesét és beteljesítse megjövendölt sorsát. Útja során 
szembekerül egy kardfogú tigrissel, történelem előtti lényekkel hadakozik, hadsereget toboroz és 
felfedez egy elveszett civilizációt, ahol lázadást szít, hogy megmentse szerelmét – így lesz a 
legendák korának első bajnokává. 
(amerikai-új-zélandi) 

 

 
I love you (1986)                                                                                   DVD 1668    
Rend.: Marco Ferreri 
Szereplők: Christopher Lambert, Eddy Mitchell, Jean Reno. Időtartam: 101 
perc 
 
Michel akár boldog is lehetne, hiszen körülrajongják a nők és jól menő utazási irodája van. Ő 
azonban csak akkor tud igazán örülni, amikor egy női arcot ábrázoló kulcstartó hullik a lába elé, 
mely füttyszóra azt feleli: „I love you”. Ezt először jópofának tartja. Azután az aprócska tárgy 
különös fontosságot nyer az életében: úgy érzi, más társra nincs is szüksége, kényezteti, féltékeny 
rá. Ráadásul kiderül, hogy más férfiaknak is van hasonló kulcstartójuk, és ők is hasonlóan éreznek 
iránta. Megharagszik kulcstartójára, amiért az más férfinak is felelt, dühében a falnak hajt 
motorjával. A baleset következtében kitörik a foga és soha többé nem tud fütyülni.   (francia-olasz) 

 

 
Ida (2013) – feliratos                                                                                                     DVD 4528      
Rend.: Pawel Pawlikowski 
Szereplők: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik. Időtartam: 
82 perc 
A ’60-as években egy lengyel kolostorban nevelkedik az árva novícius Ida. A fogadalomtétel előtt, az 
apácák tanácsára meglátogatja nénikéjét, egyetlen élő rokonát, akivel korábban soha nem találkozott. 
Wanda Gruz már túl van a fénykorán, de negyvenes alkoholista láncdohányosként is árad belőle a 
szexualitás, önpusztító életmódjához mindig talál alkalmi partnereket. Wanda néhány évvel korábban 
még nagyhatalmú ügyészként a rendszer ellenségeit küldte a halálba, de mostanra kegyvesztetté vált. 
Akkor találkozik unokahúgával, amikor mindketten válaszúthoz érkeznek: identitásuk és jövőjük 
meghatározásához szembe kell nézniük a múltjukkal. Ida most tudja meg, hogy zsidó, szüleit 
meggyilkolták a német megszállás alatt. Wanda adta be az apácákhoz, hogy neki ne kelljen naponta 
szembesülnie a családja tragédiájával. A két nő útra kel, hogy kiderítsék, hogyan haltak meg rokonaik és 
végre tisztábban lássák a saját helyüket a világban. (lengyel-dán-francia-angol) 

 

 
Az idegen (2017)                                                                                                       DVD 5483     
Rend.: Martin Campbell 
Szereplők: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung. Időtartam: 109 perc 
 
A londoni étteremtulajdonos Quan csendes, visszahúzódó életet él, ám egy napon az egész élete 
megváltozik. Múltja, melyet próbált elfeledni, hirtelen a jelenévé válik, miután egy 
bombamerényletben elveszti lányát. A rendőrség csak egyhelyben toporog a nyomozásban. A férfi 
életében csak egyetlen dolog maradt, bosszút állni mindenkin, akinek köze volt a 
terrorcselekményhez.  (angol-amerikai-kínai)   

 

 
Idegen név (2006)                                                                                  DVD 740   
Rend.: Mira Nair 
Szereplők: Irfan Khan, Kal Penn, Jagannath Guha. Időtartam: 117 perc  
 
Az ősi szokás szerint a szülők választották ki egymásnak Ashimát és Ashokét. A házasságkötés 
után a fiatal indiai pár az Egyesült Államokba, a hetvenes évek New Yorkjába költözik. Nem elég, 
hogy nem ismerik egymást, az új környezet, a nyugati civilizáció is idegen számukra. Két 
gyermekük születik. A fiút nem túl szerencsésen Gogolnak nevezik el az asszony kedvenc írója 
után. Felnőve a tinédzser Gogol megannyi problémával szembesül. Lázadó természete 
szembefordítja őt a hagyományokhoz ragaszkodó szüleivel. 
(indiai amerikai) 



 

 
Idegenek Velencében (1990)                                                              DVD 2317    
Rend.: Paul Schrader 
Szereplők: Christopher Walken; Rupert Everett, Natasha Richardson. 
Időtartam: 107 perc 
 
Az angol házaspár, Colin és Mary  Velencébe érkeznek, hogy egy utolsó kísérletet tegyenek 
zátonyra futott házasságuk megmentése érdekében. Miközben sétálnak, egy titokzatos 
fényképész folyamatosan fotózza őket. Egy kávézóban ismerkednek össze Roberttel, egy helybéli 
férfival, aki elmeséli nekik élete történetét. Másnap a sors ismét összehozza őket Roberttel, aki 
elviszi őket otthonába, ahol feleségével, Caroline-nel is megismerkedhetnek. A két pár szinte 
észrevétlenül különös játékba bonyolódik: elveszítik a kontrollt érzelmeik és testük felett és a 
vendéglátók szexuális életének részeivé válnak. (amerikai-angol-olasz) 

 

 
Idegölő (2006)                                                                                                              DVD 454 
Rend.: Fonyó Gergely 
Szereplők: Gesztesi Károly, Yannis Zouganelis, Natalia Dragoumi. Időtartam: 
97 perc 
 
A bérgyilkosokat nem nagyon szereti senki. És gondolunk-e néha arra, hogy a bérgyilkosoknak 
fogsoruk is van, sőt rossz foguk is, amely éppúgy megfájdulhat, mint bármely tisztességes 
emberé? Pontosan ez történik Keszeggel is, a közép-európai régió legprofibb bérgyilkosával: 
hideg, érzelemmentes, kíméletlen és rettenetesen fáj a foga. Mindez egy rutinmunka kellős 
közepén Rodoszon, ahol kénytelen felkeresni a térség legvacakabb fogorvosát, Jorgost, aminek 
beláthatatlan következményei lesznek. Ám gyökérkezelés közben rádöbben, hogy a fogorvos nem 
más, mint a megölendő célszemély.   (magyar-görög) 

 

 
Idő  (2006)                                                                                               DVD 673   
Rend.: Kim Ki-Duk 
Szereplők: Sung Hyun-Ah, Ha Jung-Woo. Időtartam: 95 perc 
 
Seh-hee  két év kapcsolat után úgy érzi, szerelme, Ji-woo már megszokta és megunta, 
kapcsolatukból kiveszett az újdonság minden varázsa. Ezért kétségbeesett lépésre szánja el 
magát: minden figyelmeztetés és hátrahagyott nyom nélkül otthagyja barátját, egy plasztikai 
klinikán új arcot operáltat magának, majd új személyiséget felvéve See-hee néven, a pár kedvenc 
kávézójának pincérnőjeként (újra) elcsábítja Ji-woo-t... Kérdés, hogy van-e köze az új arcot viselő 
embernek a régebbi, más arcot viselő ember egykori érzelméhez és az is, hogy a test és a lélek 
vajon külön-külön is szerethető?   (japán-dél-koreai) 

 

 
Az ifjú Viktória királynő (2008)                                                           DVD 2824 
Rend.: Jean-Marc Vallée 
Szereplők: Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany. Időtartam: 107 perc 
 
A brit uralkodóház legendás és felejthetetlen királynőjének, Viktóriának trónra kerülését különösen 
szövevényes hatalmi harcok övezték. A tapasztalatlan tizennyolc éves várományos háta mögött 
sorra szövődnek az összeesküvések, elsősorban alattomos tanácsadója, Sir Conroy irányításával. 
Viktória karakán jellemének köszönhetően nem hagyja, hogy feje felett összecsapjanak a 
hullámok. Sarkára áll és öntörvényűen nem enged a különböző álnok manipulációknak. 
Elhatározásában támaszra talál unokatestvére, Albert személyében, aki nem csak a királynő 
barátságát, hanem a szívét is elnyeri. (angol-amerikai) 

 

 
Ifjúság (2015)                                                                                                            DVD 5102    
Rend.: Paolo Sorrentino 
Szereplők: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz. Időtartam: 118 perc 
 
Egy Alpok-beli luxusszállodában pihen a már nyugdíjba vonult, világhírű zeneszerző és karmester, 
Fred és legjobb barátja, a filmrendező Mick. Fred kíváncsisággal szemléli a hotel többi vendégét, 
lánya problémáit, valamint a fiatal és ambiciózus írókat, akikkel Mick együtt dolgozik egy 
forgatókönyvön. Saját zenei karrierjét lezártnak tekinti, ám a legmagasabb szinten szeretnék, hogy 
még egyszer vezényeljen: magától II. Erzsébet brit királynőtől kap meghívót, hogy lépjen fel Philip 
herceg születésnapján. A meghívást rögtön elutasítja, de a királyi család állhatatosnak bizonyul. 
(olasz-francia-svájci-angol) 



 

 
Igazából szerelem (2003)                                                  DVD 703, DVD 4808 
Rend.: Richard Curtis 
Szereplők: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth. Időtartam: 129 perc 
 
A történet mozgatórugója a szerelem, legyen az első látásra, vagy éppen beteljesületlen, rangra, 
életkorra és családi állapotra való tekintet nélkül. Megérinti az agglegény miniszterelnököt, az anya 
nélkül maradt iskolásfiút, a korosodó, kiégett rocksztárt, és nem kerüli el a szerelmében csalódott, 
összetört szívű írót sem. Londoni életek és szerelmek találkoznak össze és bontakoznak ki 
Szenteste, romantikus, fergeteges és keserédes következményekkel mindenki számára aki elég 
szerencsés (vagy szerencsétlen) ahhoz, hogy szerelem bűvöletébe essen.  (angol-amerikai) 

 

 
Az igazság fogságában (2005)                                                           DVD 3198   
Rend.: Atom Egoyan 
Szereplők: Kevin Bacon, Colin Firth, Alison Lohman. Időtartam: 103 perc 
 
Az ötvenes évek Amerikájában a televíziózás a hőskorát éli, Lanny Morris és Vince Collins pedig 
ennek a korszaknak legünnepeltebb hősei közé tartozik. Az amerikai lazaságot megjelenítő Lanny 
és az angol eleganciát képviselő Vince elképesztően sikeres komikusduót alkotnak, utolérhetetlen 
szakértői annak, hogyan nevettessék meg, vagy ha kell, hogyan fakasszák könnyekre sokmilliós 
közönségüket jótékonysági gáláikon. A műsorvezetés ászai karrierjük csúcsán azonban hírtelen 
eltűnnek a képernyőkről örökre. 15 évvel később Morris és Collins váratlan telefonhívást kap egy 
újságírónőtől, aki szeretné megírni pályafutásuk történetét, mely az eltűnésük okairól is 
beszámolna. (kanadai-angol) 

 

 
Az igazság nyomában (2009)                                                             DVD 3449    
Rend.: Danis Tanovic 
Szereplők: Colin Farrell, Paz Vega, Jamie Sives. Időtartam: 96 perc 
 
Mark és David fotóriporterként dolgoznak a világ háborús gócpontjai közt utazgatva. 1988 
tavaszán a kurd hegyekben várják az ellenséges offenzívát. Davidnek elege van a háborúból, 
haza akar utazni Dublinba, hogy várandós feleségével lehessen. Otthagyja Markot, aki azt ígéri 
pár nap múlva követi őt. Mark sérülten ér haza, ám David-ről semmi hír sincs. Személyisége 
nagyot változik lábadozása alatt, sebesülése körülményeiről viszont nem beszél senkinek. 
Barátnője Elena pszichológus nagyapja segítségét kéri, hogy megfejtsék mi történhetett Markkal a 
miután David egyedül hagyta a háborús övezetben. 
(ír-spanyol-belga-francia) 

 

 
Az ígéret (2005)                                                                             DVD 3045/1-2    
Rend.: Kaige Chen 
Szereplők: Hiroyuki Sanada, Jan-dong Gun, Cecilia Cheung. Időtartam: 128 perc 

 
Egy kislány a szépségért és a gazdagságért cserébe ígéretet tesz egy varázslónőnek. Ezt az átkot 
csak a lehetetlen törheti meg: ha tavasszal esik a hó, és a halottak újra élővé válnak. Felnőve, 
gyönyörű hercegnőként már megbánja ígéretét, hiszen akibe csak beleszeret, tragikus sorsra jut. 
Most újra szerelmes lesz egy aranymaszkos férfiba, aki megmentette az életét. Mindeközben 
Kunlun, a nagyvezér szolgája családja emlékeit keresi. Kettejük sorsa egybefonódik, amikor a 
hercegnő úgy hiszi, a nagyvezér a hős megmentője, és belerángatja az átokba. Mi lesz a sorsa a 
három szereplőnek? Sorsuk megpecsételődött, vagy rendelkeznek még szabad akarattal? (kínai-
japán-dél-koreai) 

 

 
Az ígéret szép szó (2007)                                                                    DVD 1712    
Rend.: Emir Kusturica 
Szereplők: Uros Milovanovic, Marija Petronijevic, Aleksandar Bercek. 
Időtartam: 128 perc 
 
Szerbiában, egy négyfős faluban él Tsane, a 12 éves kamasz fiú a nagyapjával. A faluban lakik 
még a tanítónő, Bosa is, akinek leghőbb vágya, hogy férjhez menjen Tsane nagyapjához. Ám a 
nagyapa inkább a haldoklást választja, de mindenképpen gondoskodni szeretne Tsane jövőjéről. 
Ezért megígérteti a fiúval, hogy az bemegy a városba, elviszi egyetlen tehenüket, és a kapott 
pénzből vesz egy szentképet és szerez magának feleséget. Tsane alig ér a városba, máris egyik 
kalandból a másikba zuhan. Sikerül kivívnia a helyi maffiafőnök haragját, de a szerelem is 
gyomron találja. (szerb-francia) 



 

 
Il divo. A megfoghatatlan (2008)                                                       DVD 2929    
Rend.: Paolo Sorrentino 
Szereplők: Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti. Időtartam: 113 perc 
 
Giulio Andreottit a háború után hétszer választottak miniszterelnöknek Olaszországban. A mindig 
nyugodt, ravasz és kifürkészhetelen Andreotti neve négy évtizede az erő szinonímája 
Olaszországban. Vonzereje kétarcú személyiségében gyökerezik. Pszichológiailag annyira 
összetett figura, hogy az évek múlásával mindenki kíváncsivá válik rá. Választási csatározások, 
terrorista támadások, rágalmazó vádak: mind-mind leperegnek róla. Mindig és minden időben 
érinthetetlen és feddhetetlen. Úgy tűnik, Andreotti mindenen felül áll. Egy dologban lehetünk csak 
biztosak: Andreotti fényét, az emberét, aki jobban ismeri a világ kerekének forgását és dolgainak 
alakulását, mint bármelyikünk, nehéz elhomályosítani. (olasz-francia) 

 

 
Inferno (2016)                                                                                                            DVD 5148     
Rend.: Ron Howard 
Szereplők: Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan. Időtartam: 117 perc 
 
Langdon professzor, a Harvard veszélyes kalandoktól sem visszariadó szimbólumkutatója egy 
firenzei kórházban tér magához. Nem tudja, hogyan került oda, ahogy azt sem, miképp szerzett 
lőtt sebet. Az viszont egyértelmű, hogy most is egyszerre kénytelen menekülni és nyomozni. A 
kórházban megismert Sienna Brooks segítségével próbálja visszanyerni emlékezetét, miközben 
Európát átszelve igyekeznek megakadályozni, hogy egy vírus kiirtsa a Föld népességének felét. 
(amerikai-japán-török-magyar) 

 

 

 
Inland Empire (2006)                                                                              DVD 960   
Rend.: David Lynch 
Szereplők: Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux. Időtartam: 173 perc 
 
Nikki Grace egykor Hollywood fényes csillaga volt, mára nem több lecsúszott sztárnál. Most mégis 
megcsillan számára a remény, hogy pályafutása újra felfelé ívelhet. Megkapta az áhított 
filmszerepet, melytől sorsa jobbra fordulását reméli. De lehet, hogy lázálom mindez? Az még 
hagyján, hogy egy régi lengyel film újrafeldolgozásáról van szó, a gond az, hogy elátkozott 
produkcióként emlegetik. Miután a két főszerepet játszó színészt meggyilkolták, soha nem 
mutatták be. Úgy tűnik, az átok ma is hat: Nikki úgy érzi, az élete mind jobban hasonlít a filmbéli 
szerepére, a két világ egymásba csúszik.  (angol-francia) 

 

 
Irina Palm (2007)                                                                                 DVD 1457   
Rend.: Sam Garbarski 
Szereplők: Marianne Faithfull, Gryllus Dorka, Kevin Bishop. Időtartam: 100 perc 

 
Maggie unokájának mihamarabb életmentő műtétre van szüksége, viszont a családnak nincs elég 
pénze ahhoz, hogy Ausztráliába utazzanak vele, ahol az operációt el tudják végezni. Az asszony 
mindent elkövet, hogy beteg unokáján segíteni tudjon, de banki kölcsönt nem kap, és az ő korában 
már rendes munkahelyet se. Elkeseredetten rója London utcáit, amikor az egyik kirakatban 
észrevesz egy kiírást: hoszteszt keresnek. Amikor a szexbár tulajdonosa felvilágosítja Maggie-t, 
hogy nem takarításról és teafőzésről lenne szó, hanem férfiak kézzel történő kielégítéséről, a 
konzervatív életet élő, tisztességes asszony elrémül. Ám kilátástalan munkakeresése és az idő 
sürgetése arra kényszeríti, hogy elvállalja a munkát.   (belga-luxemburgi-angol-német-francia) 

 

 
Ismeretlen férfi (2011)                                                                         DVD 3338   
Rend.: Jaume Collet-Serra  
Szereplők: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones. Időtartam: 109 perc 
 
Dr. Martin Harrist autóbaleset ér Berlinben. Amikor magához tér, felesége nem ismeri fel, egy 
másik férfi pedig azt állítja, hogy ő dr. Harris. A rendőrség nem hisz a minden irat nélkül maradt 
férfinak, titokzatos bérgyilkosok vadásznak rá, ő azonban egy csinos bevándorló segítségével 
hozzálát, hogy akár saját épelméjűségét és önmagát is megkérdőjelezve kinyomozza, hogy mi 
történt, és ki is ő valójában. Az igazság azonban meghökkentőbb, mint hitte volna, kiderítéséhez 
pedig nem várt kalandokon és megpróbáltatásokon kell keresztülmennie. 
(amerikai-angol-német-francia) 



 

 
Isten fegyvere (1976) – feliratos                                                           DVD 3083   
Rend.: Gianfranco Parolini 
Szereplők: Lee Van Cleef, Jack Palance, Richard Boone. Időtartam: 94 perc 
 
