
 

 
A Grincs 

Általános riadó! Zöld színű... kőszívű... és teljes 
kőszívéből rühelli a karácsonyt. Ő a Grincs, a gaz, 
galád zöld szőrmók, a Kifalva fölé magasodó Kobak 
hegy zord barlanglakója. Kifalva lakóinak eszeveszett 
ünnepi készülődése közepette a Grincs fejébe veszi, 
hogy egyszer s mindenkorra véget vet a 
karácsonynak, és szenteste az összes ajándéknak és 
karácsonyi dísznek csak hűlt helyét hagyja maga 
után... Ám idő közben ráébred, hogy karácsony szent 
ünnepe messze nem csupán az angyalhajas talmi 
pompa vagy játékok garmada. A Dr. Seuss-féle A 
Grincs, aki ellopta a karácsonyt című fortélyosan 
kacskaringós meseklasszikus nyomán készült. 
 

 

 
A jegesmedve király 

Új és boldog élet kezdődik a gyönyörű Napföldön, 
amikor az újonnan megkoronázott Valemon király 
elfoglalja trónját. Egy nap azonban a fiatal és jóképű 
királyt felkeresi a gonosz boszorkány, aki felajánlja, 
hogy házasodjanak össze. Amikor Valemon 
visszautasítja az ajánlatot, az ördögi nő jegesmedvévé 
változtatja és az északi sarkra száműzi. Ezen a hideg 
és néptelen földön, zord külseje ellenére, a király 
megismerkedik egy gyönyörű hercegnővel, akivel 
hamarosan egymásba szeretnek. Együtt visszatérnek 
Napföldre, ahol a hercegnő felveszi a harcot a gonosz 
boszorkánnyal, hogy visszafordítsa szerelmére szórt 
átkot és elűzze a földjükről a gonoszt. 
 

 

 
 

A kis herceg 
A kis herceg Antoine de Saint-Exupery örökérvényű 
klasszikus meseregénye, A kis herceg több generáció 
számára tanította már meg a szeretet és a barátság 
fontosságát. A film bemutatja Szahara közepén 
lezuhant pilótát, a kígyót, aki nem képes gátat szabni 
gyilkos természetének, a rókát, aki azt várja, hogy 
valaki megszelídítse, a különböző kisbolygók 
karakteres figuráit, és természetesen az ártatlan 
tekintetű kis herceget. 



 

 
 

A kisvakond nadrágja 
 

A kisvakond nadrágja, A kisvakond és a rádió, a 
kisvakond és a zöld csillag, A kisvakond és a 
sündisznó, a kisvakond és a nyalóka, A kisvakond és a 
televízió, A kisvakond mint festő, A kisvakond és a 
zene 

 

 
 

A varázslatos iskolabusz 
 

A kaptárban 
Fényes ötlet 
Mutatom és mondd! 

 

 
 

A világűr 1-8. 
 

Az „Egyszer volt, hol nem volt…” sorozat a világ 
egyik legismertebb oktató és szórakoztató animációs 
filmje. A DVD több millió példányban kelt el 
világszerte. A történet ott folytatódik, ahol „Az ember” 
sorozat befejeződött. Albert Barillé igazi tudományos-
fantasztikus történeteken keresztül mutatja be a 
csillagrendszer rejtelmeit. „A világűr” című sorozatban 
8 DVD-n keresztül kísérhetjük figyelemmel a már jól 
ismert szereplőket a kezdeti kalandoktól a filozófikus 
és titokzatos végkifejletig. 



 

 
 

Alice Csodaországban 
 

Az Alice Csodaországban olyan utazásra hív a képzelet 
és az álmok birodalmába, mely évtizedek óta éppen 
úgy lenyűgözi a felnőtteket, mint a gyerekeket. Ha az 
abszurd humortól és a képtelennél képtelenebb 
ötletektől elkerekedik a szemed, ne csodálkozz! A 
pengeeszű kislány kalandjai pontosan olyan 
észbontóak, mint amikor úgy érzed, feje tetejére állt 
körülötted a világ, és semmit sem értesz abból, ami 
veled történik.  

