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Program kina na září 2022

1.9.Čt – 2.9.Pá – vždy v 15.30
/86 min./od 140,-/česky/příst./
CESTA DO TVOJZEMÍ
ČR, SR. Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu
mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu
s přírodou...
1.9.Čt – 2.9.Pá – vždy v 17.30
/Čt ve 2D od 140,-/
/119 min./od 150,-/česky/příst.12+/
THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D
USA. Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho
cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usliuje o
zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster
(Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor.
Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude
pozdě...
1.9.Čt – 2.9.Pá – vždy ve 20.00
/90 min./od 140,-/česky/příst.15+/
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR. Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní rapper Řezník
nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračování své extrémně nekorektní komedie Párty Hárd. Česká kina
letos nic šílenějšího s velkou pravděpodobností neuvedou. V Párty Hárder: Summer Massacre se vrátí parta
kamarádů z prvního filmu. Ze svého příšerného večírku se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou
Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu...
3.9.So – 4.9.Ne – vždy v 15.30
/89 min./od 140,-/česky/příst./
PRINCEZNA REBELKA
Francie. Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za záchranou
korunního prince. Pro filmové dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.
3.9.So – 4.9.Ne – vždy v 17.30 /Ne ve 2D od 140,-/
/147 min./od 150,-/česky/příst.12+/
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D
USA. Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na
otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod bedlivým dozorem
produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů...
3.9.So – 4.9.Ne – vždy ve 20.00
/90 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
AFTER: POUTO
USA. Čtvrtá kapitola světového fenoménu After zastihne Tessu a Hardina na rozcestí. Pokud chtějí, aby
jejich láska přežila, budou muset nejprve zapracovat sami na sobě. Zavedou je ale jejich cesty zpět?
5.9.Po – 7.9.St – vždy v 17.30
/90 min./od 150,-/česky/příst./
STŘÍDAVKA
ČR. Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil Petr Nikolaev, autor filmů jako Báječná léta pod
psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek
a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery. Minulé páry spolu z
předešlých vztahů mají děti a střídavě se o ně starají se svými novými partnery. Jedním z úkolů pro všechny
je pak najít nového chlapa postavě Anny Polívkové, která během partnerského střídání zůstala na ocet.
Babičku jedné z postav, jíž začínají díky nastupujícímu alzheimerovi vypadávat myšlenky, hraje Eva
Holubová...

5.9.Po – pouze ve 20.00
Art kino uvádí:
MINAMATA
/115 min./130,-/titulky/příst.12+/
USA. William Eugene Smith (Johnny Depp) se proslavil jako jeden z nejuznávanějších fotoreportérů druhé
světové války. Na začátku sedmdesátých let ale žije samotářsky, odloučený od společnosti a rezignující na
svou kariéru. Změna nastane, když jej redaktor slavného časopisu Life Robert Hayes (Bill Nighy) tajně vyšle
do japonského rybářského města Minamata. Zdraví a život jeho obyvatel a především dětí je zde totiž po
desetiletí ohrožováno jedovatou rtutí, kterou do moře bezohledně vypouští chemická továrna Chisso
Corporation. Smith se ponořuje do místní komunity, dokumentuje svými fotoaparáty jejich úsilí žít a přežít,
jejich vášnivé tažení za uznání viny a odškodnění ze strany Chisso Corporation. Smith vyzbrojen pouze
svým fotoaparátem a silou obrazu dává svým snímkům z toxické vesnice srdcervoucí lidský rozměr a jeho
počáteční úkol se mění v životní poslání...
6.9.Út – 7.9.St – vždy ve 20.00
/99 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
USA. Příběh zlovolné dívky Esther z hororu Sirotek dostává novou kapitolu. Vyšinutá žena Leena Klammer
je pro dobro světa zavřená v ústavu pro duševně choré kdesi v Estonsku. Vysoce inteligentní, promiskuitní
Leena je zlo v lidské podobě, trpí řadou psychických poruch a ve svých třiceti letech vypadá jako dítě.
Jednoho dne se jí brilantním způsobem povede z blázince utéct a rozhodne se naplnit svůj perfektní plán...
