
Sziasztok! pár filmet összegyűjtöttem nektek, ha esetleg egy filmes estét vagy 

délutánt szeretnétek tervezni! Remélem tetszeni fog nektek, jó filmezést!  

 

 

Mr. Brown egyedül neveli árván maradt hét kisgyerekét. A 

kis rosszaságok mindent megtesznek, hogy az újabb és 

újabb nevelőnőket elüldözzék. Váratlanul azonban egy új 

nevelőnő érkezik. Amikor Nanny McPhee felbukkan a Brown 

házban, a hét gyerek, akik alig egy esztendeje veszítették el 

az édesanyjukat, azonnal ellenséget látnak benne. Nem 

elég, hogy rusnya, azt gondolják róla, hogy gonosz, sőt: 

lehet, hogy egyenesen egy boszorkány! Nanny McPhee 

azonban csak egy szörnyű, ijesztő nevelőnő. Ám hiába 

akarnak a gyerekek borsot törni az orra alá, hogy ugyanúgy 

elűzzék őt is, mint tették azt az előző tizenhét dada 

esetében, tehetetlenek a varázserejével szemben. Majd 

váratlanul minden elkezd megváltozni, és a házban egyszer 

csak minden úgy történik, ahogy Nanny McPhee szeretné... 

Úgy gondolom ez egy családi filmezős délutánra vagy egy 

esti baráti filmezős estre tökéletes választás!  

 

 

A tartalom előtt megjegyezném, hogy ez egy filmsorozat, ami igazán izgalmas, 

szinten tökéletes választás, főleg egy 

filmmaratonra, ez a filmsorozat összesen 7 

részből áll akár több napig is beoszthatjuk ezt a 

varázslatos és izgalmas történetet.  

A tartalom az első részről szól! 

Harry Potter a 11. születésnapján megtudja 

Hagridtól, hogy varázsló, és felvételt nyert a 

Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző 

Szakiskolába. Az iskolában fokozatosan 

megismeri a számára teljesen új varázsvilágot, és szert tesz két jó barátra, 



Ronald Weasleyre és Hermione Grangerre. Megtanul kviddicsezni, így az elmúlt 

száz év legfiatalabb fogója lesz belőle. A tanév során kiderül, hogy Voldemort 

nagyúr, aki tíz éve minden hatalmát elvesztette, megpróbálja megszerezni a 

bölcsek kövét, hogy így újra testet ölthessen, és visszatérhessen a hatalomba. 

Harryék szinte biztosak benne, hogy ebben őt Perselus Piton professzor, Harry 

legellenszenvesebb tanára (bájitaltan) segíti. Év végén Harryék elhatározzák, 

hogy megakadályozzák. Miután lemennek a csapóajtón, a három gyerek kiállja a 

próbatételeket, majd Harry egyedül találkozik Mógussal, akiről kiderül, hogy 

Voldemortot szolgálja. Mivel nem bírja Harry érintését, a fiú ezzel a fegyverrel 

súlyosan meg is sebesíti őt és megakadályozza Voldemortot a kő 

megszerzésében. Harry a gyengélkedőben ébred, ahol Dumbledore professzor 

elmagyarázza neki az eseményeket. 

 

Nos, ezt lehet nem kell sok mindenkinek bemutatnom, ennek a mesének is több 

része van és kortól függetlenül mindenki imádja!  

Hol volt, hol nem volt, egy messzi mocsárban, 

meghitt magányban élt egyszer egy morcos 

ogre, akit Shreknek hívtak. Ám a zöld szörny 

nyugalmát és életét egy napon fenekestül 

felbolygatta egy különös esemény: mesebeli 

lények lepték el a mocsarat – és lepték meg 

gyanútlan hősünket. A három vak egér 

futkározott a vacsoráján, a nagy, gonosz 

farkas feküdt az ágyában, a hét törpe 

Hófehérke koporsóját tette az asztalára, 

kunyhója előtt pedig ott nyüzsgött a három 

hajléktalan kismalac, és mindenféle más 

varázslatos figurák, akiket a gonosz Farquaad nagyúr űzött el otthonukból. Shrek 

tehát elment a nagyúrhoz, hogy visszakövetelje a mocsarát, de ehhez előbb meg 

kell mentenie a szörnyű tűzokádó sárkány karmaiból Fiona királylányt, hogy 

Farquaad feleségül vehesse, és így király lehessen. A nagy kalandban társa is 

akad az ogrének: a szószátyár Szamár, aki bármit megtenne Shrekért, egyvalamit 

kivéve: a világ minden kincséért sem hajlandó befogni a száját. Hamarosan 

kiderül, hogy a sárkánynál sokkal nagyobb problémát jelent Fiona különös titka... 



 
Szintén több részes! 

A Cressida Cowell sikerkönyve alapján készült film a melák viking 

harcosok és vad sárkányok világába röppenti nézőit. A 

cselekmény középpontjában egy viking tinédzser áll, aki Berk 

szigetén él, ahol a sárkányokkal való küzdelem a mindennapi élet 

része. Elérkezik a beavatás ideje, amikor hősünk bizonyíthatja 

rátermettségét törzse és az apja előtt. Ám amikor találkozik egy 

sebesült sárkánnyal, és összebarátkozik vele, a kis „sárkányölő” 

világa a feje tetejére áll. 

 

 

Szerintem ez is viszonylag többen ismeritek, mindig szórakoztató  ez a mese és 

ez is több részes.  