 

 
 

 
Asterix és a vikingek 

Bögyörix, a főnök unokaöccse a hírhedt gall faluba 
érkezik, ahol Asterixnek és Obelixnek kell igazi férfit 
faragniuk belőle. A Parisiumból érkező ifjú kölyök 
képe mögött egy arrogáns, de meglehetősen gyáva 
nyuszi rejtőzik, aki a kemény tréningek alatt is csak 
igen keveset változik. Eközben vikingek kötnek ki 
Galícia partjainál. Azzal a szándékkal érkeztek, hogy 
megtalálják a gyávaság bajnokát. Jövendőmondójuk 
jóslata szerint ugyanis csak ez az ember taníthatja meg 
őket repülni, mivel úgy tartják, a félelem szárnyakat 
ad. A vikingek kalandozásuk során meglátogatják a 
gall falut is, ahol felfedezik maguknak a gyávaság 
bajnoki címére méltán esélyes Bögyörixet. 
 

 

 
 

 
Asterix és Obelix - A Kleopátra küldetés 

A kicsi és a tömzsi, azaz a két gall ezúttal Egyiptomba 
nyaral druidájuk oldalán. Hogy miért mennek, nem 
talány: a fitos orrú Kleopátra azt tette fel fogadásra, 
hogy röpke három hónap alatt felhúzat egy csomó 
falat, rá tetőt, s ebből végül gyönyörű palota épül. Így a 
babéros figura, a rómaiak dölyfös ura kisebbre veszi a 
képét, és Egyiptom dicső népét a legnagyobbnak 
elismeri. 
Csakhogy a terv telis-teli ármányokkal, buktatókkal, 
víziókkal, légiókkal. Krokodilok foga csattog, kalózok 
a zsákmányt lesik, hajcsárok ostora pattog, és a 
Szfinxnek orra esik. Korai az aggodalom, hisz itt van a 
csoda főzet, ami látszik a két gallon, mert kövön nem 
marad kőzet! 
 



 

 
 

Autók 
Több mint százéves az autó. S ebben az időszakban 
Carl Benz első motoros autójától a jövő napelemes 
autójáig izgalmas fejlődésen ment keresztül ez a 
közlekedési eszköz. De hogyan született és hogyan 
születik az autó? Hogyan működik a motor? Mit jelent 
a Forma-1? Milyen lesz a holnap forgalma? Ezeket és 
még sok egyéb kérdést tesz érdekessé az Autók című 
könyv, a fiatal olvasók számára. Ők a holnap autósai, 
akik már ma is részt vesznek a forgalomban 
gyalogosként, kerékpárosként vagy görkorcsolyásként. 
E könyv egyszerű és érthető módon mutatja be az 
automobil fejlődését, használhatóságát és jelentőségét 
a társadalom számára. 

 

 
 

Az erdő kapitánya 
 

Zéró, a gengszter gonosz tervével az évszázad 
dobására készül: el akarja pusztítani a Kerek Erdőt. 
Célja eléréséhez az eszközökben sem válogat, 
lelkifurdalás nélkül űzné el a gyanútlan lakókat. A 
Kapitány, aki már régóta szeretné rács mögött látni 
Zérót, minden erejével azon van, hogy megmentse 
barátait és a rengeteget, "...ahol madárfüttyel ébredünk, 
és tücsökszóval szunnyadunk. Meg ahol türelmesebbek 
vagyunk egymáshoz és igyekszünk megérteni a másik 
szavát is." 

 

 
 

Bálnák és delfinek 
 
"A Mi MICSODA DVD első epizódjából 
megtudhatjuk, melyek a legnagyobb cetek, hogyan 
vándorolnak, hogyan lélegeznek, milyen mélyre 
tudnak merülni, és az is kiderül, vannak-e ellenségeik. 
A színes és izgalmas képek bepillantást engednek a 
tengeri emlősök csodás világába: megismerhetjük a 
cetek különleges érzékszerveit és rendkívül titokzatos 
kommunikációs szokásaikat is. 



