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The Perfect Wave - Idealna
fala (DVD) - lektor PL
Cena

49,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

267 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DVD 192

Opis produktu
Film fabularny oparty na faktach, przedstawiający historię Iana McCormack'a, wielkiego miłośnika surfingu,
pochodzącego z Nowej Zelandii, który w poszukiwaniu idealnej fali, 'prawdziwej' wolności i innych 'głębszych' doznań
przemierza Australię, Azję i Afrykę.
Pewnej nocy Ian wraz z grupą znajomych wybiera się na połowy homarów, podczas nurkowania zostaje ukąszony przez
śmiertelnie jadowitą meduzę i mimo akcji ratunkowej umiera.
Okazuje się jednak, że Ian nie umiera ale przebywa przez kilkanaście minut w śmierci klinicznej, w której zrozumiał, że
cały czas poszukuje niewłaściwej 'fali' w swoim życiu. Ian powraca do życia i otrzymuje drugą szansę, a jego życie
zostaje przemienione przez spotkanie z Bogiem!
Ian McCormack wraz z żoną i trójką dzieci mieszka w Wielkiej Brytanii. Podróżuje po całym świecie opowiadając o tym, Kim
jest 'światłość na końcu tunelu'. Głosi konieczność porzucenia grzechu, jego historia w dalszym ciągu przeobraża ludzi na
całym świecie, prowokując do zadania sobie poważnego pytania, na które wszyscy kiedyś musimy odpowiedzieć.
W rolach głównych występują: Scott Eastwood, Rachel Hendrix (October Baby), Cheryl Ladd
Oficjalna strona filmu: www.theperfectwave.co.za
=====
Chcesz być legalny? Przestrzegaj zasad licencji!
Ta kopia przeznaczona jest wyłącznie do prywatnego użytku domowego!
Jeżeli chcesz odtwarzać film publicznie musisz wykupić licencję producenta na publiczne odtwarzanie! Licencja zezwala na
wyświetlanie filmu w miejscach publicznych bez limitu i jest ważna przez 1 rok!
=====
Licencję do tego filmu możesz kupić w naszym sklepie - licencja The Perfect Wave

Rok wydania: Maj 2014
Nośnik: DVD
Gatunek filmowy: Dramat
Lektor: Polski Stereo, Angielski 5.1 Dolby Digital
Format: 1.78 : 1 Anamorphic Widescreen
Napisy (subtitles): Francuskie, Szwedzkie, Norweskie
Czas trwania: 113 minut
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