Banditák tartják rettegésben a kisváros lakóit, John atyát, a helyi vezetőt pedig meggyilkolják. A 
bosszú azonban nem marad el: a valamikor nagy fegyverforgató hírében álló John atya testvére 
feltűnik a városban. És a pokol elszabadul. 
(izraeli-olasz) 

 

 
Isten városa (2002)                                                                           DVD 3477    
Rend.: Katia Lund 
Szereplők: Seu Jorge, Alexandre Rodrigues, Jonathan Haagensen. Időtartam: 125 perc 

 
Az Isten városa egy hatvanas években a szegényeknek épült lakótelep, amely a nyolcvanas évek 
elejére Rio de Janeiro egyik legveszélyesebb városrészévé vált. Két különböző utat bejáró fiú útját 
követhetjük nyomon 15 éven át, a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek elejéig. Az egyikből 
fotós lesz, a másikból drogdíler. Buscape, - a szerencsésebbik fiú, egy szegény fekete srác, aki túl 
törékeny és félős ahhoz, hogy bűnöző legyen, ugyanakkor túl okos ahhoz, hogy megelégedjen 
valamilyen alulfizetett munkával. Olyan erőszakos környezetben nő fel, ahol nem sok esélye van. 
A fiú azonban rájön, hogy más szemmel, egy művész szemével láthatja a valóságot: profi fotós 
lesz belőle. Számára ez jelenti az egyetlen kiutat a nyomorból. (brazil-francia)  

 

 
Jackie (2016)                                                                                                             DVD 5352    
Rend.: Pablo Larraín 
Szereplők: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig. Időtartam: 100 
perc 
A First Ladyt, Jacqueline Bouvier Kennedyt a világ egyszerűen csak Jackie-ként ismerte meg. Az 
amerikai történelem egyik legfiatalabb elnökfelesége volt, mindössze harmincegy éves, amikor Kennedyt 
beiktatták. Az egész ország rajongott érte, nagy szerepe volt abban, hogy JFK elnöksége alatt 
gyökeresen megváltozott az amerikai közvélemény viszonya a Fehér Házhoz és az elnöki párhoz. A 
fiatal, vonzó és intelligens nő felfoghatatlan nyomás alá került 1963 novemberében: dallasi 
látogatásukkor lelőtték közvetlenül mellette ülő férjét az őket szállító autóban. A férfi elvesztését 
követően Jackie-nek felül kellett emelkednie a személyes gyászán, méltósággal és állhatatosan vitte 
tovább JFK szellemi örökségét és mutatott példát az egész világnak.  A Jackie a címszereplő szemén 
keresztül mutatja be a tragédiát követő néhány nap eseményeit. (chilei-francia-amerikai) 

 

 
A jade skorpió átka (2001)                                                                                 DVD 5425    
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Woody Allen, Helen Hunt, Charlize Theron. Időtartam: 98 perc 
 
CW Briggs biztosítási nyomozó - szakmájának legnagyobb neve - , minden biztosítási csalást 
hihetetlen profizmussal leplez le. Egy nap váratlanul új főnök érkezik a céghez, egy fiatal, modern, 
szőke hajú, nagymellű nő személyében. Mivel az újdonsült góré és CW ki nem állhatják egymást, 
egy céges bulin a vicc kedvéért a nagyfőnök kettejüket küldi a színpadra: egy mágus hipnotizálja 
mindkettőjüket, s ettől a naptól kezdve minden a feje tetejére áll. CW nappal egy ékszerrablás-
sorozatot próbál felgöngyölíteni, anélkül, hogy emlékezne arra: éjszakánként egy hipnotikus szó 
hatására ő követi el a bűntényeket...  De a hipnotizálásnak más mellékhatása is van: CW és 
főnöke sajnálatos módon időnként, egy bizonyos jelszó hatására halálosan egymásba szeretnek - 
természetesen ők erről ébren mit sem tudnak. (német-amerikai) 

 

 
Jane Austen magánélete (2006)                                                        DVD 2508 
Rend.: Julian Jarrold 
Szereplők: Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters. Időtartam: 116 perc 

 
Az angol társadalomban 1795-ben szerelemből házasodni ostobaságnak számított. Mr. és Mrs. 
Austen jó partit terveztek legkisebb lányuknak, csakhogy Jane Austen  makacs volt, független 
szellemű. Lényét nem a büszkeség és a balítélet vezérelte, hanem az értelem és az érzelem. 
Húszévesen találkozott a tehetséges, kezdő ügyvéddel, Tom Lefroy-jal  akivel egymásba 
szerettek. Szerelmük szikrázó, valódi és romantikus volt. A kérdés így hangzott: túléli-e az intrikát 
és a nehézségeket? 
(angol-amerikai-ír) 



 

 
Jane Eyre (2010)                                                                                  DVD 4237    
Rend.: Cary Joji Fukunaga 
Szereplők: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell. Időtartam: 120 
perc 

 
Az árván maradt Jane Eyre nevelőnőként helyezkedik el Thornfield Hall-ban, ahol titkos szerelem 
virágzik közte és határozott, ám olykor szeszélyes modorú munkaadója, Mr. Rochester között. A 
férfi gyakori levertsége és a kastély éjszakai csendjét megtörő hátborzongató események mögött 
sötét titok lappang, melyről a férfi minden igyekezete ellenére végül Jane is tudomást szerez. 
(angol-amerikai) 

 

 

 
Jeanne d’Arc. Az orléans-i szűz (1999)                                              DVD 2191   
Rend.:  Luc Besson 
Szereplők: Milla Jovovich, John Malkovich, Faye Dunaway. Időtartam: 151 perc  
 
A XV. századi Franciaországban a káosz az úr: a legnagyobb várakat és városokat elfoglalták az 
angolok, az országnak nincs királya. Franciaországon már csak a csoda segíthet – és a csoda el 
is jön: Jeanne-nak hívják, 16 éves, gyönyörű és víziók vezetik. A semmiből bukkan elő, és 
pillanatok alatt megfordítja a világtörténelmet. Csatákat és háborút nyer, végül pedig visszafoglalja 
az angoloktól Orléans-t. Rövid hajjal, páncélban, lóháton harcol – a harcedzett lovagok 
egyenrangú társa a kegyetlen és véres férfivilágban. De sikerei csak a katonák körében teszik 
népszerűvé: Jeanne téved, ha azt hiszi, látomásai mindig, minden ellenfelével szemben jó 
tanácsot adnak neki. 
(francia-amerikai) 

 

 
Jenki Zulu (1993)                                                                                                      DVD 1972    
Rend.: Gray Hofmeyr 
Szereplők: Leon Schuster, John Mathsikiza, Wilson Dunster. Időtartam: 99 
perc 
 
Két fiú, a fehér Rhino és a fekete Zulu Dél-Afrikában gyermekkorukban a legjobb barátok voltak, 
de egy lány miatt ellenségekké váltak. Huszonöt év múlva egyikükből körözött autó-tolvaj, 
másikukból csődbement farmer és kizsebelt férj lett. Hamarosan együtt is bajba kerülnek és 
menekülniük kell. Sajnos épp ellenségük kocsiját lopják el és a kesztyűtartóban viszik magukkal 
annak százezreket érő nyertes sorsjegyét. Ezek után hol találnának jobb búvóhelyet, mint a 
fajüldöző fanatikusok szabadcsapatának nagygyűlésén? A fekete fehérnek, a fehér feketének 
álcázza magát. (dél-afrikai-amerikai) 

 

 
A jogász (2013)                                                                                    DVD 3985    
Rend.: Ridley Scott 
Sezreplők: Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz. Időtartam: 
112 perc 
 
A rosszfiúkat képviselő agyafúrt ügyvédnek pénzre van szüksége, és életében először átlép egy 
határt… veszélyes drogügyletbe bonyolódik. Hamarosan rá kell jönnie, hogy aki mindent kockára 
tesz, az mindent könnyen el is veszíthet. (amerikai-angol) 
 

 

 

 
Johanna nőpápa (2006)                                                                      DVD 3103 
Rend.: Sönke Wortmann 
Szereplők: Johanna Wokalek, David Wenham, Iain Glen. Időtartam: 135 perc    
 
814-ben járunk; egy olyan korban, ahol a nőknek csak egy sorsuk lehetett: dolgozni, sok-sok 
gyereket szülni és fiatalon meghalni. De Johannának mást diktál a hite. Megismerkedik Gerold 
gróffal, a város püspökének kegyeltjével. A háború elválasztja őket egymástól, s Johanna érzi, 
hogy hite új feladat elé állítja őt. Férfinak öltözve Johannes testvérként beáll a fuldai bencés 
rendbe, ám inkognitója hamarosan veszélybe kerül, ezért kénytelen Rómába menekülni. Miközben 
egyre magasabbra jut az egyházi hierarchiában, szembesül a kérdéssel, hogy kinek adja a szívét: 
istennek vagy annak a férfinak, akit még mindig szeret. A döntés azonban kikerül a kezéből, mikor 
I. Segius pápa meghal, és őt nevezik ki utódjának. (német-angol-olasz-spanyol  ) 



 

 
Johnny English (2003)                                                                           DVD 704    
Rend.: Peter Howit 
Szereplők: Rowan Atkinson, John Malkovich, Natalie Imbruglia. Időtartam: 135 
perc 
 
Nem ismer félelmet. Nem ismer veszélyt. Nem ismer… semmit. Amikor őfelsége koronaékszereit 
ellopják, a fontoskodva döngicsélő Johnny English szó szerint az egyetlen titkosügynök az 
országban, aki megoldhatja az esetet! Elsőszámú gyanúsítottjai a sötét üzletember és egy 
bámulatosan gyönyörű nő, aki rejtélyes és buzgó érdeklődést mutat Johnnie szigorúan bizalmas 
információi irányában… Vajon képes-e hősünk átvészelni a napot anélkül, hogy csorbát ejtene a 
nemzet becsületén, vagy oltári dögös Aston Martin kémautóján? 
(angol-francia) 

 

 
Johnny English újra lecsap (2018)                                                                  DVD 5761    
Rend.: David Kerr 
Szereplők: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko. Időtartam: 85 perc 
 
Amikor egy kibertámadás leleplezi az összes aktív angol beépített ügynököt, az ország utolsó 
reményét újra szolgálatba hívják. A véletlenül szupermenő titkos ügynök, Johnny English élete 
eddigi legnehezebb feladatát kapja: ugorjon fejest az akcióba, és találja meg a ravasz hackert. 
Hősünknek minden képességét latba kell vetnie – és nincs neki túl sok –, hogy a múlt analóg 
módszereivel szembeszálljon a jövő digitális technológiájával. Vagy legújabb megbízása lesz a 
titkosszolgálat utolsó küldetése. (amerikai-angol-francia) 

 

 

 
Johnny English újratöltve (2011)                                                       DVD 3529    
Rend.: Oliver Parker 
Szereplők: Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West. Időtartam: 98 
perc 
 
A duplanullás titkosügynök Johnny English visszatér, hogy helyenként letolt gatyával, de mindig 
felhúzott fegyverrel szálljon szembe a veszélyekkel. Őfelsége szolgálatában English 
kettősügynökök és gyilkos takarítónők hadán átverekedve próbálja lefülelni azt a nemzetközi 
bűnbandát, amely a kínai miniszterelnök életére tör. A kérdés már csak az, hogy ki okozza majd a 
nagyobb katasztrófát: a bűnöző vagy a bűnüldöző? 
(amerikai-francia-japán-angol) 

 

 
Julie kisasszony (2014)                                                                                         DVD 4442    
Rend.: Liv Ullmann  
Szereplők: Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton. Időtartam: 125 
perc 
 
A gazdag gróf gyönyörű lánya kikezd apja inasával, Jeannal, aki mellesleg a szakácsné jegyese. A 
társadalmi és vallási szabályok tiltják, hogy gazda és szolgálója között bármiféle viszony 
létrejöhessen, így szükségszerűen el kell válniuk egymástól. (norvég-angol) 

 

 

 
Julius Caesar 1-2. (2002)                                                 DVD 3104, DVD 3119    
Rend.: Uli Edel 
Szereplők: Jeremy Sisto, Christopher Walken, Richard Harris. Időtartam: 89 + 
89 perc 
 
Rettegett hadvezér, képzett szónok, okos politikus, a világ valaha élt legnagyobb vezetője, a római 
birodalom uralkodója. Ő Julius Ceasar. Hatalomra jutásának igaz története, tele volt áldozatokkal, 
gyilkosságokkal epikus csatákkal és árulással. A gyönyörű Kleopátrával az egyik karján és kivont 
karddal a másikban Ceasar hatalmas területeket hajtott uralma alá. Történelmet írt, miközben 
emberek milliói tisztelték és istenítették. A sors iróniája, hogy legh?ségesebb szövetségesének – 
Brutusnak – a keze által halt meg. (amerikai-német-olasz-holland) 



 

 
Juno (2007)                                                                                                                  DVD 2332  
Rend.: Jason Reitman 
Szereplők: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner. Időtartam: 93 perc 
 
Juno az átlagos középnyugati gimnazisták életét éli, míg – kíváncsiságból vagy unalomból – el 
nem határozza, hogy lefekszik barátjával és iskolatársával, Paulie Bleeker-rel. Ennek a kis 
„tréfának” az eredménye, hogy Juno teherbe esik. A lány legjobb barátnőjével elhatározza, hogy 
nevelőszülőket keresnek a születendő gyereknek, és Mark  és Vanessa személyében meg is 
találják a megfelelő embereket. Ahogy a szülés időpontja közeledik, Juno egyre inkább anyának 
érzi magát, pedig még mindig ugyanaz a tini – csak talán egy kicsit több problémával. 
(amerikai-kanadai) 

 

 
Kamu feleség (2000)                                                                            DVD 1154    
Rend.: Khaled Al-Haggar 
Szereplők: Said Taghmaoui, Juliette Lewis, Rupert Graves. Időtartam: 92 perc 
 
Ali egy fiatal egyiptomi forgatókönyvíró, aki imádja a londoni diákévei alatt megismert  
szabadságot, a zenét, a nyugati élet forgatagát, sokszínűségét, ám egy napon szembesülnie kell 
azzal a ténnyel, hogy ezekről és jövőbeli írói ambícióiról is le kell mondania diákvízuma lejártával. 
Egyetlen lehetséges megoldás létezhet csak, ha rövid időn belül összeházasodik egy brit 
állampolgárral. A fehér esküvő azonban kissé nehezen jön össze, ugyanis míg Ali 
kétségbeesetten kutat megmentő jövendőbelije után, a világ legfurcsább és legexcentrikusabb 
szobatársaival hozza össze a sors. Ali ideje egyre jobban fogy, a kavarodás pedig mind nagyobbá 
válik a legmerészebb írói fantáziáját is felülmúló fordulatok azonban még váratnak magukra.    
(francia-angol) 

 

 
Káosz (1985)                                                                                       DVD 4106    
Rend.:  Akira Kurosawa 
Szereplők: Tatsuda Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu. Időtartam: 157 perc 
 
Hidetora fejedelem átadja birodalmának irányítását legidősebb fiának, Tarónak. Saburu, a 
legkisebb fiú nem helyesli apja döntését, mert mindkét bátyját túlságosan hatalomszeretőnek 
ismeri, s emiatt egyiküket sem érzi alkalmasnak egy egységes állam vezetésére. Az atya ezért 
Saburu ellen fordul, de hamarosan kénytelen lesz belátni, hogy lázadó fiának volt igaza… A 
filmben Akira Kurosawa, Shakespeare Lear király című művét meséli el, a történetet a XVI. 
századi Japánba helyezve át. Szándéka szerint létfontosságú kérdésekre kíván bennünket 
figyelmeztetni. (japán-francia) 

 

  
A karácsony mentőakció (2017)                                                                       DVD 5909    
Rebd.: Alain Chabat 
Szereplők: Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai. Időtartam: 97 perc 
 
Közeleg a karácsony, ideje hát, hogy a Mikulás és segítői munkába álljanak. A nagyszakállú és 
manói gőzerővel dolgoznak azon, hogy minden ajándék időben ott legyen a fa alatt, ám a nagy 
munkában váratlan dolog történik, az összes kis manó, kiknek feladata az ajándékok 
összekészítése, lebetegszik. A mielőbbi gyógyulásukhoz közel 92 000 darab C-vitaminra van 
szükség, így a Mikulás kénytelen felkerekedni és szánjával a város felé venni az irányt, hogy 
mihamarabb beszerezze a vitaminokat. Miután kényszerleszállást kell végrehajtania Párizs 
forgalmas belvárosában, egy család siet a segítségére, hogy együtt sikerre vigyék a nagyszakállú 
küldetését és megmentsék a szeretet ünnepét. (francia-belga) 

 

 
Karamell (2008)                                                                                                        DVD 2065   
Rend.: Nadine Labaki 
Szereplők: Nadine Labaki, Yasmine Al Masri, Adel Karam. Időtartam: 92 perc 
 
Öt nő és egy szépségszalon. Szerelmek, vonzódások és csalódások, melyek megélése barátnők 
és humor nélkül nehezen menne. Layale, a gyönyörű fodrászlány egy házasember szeretője.  
Nisrine az esküvőjére készül, és legfőbb gondja az, hogyan tudná konzervatív vőlegénye előtt 
eltitkolni, hogy nem ő az első férfi az életében. Rima a saját neméhez vonzódik, és szerelmes lesz 
az egyik vendégükbe. A szalonba naponta bejár Jamale, a lányok középkorú barátnője, aki 
egyedül neveli gyerekeit.  Női sorsok egy olyan társadalomban, ahol a keresztény és muzulmán 
gyökerek egyformán erősek. A szépségszalon Bejrútban van, ahol a konzervatív hagyományok a 
mai napig befolyásolják a nők életét.  (francia-libanoni) 



 

 
Kasszandra álma (2007)                                                                      DVD 2299     
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Ewan McGregor, Colin Farrell, Tom Wilkinson. Időtartam: 104 perc 
 
A mai Londonban játszódó film egy testvérpár magával ragadó és váratlan fordulatokban 
bővelkedő története. A két fivér kétségbeesetten szeretne változtatni zűrös életén. Az egyikük 
megrögzött szerencsejátékosként úszik az adósságban, a másik pedig első látásra beleszeret egy 
gyönyörű, de eléggé szabados életvitelű kezdő színésznőbe. A szereplők egyre bajosabb 
helyzetbe bonyolódnak, egyre súlyosabb és szerencsétlenebb eredménnyel. Váratlanul 
megérkezik Amerikából rég nem látott nagybátyjuk, aki hajlandó mindent rendbe tenni, de nagy 
árat szab érte. 
(amerikai-angol) 

 

 
A katedrális (2010)                                                                         DVD 3498/1-4  
Rend.: Sergio Mimica-Gezzan 
Szereplők: Ian McShane, Rufus Sewell, Matthew MacFadyen. Időtartam: 360 perc 