 

 
 

 
Bűbáj 

Egy tündérmese elevenedik meg – szó szerint – ebben 
a klasszikus Disney-hagyományokhoz hű, mégis 
minden ízében új filmben. A bájos Giselle élete igazi 
tündérmese, és várja őt álmai hercege. Persze, hiszen 
egy rajzfilm főhősnője. Kétdimenziós világából 
azonban elűzi őt a gonosz királynő, és a 
hercegkisasszony átpottyan New York alig mesés, 
kőkemény valóságába. Egy elragadó válóperes ügyvéd 
siet az eltévedt és tanácstalan Giselle segítségére. Még 
nem sejti, hogy a folyton dalra fakadó, kerekszemű, 
ártatlan leányka nagyon el fogja bűvölni és egyúttal 
nagy bajba is keveri. A Bűbáj sziporkázóan szellemes, 
remek dalokkal teli zenés vígjáték: biztosan megigézi 
az egész családot. 
 

 

 
 

 
Casper 

Nincs emberfia, aki be merne lépni az elhagyott 
kastélyba. Aki valaha is megpróbálta üvöltve 
menekült. A környéken mindenki tudja, hogy a 
termekben kísértetek tanyáznak. Az új tulajdonos 
számára a magányos tengerparti épület - örökös 
bennlakóival - nem sokat ér, ám a hírek szerint az ódon 
falak kincset rejtenek. A megoldás kézenfekvő: ki kell 
űzni a kísérteteket! Casper, a vidám kis szellem eddig 
holtra unta magát. Tévézgetés közben nem is sejti, 
hogy hamarosan számos látogatója lesz - ördögűzők, 
szellemírtók, építési vállalkozók. De ami ezután 
következik, az Casper legmerészebb évszázados álmát 
is felülmúlja. 
 

 

 
 

 
Családom és egyéb állatfajták 

Az esős Angliában élő Durrell család minden vágya 
egy kis napsütés, így Korfu szigetét választják új 
lakhelyüknek. A külön és excentrikus család élén a 
konyhaművész Mrs. Durrell áll, akinek szeszélyeit nem 
mindig könnyű elviselni. Ám gyermekei sem 
tekinthetők átlagosnak: a legidősebb fiú, Larry 
avantgarde írónak készül, a második fiú, Leslie 
fegyvermániás, az egyetlen lány, Margo pedig 
szédületes sebességgel cserélgeti a hódolóit. A 
kalandok középpontjában mégis a 12 éves Gerald áll, 
akinek figyelmét a tanulás helyett az élővilág csodái 
kötik le. Szünet nélkül tanulmányozza a legfurcsább 
élőlényeket... Köztük a saját családját. 
  



 

 
 

Dörmögőék újabb kalandjai XIII-XXVI. 
 

14. A Tojásfestők, 15. A hirdetők, 
16. A vendégfogadók, 17. A zenebonálók, 
18. A versengők 19. A gyurmázgatók, 
20. Az arcképfestők, 21. Az akadályelhárítók, 
22. A hatosfogat, 23. A töktermelők, 24. A bevásárlók, 
25. A kirándulók, 26. A hóemberépítők 

 

 
 

Égigérő fű 
 

A tízéves Misut, aki a Paripa utca 24-ben, egy 
budapesti bérházban nyaral nagybátyjánál, gyakran 
elragadja a képzelete, hogy az eseménytelen napokat 
színesebbé tegye. Így jut eszébe, hogy a szürke bérház 
udvarát befüvesítse... 

 

 
 

Franklin 1-3. 
 
Franklin, sokunk kedvence, okos, megértő és 
találékony kis teknős.  Amikor füllent, eltéved vagy 
bajba keveredik, maga talál rá a megoldáshoz vezető 
útra. Legjobb  barátjával Macival, aranyhalával 
Arankával, és játékkutyájával, Sam-mel különböző 
kalandokba keveredik, melyek során új barátokra is 
szert tesz. 



 

 
 

Gyerekdalok és mondókák 
 

A DVD-n található gyerekdalok és mondókák egytől-
egyig gyermekeink által ismert és szeretett műveket 
dolgoznak fel, kedves animációk kíséretében. 
A mondókák és a dalok szövege, ritmusa, kedves 
humora mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy az alkotás 
már TV-s bemutatásakor is hatalmas sikert aratott, úgy 
a gyerekek, mint a szülők körében! 

 

 
 

Hahó, Öcsi! 
 

