Inkább otthon maradsz?
Ha fázós vagy, és nem szeretsz a nagy hidegben mászkálni az utcákon, de szeretnél elmerülni a
karácsony és a téli pihenés hangulatában, akkor ezek a filmek neked valók.

Karácsonyi fagyöngyök
Adott egy munkamániás, helyes srác és egy karácsonyimádó lány. A
közös bennük, hogy mind a ketten szeretnek énekelni. Egy karácsonyi
verseny miatt a lány összehoz egy csapatot, amihez -egy pár övön aluli
fenyegetés után- a srác is csatlakozik. A filmben a történet mellett
számos karácsonyi dal is megalapozza a szeretetteljes hangulatodat.

Karácsony Artúr
Szeretnél egy tesós estét, akár a húgoddal akár
az öcséddel? Ez az animációs film egy Artúr
nevű fiúról szól, aki történetesen a Télapó egyik
fia.  Jön a Karácsony és a gyerekek várják az
ajándékokat. A Télapó és a manók útra kelnek,
hogy kivigyék a meglepetéseket. Amikor azt
hiszik, minden ajándék sikeresen a helyére
került, egy manó észreveszi, hogy egy kislány
ajándéka elkeveredett, így nem szállították ki.
Az idő véges. Nem sokára felkel a nap. Artúr
elindul az ajándékkal, de vajon sikerül neki
odaérni időben?

Rudolf a rénszarvas
Ha egy olyan estére vágytok, amit a
ajánlom ezt a nagyon aranyos
piros orrú rénszarvasról szól, akinek
Télapó szánhúzó csapatába, viszont
akadállyal, például a többiek

családdal
szeretnétek
tölteni,
karácsonyi mesét. A történet egy
minden álma, hogy bekerüljön a
az orra miatt meg kell küzdenie pár
csúfolódásával.

A karácsony mentőakció
Sok magyar moziban most már látható az idén
bemutatott A karácsony mentőakció című
film. A történet, mint általában a karácsonyi
filmekben, itt is a Mikulásról és a manókról
szól. Közeleg a karácsony... Mindenki sürögforog, hogy időben kész legyen minden.
Azonban hirtelen egy nagy tragédia történik:
egy manó megbetegszik.  Aztán utána egy
másik manó, még egy manó, és végül az összes. A manóknak C-vitaminra van szükségük, ezért a
Mikulás elindul beszerezni a 92 000 doboz vitamint, azonban az útján számos meglepetés fogja ám
várni…

+1 Reszkessetek betörők
Az örök klasszikus. Mindenki betéve tudja a történetet:
Kevin, akit valahogy mindig otthon hagynak, vagy
elkeveredik a családtól, hősiesen megküzd a betörőkkel,
es jól el is bánik velük. Szerintem többet nem is kell
mondanom. Ha még nem untad meg, akkor nyomás és
nézd meg újra.

-Szesat-