 
A XII. századi történet a háború és trónviszály függönyén keresztül ábrázolja a kor egyházi és politikai 
hatalmi harcait, melyek embereket és dinasztiákat tesznek tönkre. A történet a kitalált középkori falu, 
Kingsbridge katedrálisának ötven évig tartó építését és a település jelentős kereskedelmi központtá 
alakulását meséli el, szerelemmel, szenvedéssel, árulással, királyi és parasztsorból származó családok 
sorsainak követésével színezve. A fiatal János önkéntelenül is belekeveredik I. Henrik örökösének, 
Vilmosnak az ellenségei által megrendezett hajótörésébe, s mivel az összeesküvés részleteiről és 
szereplőiről meglehetősen sokat tud, a lázadók egy megrendezett perben akasztás általi halálra ítélik. 
Fiatal várandós felesége, Ilona kétségbeesésében az ítélet végrehajtásakor megátkozza ártatlan férjének 
gyilkosait. Miközben Ilona fia, Jankó felnő, az események is felgyorsulnak. (német-kanadai) 

 

 
A katona (2010)                                                                                   DVD 3249    
Rend.: Ding Sheng 
Szereplők: Jackie Chan, Leehom Wang, Steve Yoo. Időtartam: 92 perc 
 
Kína történelmének egyik legsötétebb időszakában kegyetlen hadurak vívtak harcot hatalmuk 
megszilárdítása végett. Milliók vesztek el, a túlélőknek pedig csupán két választás jutott: ők is 
gyilkosokká válnak, vagy őket gyilkolják meg. A két harcban álló állam Liang és Wei hatalmas 
ütközete napfelkeltétől napnyugtáig tartott. A harc végeztével csak két ember maradt a talpán – 
egy liangi gyalogos és a Wei-dinasztia tábornoka. A gyalogos sok csatával a háta mögött 
furfangosan, halottnak tettetve magát élte túl az ütközetet, majd a vérfürdő végeztével elfogja az 
ellenséges sereg sérült tábornokát, abban bízva, hogy átadva foglyát Liang tartomány hadurának, 
jutalomban részesülve leszerelik és hazatérhet békés életéhez.  (kínai-hongkongi) 

 

 
Kecskebűvölők (2009)                                                                                           DVD 2967   
Rend.: Grant Heslov 
Szereplők: George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor. Időtartam: 94 perc 
 
Bob Wilton riporter épp a nagy sztorit keresi, mikor találkozik Lyn Cassadyvel, aki az USA egyik 
különleges kísérleti alakulata, az Új Föld Hadsereg katonája. A paranormális osztag tagjai képesek 
az ellenség gondolataiban olvasni, falakon áthatolni, sőt, a szimpla tekintetükkel kecskét ölni. 
Cassady küldetése, hogy felkutassa a program eltűnt szülőatyját, Bill Djangót. Bobot kíváncsivá 
tették az első hallásra a valóságtól igencsak elrugaszkodó történetek, ezért úgy dönt, ő is részt 
vesz a keresésben. A nyomok a látnok Hooper vezette titkos katonai táborba vezetnek, ahol a 
riporter hamarosan a Django-féle Új Föld Hadsereg és Hooper bizarr összetűzésének kellős 
közepén találja magát.   (amerikai-angol) 

 

 
A kedvenc (2018)                                                                                                      DVD 5767   
Rend.: Jorgosz Lantimosz 
Szereplők: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz. Időtartam: 115 perc 
 
A XVIII. század elején járunk. Anglia háborúban áll Franciaországgal. Ennek ellenére – vagy pont 
emiatt – rendkívüli népszerűségnek örvend a kacsafuttatás és az ananászfogyasztás. A gyenge 
egészségű és idegrendszerű Anna királynő ül a trónon, nevében közeli barátja, Lady Sarah 
Marlborough kormányozza az országot, s közben ápolja is a betegeskedő uralkodót. Mikor egy 
bájos és talpraesett új szolgáló, Abigail érkezik az udvarba, Lady Sarah rögtön a szárnyai alá veszi 
a lányt, akinek leghőbb vágya, hogy visszatérhessen arisztokrata életéhez. Miközben a politika és 
a háború egyre inkább lefoglalja Sarah-t, Abigail szép lassan behálózza Annát. A királynő körül 
legyeskedő két nő között kegyetlen rivalizálás kezdődik, ami nem kímél se embert, se nyulat. 
(amerikai-angol-ír) 



 

 
Kegyetlen báj (2007)                                                                           DVD 2392   
Rend.: Tom Kalin 
Szereplők: Julianne Moore, Stephen Dillane, Eddie Redmayne. Időtartam: 94 
perc 
 
Barbara Daly a társadalmilag felette álló Brooks Baeklandhez megy feleségül, hogy a férfin 
keresztül pénzhez és befolyáshoz jusson. Bár gyönyörű és karizmatikus, Barbara mégsem illik 
előkelő férjéhez. Első s egyben egyetlen gyermekük, Tony születése azonban ahelyett, hogy 
rendezné kapcsolatukat, még inkább megingatja az eleve ingatag lábakon álló házasság törékeny 
egyensúlyát. Ahogy Tony növekszik, úgy válik akaratlanul is eszközzé szülei pszichológiai és 
szexuális játékaiban. A tragédia elkerülhetetlen, s a sokkoló tabuk is felszínre kerülnek. 
(spanyol-amerikai-francia) 

 

 
A kék madár (1976)                                                                                                 DVD 4555     
Rend.: George Cukor 
Szereplők: Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Ava Gardner. Időtartam: 94 perc 
(Családi filmtár) 
 
A történet főhőse egy favágó két gyermeke, akik nagy szegénységben élnek. Karácsony 
éjszakáján megjelenik álmukban egy tündér, aki arra biztatja őket, hogy keressék meg a 
Boldogság Kék Madarát. A kisfiú és a kislány útra kel, és számtalan kalandjuk során még 
barátokra is lelnek. Hosszú utazásuk során találkoznak rég nem látott nagyszüleikkel is, és 
megtapasztalják az igazi boldogságot. 

 

 

 
A kelletlen útitárs (2014)                                                                                      DVD 4663   
Rend.: Tommy Lee Jones 
Szereplők: Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Meryl Streep. Időtartam: 119 
perc  
 
Egy öntörvényű telepes asszony, Mary Bee vágja le a meglehetősen szorult helyzetben lévő 
George Briggst  a kötélről, cserében pedig azt kéri tőle, hogy kísérjen el három mentálisan instabil 
nőt Nebraskából Iowába. A hosszú és veszélyes út során banditák és indiánok keresztezik útjukat. 
Csak egymásra számíthatnak, ha túl akarják élni az utazást. (amerikai-francia) 

 

 

 

 
Keresés (2018)                                                                                                          DVD 5690    
Rend.: Aneesh Chaganty 
Szereplők: John Cho, Debra Messing, Colin Woodell. Időtartam: 98 perc 
 
Eltűnik David 16 éves lánya. A rendőrség nyomozást indít, de nem érnek el eredeményt. A 
kétségbeesett apa úgy érzi, a saját kezébe kell vennie az irányítást. Egy számára ismeretlen 
terepen kezd el kutatni – ott, ahol senki más: az interneten. Feltöri a lány laptopját, hogy a benne 
levő adatok alapján a nyomára akadjon, mielőtt örökre elveszíti. 
(orosz-amerikai) 

 

 

 
Keselyűk karmaiban (1964)                                                                 DVD 1124 
Rend.: Alfred Vohrer 
Szereplők: Pierre Brice, Stewart Granger, Elke Sommer. Időtartam: 87 perc 
(Karl May sorozat; 7.) 
 
Míg Winnetou fehér barátjával, Medveölővel vadászik, a férfi farmját felgyújtják, feleségét és lányát 
pedig megölik. Ugyan minden jel arra utal,  hogy indiánok voltak a támadók. Winnetou mégis 
kételkedik, mert jól ismeri a gyilkossággal vádolt indián törzs békés szándékait, a fehérekkel 
szemben. Old Surehand segítségével kideríti, hogy a „Keselyűknek” nevezett banda az igazi 
bűnös. Ám Medveölőt annyira elkeseríti a fájdalom, hogy már nem hisz régi barátainak sem. 
(német–francia-olasz-jugoszláv) 



 

 
Kétarcú január (2014)                                                                          DVD 4296    
Rend.: Hossein Amini 
Szereplők: Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac. Időtartam: 96 perc 
 
Európai vakációjuk során Athénba érkezik a karizmatikus Chester és vonzó felesége, Colette  
1962. nyarán. Itt találkoznak Rydallel, aki idegenvezetőként dolgozik és közben turista hölgyek 
társaságát keresi. A jómódú pár vacsorára hívja Rydalt, aki időközben szemet vetett vagyonukra 
és az elbűvölő Colettre, így él a lehetőséggel, hogy a közelükbe kerülhessen. A hotelben Rydal 
egy meggyilkolt detektívvel találja Chesetert, aki a segítségét kéri, hogy eltűntesse a holttestet. 
Hármójuk sorsa menthetetlenül összefonódik, Chester sötét titkai és a kialakuló szerelmi 
háromszög teszik még izgalmasabbá ezt a feszült thrillert. (angol-amerikai-francia) 

 

 
Kick-Ass 2 (2013)                                                                                DVD 3898    
Rend.: Jeff Wadlow 
Szereplők: Aaron Taylor-Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloë Grace 
Moretz. Időtartam: 99 perc 
 
Miután Kick-Ass eszement bátorsága egész hadseregnyi csináld-magad hőst inspirál arra, hogy 
maszkot húzzon és úgy bandázzon, hősünk csatlakozik a kőkemény Csillagsáv Ezredes által 
vezetett csapathoz. Mikor aztán az amatőr szuperhős-bandát levadássza a Mutterbeverként 
újjászületett Vörös Köd, egyedül csak Hit Girl, a pengék pubertáskorú nagymestere tudja 
megakadályozni, hogy felkenjék őket a falra. (amerikai-angol) 

 

 

 
Kicsapongók (2015)                                                                                               DVD 4594    
Rend.: Jarrad Paul, Andrew Mogel 
Szereplők: Jack Black, James Marsden, Kathryn Hahn. Időtartam: 97 perc 
  
A félénk, kívülálló Dan Landsman azt a feladatot kapja, hogy vezényelje le egykori évfolyama húsz 
éves érettségi találkozóját. Abban a reményben, hogy végre megdicsőülhet, Dan elrepül Los 
Angelesbe, hogy meggyőzze az iskola valaha volt legnépszerűbb arcát, az időközben színésszé 
vált Oliver Lawlesst, hogy jöjjön el a bulira. Lawless eleinte vonakodik, ám egy Hollywoodban 
töltött eszement éjszakával később a két fickó országos cimborákká válik, ez pedig minden idők 
legbotrányosabb érettségi találkozójához vezet. (amerikai-angol) 

 

 

 
Kiéhezettek (2016)                                                                                                    DVD 5540    
Rend.: Colm McCarthy 
Szereplők: Gemma Arterton, Paddy Considine, Glenn Close. Időtartam: 107 
perc 
 
A nem túl távoli jövőben járunk, az emberiség nagy része öntudatát vesztette egy gyorsan terjedő, 
különleges gombajárvány miatt, ami átveszi az irányítást az idegrendszer fölött. A fertőzöttek, azaz 
a kiéhezettek egészséges emberek húsával táplálkoznak. Egy védett katonai bázison különleges 
gyerekeket – köztük Melanie-t – tartanak bezárva. Ők is kiéhezettek, azonban megőrizték emberi 
tulajdonságaikat, sőt, kiemelkedően magas intelligenciával rendelkeznek. A tudósok abban 
reménykednek, hogy segítségükkel – vagy inkább felhasználásukkal – sikerül megtalálniuk az 
ellenszert a pusztító vírus ellen, még mielőtt túl késő lenne az emberiség számára 
(angol-amerikai) 

 

 
A kígyó csókja (1997)                                                                         DVD 1061  
Rend.: Philippe Rousselot   
Szereplők: Carmen Chaplin, Pete Postlethwaite, Ewan McGregor. Időtartam: 
104 perc 
 
Az angol udvarházba érkezik Meneer Chrome, a fiatal holland kertépítész. A dölyfös gyáros, 
Thomas Smithers ugyanis mesebeli kertet akar építtetni a feleségének, Julianának. Az asszony 
unokatestvére Fitzmaurice, akivel fiatal korában romantikus kapcsolatba bonyolódott, titokban még 
mindig szerelmes belé, és azt reméli, hogy a költséges kertépítés anyagi romlásba dönti Thomast. 
Mindez pedig arra készteti Julianát, hogy visszatérjen hozzá. Csak arra nem számít, hogy az 
asszony beleszeret a fiatal hollandba. Meneer Chrome viszont Juliana lányába, Theába lesz 
szerelmes. (francia-német-angol) 



 

 
Kígyótojás (1977)                                                                                 DVD 2696  
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Liv Ullmann, David Carradine, Gert Froebe. Időtartam: 120 perc 
 
Az események Berlinben játszódnak, 1923-ban.  Az állástalan zsidó artista, Abel Rosenberg 
keservesen tengeti életét a vesztes háború terheit nyögő, szegény és szomorú városban. Ám 
amikor testvére váratlanul öngyilkos lesz, pokoli események sora veszi kezdetét. Abel 
környezetében többen titokzatos körülmények között eltűnnek, mások kegyetlen kínhalállal halnak 
meg. Abelt a gyanakvás és a rettegés fojtogató légköre szinte megbénítja, és az alkoholban keres 
menedéket. Eközben sógornője, Manuela foggal-körömmel küzd meg napi betevő falatért, kettőjük 
túléléséért ebben az élhetetlen világban mely olyan, mint a kígyótojás: a vékony héjon átsejlik egy 
rettenetes hüllő immár tökéletes körvonala.   (NSZK-amerikai) 

 

 
Kilenc élet (2016)                                                                                                     DVD 5121     
Rend.: Barry. Sonnenfeld 
Szereplők: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Malina Weissman. Időtartam: 83 
perc 
Tom Brand egy vakmerő milliárdos. Cége, a FireBrand fennállásának legnagyobb dobására 
készül: az északi félteke legmagasabb felhőkarcolójának építését fejezik be. Tom munkamániája 
miatt eltávolodik gyönyörű feleségétől, Larától és lányától, Rebeccától. Közeleg Rebecca 11. 
születésnapja, és ahogyan minden évben, most is csak egy dolgot szeretne: egy macskát. Tom ki 
nem állhatja a macskákat, de nincs se ideje, se ajándéka és a véletlen egy furcsa kisállat-
kereskedésbe sodorja, ahol az üzlet különc tulajdonosa Felix Perkins egy fenséges macskát, 
Szőrmók urat adja el neki. Az úton hazafelé Tomot egy szörnyű baleset éri, majd a macska 
testében éled újjá… (amerikai-kínai) 

 

 
A kilencedik nap (2004)                                                                      DVD 2577    
Rend.: Volker Schlöndorff 
Szereplők: Ulrich Matthes, August Diehl, Bibiana Beglau. Időtartam: 98 perc 
 
André atyát, a luxemburgi papot a náci megszállók Dachauba hurcolják, majd kilenc napra 
kiengedik azzal a feladattal, hogy a katolikus egyház vezetőit a nácik oldalára állítsa. Cserébe 
szabadságot, családja és fogolytársai megmenekülését ígérik. A szabadság kilenc napja alatt 
minden 24 órában jelentkeznie kell a fiatal, karizmatikus Gestapo főnöknél, Gebhardtnál, akinek 
hideg precizitással megfogalmazott érvei kísértésbe hozzák és elbizonytalanítják. Kilenc hosszú 
napon át folyik a szellemi párbaj, majd az abbénak meg kell hoznia élete legfontosabb döntését az 
utolsó napon: melyik oldalon áll.  (német-luxemburgi) 

 

 
Kincs, ami nincs (1981)                                                                                         DVD 5880     
Rend.: Sergio Corbucci 
Szereplők: Bud Spencer, Terence Hill, John Fujioka. Időtartam: 103 perc (Bud 
Spencer - Terence Hill sorozat ; 3.) 
Alan kincset akar, mégpedig mindenáron. Óriási szerencséjére talál egy térképet, mely egy közeli 
szigeten jelez eldugott kincset. De hogyan jusson oda? Elrejtőzik Charlie, a kalandor hajóján, és 
becsapva az iránytűt a sziget felé irányítja a hajót. Charlie-nak persze egy idő után feltűnik, hogy nem a 
papagáj eszi meg a vacsoráját, a sörről nem is beszélve... Szó szót követ, néhány pofon is elcsattan, 
összeverekszenek, végül mindketten a vízben kötnek ki. Charlie legnagyobb bánatára kénytelenek 
kiúszni a szigetre, mivel a hajó gazdátlanul továbbmegy. Összebarátkoznak a sziget lakóival, a 
barátságos és vidám Hemah királynővel és csinos lányaival, valamint kissé együgyű fiával, aki elvezeti 
őket a térképen jelzett helyre. A baj csak az, hogy a mesés kincset egy, a második világháború óta 
ottfelejtett szamuráj őrzi, akinek eszében sincs harc nélkül kiszolgáltatni azt az idegeneknek! (olasz-
amerikai) 

 

 
Kingsman : a titkos szolgálat (2014)                                                             DVD 4421    
Rend.: Matthew Vaughn 
Szereplők: Colin Firth, Samuel L. Jackson, Michael Caine. Időtartam: 123 perc 
 
A titkos ügynök legjobbjai elegánsak, kifinomultak, felszerelésük a legkülönlegesebb (és leggyilkosabb) 
ketyerék gyűjteménye, és tudják, melyik whiskybe mennyi szódát szokás önteni. Töki  nem ilyen: ő 
átlagos, vagány utcagyerek: nagyszájú, simlis és nem riad vissza a balhéktól – viszont bátor, gyors és 
helyén a szíve. Talán ezért keresi meg őt egy magánkézben lévő titkos kémszervezet, a Kingsman egyik 
legjobb embere: ha Töki is úgy akarja, a nagy hagyományú, és szigorú szabályok szerint működő cégnél 
modern James Bondot faragnak belőle. Ám a különlegesen veszélyes kiképzőidőszak gyorsan véget ér – 
de csak azért, mert az ügynökökre újabb, nagyobb veszélyek várnak. Valaki egymás után rabolja el a 
világ hírességeit, arisztokratáit és miniszterelnökeit. A szálak pedig egy őrült milliomoshoz vezetnek. 
(amerikai-angol) 



 

 
Kingsman : az aranykör (2017)                                                                         DVD 5375    
Rend.: Matthew Vaughn 
Szereplők: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton. Időtartam: 135 perc 
 
A Kingsman közelharcra és rejtvényfejtésre egyaránt tökéletesen kiképzett, úriember ügynökei 
eddig sikerrel védték meg bolygónkat a hatalommániás gonoszoktól. Most azonban felbukkan egy 
új ellenség, aki csapdába csalja a csapatot és felrobbantja a központjukat. Csak az újonc Töki és 
kiképzője, Merlin ússza meg a támadást, ők Amerikába menekülnek, ahol egy szervezetükhöz 
hasonló helyi cég, a Statesman embere várja őket. Együtt vágnak neki kemény és veszélyes 
feladatuknak: a világ megmentésének – ez úgy tűnik, kezd Töki szokásává válni. (amerikai-angol) 

