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Většina z nás se bojí stárnutí. Představa, že bychom se ocitli na místě, kde čas běží 
mnohem rychleji, než je obvyklé, by proto asi každého vyděsila k smrti. Vítejte v 
noční můře servírované hororovým mágem M. Night Shyamalanem (Šestý smysl, 
Rozpolcený). 

Pro rodinu s dvěma malými dětmi to měla být dokonalá dovolená. Luxusní hotel 
v tropickém ráji a hoteliérův tip na tajnou pláž coby potřebná špetka dobrodružství. Na 
první pohled ta pláž opravdu nemá chybu – je nádherně písčitá, obklopená skalami a 
blankytně modré moře láká k tomu, abyste do něj okamžitě skočili. Na druhý pohled už to 
tak ideální není, protože z přítomnosti dalších opalujících se turistů je jasné, že podobný 
„tajný“ tip dostalo mnohem víc lidí, i když pořád nejde o nic, co by mělo rekreanty 
znepokojovat. Trable v ráji se projeví až ve chvíli, kdy děti na pláži najdou opuštěné věci 
patřící jiným hostům hotelu a z moře vytáhnou mrtvolu. Než se z prvotního šoku 
vzpamatují, čeká je mnohem větší otřes – všichni náhle nevysvětlitelně rapidně stárnou, 
což je patrné zejména na dětech. Tam, kde před chvílí stáli dva prckové, jsou teď 
vyděšení teenageři na prahu dospělosti. Všem na pláži je záhy jasné, že pokud se chtějí 
dožít večera, musí okamžitě vypadnout. Jenže to nějak nejde… 

„Příběh filmu vychází z komiksu Sandcastle, který mi daly přečíst dcery. Nápad, že se 
hrdinové ocitnou na místě, kde začnou neuvěřitelně rychle stárnout, mě okamžitě 
nadchnul,“ vypráví Shyamalan. „Začal jsem ho rozvíjet a došlo mi, že ten film může být 
děsivá a zároveň hodně emocionální podívaná. Navíc mě k tomu přivedly moje holky, 
takže je to pro mě o to citlivější téma. Asi stárnu,“ dodává režisér. 

 

 
Přístupnost:  mládeži do 15 let nepřístupný 
Žánr: horor 
Verze:  anglicky s českými titulky 
Stopáž: 110 min 
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1, 7.1 
Monopol do: 22. 7. 2024 
Programování:  Zuzana Černá, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 
 Filmy si objednejte na www.disfilm.cz 
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