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Když se rozhodnete jít za svým snem, připravte se, že to může bolet a že po cestě 
narazíte na spoustu křižovatek. Hvězda série Padesát odstínů Dakota Johnson 
hledá svůj Kalifornský sen ve stejnojmenné hudební romanci. 

Maggie (Dakota Johnson) se touží stát úspěšnou hudební producentkou. Jako osobní 
asistentka popové ikony Grace Davisové (Trace Elliss Ross) by teoreticky měla mít tu 
nejlepší průpravu, jenže prakticky to takhle jednoduše nefunguje. Maggie je v Traciině 
životě ten nejposlednější poskok, který donáší kafe a oblečení z čistírny a čtyřiadvacet 
hodin denně je připravený plnit i ty nejbláznivější nápady své šéfové. Pokud má nějaký ten 
umělecký nápad, Traciin producent Jack (Ice Cube) ho pokaždé pohrdavě zamítne. A 
dobrý nápad by se přitom hodil, protože doposavad úspěšný hudební kolotoč se právě 
začíná trochu zadrhávat. Trace ví, že pokud ji nemá ujet vlak, měla by přijít s něčím 
novým, ale vůbec netuší, co by to mělo být. Lehce zneuznaná Maggie objeví mladého 
pouličního muzikanta Davida (Kelvin Harrison, Jr.) a rozhodne se mu pomoci s kariérou a 
sobě tak splnit svůj životní sen. Jenže dvě tak náročné profese nejde vykonávat zároveň, 
další komplikace přináší i to, že se Maggie do svého „klienta“ zamiluje. Některé sny se 
prožít dají, z některých se ale člověk musí včas probudit. 

„Myslím si, že příběh mladé ženy, které vsadila všechno na jednu kartu, aby mohla dělat 
vysněnou práci, tu už dlouho nebyl, naposledy snad Podnikavá dívka a Ďábel nosí Pradu“, 
říká režisérka Nisha Ganatra. „Obě moje hrdinky jsou naprostým protipólem tohoto 
procesu. Jedna se do šoubyznysu snaží za každou cenu dostat a druhá se v něm chce 
zuby nehty udržet,“ dodává. 
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