Valahol messze-messze, egy távoli galaxisban egy bogaras tudós genetikus 

kísérletei során különös, szeretetre alig méltó lényt 

teremt. A Galaktikus Szövetség persze leleplezi a 

bűnöst, börtönbe csukja, teremtményét pedig 

száműzi. A kis izé megszökik, és egy békés, távoli 

bolygó, nyugodalmas kis szigetén bújik el: 

Hawaiin. Attól kezdve Hawaii nem békés többé... 

Egy magányos kislány, Lilo, megtalálja a 

jövevényt, kóbor kutyának nézi, és örökbe fogadja. 

Lilo egyedül sem volt a jóság szobra, de most 

méltó párjára akadt. Az új kutya idomíthatatlannak bizonyul. Amit nem tud felfalni, 

azt megrágja. Ami még neki is túl rosszízű, azt összetöri, felborítja vagy vízbe ejti. 

De valami mégis megváltozik benne: még az őrült tudós sem gondolta volna, 

hogy az űrélőlény képes a szeretetre. Márpedig a csillagkutya fokozatosan 

megszereti új gazdáját. Épp akkor, amikor üldözői a nyomára akadnak, és haza 

akarják toloncolni... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Oszkár a kis hal a nagy tóban, akinek az eszénél csak a szája 

jár gyorsabban, és miközben a Bálnamosóban gürcöl 

„vakardhal”-ként, arról álmodozik, hogy egy nap kifogja az 

aranyhalat, és felkerül a Korál csúcsára, a gazdagok és 

híresek közé. És egy nap valóban az ölébe hullik – no nem a 

szerencse, hanem egy nagy fehér cápa hullája, és hősünk 

azon kapja magát, hogy ő lett Oszkár, a cápaölő. A bökkenő 

mindössze annyi, hogy az áldozat a rettegett Nagy Fehér 

Főnök, Don Lino fia volt. 

  

Skeeter, a harmincas éveiben járó szállodai karbantartó víg 

kedélyű ember, bár kissé ápolatlan és bárdolatlan. Amikor 

frissen elvált nővérének, Wendynek váratlanul el kell utaznia, 

jobb híján őt kéri meg, hogy esténként vigyázzon a gyerekeire. 

A végtelen fantáziával megáldott fickó fektetéskor előadott 

történeteivel rabul ejti a kölyköket. Ám Skeeter élete egyik 

napról a másikra fenekestül felfordul, amikor a mesék 

valamilyen mágikus úton valósággá válnak. Mindez kezdetben 

szórakoztatónak tűnik, de kiderül, hogy a boldogságot csak 

nagyon is valódi nehézségek legyőzésével lehet elérni. 

 

A Mókusok és Mókucik állandó kísérőjük, Dave Seville 

társaságában egy óceánjárón vakációznak. Alvin persze most 

sem képes parancsolni az ösztöneinek. Megpróbálja 

kormányozni a hajót, átveszi az uralmat a turbinák felett, aztán 

szmokingba öltözve bukkan fel a szerencsejáték-asztaloknál. A 

bolondozásnak azonban hamar vége szakad, amikor a hajó 

zátonyra fut, a mókusok pedig egy elhagyott szigetre vetődnek. 

Miközben régi barátjuk és impresszáriójuk a mentőexpedíciót 

szervezi, ők rájönnek, hogy a sziget nem lakatlan, mint aminek 

hitték.  

 

 

 

 

 



A Hős6os akciódús sztorija a robotok építésével foglalkozó, zseniális Hiro 

Hamada körül forog, aki barátai segítségével megtanulja kiaknázni briliáns 

agyának minden egyes tekervényét. Ebben segítségére van 

testvére, a szintén lángész Tadashi, az adrenalintól csöpögő 

kalandok megszállottja, Go Go Tamago, a mindig rendkívül precíz 

Wasabi No-Ginger, a kémiazseni Honey Lemon és Fred, a 

rajongó. Amikor egy váratlan fordulat miatt egy veszedelmes 

összeesküvés közepén találják magukat – ami San Fransokyo 

gigantikus városát fenyegeti – Hiro legközelebbi bizalmasához, 

egy Baymax nevű robothoz fordul, csapatából pedig modern 

kütyükkel felszerelt hősöket farag, hogy képesek legyenek 

felderíteni a rejtélyes szervezkedést. 

 

Háromezer évvel ezelőtt a világ legjobb tengerészei keresztülhajóztak a Csendes-

óceánon, és felfedezték Óceánia számos szigetét. 

Azonban ezután ezer évig nem utaztak ismét, és senki sem 

tudja, miért. A Walt Disney Animation Studios legújabb 

animációs alkotása a Vaiana című film, amelynek 

főszereplője egy kalandvágyó tini, aki vakmerő küldetésre 

indul, hogy megmentse népét. Útja során Vaiana találkozik 

az egykoron hatalmas félistenként tisztelt Mauival, aki 

szárnyai alá veszi a lányt, hogy igazi felfedezőt faragjon 

belőle. Együtt vágnak neki a nyílt óceánnak, az út pedig 

nem szűkölködik az eseményekben. Hatalmas szörnyekkel 

és elképesztő veszélyekkel szállnak szembe, s közben 

Vaiana teljesíti ősei küldetését és felfedezi azt, amit a 

legjobban keresett: saját magát. 


