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Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona je to trochu složitější: nikdo totiž
neví, že je gay, a on zase neví, kdo je ten neznámý spolužák, s kterým si tak skvěle
rozumí po e-mailech. Film je adaptací stejnojmenného bestselleru Becky
Albertalliové a je zábavným a otevřeným příběhem o dospívání, vzrušující cestě k
nalezení sebe sama a hlavně o hledání lásky.
V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že jste gay. Simon Spier (Nick
Robinson) začne po e-mailech flirtovat s neznámým spolužákem, který si říká Blue. Ale
když se nešťastnou náhodou jejich korespondence dostane do cizích rukou, hrozí jim
odhalení. Simona totiž začne vydírat jeho sociálně trochu podivný, ale jinak velmi sebejistý
spolužák Martin (Logan Miller). Ten věří, že by mu Simon mohl domluvit rande s krásnou
Abby (Alexandra Shipp). A pokud mu nepomůže… tak se jeho sexuální orientace stane
věcí veřejnou. A co hůř, zveřejní i to, kdo se skrývá pod přezdívkou Blue. Simon se
dostává do úzkých. Musí najít způsob, jak se z toho dostat dříve, než k tomu bude
donucen.
Simonovu nejlepší kamarádku Leah, která ho tajně, a jak se ukáže i marně, miluje, hraje
hvězda Netflixu Katherine Langford (13 Reasons Why). Svou postavu charakterizuje:
„Leah je dívka, která si sebou není příliš jistá, je hodně křehká a zároveň zápasí se svými
vrstevníky.“
Režisér Greg Berlanti (Dawsonův svět) do hlavní role Simona obsadil mladou vycházející
hvězdu Nicka Robinsona (Jurský svět, Všechno úplně všechno). „Film Já, Simon má
potenciál oslovit spoustu lidí a pomoct jim způsobem, o který se ještě nikdo nepokoušel,“
věří Nick Robinson.
Přístupnost:
Žánr:
Verze:
Stopáž:
Formát:
Monopol do:
Programování:

nevhodné pro děti do 12 let
komedie / drama
anglicky s českými titulky
110 min
2D DCP, zvuk 5.1
14. 12. 2019
Zuzana Černá, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz
Filmy si rezervujte přes objednávkový systém: http://objednavky.cinemart.cz
Uživatel + heslo je stejné jako pro přihlášení do www.disfilm.cz

