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Keď sa rozhodnete ísť za svojím snom, pripravte sa na to, že cesta môže byť tŕnistá 
a narazíte na mnoho križovatiek. Hviezda série Päťdesiat odtieňov Dakota Johnson 
hľadá svoj Kalifornský sen v rovnomennej hudobnej romanci. 

Maggie (Dakota Johnson) sa túži stať úspešnou hudobnou producentkou. Ako osobná 
asistentka popovej ikony Grace Davisovej (Trace Elliss Ross) by teoreticky mala byť 
ideálne pripravená, lenže prakticky to takto jednoducho nefunguje. Maggie je v Traceinom 
živote ten najposlednejší poskok, ktorý nosí kávu, oblečenie z čistiarne a je dvadsaťštyri 
hodín denne je pripravená  plniť  tie najbláznivejšie nápady svojej šéfky. Ak má nejaký ten 
umelecký nápad, Traceiin producent Jack (Ice Cube) ho zakaždým pohŕdavo zamietne. A 
dobrý nápad by sa pritom hodil, pretože doteraz úspešný hudobný kolotoč sa práve začína 
trochu zadrhávať. Trace vie, že pokiaľ nechce aby jej ušiel vlak, mala by prísť s niečím 
novým, ale vôbec netuší, čo by to malo byť. Nedocenená Maggie objaví mladého 
pouličného muzikanta Davida (Kelvin Harrison, Jr), rozhodne sa mu pomôcť s kariérou a 
sebe tak splniť svoj životný sen. Lenže dve tak náročné profesie nejde vykonávať zároveň, 
ďalšie komplikácie prináša aj to, že sa Maggie do svojho "klienta" zamiluje. Niektoré sny 
sa prežiť dajú, z niektorých sa ale človek musí včas zobudiť. 

"Myslím si, že príbeh mladej ženy, ktorá stavila všetko na jednu kartu, aby mohla robiť 
vysnívanú prácu, tu už dlho nebol, naposledy snáď Podnikavé dievča a Diabol nosí 
Pradu", hovorí režisérka Nisha Gantara. "Obe moje hrdinky sú úplným protipólom tohto 
procesu. Jedna sa do šoubiznisu snaží za každú cenu dostať a druhá sa v ňom chce 
zubami nechtami udržať, "dodáva. 

 

 
Prístupnosť:  nevhodné pre vekovú kategóriu maloletých do 12 rokov 
Žáner: romantická  dráma 
Verzie:  anglicky so slovenskými titulkami 
Stopáž: 113 min  
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1, 7.1 
Monopol do: 18. 6. 2023 