A szülők nagy gondban vannak. Hamarosan 
kisbabájuk születik, és fogalmuk sincs, hogy közöljék 
a hírt az első osztályos Öcsivel. Addig halogatják a 
dolgot, míg végül a kisfiú barátnőjétől, Évitől értesül a 
nagy újságról. Öcsi fel van háborodva, hogy mindent ő 
tud meg utoljára. Ráadásul fogalma sincs, miért 
örülnek szülei annyira egy idegennek, akiről azt sem 
tudni, fiú-e vagy lány. Mire azonban a családi 
Trabanttal hazaszállítják a kórházból a kis jövevényt, 
Öcsi is megbarátkozik a helyzettel. Még az "Öcsi" 
nevet is átadja a család legifjabb tagjának, és úgy dönt, 
ő ezután valódi keresztnevét fogja használni. 

 

 
 

Harmadik Shrek 
 
Nem mindenki akar király lenni - és ez különösen igaz 
behemót, mocsárbűzös ogrékra. Amikor Shrek 
feleségül vette Fionát, eszébe sem jutott, hogy egyszer 
Túl az Óperencián trónjára akarják majd ültetni. Ám 
apósa, az öreg Harold király váratlanul megbetegszik, 
és Shreket tekinti a trón várományosának. A birodalom 
húzódozó jövendő királya vagy talál maga helyett 
valaki mást a munkára, vagy élete hátralévő részét 
uralkodással kell töltenie…  



 
 

 

 
Harry Potter és a Főnix Rendje 

 
Harry Potter kalandos körülmények között ötödször is 
visszatér a Roxfortba, és meglepve tapasztalja, hogy a 
varázsvilág elől eltitkolták előző évben lezajlott drámai 
találkozását. Senki nem tudja, hogy Voldemort nagyúr 
visszatért. Cornelius Caramel féltékenységből új Sötét 
varázslatok kivédése tanárt nevez ki az iskolába, akinek az 
egyik legfőbb feladata Dumbledore professzor és a diákok 
szemmel tartása. Talán ezért éri a Roxfort lakóit olyan 
váratlanul az a sötét varázslat, amely ellenük fordul. Harry, 
két barátja, Ron és Hermione sürgetésére, végül maga veszi 
kezébe az ügyet: néhány diáktársukkal kiegészülve 
felkészülnek rá, hogy megvédjék otthonukat. Új 
tudományukat hamarosan a gyakorlatban kell kipróbálniuk. 
Nagy csata vár rájuk... 
 

 

 
 

High School Musical 2. - Szuper táncos változat 
Kitört a vakáció, és az East High gimi diákjai a nyaralásra 
készülnek. A napfényes tengerpart helyett azonban sokan 
inkább munkát vállalnak, hogy fizetni tudják jövő évi 
tanulmányaikat. Troy, Gabriella, Chad és Taylor például a 
Lava Springs Country Clubban helyezkedik el. A klub 
tulajdonosai a fennhéjázó Sharpay szülei, így Troynak 
hamarosan alkalma nyílik megismerni a gazdag, 
elkényeztetett lány világát. Sharpay nem tétlenkedik sokáig: 
mindent bevet, hogy elcsábítsa Gabriellától a kosárlabdában 
és éneklésben egyaránt ász fiút, akinek imponál a gazdagok 
világa. Tudja jól, hogy Sharpay barátjának lenni egyet jelent 
a biztos ösztöndíjjal az ország legjobb iskoláiban, és az sem 
utolsó szempont, hogy a lány kapcsolatai révén még a 
legmenőbb kosaras sztárok öltözőibe is bejáratos. 

 

 
 

Jégkorszak 2. - Az olvadás 
 
A mínuszok hősei visszatérnek! A mamut, a kardfogú 
tigris és a lajhár egyenesen lubickol legutóbbi 
hőstettük sikerében: és ez már csak azért is könnyen 
megy, mert a jég olvadni kezd, így a világ egyetlen 
nagy élményfürdővé változik körülöttük; csúszdák, 
gejzírek és szökőkutak között buliznak nap mint nap. 
Néha mégis arcukra fagy a mosoly... 