7.9.St – pouze v 15.00
Promítáme pro seniory:
ŘEKNI TO PSEM
/85 min./80,-/česky/příst./
ČR. Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože nikdy
žádného psa nechtěla a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do
psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla...
8.9.Čt – 9.9.Pá – vždy v 15.30
/88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším
momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení
Mimoňů a superpadoucha Grua...
8.9.Čt – 9.9.Pá – vždy v 17.30 a 20.00, 10.9.So – 11.9.Ne – vždy ve 20.00,
12.9.Po – 14.9.St – vždy v 17.30 /Čt a Pá v 17.30 – příst.12+/, Čt – Pá ve 20.00 – titulky/
JAN ŽIŽKA
/125 min./od 150,-/česky/příst.15+/
ČR. Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí. Na konci 14. století jsou Země
Koruny české zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova
zástupce. Jan prokáže skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen službou pro samotného
krále, Václava IV. Zemi ale ve skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka, nejbohatší velmož království. Jan
dostává další delikátní úkol: unést Rožmberkovu snoubenku Kateřinu. Tím se nevyhnutelně zaplétá do
vysoké politiky. Od té chvíle nemá na vybranou. Musí bojovat. Janovy žoldácké hodnoty se otřásají v
základech. Vášeň, vina, chtíč i pomsta se stávají hnací silou jeho boje za spravedlnost a rovnoprávnost
obyčejného lidu. V této době se z nájemného žoldnéře stává legenda. Rodí se vojevůdce, který bude bojovat
za vše, v co věří. Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí
bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger,
Sophie Lowe, Karel Roden, Jan Budař a další...
10.9.So – 11.9.Ne – vždy v 15.30
/106 min./od 130,-/česky/příst./
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA. Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po
boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto
přesvědčit divokou smečku z útulku-ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Mertona a veverku Chipa, aby
ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit...
10.9.So – 11.9.Ne – vždy v 17.30
/90 min./od 150,-/česky/příst./
STŘÍDAVKA
ČR. Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil Petr Nikolaev, autor filmů jako Báječná léta pod
psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek
a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery. Minulé páry spolu z
předešlých vztahů mají děti a střídavě se o ně starají se svými novými partnery. Jedním z úkolů pro všechny
je pak najít nového chlapa postavě Anny Polívkové, která během partnerského střídání zůstala na ocet.
Babičku jedné z postav, jíž začínají díky nastupujícímu alzheimerovi vypadávat myšlenky, hraje Eva
Holubová...

12.9.Po – pouze ve 20.00
Filmový klub uvádí:
MURÉNA
/92 min./70,- a 90,-/titulky/příst.12+/
Chorvatsko, Brazílie, USA, Slovinsko, 2021. Julijino dospívání vypadá jako dokonalá idyla. Své dny tráví na
skalnatém břehu Jadranu, v útulném penzionu, který provozuje její otec Ante. Všechno se zdá být zalité
sluncem a mořskou modří. Vztahy uvnitř rodiny ale mají k harmonii daleko. Ante je manipulativní, žárlivý
tyran, který dává svoje rozmary tvrdě pocítit Juliji i její matce Nele. Napjatou atmosféru změní příjezd
zámožného Javiera. Šarmantní cizinec nabídne Juliji možnost úniku před dusivou otcovskou autoritou, Ante
ale každý její krok sleduje s rostoucí ostražitostí a záští. Film chorvatské režisérky Antonety Alamat
Kusijanovic vyniká precizní charakterovou studií s dokonale zachycenou atmosférou léta, které pro hlavní
hrdinku ukrývá zprvu nenápadnou, posléze ale zcela zásadní životní proměnu. V Cannes získal cenu pro
nejlepší debut.
13.9.Út – 14.9.St – vždy ve 20.00
/131 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
TOP GUN: MAVERICK
USA. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá
pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním
dramatu Top Gun: Maverick?
15.9.Čt – 16.9.Pá – vždy v 15.30
/110 min./od 120,-/česky/příst./
JEŽEK SONIC 2
USA. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety
zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného
pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese...
