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Distribuční list č. FRE19001 

  
Země původu :             USA   
Rok výroby :             2018 
Světová práva :             Warner Bros            
Tuzemská distribuce:   Vertical Entertainment                                                                                      
Premiéra :             21. března 2019 
Formát :                          2D titulky 
Přístupnost:                   nepřístupné pro děti do 15 let 
Délka :             116 min                            Formát :         širokoúhlý 
Verze :             české titulky                                          Zvuk :         5.1., ATMOS 
Žánr :             krimi/ drama/ thriller                              Provedení :   barevný 
 
Režie :            Clint Eastwood 
Scénář :                         Nick Schenk 
Kamera :                        Yves Bélanger 
Hudba:                           Arturo Sandoval             
Produkce :             Clint Eastwood, Tim Moore, Bradley Thomas, Kristina Rivera 
Hrají : Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Peña, Alison Eastwood, Andy Garcia 
                                                                 
Obsah:   Ve svém novém celovečerním snímku se Clint Eastwood kromě režie ujal i hlavní role a 
stoupne si tak před objektivy kamer v doprovodu Bradleyho Coopera (Zrodila se hvězda), Laurence 
Fishburnea (John Wick 2), Michaela Peñaa, Dianny Wiestové nebo Andyho Garcii.  
Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti letech zlomený, opuštěný 
a navíc čelí propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu nabídnuta 
příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému 
Mexickému kartelu. Počíná si dobře — popravdě tak dobře, že zboží, které přepravuje, roste 
exponenciálně na objemu až vše dospěje do okamžiku, kdy Earl dostává celý kšeft na starosti. Earlovy 
potíže s nedostatkem peněz jsou tytam, jeho minulost je mu však neúprosně v patách a kartel není 
jediný, kdo na Earla dohlíží. Tajemný pašerák také poblikává na radaru snaživého agenta DEA Colina 
Batese (Bradley Cooper). Dávné hříchy na Earla doléhají a není jisté, podaří-li se mu všechny urovnat 
dříve než bude dostihnut strážci zákona nebo vymahači Kartelu. 
 
Slogan :   Nikdo neutíká věčně 
 
Stránky filmu :   http://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-277986 
 
Programování :                                  Vertical Entertainment s.r.o. 

Soukenická 13, 110 00 Praha 1 
Telefon : +420 296 580 323 

Internet : http://www.vertical-ent.cz/ 
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