 

 

 
A király ágyasa (1990)                                                                          DVD 566    
Rend.: Axel Corti 
Szereplők: Timothy Dalton, Valeria Golino, Stephane Freiss. Időtartam: 93 
perc 
 
Jeanne elszegényedett francia nemesi család gyermeke. A kietlen, szigorú zárda várna rá, ha nem 
tetszene meg Veruna grófjának, a piemonti király kamarásának. Mikor a gróf bemutatja ifjú hitvesét 
az udvarban, a király, Vittorio Amadeo első pillantásra csillapíthatatlan vágyat érez a gyönyörű 
asszony iránt… Az uralkodó ravaszsággal, erőszakkal, saját magát is tönkretéve, mindent elkövet, 
hogy vágyát kielégíthesse. Romantikus, kosztümös dráma Jacques Tourner világhírű regényéből 
készült. (angol-francia-olasz-osztrák) 

 

 
Király ez a srác! (2019)                                                                                         DVD 5752    
Rend.: Joe Cornish 
Szereplők: Louis Ashbourne Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson. 
Időtartam: 115 perc 
 
Artúr király legendája napjainkban elevenedik meg ebben a nagyszabású családi kalandfilmben. 
Alex, az iskolában számkivetett fiú élete fenekestül felfordul, amikor rátalál a legendás Excalibur 
kardra és lovagi kiképzést kap a nagyhírű varázsló, Merlin felügyelete alatt. Frissen szerzett 
tudása segítségével maga mellé állítja iskolatársait, akikkel együtt indul a világ megmentésére, 
amihez először le kell győznie a gonosz Morganát. (angol-amerikai) 

 

 

 
A király nevében (2007)                                                                      DVD 1560  
Rend.: Uwe Boll 
Szereplők: Jason Statham, Ray Liotta, Burt Reynolds. Időtartam: 122 perc 
 
Ehb királyságának földjén, Konreid királynak meg kell védenie várát és népét a gonosz Galliantól, 
aki a trónra tör. Gallian az állatszerű harcosokat, a Krugokat küldi a király ellen, s amelyik falu az 
útjukat keresztezi, e rettentő sereg kifosztja és elpusztítja. Az egyszerű családos ember Farmer 
Daimon élete örökre megváltozik, amikor a Krugok elárasztják a békés közösséget, melynek ő is a 
tagja. Miután fiát megölik, feleségét pedig elhurcolják, Daimon bosszúra esküszik. Régi barátjával 
Norickkal, és egy Merick nevű mágussal indul nagyívü utazásra, hogy visszaszerezze asszonyát. 
Az út során varázslat és kaland számos formájával találkozik, s a küldetés rövidesen felfedi a férfi 
sorsát a királyságban.   (német-kanadai-amerikai) 

 

 
A király összes embere (2006)                                                              DVD 853    
Rend.: Steven Zaillian 
Szereplők: Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet. Időtartam: 123 perc 
 
A lebilincselő történet egy idealista kisember politikai hatalomra jutásáról szól, akinek végzetét a 
korrupció világában való elmerülése okozza. A film Robert Penn Warren 1946-os Pulitzer-díjas 
regényének feldolgozása. 
(német-amerikai) 



 

 
A királynő (2006)                                                                                  DVD 460 
Rend.: Stephen Frears 
Szereplők: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell. Időtartam: 98 perc 
 
Diana, angol hercegnő élete a tündérmese és a rémdráma keveréke, egy életút, melyet a csillogás 
és a botrány éppúgy jellemzett, mint a mély humánum és karitatív szolgálat. II. Erzsébet a királyi 
család többi tagjával együtt Balmoral-i kastélyában maradt. A frissen választott miniszterelnök, 
Tony Blair népszerűsége az egekbe szökött a televíziókban közvetített megindító gyászbeszéde 
után. Anglia értetlenül állt királynője hallgatása előtt.  A film arról a feszültséggel és érzelmekkel 
teli egy hétről szól, ami a szívek hercegnőjének halála után megrendítette az angol monarchiát, 
két nagy formátumú ember, Erzsébet királynő és miniszterelnökének a szemén keresztül. (angol-
francia-olasz) 

 

 
A királynőért és a hazáért (2014) – feliratos                                                     DVD 4606   
Rend.: John Boorman 
Szereplők: Caleb Landry Jones, Callum Turner, David Thewlis. Időtartam: 115 
perc 
John Boorman, részben önéletrajzi Remény és dicsőség című filmjének most elkészítette a régen 
várt folytatását, amelyben a főszereplő, Bill Rohan felnőttként tér vissza a vászonra. Az ötvenes 
évek elején Billt sorkatonai szolgálatra hívják be a hadseregbe a koreai háború idején. Legjobb 
barátja és szobatársa a seregben a bajkeverő Percy lesz, akivel nem elég, hogy folyamatosan 
borsot törnek feletteseik orra alá, de a lányokat is együtt kajtatják a városban. Hiába az 
egyenruha, a fiatal felnőtteket ugyanazok a dolgok foglalkoztatják, mint úgy általában a többi 
tinédzsert. Korea pedig olyan illúzió marad számukra, amit sosem fognak megtapasztalni. (ír-
francia-angol-román) 

 

 
A kis lord (1996)                                                                                   DVD 3460   
Rend. Gianfranco Albano 
Szereplők: Mario Adorf, Marianne Sagebrecht, Antonella Ponziani. Időtartam: 
90 perc  
 
A tízéves Christian édesanyjával él egy kis szigeten. Apját, aki életét vesztette, amikor egy halászt 
mentett ki a vízből, nem ismerte. Barátaik és társaik sérült gyerekek, akiket orvos édesanyja 
gondoz. Németországban élő, gazdag nagyapja maga mellett akarja tudni unokáját, akár olyan 
áron is, hogy elszakítja az édesanyjától. Ádáz küzdelem kezdődik az anya és az örökké mogorva, 
szeretetét kimutatni képtelen öregúr között. 
(német-olasz) 

 

 
A kis Buddha (1993)                                                                               DVD 198 
Rend.: Bernardo Bertolucci 
Szereplők: Keanu Reeves, Bridget Fonda, Chris Isaak. Időtartam: 130 perc 
 
Norbu láma kilenc éve keresi mestere, Dorje láma reinkarnációját az egész világon. A bölcs tanár 
Seattle-ben halt meg, ezért fogadja el Norbu a feltételezést, hogy volt mestere reinkarnációja egy 
amerikai kisfiú: Jesse Conrad. A láma Amerikába utazik, és megismerteti Jesse-vel Sziddhartha 
herceg életét, a buddhizmus kialakulását. Sikerül meggyőznie a kis Jesse szüleit, hogy kövessék 
őt Buthanba, ahol megbizonyosodhatnak arról, hogy valóban ő-e a Kis Buddha. S ahogy a kisfiú a 
Buddháról szóló könyvet olvassa, úgy jelennek meg a filmvásznon is Buddha életének 
legfontosabb epizódjai csodálatos, lélegzetelállító képekben.   (francia-angol) 

 

 
A kísérő (2007)                                                                                     DVD 1579   
Rend.: Paul Schrader 
Szereplők: Woody Harrelson, Kristin Scott Thomas, Lauren Bacall. Időtartam: 
103 perc 
 
Carter Page kísérőként dolgozik. Munkája abból áll, hogy gazdag és befolyásos emberek 
feleségeit kísérgeti olyan eseményekre, amelyekre a férjek nem szívesen mennek el. Egy liberális 
szenátor felesége, Lynn Carterhez fordul, amikor szeretőjét meggyilkolják. Hogy megmentse a nőt 
és a politikus karrierjét, Carter azt vallja, hogy ő, és nem Lynn találta meg a holttestet. A férfi 
hamarosan a washingtoni intrikák hálójában találja magát, ahol mindenkit más érdek mozgat, és 
ahol azok, akiket eddig barátnak hitt, egytől egyig cserbenhagyják. 
(amerikai-angol) 



 

 

Kísértetház (1993)                                                                                                  DVD 5604      
Rend.: Bille August 
Szereplők: Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close. Időtartam: 132 perc 
 
Esteban, mielőtt megnősülne, beáll egy aranybányába dolgozni. Amikor már elég pénzt gyűjt 
össze ahhoz, hogy egy kisebb birtokot vehessen magának, úgy dönt, feleségül veszi régi 
szerelmét, Rosát. Rosa azonban váratlanul meghal, Esteban ezért összeházasodik Rosa 
testvérével, a némasági fogadalmat tett Clarával. Lányuk születik, aki már jólétben, gazdagságban 
nő fel és beleszeret Pedróba, az ifjú forradalmárba. Esteban mindent elkövet, hogy 
megakadályozza Blanca és Pedro kapcsolatának elmélyülését, de amikor a lány teherbe esik, 
elkerülhetetlen a szakítás. A politika, a szerelem, a szenvedély és az árulás megmérgezi a család 
életét.   (amerikai-dán-német-portugál)     

 

 
Kivert kutyák (2004)                                                                           DVD 2578     
Rend.: Marziyeh Meshkini 
Szereplők: Zahed, Gol-Ghotai, Agheleh Rezae. Időtartam: 93 perc 
 
A mai, veszélyekkel teli Kabul utcáit rója két gyerek, egy fiú és egy lány. Mivel nincs hova 
menniük, egy ideig engedélyezték nekik, hogy az éjszakákat börtönbe vetett anyjuk cellájában 
tölthessék, de mától nincs tovább, egyedül kell boldogulniuk. Talán ha elkövetnek valamit, őket is 
lecsukják, és így ismét az anyjuk mellett lehetnek! De két apróságnak, no meg a hozzájuk 
csapódott kiskutyának egyáltalán nem gyerekjáték kifosztani valakit. Kapnak egy jó tanácsot: 
nézzenek hollywoodi filmeket, abból megtanulhatják, hogy néz ki egy rablás. És ott van az európai 
mozi, abból meg kiderül, hogy bukhatnak le. Két gyerek megrázó odisszeája egy szinte 
elképzelhetetlen, mégis valóságos világban: a mai Afganisztánban.  (iráni-francia) 

 

 
Kivonulás (2007)                                                                                  DVD 2152    
Rend.: Amos Gitai 
Szereplők: Juliette Binoche, Liron Levo, Jeanne Moreau. Időtartam: 109 perc 

 
Édesapjuk halálát követően Anna és izraeli származású féltestvére, Uli találkoznak, hogy 
megismerjék apjuk végrendeletének tartalmát. Anna ekkor szerez tudomást arról, hogy mikor húsz 
évvel ezelőtt elhagyta Izraelt, és ott sorsára hagyta tizenéves fejjel világra hozott lányát, Danát, 
édesapja kapcsolatban maradt unokájával, és végakaratában meg is emlékezett róla. Anna ezért 
úgy dönt, Ulival Izraelbe utazik, és felkutatja Danát, ám megérkezésükkor viharos politikai 
események sodrában találják magukat: a gázai zsidó telepeseket kiköltöztetik otthonaikból, és a 
veszélyes és bizonytalan helyzetben reménytelennek látszik, hogy Anna rátaláljon Danára. 
(német-francia-orosz-izraeli) 

 

 
Kívül tágasabb (2005)                                                                          DVD 2718  
Rend.: Wim Wenders 
Szereplők: Sam Shepard, Jessica Lange, Tim Roth. Időtartam: 118 perc 
 
A jobb napokat is megélt Howard Spence fiatalon western filmek sztárjavolt, most, 60 évesen 
drogokkal, alkohollal táplálja lankadó életkedvét. Már csak ócska kis mellékszerepek maradtak 
számára. Kiábrándultságától vezérelve, filmbéli lova hátán meglép egy éppen folyamatban lévő 
forgatásról. Távollétében azonban a káosz egyre csak növekszik, rendezetlen biztosítási ügyei 
miatt még egy magándetektív is nyomoz utána. Útja a 80 éves édesanyjához vezet. Megtudja tőle, 
hogy húsz évvel ezelőtt egy fiatal nő érdeklődött holléte felől, aki teherbe esett tőle. A férfi teljesen 
megdöbben attól a feltételezéstől, hogy él valahol egy felnőtt gyermeke. Elindul a huszonöt évvel 
ezelőtti film forgatási helyszínére, a Montana-ban lévő Butte városába.  (német-amerikai) 

 

 
Kódjátszma (2014)                                                                                                  DVD 4392    
Rend.: Morten Tyldum 
Szereplők: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode. 
Időtartam: 110 perc 
 
A második világháború egyik legnagyobb hatású, mégis talán legkevésbé ismert hőse a tragikus 
sorsú Alan Turing, aki nélkül ma lehet, hogy egészen máshogy nézne ki Európa és a világ térképe. 
A második világháború alatt a brit Bletchley Parkban működő kódtörő központ munkatársaként 
dolgozott és kulcsszerepe volt a német Enigma nevű titkosító gépek jeleinek megfejtésében. A 
teljes titokban zajló műveletről egyébként a hetvenes évekig senki sem tudott. Ez a tény szomorú 
szimbóluma is lehetne Turing életének, akinek homoszexualitása miatt rejtőzködő életmódot kellett 
folytatnia (angol-amerikai) 



 

 
Koldus és királyfi (1977)                                                                     DVD 3857     
Rend.: Richard Fleischer 
Szereplők: Mark Lester, Oliver Reed, Charlton Heston. Időtartam: 116 perc    
(Családi filmtár) 
 
Tom Canty London szegénynegyedében él anyjával és keménykezű, zsarnok apjával, aki 
rendszeresen lopásra kényszeríti őt. Egy nap, amikor a fiú ellop egy tárcát, üldözői elől menekülve 
bepottyan a királyi udvarba, és végül az uralkodó fia, Edward herceg szobájában találja magát. Itt 
döbbenten szembesülnek mindketten azzal, hogy úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. Az 
épp jelmezbálba készülő hercegnek az az ötlete támad, hogy cseréljenek ruhát. Ám minden 
félresikerül: Edward a palotán kívül találja magát, ahol senki nem hiszi el neki, ki ő, míg Tomnak 
rövidesen a nyakába szakad az uralkodás minden terhe, sőt a szerelem is. (angol-amerikai) 

 

 
Kolibri kód (2012)                                                                                 DVD 3806    
Rend.: Steven Knight 
Szereplők: Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure. Időtartam: 100 perc 
 
Joey Jones, a különleges erők volt katonája egy éjjel betör a Covent Garden egyik lakásába, és 
rájön, hogy a luxus penthouse üresen fog állni három hónapig. Talál hitelkártyát, kocsikulcsot és 
egy jól feltöltött bankszámlát, ami csak arra vár, hogy megdézsmálja – ő azonban arra használja 
fel ezt a helyzetet, hogy egyenesbe jöjjön, és munkát szerezzen. Leáll az ivással és a drogokkal, 
és beáll mosogatónak egy kínai étterembe, ahol hamarosan előléptetik ajtónállóvá és nem 
hivatalos kidobóvá. Olyan hatékonysággal dolgozik, hogy felkelti egy kínai gengszterfőnök 
figyelmét, aki felbéreli sofőrnek és végrehajtónak. Bár Joey egyre feljebb lépked a sohói kínai 
alvilág ranglétráján, nem felejti el régi barátait, akik még az utcán élnek. (amerikai-angol) 

 

 
A Kolibri-projekt (2018)                                                                                        DVD 5826    
Rend.: Kim Nguyen 
Szereplők: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard, Salma Hayek. Időtartam: 
106 perc 
 
Vincent és Anton nagypályás játékosok a tőzsde könyörtelen világában. A páros régi álma, hogy 
száloptikás kábellel kösse össze Kansast és New Jersey-t, hogy az így nyert idővel milliókat 
keressen. A megvalósítás azonban nem várt akadályokat tartogat számukra: régi főnökük, a 
nagyhatalmú és manipulatív Eva ugyanis eltökélte, hogy éket ver a két férfi közé, és a saját 
pályájukon győzi le őket. (kanadai-belga) 

 

 

 
A kolónia (2015)                                                                                                        DVD 5113    
Rend.: Florian Gallenberger 
Szereplők: Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist. Időtartam: 110 perc 
 
Lena és Daniel fiatal szerelmesek, akik belesodródnak az 1973-as chilei puccs utáni szörnyű 
eseményekbe. A fiút foglyul ejti a Pinochet által felállított titkosrendőrség és egy Colonia Dignidad 
(A méltók közössége) nevű helyre hurcolják. A magát jótékony szervezetnek álcázó szektát egy 
bizonyos Paul Schäfer lelkész irányítja vaskézzel. Lena ki akarja szabadítani szerelmét, ezért úgy 
dönt, csatlakozik a szörnyű titkokat rejtő misztikus közösséghez, ahonnan még soha senki nem 
tudott megszökni. A megdöbbentő filmet megtörtént események inspirálták. (német-francia-
luxemburgi) 

 

 

 
A kolosszus (2016)                                                                                                 DVD 5381    
Rend.: Nacho Vigalondo 
Szereplők: Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens. Időtartam: 105 perc 
 
Gloria, a New Yorkban élő, munkanélküli party girl összeveszik az érzékeny barátjával, Timmel. 
Elhatározza, hogy abbahagyja az önpusztító életmódot, és visszatér a szülővárosába, hogy új 
életet kezdjen. Találkozik a gyermekkori barátjával, Oscarral, akinek van egy bárja és néhány ivós 
cimborája. Hiába a szándék, Gloria folytatja az ivást. Időközben a világ másik felén egy gigászi 
kolosszus megtámadja Szöul városát. Egy éjszaka Gloria rájön, hogy a tudatával képes irányítani 
a szörnyeteget. (amerikai-kanadai-spanyol-koreai) 

 



 

 
Komfortos mennyország (2009)                                                        DVD 2862   
Rend.: Peter Jackson 
Szereplők: Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Saoirse Ronan. Időtartam: 130 perc 
 
Susie Salmont tizennégy évesen, iskolából hazafelé menet gyilkolták meg. Bár szülei már régen 
elsiratták, Susie nem képes elszakadni befejezetlen életétől: a köztes lét állapotában, Föld és 
menny között lebegve igyekszik enyhíteni szerettei gyászán. Különös eszközeivel kitartóan küzd a 
miénkkel határos másvilágon, hogy apja leleplezhesse a kegyetlen gyilkost, ő maga pedig 
meglelhesse az örök nyugalmat.  
(amerikai-angol-új-zélandi) 

 

 

 
A könyvtolvaj (2013)                                                                                               DVD 4041    
Rend.: Brian Percival 
Szereplők: Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse. Időtartam: 126 perc 
 