15.9.Čt – 16.9.Pá – vždy v 17.30
/90 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
AFTER: POUTO
USA. Čtvrtá kapitola světového fenoménu After zastihne Tessu a Hardina na rozcestí. Pokud chtějí, aby
jejich láska přežila, budou muset nejprve zapracovat sami na sobě. Zavedou je ale jejich cesty zpět?
15.9.Čt – 16.9.Pá – vždy ve 20.00, 17.9.So – 18.9.Ne – vždy v 17.30
/104 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
VSTUPENKA DO RÁJE
USA. Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými silami udělat vše
proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. George Clooney a Julia Roberts v romantické komedii
Vstupenka do ráje dokazují, že i podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste
chtěli udělat...
17.9.So – 18.9.Ne – vždy v 15.30
/88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším
momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení
Mimoňů a superpadoucha Grua...
17.9.So – 18.9.Ne – vždy ve 20.00, 20.9.Út – 21.St – vždy v 17.30
/125 min./od 150,-/česky/příst.15+/
JAN ŽIŽKA
ČR. Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých
událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe,
Karel Roden, Jan Budař a další...
19.9.Po – pouze v 17.30, 20.9.Út – 21.St – vždy ve 20.00
/90 min./od 150,-/česky/příst./
STŘÍDAVKA
ČR. Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil Petr Nikolaev, autor filmů jako Báječná léta pod
psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek
a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery. Minulé páry spolu z
předešlých vztahů mají děti a střídavě se o ně starají se svými novými partnery. Jedním z úkolů pro všechny
je pak najít nového chlapa postavě Anny Polívkové, která během partnerského střídání zůstala na ocet.
Babičku jedné z postav, jíž začínají díky nastupujícímu alzheimerovi vypadávat myšlenky, hraje Eva
Holubová...
19.9.Po – pouze ve 20.00
Art kino uvádí:
MOONAGE DAYDREAM
/140 min./140,-/titulky/příst.12+/
ČR. S hudebním filmem Moonage Daydream se vydáte na vzrušující výpravu do života jednoho z
nejoriginálnějších a nejvýznamnějších muzikantů všech dob – Davida Bowieho. Režisér Brett Morgen stvořil
působivý kaleidoskop kombinující dosud neviděné záběry, nesmrtelnou Bowieho hudbu a jeho vlastní
komentář...

21.9.St – pouze v 15.00
Promítáme pro seniory:
PREZIDENTKA
/100 min./80,-/česky/příst.12+/
ČR. Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je
zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez
pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém
převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v
podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města
vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je...
22.9.Čt – 23.9.Pá – vždy v 15.30
/89 min./od 140,-/česky/příst./
PRINCEZNA REBELKA
Francie. Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za záchranou
korunního prince. Pro filmové dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.
22.9.Čt – 23.9.Pá – vždy v 17.30
/161 min./od 150,-/česky/příst./
AVATAR 3D – obnovená premiéra !!!
USA. Oscarový režisér James Cameron začal pracovat na tomto unikátním 3D projektu před mnoha lety, kdy
většinu jeho vizí ještě nebylo možno díky nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. Cesta do
fantastického světa planety Pandora čekala na svou filmovou premiéru téměř 10 let! Avatar před námi
otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově
objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem - Na’vi, žijícím v souladu s
divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi
cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu...
22.9.Čt – 23.9.Pá – vždy ve 20.00
/105 min./od 140,-/česky/příst.15+/
BANGER
ČR. Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda plná drog a rapu ve filmu režiséra Adama Sedláka. Adam Mišík
v něm prodává kokain, chce ale prorazit jako muzikant a udělat BANGER. Díky své atmosféře,
nekompromisnímu a originálnímu stylu i nečekanému humoru se film BANGER. stal jednou z událostí
festivalu v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy kritiků i diváků...
24.9.So – 25.9.Ne – vždy v 15.30
/100 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
RAKEŤÁK
USA. Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna a ještě
dál...
24.9.So – 25.9.Ne – vždy v 17.30
/94 min./od 150,-/česky/příst./
INDIÁN
ČR. Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden)
a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski). Ondřej je tvrdý
obchodník a arogantní workoholik. V Praze vede velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou peníze.
