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Keď je svet v ohrození a tajná služba paralyzovaná, vracia sa na scénu Johnny 
English. Dokáže muž, pre ktorého sú zmätky, chyby a omyly základným pracovným 
nástrojom, obstáť aj v modernom svete? 

Aby sme si rozumeli, Johnnyho Englisha (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného 
agenta, ktorý sa na staré kolená stal učiteľom, by do služieb vlasti za normálnych okolností 
nepovolal ani ten najväčší šialenec. Avšak istý geniálny počítačový hacker odhalil identitu 
všetkých aktívnych agentov britskej tajnej služby a premiérka (Emma Thompson)  
pripomína povestného topiaceho sa, ktorý sa chytá slamky. Zhodou jemu vlastných 
nešťastných náhod je Johnny English tým jediným, kto môže práve teraz zachrániť svoju 
krajinu. Čo na tom, že si absolútne netyká s najnovšími technologickými hračkami. Ako 
sám hovorí: „Digitálneho zloducha môžete dopadnúť iba s analógovým prístupom.“ English 
sa navyše vydáva do akcie vybavený verným asistentom Boughom (Ben Miller), ktorý po 
ňom obyčajne zahladzuje následky jeho činov. Prvé kroky oboch mužov mieria na Azúrové 
pobrežie, kde sa tajomný hacker vyskytoval naposledy. Tu sa odohrá prvá kapitola súboja 
digitálneho génia s analógovým idiotom, súboj, ktorý zďaleka nemusí byť tak jednostranný, 
ako sa na prvý pohľad zdá. Na strane Johnnyho Englisha sú totiž nielen verný Bough a 
Spravodlivosť, ale aj schopnosť urobiť vždy to najhoršie možné rozhodnutie a dostať sa 
z tejto situácie bez akýchkoľvek šrámov. 

Rowan Atkinson je známy tým, že si medzi jednotlivými kapitolami svojich filmových 
pokračovaní rád dopraje dlhšiu pauzu. Ako Johnny English sa tak vracia po siedmych 
rokoch. „Vždy je lepšie chvíľu počkať, aby filmová séria nezačala pôsobiť unavene. A keď 
sa potom začnete pýtať, prečo to znovu neskúsiť, tak nastáva tá pravá chvíľa,“ hovorí 
Atkinson, ktorý bol v tomto prípade veľmi aktívny aj ako spoluscenárista. 
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