 

 
 

Kalózok 
 
Halálfejes lobogó. Szakállas férfiak: kezükben éles kard, 
arcukon gonosz vigyor. Ok a kalózok, a tenger farkasai. A 
kalózok azóta fosztogatják a tengeri utazókat, amióta csak 
kereskedelmi hajók járják a világ tengereit. Már az ókori 
görögöknek is meggyűlt a bajuk a kalózokkal, Rómának 
pedig többször is hadat kellett viselnie ellenük. A 
regényeknek és a filmeknek hála nemzedékek sora ismerte 
meg a tengeri rablók kalandos életét. De milyenek is voltak 
valójában a kalózok? Hol alakultak ki a leghíresebb 
kalózfészkek? Ki volt a hírhedt Feketeszakáll kapitány? 
Hogyan éltek az emberek a kalózhajók fedélzetén? A MI 
MICSODA sorozatnak ebben a kötetében a szerző 
izgalmasan és szakszerűen mutatja be a tengeri haramiák 
elképesztő és gyakran megdöbbentő világát. Még azt is 
megtudhatjuk, hogy napjainkban hol számíthatunk 
kalóztámadásra!  

 

 
 

Kukori és Kotkoda 2. 
 
Saját kacsaúsztató, Kacsakórus, A születésnapi 
szemétdomb, Hajrá darazsak, Tojásfesztivál, Volt-
nincs, A hattyú, Rézsarkantyú, végtelen giliszta, 
Aranytojás, Kakasviadal, Dimbes-dombos..., 
Horgászok, A kánya, Valami repül. 

 

 
 

L’ecsó 
Hőse nem más, mint egy kiváló szaglással megáldott és 
legbelül szakács-álmokat tápláló csatornapatkány, ő Remy. 
Séfként szeretne dolgozni egy ínyenc étteremben.  
Amikor a körülmények abba a párizsi étterembe sodorják, 
amelyiket saját konyhai példaképe, Auguste Gusteau tett 
híressé - akinek "mindenki főzhet" tétele kiskora óta 
inspirálta Remyt. Amikor már úgy tűnik, hogy Remy álmai 
végképp a semmibe vésznek, megtalálja azt, akire igazán 
szüksége van. Ő Linguini, az étterem szégyenlős 
szemetesfiúja, aki épp a kirúgás szélén áll. Most, hogy nincs 
mit veszíteniük, Remy és Linguini megalkotják minden 
idők legkülönösebb duóját: a fiú esetlen testéhez csatlakozik 
Remy kreatív képzelőereje, s így együtt fenekestül 
felforgatják Párizst.  



 
 

 
 

Lolka és Bolka 8. - Hamupipőke cipellője 
 
Hamupipőke cipellője, Egy nap vidéken, Camping a 
farmon, Iskolai kirándulás, Tengerparti hétvége, 
Muzsikusok, Víz alatti utazás 

 

 
 

Lovak 
 
A Mi MICSODA ismeretterjesztő filmsorozat 8. része 
a lovak életét mutatja be közelebbről. Két kislányt 
kísérünk el a lovas iskolába, ahol kiderül, mit kell 
tennünk, mielőtt felülünk egy ló hátára, és hogyan 
üljük meg a lovat. Megtudhatjuk, mi volt a ma élő ló 
őse, milyen lófajták léteznek, mit esznek a lovak. 
Valóban állva alszanak? Hogyan képezik a 
versenylovakat? Miért fontos a patkó? Hogyan 
nyerhetjük el egy ló bizalmát? Mindezt kedves 
animációs figurák teszik változatossá a gyerekek 
számára. 

 
 

 

Macskafogó 2. A Sátán macskája 
 
A Macskafogó 2 ott folytatódik, ahol az első film véget ért. 
Emlékeztetőül: 1986-ban a Macskafogó nevű gépkutya 
segítségével az egerek megszelídítettek minden macskát. 
2007-ben kiderül, hogy mégsem. A pafrikai dzsungel 
mélyén ugyanis maradt egy kisebb pacifikálatlan 
macskapopuláció, akik még csak nem is hallottak a 
Macskafogóról, és azóta is békésen üldözik az egereket. 
Vadászat közben elkapnak egy Stanley nevű újságíró-
egeret, akinek persze eljár a szája. A törzs varázslója, Mióka 
alvilági segítséget kér, majd a vadmacskák útnak indulnak, 
hogy felszabadítsák elnyomott, azaz a Macskafogó által 
megszelídített testvéreiket. 
Ismét kitör a harc macskák és egerek között. A macskák 
testi fölényüket használják némi alvilági segítséggel, az 
egereknek viszont továbbra is ott a Macskafogó. Hogy ki 
nevet a végén? 
 