Liesel különös fantáziájú, bátor lány – és szüksége is van kivételes képességeire. A II. világháború 
idején német nevelőszülőkhöz kerül. Tőlük tanul meg olvasni, az ő segítségükkel nyílik ki számára 
egy egészen új világ. Éppen akkor, amikor a valódi világ egyre félelmetesebbé és veszélyesebbé 
válik számára. A család egy zsidó kamasz fiút is rejteget: a kislány és Max együtt fedezik fel, 
milyen ereje van a szavaknak, és milyen fontos segítséget nyújthatnak a kitalált történetek. 
Segíthetnek olyankor is, amikor már semmi más nem segít. Csak a könyvek maradnak nekik: a 
szavak és a képzelet világa mindkettőjük számára megnyitja a menekülés útját a borzalmas 
valóság elől. (amerikai-német) 

 

 
A kör (2017)                                                                                                              DVD 5264    
Rend.: James Ponsoldt 
Szereplők: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega. Időtartam: 105 perc 
 
Mae élete teljesen megváltozik, amikor a Szilícium-völgy egyik legnagyobb tech-óriáscégénél 
megkapja álmai állását. A lány nagy lelkesedéssel veti bele a munkába, szorgalmára és 
tehetségére pedig hamarosan felfigyel a cég látnoki vezetője, Eamon Bailey is, és megkeresi azzal 
az ötlettel, hogy SeeChange nevű kameráját használva élje életét a nyilvánosság előtt. De senki 
sincs igazán biztonságban, amikor bárki követheti bárki más minden lépését... (amerikai-egyesült 
arab emírségekbeli) 

 

 

 

 
Központi pályaudvar (1998)                                                                               DVD 5605    
Rend.: Walter Salles 
Szereplők: Fernanda Montenegro, Marília Pera, Vinícius De Oliveira. 
Időtartam: 105 perc 
 
Az állandóan nyüzsgő Rio De Janeiró-i főpályaudvar egyik zugában Dora, a nyugdíjas tanárnő 
pénzért levelet ír az átutazó írástudatlanoknak. A leveleket aztán - miután otthon barátnőjével jókat 
szórakozik rajtuk - sosem adja postára. Egy nap a 9 éves Josue és édesanyja írat levelet Dorával - 
a fiú apjának, akit felesége otthagyott, de most látni szeretné. A levél megírása után pár perccel 
Josue anyját elüti a busz. Dora a lelkifurdalástól vezéreltetve hazaviszi magával a fiút és ezzel 
megkezdődik  kettejük mulatságos, emberi és megható kalandja.   (francia-brazil) 

 

 

 
Kubrick menet (2005)                                                                          DVD 2540    
Rend.: Brian W. Cook 
Szereplők: John Malkovich, Jim Davidson, Richard E. Grant. Időtartam: 83 
perc 
 
Alan Conway vadidegenként könnyedén és gátlástalanul adhatja ki magát minden idők egyik 
legnagyobb rendezőjének, Stanley Kubricknak. Az emberek pedig hiszékenyek, különösen, ha egy 
élő (?!) legendával találkozhatnak, és Conway pofátlanul ki is használja őket; gond nélkül húz le 
mindenkit kisebb összegekre, de a nagyszabású csalásoktól sem riad vissza. Ebben az sem 
gátolja, hogy sem a rendezőről, sem filmjeiről halvány fogalma sincs. Szerencséjére másoknak se 
túl sok.    (angol-francia) 



 

 
Kukoricasziget (2014) – feliratos                                                                           DVD 4737   
Rend.: George Ovashvili 
Szereplők: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Tamer Levent. Időtartam: 96 
perc 
Az Inguri folyó természetes határt képez Grúzia és a vitatott státuszú Abházia között. Tavasszal 
termékeny földet hoz magával a Kaukázusból a síkságokra, sok kis szigetet teremtve útközben a 
folyómederben, senkiföldjének számító apró földdarabokat. A történet kezdetén egy idős abház 
parasztember veti meg a lábát az egyik szigeten. Kunyhót épít tizenéves lányunokájával, és 
felszántják a földet, hogy kukoricát termesszenek rajta. Ahogyan a kukorica megérik, a lány pedig 
lassanként nővé cseperedik, a férfi kényszerűen szembesül az élet elkerülhetetlen körforgásával. 
(grúz-német-francia-cseh-kazah-magyar) 

 

 
Kurszk (2018)                                                                                                            DVD 5753    
Rend.:Thomas Vinterberg 
Szereplők: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth. Időtartam: 113 
perc 
 
A Kurszk atom-tengeralattjáró az orosz haditengerészet legjobban felszerelt egysége volt. Ezért is 
fogadta hatalmas megdöbbenés az elpusztíthatatlannak gondolt tengeralattjáró elvesztéséről 
szóló bejelentést 2000 augusztusában. A politikusok ellentmondó nyilatkozatai, valamint a 
lehetséges okokról kiszivárgott, illetve agyonhallgatott információk a hivatalos vizsgálati eredmény 
ellenére is hagytak kérdőjeleket a 100-nál is több emberéletet követelő tragédiával kapcsolatban. 
A film egyszerre mutatja be a roncsban rekedtek élet-halál harcát, a mentőakciót és a családtagok 
által átélt borzalmakat. (belga-luxemburgi) 

 

 
A kutyákat lelövik, ugye? (2005)                                                         DVD 2579  
Rend.: Michael Caton-Jones 
Szereplők: John Hurt, Hugh Dancy, Nicola Walker. Időtartam: 115 perc  
 
Joe Connor, az angol középiskolai tanár önkéntesként utazik Ruandába 1994-ben, hogy a 
fővárosban, Kigaliban lévő iskolában tanítson egy évig. A városban egyre nagyobb a feszültség az 
országban élő két törzs, a tuszik és a hutuk között. Hamarosan véres konfliktus robban ki, a hutuk 
mészárolni kezdik a tuszikat. Miközben a nyugatiak menekülnek az országból, Connor úgy dönt, 
hogy marad. Találkozik Christopher atyával, aki megpróbálja önmérsékletre inteni a hutukat és 
vigaszt nyújtani a tusziknak. A két férfi munkája révén az iskola az üldözöttek menedéke lesz. 
(angol-német) 

 

 
Kutyaparádé (2018)                                                                                              DVD 5643    
Rend.: Raja Gosnell 
Szereplők: Will Arnett, Chris "Ludacris" Bridges, Natasha Lyonne. Időtartam: 
87 perc 
Mit tehet egy kemény zsaru, ha a társa hozzá képest nyafogó puhány? Elviseli, vagy néha 
belemar. Legalábbis Max és Frank esetében ez a helyzet, előbbi ugyanis egy nyomozómunkára 
termett, jó szimatú rottweiler, utóbbi pedig gyáva és folyton izguló kétlábú társa. Most azonban 
össze kell fogniuk és valódi partnerekként együttműködniük, ugyanis kényes feladatot kapnak: be 
kell épülniük a világ legnagyobb és legpuccosabb kutyaszépségversenyének döntőjébe, ahol 
információik szerint egy veszélyeztetett állatokkal üzletelő csempészbanda egy pandakölyköt 
próbál továbbadni a dílerének. A vad bevetésekhez szokott Max kénytelen úgy tenni, mintha a 
bundájukra kényes, gondosan manikűrözött ebek közé tartozna. (angol-amerikai) 

 

 
Kuzinom, Rachel (2017)                                                                                       DVD 5306    
Rend.: Roger Michell 
Szereplők: Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger. Időtartam: 102 perc 
 
A szenvedély győzedelmeskedik a józan ész felett a klasszikus regény alapján készült rejtélyekkel 
és gyilkos fordulatokkal teli romantikus filmben. Philip, az ifjú angol úr meg van róla győződve, 
hogy unokafivérét annak felesége, a titokzatos és gyönyörű Rachel ölte meg, ezért bosszút forral. 
Az asszony azonban pillanatok alatt bűvkörébe vonja a férfit, és Philip – minden Rachel 
bűnösségét alátámasztó bizonyíték ellenére – halálosan beleszeret a nőbe. (amerikai-brit) 

 



 

 
Különös varázslat (1995)                                                                     DVD 1428   
Rend.: Clare Peploe 
Szereplők: Bridget Fonda, Russell Crowe, D. W. Moffett. Időtartam: 104 perc 
 
Myra Shumway egy nem túl becsületes bűvész asszisztense és egy gazdag politikus, Cliff Wyatt 
menyasszonya. A lány, hogy elkerülje a házasságot, Mexikóba utazik. Az utazás másik oka, hogy 
felkeresse Tojola-t, a híres varázslónőt, akitől el akarja sajátítani a maják varázstudományát. 
Mexikóban csatlakozik hozzá Alex Ross, a pénztelen újságíró, aki valójában Wyatt megbízásából 
követi a lányt. Hihetetlen kalandok és abszurd szituációk közepette útjaik végül kerezstezik 
egymást. 
(amerikai-angol-francia) 

 

 
Lángoló agy (2016)                                                                                                 DVD 5210   
Rend.: Gerard Barrett 
Szereplők: Chloe Grace Moretz, Thomas Mann, Richard Armitage. Időtartam: 
88 perc 
 
Susannah Cahalan életerős, fiatal nő, újságírói karrierje szépen alakul, és a magánéletében is 
minden rendben van. Ám minden előzetes jel nélkül agresszív rohamok és hallucinációk törnek rá, 
emlékezetkiesései vannak. Egy nap körházi ágyhon találja magát, leszíjazva. Több éves diagnózis 
után kiderül, hogy ritka autoimmun betegségben szenved, amely az agyát támadta meg. (ír-
kanadai) 

 

 

 
Languszta reggelire (1982)                                                                  DVD 3106    
Rend.: Giorgio Capitani 
Szereplők: Enrico Montesano, Claude Brasseur, Janes Agren. Időtartam: 90 
perc 
 
Enrico meglehetősen kelekótya ifjú ember, aki két év alatt már a huszadik állásnál tart. Éppen 
újabb kirúgás fenyegeti, amikor váratlanul segítséget kap régi iskolatársától, Mariótól. Sajnos 
azonban Mario élete sem problémamentes. Gazdag felesége, Carla ugyanis csaknem rajtakapja 
őt a csinos Monique-kal. Mariót egyedül Enrico mentheti meg, aki a szívességért cserébe 
elvállalja, hogy Carla előtt eljátssza Monique férjének a szerepét. A „házaspár” kénytelen részt 
venni az esti vacsorán, ahol aztán elszabadul a pokol.   (francia-olasz) 

 

 
A lány és a farkas (2011)                                                                     DVD 4092    
Rend.: Catherine Hardwicke 
Szereplők: Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke. Időtartam: 96 perc 
 
Daggerhorn falu lakóit hosszú ideje nem háborgatja már a vérfarkas, ám ennek vége, amikor a 
bestia megöli a fiatal és bátor Valerie nővérét. A véres teremtmény azonban másként is beleszól 
Valerie életébe, akit más férfihoz ígértek hozzá, mint akit szeret. Amikor egy vérfarkasvadász 
figyelmezteti a falusiakat, hogy a bestia nappal emberi alakot ölt, és közöttük él, pánik tör ki, az 
áldozatok száma pedig egyre nő. Valerie közben rájön, hogy különös kapcsolat fűzi a farkashoz, 
és ezzel egyszerre válik gyanússá, és lehet belőle a következő préda is... (amerikai-kanadai) 

 

 

 
Lány kilenc parókával (2013)                                                              DVD 4256     
Rend.: Marc Rothemund 
Szereplők: Lisa Tomaschewsky, Karoline Teska, David Rott. Időtartam: 115 
perc 
 
Sophie huszonegy éves, életvidám lány. Alig kezdi el az egyetemi tanulmányait, amikor az élete 
fenekestül felfordul, rákbetegséget diagnosztizálnak nála. A megrázkódtatást követően Sophie úgy 
dönt, hogy az életet választja, az álmait, a boldogságot, a szerelmet. Nem várja meg, hogy a 
kemoterápiás kezeléstől kihulljon a haja, önmaga leborotválja azt, majd kilenc különböző színű és 
fazonú parókával fejezi ki a hangulatait. Az orvosi kezelések mellett a kilenc új személyisége 
esténként beleveti magát az életbe. (német-belga) 



 

 
A lánykirály : Krisztina svéd királynő története (2015)                     DVD 4938   
Rend.: Mika Kaurismäki 
Szereplők: Malin Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist. Időtartam: 102 perc 
 
A film a briliáns, extravagáns Krisztina svéd királynő története, aki már egész fiatalon, hat évesen 
hatalomra került, és folyamatosan küzdött a szélsőségesen konzervatív értékrend ellen, valamint 
az európai modernizációért. (finn-német-kanadai-svéd) 

 

 

 
Lara Croft - Tomb Raider (2001)                                                         DVD 1243 
Rend.: Simon West 
Szereplők: Angelina Jolie, Jon Voight, daniel Craig. Időtartam: 97 perc 
 
Elveszett birodalmak felfedezése, felbecsülhetetlen értékű kincsek keresése, halálos küzdelem a 
gonosztevőkkel… ez csak a napi rutin Lara Croft számára.De van egy titok az apja múltjában, 
amely élete legnehezebb feladata elé állítja: ez a Fény Háromszöge, a legendás lelet, mely képes 
megváltoztatni az időt és a teret. Larának meg kell találnia a Háromszöget, mielőtt az Illuminati 
nevű, világuralomra törő titkos szervezet kezébe kerül. 
(japán-német-angol-amerikai) 

 

 
Las bandidas (2005)                                                                              DVD 475 
Rend.: Joachim Roenning, Espen Sandberg 
Szereplők: Salma Hayek, Penélope Cruz, Steve Zahn. Időtartam: 93 perc 
 
1880. Mexikó. Egy gazdag, Európában iskolázott gyönyörű nő, Sara Sandoval egy bankban 
találkozik a nem kevésbé vonzó parasztlánnyal, Maríával. Első összeütközésük helyszíne Sara 
apjának bankja, amit épp egyidőben (De nem együtt!) készülnek kirabolni. Az ok az amerikai 
Jackson, aki nem aprózza: nem ki, hanem elrabolja a bankokat és velük a környék gazdáinak 
földjeit. Mindkét elszánt lány Jackson áldozatává vált, de visszavágnak! 
(francia-spanyol-amerikai) 

 

 
Lassie (2005)                                                                                       DVD 3177      
Rend.: Charles Sturridge 
Szereplők: Peter O'Toole, Samantha Morton, John Lynch. Időtartam: 96 perc 
 
A Lassie örökérvényű mese egy yorkshire-i bányászfaluban élő kisfiúról és hűséges kutyájáról. 
Mivel nehéz idők járnak a Carraclough családra, kénytelenek eladni szeretett skótjuhász 
kutyájukat, Lassie-t Rudling hercegének. Lassie-t gazdáitól ötszáz mérföldre, a Skócia északi 
partjainál álló hercegi kastélyba szállítják, ahonnan csodával határos módon megszökik. Így 
kezdődik a Nagy-Britannia csodaszép tájait átszelő, hihetetlen utazás, amelynek során Lassie 
számtalan veszéllyel néz szembe, hogy átkelhessen az országon, és időben hazatérjen 
karácsonyra. (angol-amerikai-francia-ír) 

 

 
A lator (1980)                                                                                        DVD 2969      
Rend.:  Pasquale Festa Campanile 
Szereplők: Enrico Montesano, Edwige Fenech, Bernadette Lafont. Időtartam: 
106 perc 
 
Kaleb, az ifjú csavargó különféle vásárokon lép fel bűvészmutatványaival, és a saját maga 
készítette csodatévő szereket árulja. Megtudja szerelmétől, Deborától, hogy emberek százai 
követnek egy másik „csodatévőt”, akinek a neve Jézus, így elhatározza, hogy megnézi „riválisát”. 
A bor vízzé változtatása még nem döbbenti meg Kalebet, elvégre ennek a trükknek a bemutatása 
neki is határozottan remekül megy, ám a vízenjárás ámulattal tölti el. Mivel úgy véli, hogy ennek a 
Jézusnak nincs túl sok érzéke az üzlethez, úgy dönt, hogy felkeresi őt az Olajfák hegyén, és 
felajánlja neki segítségét.  (olasz-francia) 



 

 
A lázadás kora : Michael Kohlhaas legendája (2013)                          DVD 4530    
Rend.: Arnaud des Pallieres 
Szereplők: Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine Chuillot. Időtartam: 
122 perc 
A 16. században a lókereskedő Michael Kohlhaas gondtalan családi életet él. Amikor egy helyi 
földesúr igazságtalanul elkobozza két lovát, előbb a jog és igazság útján próbál elégtételt venni. 
Ám minél jobban igyekszik törvényesen eljárni, annál kétségbe ejtőbb helyzetbe kerül. Amikor 
pedig tragikus körülmények között felesége is áldozatul esik a konfliktusnak, Kohlhaas fegyvert 
ragad, és lázadást szít, hogy önbíráskodással vegyen légtételt az őt ért sérelmekért. Michael 
Kohlhaas története olyan, ma is érvényes értékekről szól, mint a szabadság az elnyomás ellen, és 
a jogállamiság kérdései. Felhívja a figyelmet a társadalmi rétegek között egyre jobban szétnyíló 
szakadékra, az önbíráskodás kérdéseire, az állam feladataira. (francia-német) 

 

 
Lázadók (2017)                                                                                                        DVD 5527    
Rend.: Deniz Gamze Ergüven 
Szereplők: Halle Berry, Daniel Craig, Lamar Johnson. Időtartam: 86 perc 
 
A megtörtént események alapján készült Lázadók az 1992-es Los Angeles-i zavargások alatt 
játszódik. Millie egyedülálló anya, aki nyolc gyerekéért bármire képes lenne. Szomszédja egy Obie 
nevű, magának való, mogorva fickó. Amikor az esküdtszék felmenti azt a négy rendőrt, akik 
brutálisan összevertek egy Rodney King nevű, fekete taxisofőrt Los Angelesben, a helyi 
afroamerikai közösség fellázad és kitör a káosz. A zavargások miatt Millie és Obie kénytelenek 
összefogni, a nő mindenáron el akarja kerülni, hogy családja a fosztogatások és gyújtogatások 
tűzvonalába kerüljön.   francia-belga) 

 

 
A lecke (2014) – feliratos                                                                                           DVD 4990    
Rend.: Kristina Grozeva, Petar Valchanov 
Szereplők: Margita Gosheva, Ivan Barnev, Ivan Savov. Időtartam: 105 perc 
 
Nadezhda tanítónő egy általános iskolában, és amikor az egyik diákját meglopják az 
osztályteremben, nyomozásba kezd, hogy megtalálja a tettest. Megszállottja lesz a bűntény 
felderítésének, noha odahaza sokkal nagyobb gondjai vannak: hála adósságainak, amelyet 
munkanélküli, részeges férjének köszönhet, a bank éppen ki akarja dobni őket és kislányukat a 
házukból. A becsületes és szigorú elvek szerint élő Nadezhda egyre mélyebbre sodródik 
munkahelyén és magánéletében egyaránt, kétségbeesett és megalázó megoldásokhoz kell 
folyamodnia összeomló élete megmentésére. (bolgár-görög) 

 

 
Legenda (2015)                                                                                                         DVD 4698   
Rend.: Brian Helgeland 
Szereplők: Tom Hardy, Emily Browning, David Thewlis. Időtartam: 126 perc  
 
