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Třináctiletá Adriana je unesena obchodníky, kteří na lidském 
„zboží“ vydělávají milióny dolarů. Její sedmnáctiletý bratr 
Jorge se na vlastní pěst vydává po stopě únosců. Potká 
se s Rayem (Kevin Kline), texaským policajtem, které-
ho zločinci připravili o celou rodinu. Společně pronikají na 
nebezpečnou půdu sítě mezinárodních obchodníků se 
sexem mezi Mexikem a Spojenými státy. Pronásledování 
Adrianiných únosců je vede ze španělské čtvrti Mexico City 
až na tajnou internetovou aukci se sexuálními otroky v Ame-
rice. Musí vyhrát závod s časem než bude Adriana prodána 
a navždy zmizí v nelítostném podsvětí. A to je místo, ze 
kterého se vrací jen málo obětí...
Scénář k fi lmu (ne)lidský kšeft napsal Jose Rivera, který 
již má na svém kontě nominace za scénář k fi lmu Motocy-
klové deníky. Příběh unesené dívky je inspirován článkem 
Petera Landsemana The Girls Next Door, který vyšel v New 
York Times Magazinu v roce 2004. Roli policajta Raye ztvár-
nil Kevin Kline, držitel Oscara za nejlepší vedlejší herecký 
výkon ve fi lmu Ryba jménem Wanda.

Brutální trh se sexuálními otroky.
Každý rok je více než 800 tisíc lidí 
pašováno přes hranice 
proti jejich vůli...
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