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Výpadky proudu
Švédsko, 2012,  
komedie, 95 minut

Telefonní společnost UNICOM stojí 
na pokraji krachu. Ředitel Tord se ji snaží 
zachránit. Kenneth má odevzdat čtvrtletní výkaz 
hospodaření, ale počítače se proti němu spikly. 
Ani jeho milostný život za moc nestojí. Briggita 
si léčí fobii z pavouků. Záhadný výpadek proudu 
zkomplikuje už tak složitou situaci a změní život 
všem hlavním hrdinům, zvláště technikům Ro-
landovi a Jörgenovi, kteří jsou přítomni na mís-
tě poruchy.

  
Ticho
Finsko, 2011,  
drama, 111 minut

Během druhé světové války bylo Finsko jediným 
státem, který mrtvé vojáky pohřbíval doma. Mrt-
ví byli soustřeďováni ve shromažďovacích stře-
discích ležících bezprostředně za frontovou linií, 
odkud byli dopravováni domů. Film se odehrává 
v jednom takovém středisku, kde skupina mužů 
a žen přebývá mezi životem a smrtí. Kde se do-
týká nebe a peklo, hrůza a radost, láska a strach.
  

Jen v zrcadle, jako v hádance
Norsko, 2008,  
drama, 91 minut

Cecílie je nemocná, leží v posteli a povídá si s an-
dělem Arielem. Vedou spolu zvláštní rozhovor. 
Ariel chce vědět, jaké je to být člověkem a Cecílii 
na oplátku prozradí, jak žijí andělé. Film je natoče-
ný podle knihy Josteina Gaardera.

  

Originál
Dánsko/Švédsko,  
komedie, 101 minut

Henry se ze všech sil snaží zapadnout. Většinu 
svého života tráví jako jakýsi lidský chameleon, 
který se vždycky chová podle očekávání ostat-
ních. Jednoho dne je tvrdě konfrontován s reali-
tou. Proč být jen kopií, když můžeš být originál!
  

3x Simo
Finsko, 2012,  
komedie, 89 minut

Lasse a Simo jsou zloději, kteří působí v Helsin-
kách. Ve stejné  čtvrti bydlí Eeva, se kterou se 
Simo jednou vyspal. Eeva byla opilá a dokonce si 
ani nepamatuje Simův obličej, jenom jeho jméno, 
které dala svému synovi, plodu této noci. Simo 
vymyslí ďábelský plán, ve kterém se Lasse vydává 
za Sima, otce Sima, Eevina syna. V průběhu jed-
noho dne se Simo a Lasse topí v bahně svých vý-
mluv. Utíkají, založí rodinu, pokusí se zbavit svých 
dluhů, zdá se, že všechno dopadne dobře, kdyby 
Lasse nezačal brát svoji roli otce příliš vášně.Ko-
medie o dvou zlodějích v Helsinkách, o tom, jak 
se z Lasseho stal SImo a ze Sima Antero. Upro-
střed toho všeho zůstává Eeva sama sebou a třetí 
Simo je prostě dítě.
  

Tak jako v nebi
Švédsko, 2004,  
drama, 132 minut

Světoznámý dirigent Daniel Daréus musí náhle ze 
zdravotních důvodů přerušit svou kariéru. Vrací se 
do vesnice na severu Švédska, do místa, kde strá-
vil své dětství. Netrvá dlouho a je požádán, aby si 
přišel poslechnout zkoušku kostelního sboru, kte-
rý se schází každý čtvrtek na faře. Stačí přijít a dát 

pár dobrých rad. Takovou prosbu 
nelze odmítnout. Proti své vůli se Da-
niel stává sbormistrem. Sbor se vyvíjí a roste. 
Daniel si dělá přátele i nepřátele. A najde lásku.
  
Téměř dokonalý
Dánsko, 2012,  
komedie, 105 minut

Televizní moderátorka Anne chce dítě, rozhod-
ne se pro umělé oplodnění s tím, že ten pravý 
přijde až někdy potom. Později začne ze zvěda-
vosti pátrat po identitě dárce. Lstí získá adresu 
a setká se hned se dvěma potenciálními otci. 
Jeden je dokonalý, s tím druhým je to horší.
  

Kon-Tiki
Norsko, 2012,  
drama, 118 minut

Na Oscara nominované drama sleduje legen-
dární plavbu norského mořeplavce a dobro-
druha Thora Heyerdhala, během které se v roce 
1947 pokusil společně se svými pěti přáteli 
přeplavit Tichý oceán a tak dokázat Thorovu 
teorii o tom, že Polynésie byla osídlena z Jižní 
Ameriky.

         – ENGLISH FRIENDLY
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