A sármos és népszerű Reggie és a kiszámíthatatlanul erőszakos Ron mindig is 
elválaszthatatlanok voltak egymástól. Ketten együtt léptek a bűn útjára, és együtt, egymást 
kiegészítve veszik át az uralmat a londoni alvilág felett. Ténykedéseikre az amerikai maffia is 
felfigyel, és felajánlják, hogy együtt építsék fel Európa Las Vegasát, a bűnözés fellegvárát 
Londonban. Az üzlet virágzik, és Reggie-t még a szerelem is megtalálja a gyönyörű Frances 
képében, ám Ron fékezhetetlen természete és napról-napra növekvő paranoiája egyre 
veszélyesebb szituációkba sodorja őket, miközben a rendőrség is ott liheg a nyakukban. Vajon 
meddig tart ki az a birodalom, amely ilyen ingatag alapokon nyugszik? (angol-francia) 

 

 
Legendás állatok és megfigyelésük (2016)                        DVD 5179, DVD 5180    
Rend.: David Yates 
Szereplők: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. Időtartam: 127 
perc 
 
1926. New York. Egy titokzatos erő mérhetetlen pusztítást rendez az utcákon, és azzal fenyeget, 
hogy leleplezi a varázslók közösségét. Miután a fél világot bejárta mágikus lények után kutatva, 
Göthe Salmander épp ekkor érkezik meg a városba, ahol aztán Jacob Kowalski, a mit sem sejtő 
magnix véletlenül szabadon engedi néhány állatát. Szokatlan hősökből álló csapat verbuválódik a 
lények előkerítésére, mielőtt azok túl nagy galibát okoznának, küldetésük során azonban Sötét 
erőkkel szembesülnek. (angol-amerikai) 



 

 
Legendás állatok : Grindelwald bűntettei (2018)               DVD 5692, DVD 5693    
Rend.: David Yates 
Szereplők: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. Időtartam: 128 
perc 
 
Mikor Gellert Grindelwald, a nagyhatalmú sötét varázsló megszökik a fogságból, Albus 
Dumbledore, a Roxfort professzora Göthe Salmander segítségét kéri a szökevény felkutatásában. 
Kiszámíthatatlan veszélyek várnak Göthére, akinek meg kell állítania Grindelwaldot, a gonosz 
varázsló ugyanis azt akarja, hogy a tisztavérűek vegyék át az uralmat a muglik felett, ez pedig 
akár az egész varázsvilágot kettészakíthatja. (angol-amerikai) 

 

 

 
A leggyorsabb Indian (2005)                                                               DVD 2197    
Rend.: Roger Donaldson 
Szereplők: Anthony Hopkins, Diane Ladd, Paul Rodriguez. Időtartam: 122 perc 

 
A film igaz történetet dolgoz fel, melynek főhőse az új-zélandi legendás hírű Burt Munro. Az Isten 
háta mögött 42 évet tölt egy 1920-as Indian márkájú motorbicikli újjáépítésével és 
tökéletesítésével, hogy azután 1962-ben kevés pénzzel a zsebében nekivágjon a világnak, és 
megvalósítsa ifjúkori álmát: részt vegyen a Utah állam sivatagában évente megrendezett 
gyorsulási versenyen. 1967-ben megdönti az addigi gyorsulási világrekordot, melyet azóta sem 
múlt felül senki.  
(új-zélandi-amerikai) 

 

 
A legsötétebb óra (2017)                                                                                      DVD 5481    
Rend.: Joe Wright 
Szereplők: Gary Oldman, Kristen Scott Thomas, Lily James. Időtartam: 120 
perc 
 
A megállíthatatlannak tűnő náci erők legázolták Nyugat-Európát, és az invázió veszélye Nagy-
Britannia küszöbén állt, így a frissen megválasztott miniszterelnök, Winston Churchill vállára 
hatalmas súly nehezedett. A király szkeptikus volt az újdonsült politikai vezetővel szemben, de 
még saját pártja is ellene szervezkedett…  nehéz döntés előtt áll: vagy békét köt a németekkel, 
vagy felveszi velük a harcot. Churchill ilyen körülmények között nézett szembe az emberiség egyik 
legsötétebb órájával, lelkesítette fel a nemzetet, és próbálta megváltoztatni a történelem menetét.  
(angol-amerikai )    

 

 
Legújabb testamentum (2015)                                                                          DVD 5105    
Rend.:Jaco Van Dormael 
Szereplők: Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve, Francois Damiens. 
Időtartam: 113 perc 
Isten nem a mennyekben, hanem Brüsszelben él. Feleségével és lányával egy kispolgári ízléssel 
berendezett lakásban tengeti mindennapjait, dolgozószobájából keserítve meg az életünket. Ha 
azt hittük, hogy csak véletlenül esik a lekváros kenyér mindig lekvárral lefelé a földre, vagy hogy 
csak pechünk van, hogy a pénztárnál mindig a mi sorunk a leglassabb, akkor tévedtünk. Isten 
azzal üti el az idejét, hogy ezekhez hasonló bosszantó szabályokat ötöl ki, hogy megkeserítse az 
életünket. A fia egyszer már fellázadt a mogorva, rosszindulatú, befordult apja ellen, de az 
Újszövetség nem oldott meg mindent. Most Isten lánya, a tízéves Ea a soros, hogy kimenjen az 
emberek közé és új alapokra helyezze a világ működését. (luxemburgi-francia-belga) 

 

 
A lehetetlen (2012)                                                                              DVD 3692    
Rend.: Juan Antonio Bayona 
Szereplők: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland. Időtartam: 109 perc 
Maria, Henry és három fiuk az óceánparti üdülőparadicsomban élvezik thaiföldi karácsonyi 
vakációjukat. A világuk azonban egyik pillanatról a másikra a feje tetejére áll, miután egy hatalmas 
földrengés a tenger mélyében észrevétlenül egy rettenetes erejű cunamit indít el. Az igaz 
történeten alapuló A lehetetlen felejthetetlen történet egy családról, amely – sok tízezer más 
idegennel együtt – korunk egyik legpusztítóbb természeti katasztrófájának kellős közepén találja 
magát. Az átélt borzalmat azonban enyhíti, hogy Maria és családja életük legsötétebb óráiban az 
együttérzés, a bátorság és egyszerű kedvesség váratlan megnyilvánulásaival találkozik. Az 
egyszerre nagyszabású és bensőséges, megrendítő és felemelő A lehetetlen utazás az emberi 
szív mélyébe. (spanyol-amerikai) 



 

 
Lélegzet (2007)                                                                                                          DVD 1439    
Rend.: Jieho Lee 
Szereplők: Kevin Bacon, Julie Delpy, Andy Garcia. Időtartam: 91 perc 

 
Siker és kudarc. Ez a két dolog, valamint egy kegyetlen gengszterfőnök köti össze a film 
szereplőinek életét ebben az átütő erejű alkotásban, amely az élet négy aspektusának, a 
boldogságnak, az örömnek, a bánatnak és a szeretetnek szentel egy-egy történetet. Egy félénk 
üzletember felteszi életét egy lóversenyre, amelyről úgy tudja, meg van bundázva. Egy törékeny 
popsztár rádöbben, hogy nem csupán karrierje, de élete is veszélyben forog. Egy gengszter a 
jövőbe lát, de nem tudja eldönteni, hogy hihet-e a vízióinak. Egy orvos megpróbálja megmenteni 
élete szerelmét. Négy karakter fordulatokban gazdag története a nagyváros kulisszái előtt. A 
boldogság keresése az utolsó lélegzetig tart. (amerikai-mexikói) 

 

 
Lélekszakadva (2002)                                                                          DVD 2590   
Rend.: Roberto Faenza 
Szereplők: Iain Glen, Emilia Fox, Caroline Ducey. Időtartam: 90 perc (Modern 
klasszikusok) 
 
1905-ben egy 19 éves lány Oroszországból irtózatos körülmények közepette érkezik meg a zürichi 
pszichiátriai kórházba. A lány a hisztéria különböző formáival és étkezési zavarokkal küzd. A fiatal 
orvos, Carl Gustav Jung a szárnyai alá veszi, és elsőként végzi el rajta tanára, Sigmund Freud 
pszichoanalitikai kísérletét. Beszélgetéseik és a terápia során szenvedélyes szerelemre lobbannak 
egymás iránt. Gyógyulását és kényszerű szakításukat követően a lány Oroszországba utazik, 
megkezdi pszichoanalitikusi praktizálását.  (olasz-francia-angol) 

 

 
Lelkes testcsere (2006)                                                                          DVD 915 
Rend.: Nick Hurran 
Szereplők: Kevin Zegers, Samaire Armstrong, MphoKoaho. Időtartam: 91 perc 
 
Hogyan tolhat ki az élet annál jobban két szomszéddal, akik a lehető legjobban utálják egymást, 
mint hogy egy napfényes reggelen egymás testében ébrednek? Ráadásul egyikük csaj, másikuk 
pasi, és hogy kerek legyen a kép, még ugyanabba a középiskolába is járnak. A kezdeti sokk után 
Woody és Nell  megcserélt személyiségét mi másra használná, mint hogy totálisan lejárassa a 
másikat a suliban. Az egyre sikeresebb / fájdalmasabb ciki-akciók közepette a heveny utálat kezd 
enyhülni, bekúszik a szerelem is a képbe és ha valami, akkor ez az az eset, amikor ez tényleg 
testen kívüli élményt jelent!  (kanadai-angol) 

 

 
Leningrad Cowboys menni Amerika (1989) – feliratos                         DVD 3108    
Rend.: Aki Kaurismäki 
Szereplők: Pimme Korhonen, Puka Oinonen, Matti Pellonpaa. Időtartam: 76 
perc 

 
A Leningrad Cowboys nevű zenekar túlságosan szűknek érezte a finn tundrát, ahol már világhírre 
tettek szert skandináv népdalok és ismert tengerentúli rock'n'roll számok előadásával. A furcsa, 
Elvist idéző frizurával és ormótlan cipőkkel felszerelt bandatagok elhatározzák, hogy meghódítják 
Amerikát, ahol szerintük az emberek kultúra iránti fogékonysága határtalan. Meg sem állnak 
Mexikóig, ahol egy esküvőn hatalmas sikert aratnak. De ekkora sikert már nehéz feldolgozniuk. 
(finn-svéd) 

 

 
A Lenin-vonat (2008)                                                                                              DVD 1648    
Rend.: Damiano Damiani 
Szereplők: Ben Kingsley, Leslie Caron, Dominique Sanda. Időtartam: 122 perc 
 
1917. tavaszán orosz kommunisták egy csoportja Lenin vezetésével visszatér a svájci 
emigrációból Petrográdba. Megelégelve a nagyhatalmak világháborús tömegmészárlását a saját 
harcukat akarják végre megvívni: a nép harcát az uralkodó osztályok ellen. Egész Európán 
átvezető útjuk során az orosz értelmiségiek vonatuk ablakából szembesülnek az I. világháború 
szörnyű pusztításaival. Mindeközben Lenin tábora közel sem áll készen a küzdelemre. Lenin, 
Zinovjev és Radek személyes konfliktusai nehezítik a végső megegyezést. A nők pedig 
rivalizálásukkal keserítik meg a politikai vezető életét. A vonat eközben megállíthatatlanul száguld 
Petrográd felé.   (amerikai-olasz-francia-német-osztrák) 



 

 
Lincoln (2012)                                                                                                            DVD 3713    
Rend.: Steven Spielberg 
Szereplők: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn. Időtartam: 144 perc 
 
1865-ben az amerikai történelem legvéresebb háborúja a végéhez közeledik. Az újraválasztott 
elnök, Abraham Lincoln  azonban nem hajlandó engedményekre: a megosztott kongresszust rá 
akarja kényszeríteni, hogy hozza meg addigi legfontosabb döntését: egészítse ki az Alkotmányt, 
és törölje el a rabszolgaságot. Az ellenállás hatalmas: az elnök azonban ravasz ember, jó stratéga 
és zseniális szónok. Van, akit meggyőz, van, akit megfélemlít, van, akit megveszteget; lavíroz, 
csapdákat állít, és semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy elérje célját - és új fejezetet nyisson 
a világtörténelemben. (amerikai-indiai) 

 

 

 
Lisszaboni történet (1994)                                                                  DVD 1041 
Rend.: W. Wenders 
Szereplők: Rüdiger Vogler, Patrick Bauchau, Canto e Castro. Időtartam: 100 perc 

 
Phillip Wintert , a hangmérnököt sürgősen Lisszabonba hívja operatőr barátja, Friedrich Monroe, 
mert elakadt egy a városról szóló, fekete-fehér dokumentumfilm forgatásával. Megérkezésekor 
azonban Winter csak kollégája eltűnésének rejtélyes nyomait találja a megadott címen. A 
hosszúnak tűnő várakozást Liszabon jellegzetes hangjainak, zörejeinek rögzítésével tölti, s közben 
érdekes emberekkel, valamint a házak, falak, vadregényes, szűk utcák különös hangulatával 
ismerkedik. Mire barátja visszatér a színre, egy a számára eddig teljesen ismeretlen világ nyílik 
meg Winter előtt, amelyben távolról, finoman még a szerelem is megérinti. (német-portugál) 

 

 
Llewyn Davis világa (2012) – feliratos                                                               DVD 4317    
Rend.: Joel & Ethan Coen 
Szereplők: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman. Időtartam: 100 perc 
1961. február, New York City. A tejfelesszájú Bob Dylan épp csak bontogatja szárnyait a 
Greenwich Village éjszakai klubéletében, a The Mamas & the Papas tagjai pedig még nem is 
találkoztak, hogy berobbanjanak a köztudatba a California Dreamin’-nel. Llewyn Davis ebben a 
bohém kulturális pezsgésben szeretne a folk zenében maradandót alkotni, ám az erős 
konkurencia mellett neki még saját problémáival is meg kell küzdenie. Inside Llewyn Davis albuma 
nem fogy jól, partnere öngyilkos lett, és jobb híján – pénztelenségében – kénytelen ismerősök 
kanapéin éjszakázni. Miközben garbós barátai csendes középszerűségben próbálják felhívni 
magukra a figyelmet a félhomályos bárokban, ő macska pesztonkálás helyett még egy chicago-i 
útra is vállalkozik a hóban és fagyban, hogy tanácsot kapjon karrierjéhez. (amerikai-francia) 

 

 
London Boulevard (2010)                                                                  DVD 3314    
Rend.: William Monahan 
Szereplők: Colin Farrell, Keira Knightley, Ray Winstone. Időtartam: 99 perc 
 
Mitchel három év után szabadul a börtönből. Megpróbál tiszta lappal indulni, és Charlotte-nál, a 
világtól visszavonultan élő világhírű színésznőnél vállal munkát. A különös pár találkozása hamar 
kapcsolattá mélyül: Mitchel és Charlotte új életet terveznek Los Angelesben, de a londoni alvilágtól 
nem olyan könnyű megszabadulni. Gant, a könyörtelen gengszterfőnök kiszemelte magának a 
frissen szabadult bűnözőt egy mocskos üzletéhez. Mitchel visszautasítja az ajánlatot, de Gantnek 
nem lehet nemet mondani. 
(amerikai-angol) 

 

 
London ostroma  : támadás a Fehér Ház ellen 2. (2015)                     DVD 4818    
Rend.: Babak Najafi 
Szereplők: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman. Időtartam: 95 perc 
 
A brit miniszterelnök rejtélyes körülmények között meghal, és temetése kötelező minden nyugati 
vezető számára. De ami a világ legjobban őrzött eseményének indul, kiderül, hogy egy jól 
tervezett halálos támadás a világ legbefolyásosabb emberei ellen. Csak három ember tudja 
megállítani ezt: az Egyesült Államok elnöke, a titkosszolgálat vezetője és egy brit MI-6 ügynök, aki 
jogosan nem bízik senkiben. (amerikai-angol) 

 



 

 
Londoni csapás (2003)                                                                        DVD 1449    
Rend.: David Dobkin 
Szereplők: Jackie Chan, Owen Wilson, Donnie Yen. Időtartram: 115 perc 

 
A vadnyugat leglehetetlenebb párosa, a kínai karate mester és a kétballábas cowboy egyszer már 
legyőzte legyőzhetetlennek látszó ellenfeleit; és most a sors újra egymás mellé tereli őket. Chon 
Wang megtudja, hogy apját, a birodalmi pecsét őrét megölték: a gyanúsított pedig Londonba 
menekült. Ő üldözőbe veszi, és régi társa, Roy O’Bannon segítségével nekigyürkőzik, hogy 
bosszút álljon. De úgy tűnik, ahhoz, hogy végre az elkövető szemébe nézhessen, előbb fenekestül 
fel kell forgatniuk a békés, viktoriánus Londont, meg kell menteniük a királyi családot és a teljes 
siker érdekében esetleg még le kell ugraniuk a Big Ben tetejéről. De ismerjük őket: nekik meg sem 
kottyan az ilyesmi.   (amerikai-angol-cseh) 

 

 
A londoni férfi (2007) - feliratos                                                                              DVD 4496    
Rend.: Tarr Béla 
Szereplők: Miroslav Krobot, Tilda Swinton, Bók Erika. Időtartam: 132 perc  (Ars 
Longa - Mesterfilmek) 
 
A kikötői pályaudvar váltóőrtornyában minden éjszaka ül egy ember, és figyeli az utasokat, akik 
leszállnak az Anglia felől érkező hajókról, vonatra szállnak, és elindulnak a kontinens belsejébe. 
Ez minden nap így történik. 
(francia-német-magyar-angol) 

 

 

 
A lopás művészete (2013)                                                                   DVD 4122    
Rend.: Jonathan Sobol 
Szereplők: Kurt Russell, Jay Baruchel, Katheryn Winnick. Időtartam: 86 perc 
 
A levitézlett motoros kaszkadőr, Crunch Calhoun igazából tolvaj. Persze megpróbál jó útra térni, 
de nem nagyon megy neki. Megbízhatatlan testvérével együtt nekivág még egy utolsó melónak. 
Összegyűjti a régi csapatot, és megcsinálja a tuti tervet. El akar lopni egy felbecsülhetetlen értékű 
történelmi ereklyét. De a rablás félresikerül, mindkét testvér inkább a saját pecsenyéjét sütögeti, és 
kezdődik az átverések, árulások és bosszúk nagy kavarja. (kanadai-amerikai) 

 

 

 
Lopott szépség (1996)                                                                       DVD 2631 
Rend.: Bernardo Bertolucci 
Szereplők: Liv Tyler, Jeremy Irons, Sinead Cusack. Időtartam: 114 perc 
 