 

 
 

Mátyás, az igazságos 
 

Országjárása alatt Mátyás király sok bajjal, 
cselszövéssel és igazságtalansággal találkozik, 
amelyeknek sokszor ő is áldozatául esik. Ám a végén 
mindig felfedi királyi kilétét, megbünteti a vétkest és 
megjutalmazza a szenvedőt. 

 

 
 

Micimackó visszatér 
A család apraja-nagyja együtt örülhet, mert Milne 
Micimackójának története most végre folytatódik. A 
Százholdas Pagonyban ismét találkozhatunk régi kedves 
ismerőseinkkel. Véget ér a nyár és ezzel a vakációnak is 
vége. Róbert Gidának iskolába kell mennie. Ezt nincs szíve 
személyesen megmondani Micimackónak, így hát tollat 
ragad, hogy levélben adja tudtára. A csekély értelmű 
medvebocs azonban félreérti az üzenetet: Azt hiszi, Róbert 
Gida szörnyű nagy bajba került, ezért Malackával, 
Nyuszival, Tigrissel és Zsebi- babával felkerekedik, hogy 
gazdájuk segítségére siessen. Az izgalmas kalandokat új 
melódiák teszik még színesebbé. A fülbemászó dalok arról 
szólnak, hogy a barátok - ha még távolra is vannak 
egymástól - a szívükben mindig együtt maradnak. 

 

 
 

Mikrobi 
 

Mikrobi, a háztartási robot, szinte már családtagnak 
számít, hiszen szívesen játszik Pepével, mos, főz, 
takarít. A család gyerektagjai újra és újra útra kelnek. 
Mikrobi epizódjai: 
1. Start bonyodalmakkal, 2. Gömbagyak bolygója, 3. 
Delfinidák, 4. Jó egy kis diviton, 5. Kristály-nagyapó, 
6. Zenélő kaktuszok, 7. Tripediták bolygója, 8. 
Trombita, 9. Csigabirodalom, 10. A hóember, 11. 
Űrkalózok, 12. Jelmezbál, 13. Programozgatunk 



 

 
 

Misi mókus kalandjai 
 

1. Ribillió Mókuséknál 
2. Misi Mókus útra kell 
3. Misi és a ravasz madarász  
4. Szökés a fogságból  
5. Potyautas a tengeren  
6. Találkozás Bumbával és a nagy Krokóval  
7. Kacifánt és a száz banán  
8. A nagy bölcs barlangjában 
9. A nagy barlangon keresztül  
10. Az örökké termő fa szigetén  
11. Hazafelé  
12. Bumba világszám lesz  
13. Legjobb a hazai mogyoró 

 

 
 

Mondák a magyar történelemből 
 
Mit jelent Álmos vezér neve valójában? Kik voltak a 
besenyők? Hogyan kötötték a nemzetközi 
szerződéseket Etelközben? Mindezt és még sok más 
mesés dolgot, szép történetet és egyben játékos tanulást 
kínál a sorozat 

 

 
 

Múmiák 
Végtelen, kihalt pusztaság. A levegő szinte izzik a hőségtől. 
Amerre csak nézünk, halott, csontszáraz földet látunk. A 
legtöbb ember ilyennek képzeli el a sivatagokat. A Mi 
MICSODA sorozat új kötetében Harald Lange, a tapasztalt 
utazó, újságíró és fényképész megmutatja, mennyire 
különös, titkokkal és meglepetésekkel teli világ az ezerarcú 
sivatag. Megtekinthetjük a száraz vidékek elképesztő 
állatvilágát, az itt élő növényeket. Megismerkedhetünk 
azokkal a sivatagi népekkel, akik az idők folyamán 
megtanulták, miként viselhetik el a sivatagok minden 
szörnyűségét és vadságát. Az ifjú olvasó azt is megtudhatja, 
miért kell megvédenünk szülőbolygónk sivatagjait, és hogy 
mit kell tennünk annak érdekében, hogy megóvhassuk őket. 
Múmiák DVD-vel.  



