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V čase války jeden muž měl odvahu udělal to, co považoval za správné
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Lunderskov, Marek Vašut ad.

Balkán -  současnost. Město ničené občanskou válkou. Osamocený Ludovic /Sam Neill/ uzavřen 
doma, sleduje svým poetickým vnímáním zkázu toho, co bylo kdysi jeho domovem. Nemůže se 
pohybovat po městě, může jen psát. Když se dostaví ranní rozbřesk, palba utichne. Ludovic jde 
obvyklou cestou do práce -  místní zoo, kde pracuje jako ošetřovatel. U brány narazí na prchající 
zaměstnance, rozhodne se však, že zůstane. Spolu s veterinářem chtějí chránit zvířata. Během pár 
dní se veterinář stane další obětí. Ludovic zůstává sám se zvířaty a s obavou, že i on bude na řadě. 
Jeho samotu přeruší příchod vyčerpaného desetiletého chlapce Zioiga, který zázrakem unikl smrti. 
Ludovic nechce mít nic společného s klukem, který mu nepřináší nic než starosti, ale nechce ho 
vyhodit. Ten však dokonce přivádí do úkrytu i svoji matku /Gina McKee/, která utekla z koncentračního 
tábora. Boje nepřestávají a Ludovic nakonec pak souhlasí, aby Aknica a její syn Zioig s ním v zoo 
zůstali. V  těžké době nakonec objevují sami sebe, svá tajemství a naději, že jednou naleznou mír, 
odpuštění a lásku.

Dramatický film režiséra Ralpha Zimana, zkoumající hloubku lidského charakteru v době války, získal 
podporu Eurimages. Sam Neill /Piano, Jurský park/ ztvárňuje ve strhujícím emocionálním příběhu 
muže, který ve svém jednotvárném životě ošetřovatele zvířat v místní zoo paradoxně v průběhu války 
nachází nový smysl svého života a vyrovnání s minulostí. Výraznou spoluhráčkou mu je Gina McKee 
/Notting Hill, Ztráta sexuální nevinnosti/.
Není bez zajímavosti, že film se natáčel v Praze a jiných místech ČR za účasti české produkční 
společnosti Pavla Nového, za spolupráce kaskadérů z Filmky pod vedením L. Lahody. V  menších 
rolích také můžeme vidět i Marka Vašuta a Ilju Racka.
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