
 
Švédská sekce Severské společnosti 

 
Vás zve na promítání švédského filmu 

 

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ  
(Låt den rätte komma in, 2008)  

režiséra Tomase Alfredsona 

podle stejnojmenného románu Johna Ajvide Lindqvista 
 

ve středu dne 6. dubna 2011 od 17.30 hod. 
FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 – místnost 124, 1. patro 

. 
Film bude promítaný v původním znění s českými titulky. 

Promítání bude spojeno s prezentací české verze románu, kterou vydalo 
nakladatelství Argo v loňském roce v překladu Jany Holé. 

Román si při této příležitosti můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu. 
 

„Podzim roku 1981. Poklidný život na stockholmském předměstí Blackeberg naruší podivné události. Nej-
prve nedaleko objeví mrtvolu chlapce, kterého vrah nechal záměrně vykrvácet. Vše nasvědčuje tomu, že by 

mohlo jít o rituální vraždu. Místní obyvatele pozvolna zachvátí strach a bojí se v noci vycházet z domu. 
Dvanáctiletý Oskar má zatím jiné starosti. Jeho spolužáci ho už dlouho šikanují a on se jim nedokáže po-
stavit. Marně sní o pomstě. Dokud se do vedlejšího bytu nenastěhuje postarší muž s holčičkou. Jmenuje se 
Eli. Oskar se s Eli spřátelí. Jeho nová kamarádka je ale poněkud divná. Vychází ven jen v noci, i v mrazu 
chodí nalehko a často bývá hladová. Navíc trvá na tom, že nemůže vejít dovnitř, dokud ji nepozve dál... 
Tento upíří horor o první lásce ze švédského předměstí, kde Lindqvist sám vyrůstal, vzbudil na švédské 
literární scéně senzaci, byl přeložen do řady jazyků a zatím vyšel ve dvanácti zemích. Stejnojmenný film 

Tomase Alfredsona podle Lindqvistova vlastního scénáře měl ve Švédsku premiéru v roce 2008.  
„Film podmanivý, sugestivní a ponuře krásný, krvavý, jitřivý a zneklidňující –  

přesně takový, jaké má skutečné filmové umění být.“ (MFF Karlovy Vary) 
 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. 
 

Marta Janíková  Jana Holá 
předsedkyně Severské společnosti vedoucí Švédské sekce 

 
 
Plánované akce (akce či jejich termíny se mohou změnit): 
26. dubna 2001 – chystáme promítání dánského filmu 
duben/květen – beseda s Michaelem Stanovským o norském národním parku Femundsmarka spojená 
s promítáním fotografií. 
Islandská sekce plánuje u příležitosti vydání českého překladu islandského románu Halldóra Laxnesse be-
sedu s překladatelkou doc. Helenou Kadečkovou, dále plánuje islandsko-estonský večer spojený s prezen-
tací knihy o Islandu. 
 
Aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.severskaspolecnost.cz 
 


