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Obsah: Od tvůrců filmu V zajetí démonů. La Llorona. Plačící žena. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem
a peklem, stižený hrůzným osudem zpečetěným vlastní rukou. Celým generacím nahání hrůzu pouhá
zmínka o jejím jménu. Když ještě žila, utopila v záchvatu zuřivého vzteku své děti, a když po svém
hrůzném činu ronila slzy bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních vod. Nyní jsou její smrtící slzy
věčné a těm, kdo v noci zaslechnou její posmrtný nářek volání, není pomoci. La Llorona se plíží ve
stínech a loví děti v zoufalé snaze nahradit ty své. Během staletí její touha a nenasytnost roste…
V Los Angeles sedmdesátých let minulého století se La Llorona plíží nocí – a pronásleduje děti.
Sociální pracovnice, která ignoruje tajemné varování utrápené matky podezřelé z ohrožení svých dětí,
se brzy sama i se svými dětmi ocitá v děsivém světě nadpřirozených jevů a bytostí. Vyvarujte se jejímu
nekonečnému nářku… nezastaví se před ničím. Její muka nemůže nic utišit. Její duši se nikdy
nedostane slitování. A před La Lloronou není úniku.
Slogan : Chce vaše děti
Stránky filmu : http://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-298925
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