 

 
 

Nagyon vadon 
 

Boog kismedve korától békésen éldegél a csendes 
Timberline-ben, a helyi erdőőr, Beth garázsában. 
Tökéletesnek hitt élete fenekestül felfordul, amikor 
találkozik Elliottal. Boog megszabadítja a nyiszlett, 
törött agancsú kis szarvast a vadászok kötelékétől. A 
nagydumás agancsos ráveszi a mackót, nézze meg, 
milyen a garázsajtón túli világ. Boog belekóstol a 
nagybetűs életbe, aminek eredményeként a párost 
visszatelepítik a vadonba. A pánikba esett Boog 
szeretne haza menni, ehhez kénytelen elfogadni Elliot 
segítségét. Viszontagságos utazás vár rájuk, teli 
kalanddal és veszéllyel. 

 

 
 

Narnia krónikái - Az oroszlán, a boszorkány és a 
ruhásszekrény 

 
Nyiss ki egy szekrényajtót, és lépj át egy ismeretlen, 
csodás, izgalmas világba! A négy testvér, Lucy, 
Edmond, Susan és Peter bújócskázás közben eltéved 
egy öreg házban és Narniában találja magát. Ott, ahol 
beszélnek az állatok, törpék, faunok, kentaurok és 
óriások élnek békében vagy háborúban egymás mellett 
és egy gonosz fehér boszorkány örök telet bocsátott a 
vidékre. A gyerekek egy bölcs oroszlán segítségével 
háborúba vezetik Narnia különös népét, hogy egy 
végső, hatalmas csatában véget vessenek a boszorkány 
hatalmának és az őt kísérő örök fagynak. 

 

 
 

Óz, a csodák csodája 
 
Dorothy Kansasban él egy farmon. Legjobb barátja 
kutyája, Toto. Egy napon egy különös tornádó Óz 
földjére sodorja őket. Dorothy mindent elkövet, hogy 
hazajusson és útján különös és csodálat 
teremtményekkel ismerkedik össze. A bátorságot 
kutató oroszlánnal, a szeretni vágyó bádogemberrel és 
a madárijesztővel, aki szalma helyett okosságot 
szeretne kobakjába. 



 

 
 

Pata-csata 
 
A Pata-csata című film megható történet egy kis 
zebráról, aki nagy álmokat dédelget. A dühöngő 
viharban a vándorcirkusz egy nagyon értékes 
szállítmányát veszíti el: egy zebracsikót. 

 

 
 

PiROSSZka  
A jó, a rossz, a farkas MEGA nagyi 

 

A film ott kezdődik, ahol a Grimm-mese véget ér, és 
innen pergeti az eseményeket visszafelé. Egy csapat 
tollas-szőrös zsaru és detektív jelenik meg a Nagyi 
kunyhójánál az erdőben, akiket egy házi csetepaté 
miatt vezényeltek ki a helyszínre. Egy vadász tettleg 
bántalmazott egy nagyit megszemélyesítő farkast. 
Ahogy a nyomozó és a rendőrtiszt kihallgatják a 
megbízhatatlan emlékezetűnek bizonyuló 
gyanúsítottakat, kiderül, hogy mindegyikük más-más, 
egymástól homlokegyenest eltérő, de egyformán 
zavaros történettel állnak elő. 

 

 
 

 

Pumukli 
 

Pumukli, amikor egy hosszú külföldi utazás után visszatér 
Münchenbe üresen találja a garázst. A kis vörös hajú kobold 
szomorúan üldögél ott, amikor Eder mester belép a 
garázsba, azért hogy néhány dolgot magával vigyen a 
házból, többek között Alby ágyát. Ez már túl sok a kis vörös 
koboldnak, beugrik az öregúr kocsijába, aki hazaautózik 
vele. Ezután számos rejtélyes dolog történik a házban. A 
tárgyak mozognak, valaki megeszik egy nagy darab 
süteményt… Pumukli balszerencséje beleragad az enyvbe, 
és elveszíti a láthatatlanság képességét. Eder mesternek 
nehezére esik, hogy elhiggye, amit lát, és semmit sem akar 
kezdeni a kis kobolddal, de nagyon hamar rájön, hogy nem 
lesz könnyű megszabadulni tőle.  
 