A 19 éves amerikai Lucy anyja halálát követően Olaszországba utazik, hogy a festői szépségű 
Toscanaban töltse a nyarat. A dombtetei tanyaház különös lakói – az író, a szobrász, a 
műkereskedő, valamint a helyi arisztokrácia néhány tagja felbolydulnak Lucy érkezésére. A lány 
kamaszos bája, erotikus kisugárzása ifjonti lelkesedése különösen Alexet ragadja magával, és 
Lucy is különös vonzódást érez az idős, beteg férfi iránt. Ám kettejük vonódása egymáshoz olyan 
kapcsolaton alapul, amit a lány először még nem is sejthet. 
(olasz-angol-francia) 

 

 
Lore (2012) - feliratos                                                                              DVD 4138  
Rend.: Cate. Shortland 
Szerepők: Saskia Rosendahl, Kai Malina, Nele Trebs. Időtartam: 109 perc 
 
A második világháború végnapjaiban járunk. Ahogy a szövetségesek a végső csapást mérik a 
német haderőkre, úgy omlik össze a fiatal Lore és testvérei élete. A tinédzsernek rá kell 
döbbennie, hogy a világ, amelyben felnőtt, maga volt a hazugság: náci szülei, akiket feltétel nélkül 
szeretett és tisztelt, igazából háborús bűnösök. A Fekete-erdő környékét megszálló amerikai 
hadsereg letartóztatja a szülőket, a 17 éves lány egyik napról a másikra a család vezetőjévé válik, 
az ő feladata lesz gondoskodni négy fiatalabb testvéréről. A cél: átvágni a felégetett és kifosztott 
Németországon, hogy 900 kilométert megtéve elérjenek a Hamburg mellett élő nagymamájukhoz. 
Az utazás során lassan feltárul előttük a náci propaganda hamissága, és rá kell döbbenniük, hogy 
az életüket csak úgy folytathatják, ha szembenéznek szüleik bűneivel. (német-ausztrál-angol) 



 

 
Lorna csendje (2008)                                                                          DVD 3204   
Rend.: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 
Szereplők: Arta Dobroshi, Jeremie Renier, Fabrizio Rongione. Időtartam: 101 
perc 
 
Lorna, egy Belgiumban élő albán nő. Hogy barátjával egy kis büfét nyithasson, elfogadja Fabio, 
egy helyi gengszter ajánlatát. Fabio ördögi tervének első lépéseként Lorna és Claudy 
névházasságot kötnek, így Lorna megkapja a belga állampolgárságot. A terv második lépéseként 
Lorna egy orosz maffiózóhoz menne hozzá, akinek szintén gyorsan állampolgársághoz kell jutnia, 
és ezért komoly összeget ajánl fel. Ahhoz hogy a második házasságot nyélbe tudják ütni, meg kell 
ölni Claudy-t. Vajon vállalja Lorna a hallgatást? 
(belga-angol-francia-olasz) 

 

 
Los Angeles-i tündérmese (2004)                                                         DVD 846    
Rend.: Mark Rosman 
Szereplők: Hilary Duff, Chad Michael Murray. Időtartam: 91 perc 
 
Még hogy Hamupipőke csak a mesében létezhet? Cseréljük az üvegcipőt mobiltelefonra, a 
tökhintót egy nyitható tetejű kocsira, a mesebeli királyságot pedig Los Angeles külvárosára, és már 
sejtheted, hogy a „hol volt, hol nem volt” megtörténhet bármikor. Ha épp nem gonosz mostoháját 
és mostohanővéreit kell elviselnie, akkor Sam egy étterem padlóját sikálja. Álmaiban viszont 
messze jár, ahol talán meglelheti párját is, ám könnyen meglehet, hogy a Szép Szőke Herceg 
végig ott volt az orra előtt: elvesztett mobiljának becsületes megtalálója serényen bombázza őt e-
mailekkel, végül elhívja egy Halloween bulira is. Ott aztán Sam bepánikol, mikor meglátja, hogy a 
titokzatos hódoló a legnépszerűbb fiú a környéken. Vajon sikerül a modern Hamupipőkének 
összeszednie a bátorságát és valóra váltani álmait?   (amerikai-kanadai) 

 

 
Lourdes (2009) – feliratos                                                                        DVD 3676    
Rend.: Jessica Hausner 
Szereplők: Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno Todeschini. Időtartam: 96 perc 
 
A dél-franciaországi Lourdes misztikus város, amely látogatók millióit vonzza egy évben. A 
keresztények úgy tartják, hogy 1858-ban itt több alkalommal is megjelent a Szűz Mária egy fiatal 
francia parasztlány előtt. Mária arra kérte az embereket, hogy zarándokoljanak el Lourdes-ba, az 
emberek pedig már 150 esztendeje tesznek így, gyógyírt keresve a betegségeikre. 
A zarándokok között akadnak egészségesek és gyógyulást remélők, akik a spirituális megtisztulás 
és a testi kínok megszűnésének reményében vállalják az utazást. Christine gyógyíthatatlan 
betegsége miatt nem tud járni. Életét gyökeresen megváltoztatta a betegség, amely elzártságba 
kényszeríti, és amelyből most megpróbál kiszabadulni. (osztrák-francia-német) 

 

 
Macbeth (2015)                                                                                                          DVD 4731    
Rend.: Justin Kurzel 
Szereplők: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Paddy Considine. Időtartam: 
113 perc 
 
Shakespeare legsötétebb, legtragikusabb és legerőteljesebb drámája a XI. századi Skóciában 
játszódik, főszereplői az elmúlt 400 év alatt a gátlástalan hatalomvágy szimbólumává váltak. 
Macbeth jóslatot kap, hogy ő lesz Cawdor thánja, majd Skócia uralkodója. Eleinte nem hisz a 
jóslatnak, de miután Duncan király előlépteti hősiességéért, ő ráérez a hatalom ízére. Macbethnek 
a király iránti hűségét végül legyőzi Lady Macbeth unszolása, a férfi megöli a királyt és ő kerül a 
trónra. A véres tett persze továbbiakat von maga után, Macbeth és felesége pedig egyre 
mélyebbre merül a hatalom megtartásáért folytatott harcban. (amerikai-angol-francia) 

 

 

Maci Laci (2010)                                                                                  DVD 3330 
Rend.: Eric Brevig 
Szereplők: T. J. Miller, Anna faris, Tom Cavanagh. Időtartam: 77 perc 
 
A Jellystone Nemzeti Parkban egyre kevesebb a látogató, ezért a pénzéhes polgármester úgy 
dönt, hogy eladja a területet. Ha nem akar otthon nélkül maradni, Maci Lacinak be kell 
bizonyítania, hogy „ravaszabb az átlagmedvénél”, és Bubuval együtt képes megmenteni a parkot a 
végleges bezárástól. Persze ehhez régi ellenségével, Smith parkőrrel is szövetségre kell lépnie. 
(amerikai-új-zélandi) 



 

 
Macska-jaj (1998)                                                                                     DVD 66 
Rend.: Emir Kusturica    
Szereplők: Barjan Severozan, Srdan Todorovic, Branka Katic. Időtartam: 135 
perc 
 
Mi történik, ha az egyszeri roma zsivány olajszőkítőkkel és rettegett drogbárókkal üzletel? Roma 
emlékezet óta nem fordult még elő, hogy több vagonnyi szőkített olajat elnyeljen a föld. Itt pedig 
megesik ez a csoda, a lóvé meg elvész.  Dadan Karombolo pedig pitbullal fenyegetőzik. Nem 
marad más hátra: Zarije odaígéri jóképű fiát Dadan púpos és törpe hugicájához. Matko azonban 
mást szeret.  A lagzi nem maradhat el, noha a nagypapi hirtelen meghal, majd iziben a másik is. 
Jeget kell hozatni, hogy a hullaszag ne árnyékolja be a frigyet.  A púpos arát azonban elvitte a 
cica. A reterát meg összedőlt. Dadan pedig a pöcében végzi.  (francia-német-jugoszláv) 

 

 
Mad Max : a harag útja (2015)                                                                           DVD 4463    
Rend.: George Miller 
Szereplők: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult. Időtartam: 116 perc 
 
Zűrzavaros múltjától kísértve Max Rockatansky egyedül rója a pusztaságot, mígnem egy 
csapatban találja magát, amely Imperator Furiosa vezetésével menekül át a Senkiföldjén. 
Nyomukban egy hadúr, aki szedett-vedett bandája élén a lázadók megsemmisítésére törekszik, 
mindez pedig egy magas fordulatszámon pörgő háborúhoz vezet a harag útján. (ausztrál-amerikai) 
 

 

 
A magas ősz férfi társat keres (2017)                                            DVD 5276     
Rend.: Stéphane Robelin 
Szereplők: Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette. Időtartam: 101 perc 
 
Pierre, mióta megözvegyült, elvonult a világ elől, és csak egyetlen gyermeke jelenti számára a 
kapcsolatot a külvilággal. Miután lánya megajándékozza egy számítógéppel, a férfi felfedezi az 
interneten található online ismerkedő oldalak végtelen lehetőségét, és meg is ismerkedik egy 
gyönyörű fiatal nővel, akit nagyon megérint Pierre érett gondolkodása és romantikus természete. 
Azt azonban nem sejti, hogy a férfi a nagyapja lehetne. Ugyanis Pierre egy fiatal srác, Alex 
képével regisztrált az oldalra, így ha nem akarja elveszíteni online szerelmét, meg kell győznie 
Alexet, hogy menjen el helyette a randevúra. (francia-német-belga) 
 

 

 
Magic boys (2013)                                                                                                    DVD 3891    
Rend.: Koltai Róbert 
Szereplők: Michael Madsen, Pindroch Csaba, Szabó Győző. Időtartam: 90 
perc 
A vagány, kissé kincstári optimista Dávid és a pesszimista, bátortalan, befelé forduló Zoli 
pezsgőgyári munkásként dolgoznak vidéken. Ám egyszer mindenkinek eljön az ideje. Nekik is. 
Egyetlen nap alatt omlik össze minden, ami addig fontos volt a számukra, sőt, az életük is komoly 
veszélybe kerül. Mikor rejtélyes meghívót találnak, ami egy fél óra múlva induló magángépre szól, 
és homályosan beszél még valami fellépéssorozatról, valamint egy álom-gázsiról, nem tétováznak. 
A meneküléshez csupán annyit kell mondaniuk a reptéren: \"Mi vagyunk a Magic Boys\". Ám azzal 
már csak Londonban szembesülnek, hogy mire is vállalkoztak: a \"Magic Boys\" valójában egy 
chippendale pár, megbízójuk pedig rettegett maffiafőnök, aki igazi profikra számít. 
(magyar-angol-kanadai) 

 

 
A mágus (2006)                                                                                  DVD 1847   
Rend.: Neil Burger 
Szereplők: Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel. Időtartam: 104 perc 
 
Az ünnepelt mágus, Eisenheim nem csak egész Bécset kápráztatja el mutatványaival, hanem az 
ambiciózus Leopold koronaherceget, Ferenc József fiát is. Ám amikor Leopold menyasszonya 
megpillantja gyerekkori szerelmét, Eisenheimet, és újra fellobban iránta a tűz, a koronaherceg 
érdeklődése megszállottsággá válik. A város főfelügyelője hirtelen egy sokkoló bűncselekmény 
kellős közepén találja magát. Miközben Leopold megbízásából egyre közelebbről figyeli a mágust, 
Eisenheim élete legnagyobb és legmesteribb trükkjét készül végrehajtani.  (cseh-amerikai) 



 

 
Malom és kereszt (2011) – feliratos                                                                     DVD 4732    
Rend.: Lech Majewski 
Szereplők: Rutger Hauer, Charlotte Rampling, Michael York. Időtartam: 92 
perc 
 
A film egy sajátos vizuális ötlet alapján készült, ami valójában nem más, mint idősebb Pieter 
Bruegel - Az út a Kálváriára című, több mint 500 alakot megjelenítő tartalmi elemzése. A filmben 
néhány figura lett kiragadva a festményről, amely révén alaposan ki lesz vesézve a kép teljes 
jelentése. Lech Majewski, a film író-rendezője egy fantasztikus utazásra invitál bennünket, ahol a 
festmény figurái megelevenednek, és a lenyűgöző látványvilág magába szippantja a nézőt. (svéd-
lengyel) 

 

 
Mama (2015)                                                                                                              DVD 5089    
Rend.: Julio Medem 
Szereplők: Penelope Cruz, Luis Tosar, Asier Etxeandia. Időtartam: 111 perc 
 
Magda kellőképp szomorú, hogy férje a nyarat a szeretőjével Madridtól távol tölti, éppen amikor 
mellrákot diagnosztizálnak nála. Orvosa szerint jó kilátásai vannak a felépülésre és gyógyulásra, 
ám fájdalmas sugárkezelések várnak a nőre. A hírt megtudva Magda fia focimeccsére megy, ahol 
megismerkedik Arturoval, aki szörnyű hírt kap a meccs alatt: feleségét és lányát baleset érte. 
Amikor a férfi összeomlik, Magda rohan el vele a kórházba a férfi kómában fekvő feleségéhez. Ez 
a kapcsolat és Magda betegsége különleges kapcsolatot teremt közöttük, s a fordulatokat együtt 
próbálják meg feldolgozni. (spanyol-francia) 

 

 
A mambo királyai (1992)                                                                       DVD 263 
Rend.: Arne Glimcher 
Szereplők: Antonio Banderas, Armand Assante, Cathy Moriarty. Időtartam: 111 
perc 
 
Az 50'-es évek elején Cesar és Nestor Castillo egy botrány után elhagyja Kubát és Amerikába 
megy, a lehetőségek országába, ahol azt remélik, megvalósíthatják nagy álmaikat, és világhírű 
zenészekké válnak. Ám míg Cesar beleveti magát a pezsgő életbe, addig Nestor képtelen 
feldolgozni egykori szerelme hűtlenségét. Tehetségükre hamar felfigyel az éjszakai élet befolyásos 
embere, Perez, aki meg akarja vásárolni a két vérbeli latin muzsikust. Cesar azonban 
visszautasítja, mert hisz abban, hogy a tehetségük és kitartásuk elég a sikerhez. 
(francia-amerikai) 

 

 
Mamma mia! (2008)                                        DVD 1744, DVD 1797, DVD 1798    
Rend.: Phyllida Lloyd 
Szereplők: Meryl Streep, Julie Walters, Pierce Brosnan. Időtartam: 109 perc 
 
Donna független, egyedülálló anya, és van egy kis szállodája egy idilli kis görög szigeten. Egyedül 
nevelte fel lányát, a tűzrőlpattant Sophie-t. Lánya esküvőjére Donna meghívta két legjobb 
barátnőjét. Ám Sophie elhatározza, hogy megkeresi ismeretlen édesapját, mielőtt eljönne a nagy 
nap. Titokban elolvassa anyja régi naplóját, amelyből kiderül, hogy a keresett felmenő egyike lehet 
Donna három korábbi szeretőjének. El is hívja titokban az esküvőjére.  Hiába próbálja rejtegetni 
őket, előbb vagy utóbb kiderül a titok, s akkor kezdődik csak a móka az ABBA felejthetetlen 
slágereinek dallamára! (angol-amerikai) 

 

 
Mamma mia! : sose hagyjuk abba (2018)                             DVD 5659, DVD 5660    
Rend.: Ol Parker 
Szereplők: Christine Baranski, Pierce Brosnan, Dominic Cooper. Időtartam: 
114 perc 
 
Sophie gyermeket vár. Ezért szeretné kideríteni, hogyan kezdődött a saját élete. Édesanyja már 
nem lehet mellette, hogy elmesélje. A két régi barátnőtől, Rosie-tól és Tanyától viszont 
megtudhatja, hogyan jutott el annak idején Kalokairi szigetére a fiatal Donna. 
(angol-amerikai) 



 

 
Mandela - hosszú út a szabadságig (2013)                                       DVD 4052  
Rend.: Justin Chadwick 
Szereplők: Idris Elba, Naomie Harris, Terry Pheto. Időtartam: 141 perc 
 
A különleges bátorság, a forradalmi düh és a megbékélésre is képes bölcsesség története ez. Egy 
olyan ember története, aki évtizedekig ült börtönben, és nem adta fel a harcot. A film Nelson 
Mandela életrajza alapján készült: a kamaszkor megpróbáltatásai, a polgárjogi harc első 
állomásai, a 27 éven át tartó, igazságtalan bebörtönzés és végül a diadalmas – de küzdelmekkel 
teli – visszatérés mind helyet kap benne. (angol-dél-afrikai) 
 

 

 
Manderlay (2005)                                                                                   DVD 510    
Rend.: Lars von Trier 
Szereplők: Bryce Dallas Howard, Isaach de Bankolé, Willem Dafoe. Időtartam: 
133 perc 
1933-ban történt, hogy Grace és édesapja maguk mögött hagyták Dogville-t. Grace apja emberei 
az egész telet azzal töltötték, hogy új vadászterületet kerestek. Alabama államába vetődnek, ahol 
lánccal és lakattal lezárt vashíd állja útjukat. Egy fiatal fekete nő szalad az autóhoz, és 
kétségbeesetten segítséget kér. Grace követi a lányt a hídon keresztül Manderlay-be, ahol mintha 
hetven évvel korábbi, a rabszolgaság eltörlése előtti időkbe csöppent volna: fehérbőrű gazdákat és 
fekete rabszolgákat talál. Grace elhatározza, hogy felszabadítja Manderlay-t, és az első aratásig 
az ültetvényen marad. (dán-svéd-holland-francia-német-angol) 

 

 
Manolete (2008)                                                                                   DVD 3933    
Rend.: Menno Meyjes 
Szereplők: Adrien Brody, Penélope Cruz, Santiago Segura. Időtartam: 92 perc 
 
Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, a Manolete néven híressé vált torreádor, Spanyolország 
egyik legjobbja volt. Stílusa megnyerően elegáns, mégis vad és tiszteletre méltó. Számos kezdő 
torreádor tekintette őt példaképének. A filmben az ő életét ismerhetjük meg. A történet visszarepít 
minket a ´40-es évekbe. Maolete meglátogatja anyját és ez idő alatt emlékek törnek fel belőle, a 
viadalok, győzelmek emlékei, és felidézi, a szerelmével, Lupe Sinoval együtt töltött pillanatokat. 
Úgy érzi, már mindent elért, amire vágyott, és itt az ideje, hogy visszavonuljon. (spanyol-angol-
francia) 

 

 
Marguerite : a tökéletlen hang (2015)                                                            DVD 4750    
Rend.: Xavier Giannoli 
Szereplők: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau. Időtartam: 125 perc 
 
Marguerite Dumont egy rendkívül tehetős nő, aki egész életét egy dolognak szentelte, a zenének. 
Szenvedélye az éneklés, rendszeresen ad privát koncerteket barátainak, akik mindig örömmel 
fogadják, de nem az előadást, sokkal inkább annak végét. Marguerite borzasztóan énekel, de ezt 
senki nem meri neki elmondani, ezért Ő abban a hitben él, hogy kiváló előadó, így elhatározza, 
megmutatja „tehetségét” az egész világnak. (francia-cseh-belga) 

 

 

 
Marie Antoinette (2006)                                                                         DVD 787   
Rend.: Sofia Coppola 
Szereplők: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Judy Davis. Időtartam: 118 
perc 
 
