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Utrpenie najväčšej smoliarky v dejinách neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa.
„Trochu vyrástla, stala sa z nej úspešná televízna produkčná, zarába dosť peňazí, lepšie
vyzerá a ešte lepšie sa oblieka, ale je to stále tá istá Bridget, ktorá priťahuje problémy ako
magnet,“ hovorí o svojej najslávnejšej postave jej predstaviteľka Renée Zellweger.
Ako názov tretieho diela slávnej série napovedá, hlavným problémom bude tentokrát
neplánované tehotenstvo. Taká vec dokáže vykoľajiť aj životom ostrieľanú Bridget, zvlášť
keď netuší, s kým dieťa počala. A ako je to možné, keď je stále bez chlapa? Celkom
jednoducho. Stačí, že v sprievode kolegyne navštívila odviazaný hudobný festival a v jeho
priebehu sa „bližšie spoznala“ s pohľadným cudzincom (Patrick Dempsey). Vzápätí sa na
jednej spoločenskej akcii presvedčila, že stará láska (Colin Firth) nehrdzavie, hoci pred pár
rokmi definitívne skončila. S rozlúštením zamotaného rébusu ohľadom otcovstva jej
nepomôže ani ľahko cynická gynekologička (spoluscenáristka Emma Thompson). Ako
seriózny právnik Mark Darcy, tak úspešný prevádzkovateľ internetovej zoznamky Jack
Quant sa k situácii postavia ako praví chlapi, odhodlaní s Bridget a ich potomkom vytvoriť
usporiadanú rodinu. To samozrejme ešte netušia, že ich šanca na otcovstvo je presne
päťdesiatpercentná. Ako sa blíži termín pôrodu, Bridget cíti, že bude musieť s pravdou von
a hlavne, že si bude musieť vybrať, komu bude jej dieťa hovoriť „otecko“. Normálny človek
by poslal oboch na testy otcovstva. Lenže Bridget Jonesová nie je normálna, ale
výnimočná.
„Vďaka Bridget sa celá jedna generácia žien uistila, že je úplne v pohode zostať v sobotu
večer sama doma, pozerať televíziu, jesť pritom chipsy priamo zo sáčku a nestresovať sa
tým, že telefón ani raz nezazvoní,“ vysvetľuje Renée Zellweger mimoriadnu obľubu tejto
celoživotnej smoliarky, ktorá neprestáva dúfať, že sa k nej šťastie konečne postaví čelom.
Že by to už tentokrát vyšlo?
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