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Chcete zažiť parádne dobrodružstvo ? Ak áno, tak sa choďte pozrieť na strechu
vášho domu. Možno sa tam skrýva stratený a vydesený yetti, ktorý nevie, ako sa
vrátiť späť k rodičom. Tvorcovia slávnej série Ako si vycvičiť draka natočili ďalší
rozprávkový príbeh, ktorý vás chytí za srdce.
Dievča s exotickým menom Yi je typická puberťáčka, ktorá má problém zapadnúť do
kolektívu, pretože jej okolie buď nerozumie, alebo ju príšerne vytáča. Útechu nachádza
v bunkri na streche svojho domu, kde sa na svet dá pozieť z nadhľadu. Jedného dňa však
vo svojom útočišti objaví obrovskú bielu chlpatú guľu, z ktorej sa vyliahne mladý yetti,
snežný chlapec, ktorého Yi začne oslovovať menom Everest. Nie je to náhoda, najvyššia
hora sveta je totiž domovom týchto bájnych himalájskych monštier a mladý yetti netúži po
ničom inom, než sa vrátiť späť domov. Lenže ako má tento mýtmi opradený tvor prejsť
stovky kilometrov, bez toho aby si ho niekto všimol? Diskrétnosť je totiž dôležitá aj kvôli
tomu, že po ňom pátra bohatý zberateľ kuriozít Burnish, ktorý ho už raz chytil ale jeho
neschopní zamestnanci ho nechali ujsť. Pomocnú ruku Everestovi podáva práve Yi so
svojimi dvoma kamarátmi. Odmenou za odvážne rozhodnutie sprevádzať snežného
chlapca domov im bude napínavá cesta plná zábavy, dobrodružstva a zázrakov, vedúcich
až na najvyššie miesto na Zemi.
Režisérka Jill Culton prešla ako animátorka tými najlepšími štúdiami, aby v DreamWorks
Animation všetky skúsenosti zužitkovala a zrežírovala veľmi osobný film. „V tomto príbehu
je všetko, čo mám rada. Mám slabosť pre dobrosrdečné, chlpaté a obrovské psy, ktoré sú
roztomilo nemotorné, a Everest je tiež takýto maznáčik. Milujem hudbu, verím, že dokáže
čarovať, a preto hrá Yi na husliach. Yettiho tóny hudby inšpirujú k tým nádherným kúzlam.
A verím na detské priateľstvá, ktoré najlepšie stmeľujú spoločne prežité dobrodružstvá,“
dodáva režisérka.
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