Marie Antoinette viharos élete tárul elénk. A szertelen és sokak által gyűlölt hercegnő, még szinte 
gyermek, amikor a fiatal és közönyös francia király, XVI. Lajos felesége lesz. Marie Antoinette 
elszigetelten érzi magát a botrányokkal és intrikákkal teli udvari életben. Tomboló életvitelével a 
nemesség és a köznép haragját is kivívja, ami végül megpecsételi a sorsát. 
(japán-francia) 



 

 
Márió, a varázsló (2008)                                                                       DVD 2466     
Rend.: Almási Tamás 
Szereplők: Nyakó Júlia, Franco Nero, Egyed Attila. Időtartam: 92 perc 
 
A 90-es évek elején, alig túl a rendszerváltáson, egy alvó magyar falucskában csoda történik: 
megérkezik a faluba Márió, az elegáns olasz cipőgyáros. Munkát és jólétet ígér az ottani 
asszonyoknak. A falu felbolydul. Gulyásné  Vera sem tudja kivonni magát a karizmatikus olasz 
hatása alól, mind jobban elvarázsolja a férfi különleges vonzereje. Úgy érzi, hogy az olasz sem 
közömbös iránta. Mániákusan álmodik egy jobb életről Márió oldalán. 
(magyar-olasz) 

 

 
A másik én (2007)                                                                                   DVD 961    
Rend.: Neil Jordan 
Szereplők: Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen  Andreews. Időtartam: 117 
perc 
Erica Bain New York-i rádiós műsorvezető élete tökéletes. Szereti a munkáját, imádja a 
vőlegényét, élvezi a népszerűségét. Egy éjszaka megtámadják a hazafelé tartó párt, a férfit 
megölik, Ericát súlyosan megsebesítik. A nő képtelen beletörődni a veszteségbe, attól kezdve 
éjszakánként egyedül járja a város utcáit. A bűnöst keresi. Igazságot akar szolgáltatni, de úgy, 
ahogy ő jónak látja. Véres portyái felkavarják a várost: sokan hősnek tartják az ismeretlen 
igazságosztót, de egy sokat megélt rendőr másképp gondolja.  Mielőtt a felügyelő elkapja, el kell 
döntenie, mi fontosabb neki. A bosszú vagy az igazság. (amerikai-ausztrál) 

 

 
A másik oldalon (2007)                                                                        DVD 2581    
Rend.: Fatih Akin 
Szereplők: Baki Davrak, Nurgül Yesilcay, Patrycia Ziolkowska. Időtartam: 116 
perc (Modern klasszikusok) 
 
Ali, török származású brémai nyugdíjas egy szintén török prostituáltat vesz maga mellé, hogy 
életét bearanyozza. Fia, Nejat először elképed, de hamar megkedveli a nőt, mikor megtudja, hogy 
Yeter csak azért bocsátja áruba testét, hogy lánya egyetemi tanulmányait fizethesse. Mikor Ali egy 
vita során akaratlanul megöli a nőt, Neyat felkerekedik, hogy Isztambulban megkeresse annak 
lányát. Aytent azonban nem csak Neyat keresi, de a török rendőrség is – ők terrorizmussal 
vádolják.  (német-török) 

 

 
A második Marigold Hotel (2015)                                                                    DVD 4448      
Rend.: John Madden 
Szereplők: Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy. Időtartam: 118 perc 
 
Sonny Kapoor) nem szállodaigazgatónak született, de a Marigold Hotel valahogy mégis működik: 
idősödő angol lakói megszerették az örök rendetlenséget és felfordulást; élvezik mindazt, ami 
Dzsaipurban annyira más, mint otthon Angliában volt. De most Sonny házasodni készül: 
hamarosan elveszi élete nagy szerelmét, Sunainát. (amerikai-angol) 

 

 

 
Matador (2005)                                                                                       DVD 472 
Rend.: Richard Shepard 
Szereplők: Pierce Brosnan, Greg Kinnear, Hope Davis. Időtartam: 98 perc 
 
Julian Noble jólszituált bérgyilkos. Mestere szakmájának, de már belefásult, ezért inkább nőkre 
vadászik. Danny Wright átlagos utazóügynök, akire rájár a rúd: állásából kipenderítik, és a 
felesége kezd elhidegülni tőle. Mindkét férfinak szüksége lenne némi vérfrissítésre. Kapóra jönnek 
hát egymásnak, amikor egy mexikói bárban összefutnak, és hamarosan olyan kalandra indulnak, 
amely mindkettőjük életét gyökeresen megváltoztatja. Fejek hullnak, és poénok repkednek ebben 
a szenzációs komédiájában, amely elegánsan vegyíti a fekete humort a kirobbanó akcióval. 
(ír-német-amerikai) 



 

 
Match point (2005)                                                                                  DVD 358 
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer. 
Időtartam: 114 perc 
 
A film egy fiatalember társadalmi felemelkedéséről szól, és ambíciói szörnyű következményeiről. A 
főszereplő két nő között örlődik, és mert nem lát kiutat ebből a helyzetből, szélsőséges 
eszközökhöz folyamodik. Chris, egy fiatal profi teniszedző. Chloe kiváltságos és gazdag lány, aki 
beleszeret jóképű teniszedzőjébe, és így Chris bekerül az angol társadalom felsőbb köreibe. Nola, 
egy gyönyörű, fiatal amerikai lány, aki Londonban a színésznői pályával próbálkozik. Ő az a 
bizonyos „harmadik”. És nem mellesleg egyben Chole sógornő-jelöltje is. 
(angol-amerikai) 

 

 
Máté evangéliuma (1964) - feliratos                                                                     DVD 1716   
Rend.: Pier Paolo Pasolini 
Szereplők: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini. Időtartam: 
133 perc (Gyöngyszemek a filmművészetből; 2.) 
 
Pier Paolo Pasolini filmje a Biblia újszövetségi részének Máté evangéliumát dolgozta fel, az 
evangélium sorainak szöveghű visszaadásával. Pasolini egyedi látásmódja, a film rendkívüli 
líraisága, a tradicionális és a modern elemek ötvözete révén méltán vált ez az alkotás a világhírű 
rendező legnépszerűbb művévé. 
(olasz-francia) 

 

 
Max Payne (2008)                                                                                 DVD 1851 
Rend.: John Moore 
Szereplők: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges. Időtartam: 99 perc 
 
Max Payne magányos zsaru, akit nem érdekelnek a szabályok, mert nincs mit vesztenie. A bosszú 
élteti: el akarja kapni azokat, akik felelősek a családja brutális meggyilkolásáért. Megszállott 
nyomozásából rémálomba illő utazás lesz, amely a legsötétebb fantáziavilág és a legkegyetlenebb 
valóság határvidékére vezet. A rejtély egyre nagyobb, Maxnek természetfeletti ellenségekkel kell 
megküzdenie - és szembe kell néznie egy elképesztő árulással. 
(kanadai-amerikai) 

 

 

 
Még egy csók (2005)                                                                              DVD 210 
Rend.: Ken Loach 
Szereplők: Atta Yakub, Eva Birthistle, Shamshad Akhtar. Időtartam: 104 perc 
 
Quasim másodgenerációs pakisztáni, Glasgowban él. Miközben a város legmenőbb találkahelyein 
dolgozik, mint DJ, arról álmodik, hogy egyszer saját klubot nyit. A szülei azt tervezik, hogy fiuk a 
szép unokanővérét, Jasmint veszi feleségül. A terv azonban kudarcba fullad, amikor Quasim 
megismerkedik a fiatal zenetanárnővel, Roisinnal. Ám hiába a vonzalom köztük, ha azt nem 
engedik beteljesedni: a lány nem csupán ír, hanem katolikus is. A szerelmesek viszont nem tudják 
elfogadni, hogy létezik érzéseiknél erősebb hatalom. Mikor a kapcsolatuk mégis kiderül. 
(angol-belga-német-olasz-spanyol) 

 

 
Megetetett társadalom (2006)                                                             DVD 2583    
Rend.: Richard Linklater 
Szereplők: Patricia Arquette, Bobby Cannavale, Paul Dano. Időtartam: 115 
perc 
 
Eric Schlosser Magyarországon is megjelent bestsellere, a Megetetett társadalom ihlette Richard 
Linklater Arany Pálmára jelölt filmjét, amely görbe tükröt tart az amerikai álom mára már 
korántsem makulátlan ábrázata elé. A film az illegális bevándorlótól a középnyugati éttermi 
dolgozókon át a topmenedzserig a társadalom minden szereplőjét szembesíti a kellemetlen 
igazsággal, hogy szar van a palacsintában (vagy éppen a hamburgerben), és az uniformizált 
világban semmi sem az, aminek látszik. (amerikai-angol) 



 

 
Meglelt éden (2003)                                                                              DVD 1429   
Rend.: Mario Andreacchio 
Szereplők: Kiefer Sutherland, Nasstasja Kinski, Alun Armstrong. Időtartam: 94 
perc 

 
A 19. században Tahiti Szigetén, valamint Párizsban játszódó film a francia festő Paul Gaugain 
megdöbbentő, fodulatokkal teli életét mutatja be. Gaugain megszállottan keresi az egyetemes 
kérdésekre a választ: " Honnan jöttünk?" "Kik vagyunk?"' "Merre tartunk?". Hogy minderre 
megtalálja a választ elhagyja feleségét, Mattet és négy gyermekét.  
(ausztrál-francia-német-angol) 

 

 
A meglepetés (2015)                                                                                              DVD 4693   
Rend.: Mike van Diem 
Szereplők: Jeroen van Koningsbrugge, Georgina Verbaan, Jan Decleir. 
Időtartam: 98 perc 
 
Jacob, a különc milliárdos rendkívüli módon unja életét. Olyannyira, hogy legszívesebben 
önkezével vetne véget Földi létének. Ez azonban korántsem olyan egyszerű, éppen ezért megbíz 
egy erre szakosodott, profi céget, mely ígéretet tesz arra, hogy hamarosan elteszik láb alól. Ám 
Jakob megismerkedik a gyönyörű Anne-val, aki miatt megérné kihátrálni a szerződésből, erre 
azonban már nincs lehetőség. (német-holland-ír-belga) 
 

 

 
A megváltás (2014)                                                                                                DVD 4465   
Rend.: Kristian Levring 
Szereplők: Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan. Időtartam: 89 
perc 
 
Az 1870-es években telepesként érkezik Amerikába Jon, a dán bevándorló, majd követi felesége 
és kisfia is, akik hamarosan gyalázatos bűntett áldozatává válnak. Jon elkeseredésében végez az 
elkövetővel, ám a megtorlást újabb megtorlás követi. A tettes fivére ugyanis nem más, mint a 
könyörtelen Delarue ezredes, aki markában tartja Black Creek városát. A város hátat fordít 
Jonnak, így a béketűrő telepesből igazságosztó lesz, aki saját békéjéért is küzd. (dán-angol-dél-
afrikai-svéd-belga) 

 

 
Melankólia (2011)                                                                                                    DVD 4489 
Rend.: Lars von Trier 
Szereplők: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland. Időtartam: 
130 perc ((Ars Longa - Mesterfilmek) 
 
Justine és Michael egy nagyszabású összejövetel keretében ünneplik a házasságukat Justine 
nővére, Claire és annak férje, John hatalmas házában. Annak ellenére, hogy Claire mindent 
megtesz, ami csak az erejéből telik, az esküvői parti kudarcba fullad: felszínre törnek az elfojtott 
családi feszültségek, a kapcsolatok megbomlani látszanak, és elindulnak a végzetes szakadások 
felé. Mindeközben pedig egy Melankólia nevű kisbolygó halad egyenesen a Föld felé. 
(dán-svéd-francia-német-olasz) 

 

 
Mélyen őrzött titkok (2004)                                                                 DVD 2095    
Rend.: Böszörményi Zsuzsa 
Szereplők: Bagaméri Eszter, Györgyi Anna, Fullajtár Andrea. Időtartam: 89 
perc 
 
Varró Irma l8 éves, amikor elhagyja az intézetet. Múltjáról annyit tud, hogy talált gyerek. Életében 
csupán néhány biztos tény van. Terhes. Megkapta élete első lehetőségét: egy takarítónői állást. 
És megkötötte élete "nagy üzletét": a születendő gyermekéért pénzt kap egy béranyákat külföldre 
közvetítő nőtől. De ki ő? Ki volt az anyja? Kutatni kezd sosem látott anyja után, mert törleszteni 
akarja sérelmeit. Irma a nyomozás során jön rá, hogy semmi sem igaz, amiről eddig tudott. Ő nem 
az, akinek hitte magát. Titkok és hazugságok  fednek be mindent. Vajon a múlt megismerése 
boldogabb jövőt hoz-e számára?   (magyar-osztrák-finn) 



 

 
Mennyei királyság (2005)                                                                     DVD 2998   
Rend.: Ridley Scott 
Szereplők: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons. Időtartam: 139 perc 
 
1186. Balian egy kis normandiai falu patkolókovácsa. Elveszítette a családját és kis híján a hitét is. 
A keresztes háborúból érkező Godfrey lovag világosítja fel küldetéséről. Kiderül, hogy ő az apja, 
aki felfedi előtte a lovagi élet valódi értelmét, majd magával viszi őt Szentföldre. Eleinte úgy tűnik, 
távol áll Baliántól a vallási célokért vívott háború, ám mégiscsak magával ragadja a hév. 
Jeruzsálem hamis csillogása és a lovagok ármánykodása közepette szerelembe esik, majd egyik 
vezéralakja lesz az eseményeknek. Végül minden bátorságát és tudását összeszedve 
megpróbálja megvédeni a várost a hatalmas fölényben lévő ellenséggel szemben. (német-angol-
spanyol-amerikai) 

 

 
A mennyország gyermekei (1997)                                                     DVD 1697 
Rend.: Majid Majidi 
Szereplők: Mohammad Amir Naji, Amir Farrokh Hashemian, Bahare Seddiqi. 
Időtartam: 84 perc 
 
A család és a szeretet fontosságáról szól ez a megható történet.A szegény családban élő, 9 éves 
Ali elveszíti kishúga, Zahra iskolai cipőjét. A testvérek megegyeznek, hogy innentől kezdve 
felváltva hordják ugyanazt a cipőt, hogy továbbra is járhassanak iskolába, és a szüleik ne jöjjenek 
rá a turpisságra. A terv megvalósításához azonban nyomon kell követniük a másik minden egyes 
lépését, s ez sokkal nehezebb, mint hitték.  
(amerikai-iráni) 

 

 
Mennyország most (2005)                                                                   DVD 2132  
Rend.: Hany Abu-Assad 
Szereplők: Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna Azabal. Időtartam: 88 perc 
   Tart. még: A bomba átmérője (Időtartam: 82 perc) 
 
Khaled és Said, a két palesztin fiatal gyerekkoruk óta jó barátok. Ők lesznek közösségük 
kiválasztottjai egy izraeli merénylet végrehajtására. Miután felkészültek a feladatra, kirakják őket a 
határon, ahol elszakadnak egymástól. Immár különváltan kell meghozniuk a végső döntést és 
beteljesíteni végzetüket: bombával a testükön, mindenre elszántan felszállni a tel-avivi buszra. 
Abu-Assad hihetetlen érzékenységgel közelíti meg a témát; objektíven, az ítélkezés mellőzésével 
mutatja be az öngyilkos merénylők utolsó napját, feltárva az okokat és az indítékokat, amelyek a 
terroristák döntése mögött állnak.   (francia-német-holland-izraeli) 

 

 
Ments meg, Uram! (1995)                                                                     DVD 913    
Rend.: Tim Robbins 
Szereplők: Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky. Időtartam: 117 perc 

 
Egy luisianai apáca levelet kap egy halálraítélt bűnözőtől. Matthew Poncelet - akire két tinédzser 
megerőszakolása és meggyilkolása miatt szabták ki a legszigorúbb ítéletet - találkozni szeretne 
Helennel. Az apáca eleget tesz a kérésnek és meglátogatja a férfit a halálsoron. Matthew szeretné 
meggyőzni a nőt ártatlanságáról és arra kéri, legyen lelki támasza és segítsen neki elkerülni a 
kivégzést. Helen minden tőle telhetőt megtesz, de minél inkább beleássa magát az ügybe, annál 
nyilvánvalóbb lesz számára, hogy Matthew-t nem ártatlanul ítélték el. Ennek ellenére nem fordít 
hátat a kétségbeesett férfinek.   (angol-amerikai) 

 

 
A menyasszony feketében volt (1968)                                             DVD 1537  
Rend.: Francois Truffaut 
Szereplők: Jeanne Moreau, Michel Bouquet, Jean Claude Biraly. Időtartam: 
103 perc 
 
Julie-t menyasszonyként szörnyű sokk éri: élete legszebb napján az esküvői szertartás után 
brutálisan kivégzik férjét a templom lépcsőjén. A nő először öngyilkos akar lenni, de mérhetetlen 
gyűlölete felülkerekedik halálvágyán és bosszút esküszik. Öt név, öt gyilkos neve szerepel kis 
fekete könyvében, de hamarosan valamennyi név áthúzásra kerül. A fekete özvegy nem válogat 
eszközeiben, könyörtelenül beteljesíti bosszúját. 
(francia-olasz) 



 

 
Mephisto (1981)                                                                                    DVD 3545  
Rend.: Szabó István 
Szereplők: Klaus Maria Brandauer, Rolf Hoppe, Cserhalmi György. Időtartam: 140 perc 

 
A film az örök fausti kérdésre keresi a választ: mivé formálódik a személyiség Közép-Európában a 
történelem nyomása alatt. 1920-as évek. A hamburgi színház társulatának tehetséges színészét, 
Hendrik Höfgent mérhetetlen becsvágy fűti. Baloldalisága és művészi féltékenysége miatt Höfgen 
összeütközésbe kerül a színház ugyancsak tehetséges színészével, a nemzetiszocialista 
Miklasszal. Höfgen érvényesülése érdekében feleségül veszi a nagypolgári családból származó 
Barbara Brucknert. A Berlini Állami Színházban kap szerződést, ahol végre eljátszhatja álmai 
szerepét, Mephistót. Ezzel megkezdődik feltartóztathatatlan karrierje, épp az idő tájt, amikor a 
nemzetiszocialista párt hatalomra kerül. (magyar-német) 

 

 
Merülés a szerelembe (2017)                                                                             DVD 5617     
Rend.: Wim Wenders 
Szereplők: Alicia Vikander, James McAvoy, Alexander Siddig. Időtartam: 107 
perc 
 
Egy ablaktalan szobában Afrika keleti partjainál James More-t dzsihadista harcosok tartják fogva. 
Több ezer kilométerre Grönlandon Danielle Finders mini tengeralattjáróval készül az óceán 
fenekére merülni. Gondolataikban mindketten az előző év karácsonyára emlékeznek vissza, 
amikor egy francia strandon történő véletlen találkozásuk heves és tartós romantikus kapcsolatot 
eredményezett. 
(amerikai-német-francia-spanyol) 
 

 