 

 
 

Reszkess, Télapó! 
 
Közeledik a karácsony, és Bobby szülei válni 
készülnek. Justin egy félreértett helyzet miatt azt hiszi, 
a Mikulás elcsábította a mamáját, és Bobby sorsára jut. 
Hogy szüleit ne veszítse el, úgy véli, hogy nincs más 
választása, mint rosszasággal távol tartani házuktól a 
Mikulást. Hamarosan az angyali gyerekből hétpróbás 
csibész lesz, míg Bobby, akinek zsigereiben van a 
rosszaság, megpróbál a hátralévő időben a lehető 
legjobb lenni. Azt reméli, hogy a Mikulás teljesíti majd 
a kívánságát és a szülei együtt maradnak. A két barát 
terve kétséges, hogy beválik. 

 

 
 

SpongyaBob Kockanadrág - A film 
 
Bikini Alsó határában valami fortyog. Neptun király 
koronáját ellopták, és a gaztett elkövetésével a 
pénzéhes Rák urat gyanúsítják. Hogy megmentse 
cimboráját, a mi szilaj szivacsunk, SpongyaBob 
felkerekedik, hogy legjobb barátja, Csillag Patrik 
segítségével a kemény Kagylóvárosban megfejtse a 
rejtélyt és visszaszerezze a kopasz királyi kobak ékét. 
A tengernyi kalandról és határtalan nevetésről a gonosz 
Plankton is gondoskodik, aki ismét azon mesterkedik, 
hogy megszerezze a herkentyűburger titkos receptjét és 
leigázza a világot. 

 

 
 

Táncoló talpak 
 
Mindazoknak, akik még nem tudnák: a pingvinek 
énekelve választanak párt. Ám egy nap születik egy kis 
pingvin, aki éppen első nagy szerelmének igyekszik 
vallomást tenni, amikor rájön: botfülű. Számára 
becsukódik a szerelem kapuja, még mielőtt kinyílott 
volna. Hősünk szerencsére olyan pingvin, aki a jég 
hátán is megél: sok kaland és küzdelem árán eljut 
(eltotyog) a nagyon nagy ő-ig. A dalt tánccal pótolja, 
és ha kell, az egész csapatot megmenti a rá váró nagy 
veszélytől.  



 

 
 

Tapsi Hapsi és csapata 
 
Tapsi Hapsi, Dodó kacsa, Elmer Fudd, Cucu Malac, 
Csőrike, Szilveszter és a többi kedvenc vidám 
történetei folytatódnak... 

 

 
 

Tesz-vesz város 
 
Tesz-vesz város lakóinak élete nem mindennapi. Hol 
egy kósza szellem, hol valami más okoz nagy galibát. 
Tekergő, Huckle macska és a város többi lakója 
furábbnál furább kalandokba keveredik. Azonban nem 
kell őket félteni, mindig találnak megoldást... 
 

 

 
 

Thomas és a cirkusz 
 
Törékeny rakomány, Képes vagy rá, Toby, Percy és a 
varázsszőnyeg, Thomas és a cirkusz, Percy tévedése 



 

 
 

Tüskevár 
 

Nemzedékek zárták szívükbe Ladó Gyula Lajost, aki 
barátai számára Tutajos névre hallgat. Az örökké 
álmodozó, önállótlan fiú itt aztán férfivá érik. 
Nagybátyja Matula bácsi gondjaira bízza, aki a nádas 
közepén lakik egy kunyhóban, teljesen nomád 
körülmények között. 

 

 
 

Vackor az első bében 
 
Kormos István Vackor meséit nem kell bemutatni. 
Gyermekeink számára óvodai és az iskolai történetek 
éppúgy frissek, mint nekünk felnőtteknek voltak 
évtizedekkel korábban. 

 

 
 

Végtelen történet 
 
A történet hőse, Sebastian a tizenéves kissrác nagy 
feladatra vállalkozik: meg kell mentenie Fantázia 
birodalmát, melyet egy pusztító erő, a Semmi akar 
bekebelezni. Sebastian egy varázslatos könyv sorait 
olvasva találkozik a birodalommal. A különös, vicces 
figurák csak rá számíthatnak, ha életben akarnak 
maradni.  

 


