Krysztopa na mientko: Filmy dla dzieci
mądrzejsze od filmów dla dorosłych

Poszliśmy z Synem do kina na film oparty na jednej z Jego ulubionych gier „Angry Birds”. Lubię chodzić
do kina, jednak od dłuższego czasu, ze względu na dzieci, nie byliśmy na żadnym filmie dla dorosłych.
Dlatego byłem do filmu uprzedzony. Co mądrego można wymyślić na podstawie gry na telefon?
Zapewne większość z Was doskonale zna popularną gierkę o wściekłych ptakach, ale jeśli nie wszyscy, wyjaśnię, że
rzecz cała opiera się na prostym scenariuszu, w którym wściekłe ptaki rozwalają w malowniczych szarżach przeróżne
zbudowane przez złośliwe świnki konstrukcje i urządzenia. Podobno robią to dlatego, że te ukradły im jajka, ale
podczas tych kilku przypadków, kiedy udało mi się w tę grę zagrać, nie znalazłem żadnego dla tej tezy uzasadnienia.
Wbrew temu, czego się zapewne spodziewacie, nie napiszę, że film był szczególnie mądry, czy też że urzekła mnie
złożoność jego scenariusza. Mimo to jest coś, co sprawiło, że wieczoru nie uznałem za stracony.
Cała historia zaczyna się od tego, jak do brzegu szczęśliwej wyspy, jeszcze nie wściekłych ptaków, przybija statek z
dwiema zielonymi świnkami na pokładzie. Świnki szybko wkupują się w łaski łatwowiernych nielotów (spośród
ptaków na wyspie zdolność latania zachował tylko legendarny Orzeł). Jedynym, który odnosi się do nich nieufnie, jest
postrzegany jako nerwus i paranoik Czerwony, który postępując wbrew woli ptasiej społeczności, prowadzi śledztwo,
w wyniku którego odkrywa, że na statku przypłynęły nie dwie świnki, ale kilkaset. W tym czasie świnki już podkładają
bomby pod wioskę ptaków. Czerwony okazuje się jedynym, który wbrew lekkoduchom rozumiał naturę zagrożenia.
Nie opowiem Wam, co było dalej, bo pozwałby mnie dystrybutor filmu. Zapytam natomiast: czy ta historia Wam
czegoś nie przypomina? Czy ptaki równie dobrze nie mogłyby witać świnek znajomym „Herzlich Willkommen”? A
teraz pokażcie mi film dla dorosłych, który miałby odwagę na takie ujęcie problemu.
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