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Mysleli jste si, že masovému vrahovi Michaelovi Myersovi 
v poslední části série nazvané Halloween H20 sťali hlavu a tím ho 
definitivně zneškodnili ? Omyl. V novém pokračování úspěšné horrorové 
série dali tvůrcové legendárnímu vrahovi novou příležitost vraždit 
nevinné. Znovu v Haddonfieldu, Freddie Harris a jeho přítelkyně Nora, 
zakladatelé webové stránky www.nebezepecnazabava.com, vyberou 
šest studentů, aby se zúčastnili obzvláště nebezpečné hry. Účastníci 
mají podie plánu strávit halloweenskou noc v rodném domě masového 
vraha Myerse a k tomu v přímém přenosu na internetu. Zatímco většina 
účastníků považuje tuto hru za zábavu a rychlý zdroj slávy a peněz, 
Sára se přidává pouze neochotně kvůli svým kamarádům Jenovi a 
Rudy. Stmívá se a mrtvoly se začnou hromadit -  nakonec je právě na 
Sáře a jejím virtuálním společníkovi, aby vraha jednou provždy zničili.

http://www.nebezepecnazabava.com
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JAMIE LEE CURTIS
(Lauren)

Dcera hvězd stříbrného plátna Tonyho 
Curtise and Janet Leighové odstartovala svojí 
filmovou kariéru jako "scream queen" -  královna 
vřískotu. Po nikterak pozoruhodných roličkách 
v televizních seriálech, se Jamie Lee Curtis 
rovnou stala součástí kultu, když obdržela roli v 
hororu Halloween (1978) -  filmu, který
odstartoval slavnou sérii, jejímž nejnovějším 
pokračováním je právě Halloween: 
Zmrtvýchvstání.

Poté následovaly víceméně žánrově obdobné snímky -  „The Fog“ z 
roku 1979 (zahrála si zde se svou matkou), „Prom Nighľ ( 1980 ), v roce 
1981 pak Halloween II a zdálo se, že je takřka nevratně zařazena do 
škatulky hororových filmů. Ale Jamie Lee Curtis se s tímto stavem věcí 
nehodlala smířit a vedlejší rolí prostitutky ve velkorozpočtové komedii 
„Trading Places“ (1983) se posunula v povědomí diváků i tvůrců od rolí 
uječených teenagerek k dospělé herečce.

Konečně v roce _1988 přišla skutečně hodnotná role ve filmu “Ryba 
zvaná Wandá“, kdy dostala příležitost dokázat, že je skutečná a talentovaná 
herečka, nikoli hvězda jednoho filmu. Poté v roce 1994 přišel komerčně 
velmi úspěšný film „Pravdivé lži“, kde hrála manželku Arnolda 
Schwarzeneggera a doplnila si svůj rejstřík o akční žánr. Příští rok by mělo 
jít do kin pokračování -  opět s Jamie Lee Curtis.

V roce 1997 se znovu sešla s týmem z filmu „Ryba zvaná 
Wanda“(Kevin Kline, John Cleese a Michael Palin), aby natočili snímek 

-„Divoká stvoření“, další komedii na podobný způsob jako byla „Wanda“, ta 
už podobného úspěchu ale nedosáhla. O rok- později se vrátila k roli 
Lauren a „halloweenské sérii“ pokračováním po dvaceti letech „Halloween: 
H20“. V roce 1999 si Jamie Lee Curtis znovu zahrála ve vysoko
rozpočtovém akčním projektu, jímž byl thriller „Virus“. Naposledy jsme ji 
v českých kinech mohli vidět v černé komedii „460 podezřelých“. Od roku je 
vdaná za herce Christophera Guesta, díky němuž se stala baronkou 
Haden-Guestovou. Manžel se totiž v roce 1996 stal dědicem tohoto 
šlechtického titulu. Mají dvě adoptované děti, Annie a Thomase.