Ondřej právě v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem, který na okraji Prahy zafinancuje
výstavbu luxusních rezidencí. Na cestě z Ameriky letadlo přelétána nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb
indiánského náčelníka...
24.9.So – 25.9.Ne – vždy ve 20.00
/123 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
TO NIC, DRAHÁ
USA. Americký psychologický thriller režisérky Olivie Wilde pojednává o Alici, ženě v domácnosti z 50. let,
žijící se svým manželem v naoko dokonalém vztahu. Záhy se však Alice začne obávat, že jeho okouzlující
společnost možná skrývá znepokojivá tajemství. V hl.rolích Harry Styles a Florence Pugh...
26.9.Po – pouze v 19.00
ZIBURA – PRÁZDNINY V ČESKU
27.9.Út – 28.9.St – vždy v 17.30
/123 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
TO NIC, DRAHÁ
USA. Americký psychologický thriller režisérky Olivie Wilde pojednává o Alici, ženě v domácnosti z 50. let,
žijící se svým manželem v naoko dokonalém vztahu. Záhy se však Alice začne obávat, že jeho okouzlující
společnost možná skrývá znepokojivá tajemství. V hl.rolích Harry Styles a Florence Pugh...
27.9.Út – 28.9.St – vždy ve 20.00
/94 min./od 150,-/česky/příst./
INDIÁN
ČR. Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden)
a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski). Ondřej je tvrdý
obchodník a arogantní workoholik. V Praze vede velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou peníze.
Ondřej právě v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem, který na okraji Prahy zafinancuje

výstavbu luxusních rezidencí. Na cestě z Ameriky letadlo přelétána nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb
indiánského náčelníka...
29.9.Čt – 30.9.Pá – vždy v 15.30
/88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším
momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení
Mimoňů a superpadoucha Grua...
29.9.Čt – 30.9.Pá – vždy v 17.30
/125 min./od 150,-/česky/příst.15+/
JAN ŽIŽKA
ČR. Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých
událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe,
Karel Roden, Jan Budař a další...
29.9.Čt – 30.9.Pá – vždy ve 20.00
/117 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
ÚSMĚV
USDA. Když se někdo směje od ucha k uchu, nenapadne vás, že by se už za pár vteřin mohl přímo před
vašima očima zabít. Horor Úsměv dokazuje, že i jedna z nejkrásnějších lidských emocí může někdy být
děsivě znepokojivá...
1.10.So – 2.10.Ne – vždy v 15.30
/89 min./od 140,-/česky/příst./
PRINCEZNA REBELKA
Francie. Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za záchranou
korunního prince. Pro filmové dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.
1.10.So – 2.10.Ne – vždy v 17.30
/112 min./od 150,-/česky/příst./
BUKO
ČR. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou
postavit. Jarmila se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života
už jen trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Navzdory dobře
míněným radám svých dospělých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na chalupě v romantické
divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její muž. Ten jí navíc v závěti odkázal
vysloužilého cirkusového koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, protože Jarmila se koní
bojí. S pomocí sousedů se rozhodne vzniklé situaci postavit čelem a brzy zjišťuje, že i když to tak zpočátku
nevypadalo, právě s tímhle koněm by se jí do života mohlo vrátit štěstí...
1.10.So – 2.10.Ne – vždy ve 20.00
/125 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
KDE ZPÍVAJÍ RACI
USA. Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního románu Kde zpívají raci vypráví o Kye, opuštěné
dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Celé roky se šířily
po Barkley Cove historky o „dívce z mokřin“, které izolovaly strohou a odmítavou Kyu od místní komunity.
Když se v Kyině životě objeví dva přitažliví mladíci z města, začne se novému, neznámému světu otevírat.
Jenže ve chvíli, kdy jednoho z nich najdou mrtvého, ji komunita bez váhání označí za hlavní podezřelou.
Případ se začne rozvíjet, je stále nejasnější a hrozí, že budou odhalena mnohá tajemství, pohřbená v
mokřinách...

Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz

