Maštalír ako Dwayne Johnson? Nové Jumanji sa v našich kinách objaví
aj s dabingom!
Ktorí slovenskí herci prepožičajú hlasy hollywoodskym hviezdam v najväčšom dobrodružstve
týchto Vianoc?
Tomáš Maštalír, Marián Miezga či Petra Vajdová uviaznutí v tajomnom Jumanji? Presne tak!
Už pred Vianocami totiž do našich kín zavíta novinka Jumanji: Ďalší level. Prvý diel videlo na
Slovensku vyše sto tisíc divákov, medzi nimi aj veľa rodičov s deťmi, ktorí si takto
spríjemnili vianočné prázdniny. A aby si pokračovanie tejto dobrodružnej komédie užili ešte
viac, nový film príde do kín aj so slovenským dabingom. Ktoré slovenské hviezdy budete môcť
počuť v novom dobrodružstve?
Pozrite si trailer k filmu Jumanji: Ďalší level so slovenským dabingom:
https://www.youtube.com/watch?v=5i-1WHu2NT4
Najväčšou americkou hviezdou pokračovania celosvetového kinohitu Jumanji: Vitajte v
džungli je Dwayne “The Rock” Johnson. Do jeho vyrysovaného tela sa tentokrát prevtelila
hollywoodska komediálna legenda Danny Devito a len málo slovenských hercov by dokázalo
tento kontrast vyjadriť tak vtipne ako Tomáš Maštalír. K jednej z najväčších hviezd
slovenského šoubiznisu sa pripája Marián Miezga, ktorý vynikajúco vystihol hysterického Jacka
Blacka, do ktorého zavalitého tela sa tentokrát nedostane krehká blondínka Bethany, ale fit
futbalista Fridge.
Partiu dopĺňajú skúsení dabingoví herci Petra Vajdová ako Karen Gillan známa z marveloviek
a Roman Ferienčík, ktorý nadaboval postavu Kevina Harta. Kým v prvom Jumanji z jeho
postavy sršala energia, tentokrát je avatarom Dannyho Glovera (Smrtonosná pasca) a jeho
pomalé tempo rozprávania pripraví hrdinom horúce chvíle.
Char. plagáty do galérie https://www.dropbox.com/sh/0jgvyalgzol160a/AAC7WNgS8xEb8X5fgBmY8z1xa?dl=0
No predtým, než sa herecké legendy Danny Devito a Danny Glover vôbec dostanú do videohry,
vidíme ich aj v civile. Ako ufrfľaný Devito sa predstaví Ivan Vojtek a ako spomalený Glover
zase Ivan Romančík. Okrem nich nabitému hollywoodskemu obsadeniu prepožičajú hlasy
napríklad Peter Sklár ako Nigel, vždy energický sprievodca Jumanji, Dávid Hartl ako Spencer,
Marek Fašiang (Oteckovia) ako Alex, ktorého v minulom diele partia z hry vyslobodila či Elena
Podzámska, ktorá sa predstaví ako nová postava zlodejky Ming, ktorú hrá vo filme
multitalentovaná raperka a herečka Awkwafina.
Dobrodružnú komédiu pre celú rodinu Jumanji: Ďalší level si budete môcť v slovenských
kinách užiť už od 12. decembra aj v 3D. Na vaše plátna ju prináša spoločnosť Itafilm.

