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Защо говорим за това?
Защото този чудесен филм в момента е по кината.

Сигурно си чувал да казват как човекът е нещо повече от животните.
И да оправдават с това лошото си отношение към тях.
Сигурно си чувал освен това, че едни хора са по-важни от други, защото са по-цивилизовани,
тоест - по-далеч от природата. То... в сравнение с тези велики същества другите са направо
маймуни!
Препоръчваме ти чудесен филм, който ще те накара да се замислиш по тези въпроси.

Един принц решава да напусне своя дворец и да тръгне с армията си към непознатата земя,
която вижда на хоризонта. По пътя армията му потъва в ледовете, той изплува на непознат
бряг... и попада в свят, където хората се мислят за по-висши от него.
Те наистина изглеждат малко по-съвременни - градът им изглежда строен преди един век, а
неговият - преди четири. Но съвсем не са толкова умни, за колкото се мислят! Затова пък са
доста надути и жестоки. Мислят си, че само те имат разум. На принца му е много забавно да
се прави на глупав... но после играта загрубява.
Интересното е, че във филма всички тези герои са маймуни. Това хем няма значение защото се държат като хора във всяко едно отношение, - хем ни подсказва, че и ние, хората,
не сме нещо повече от природата. При всичките си претенции.
Най-хубавото във филма обаче е страната, в която принцът попада след бягството си от
града. Наистина да ти се прииска да живееш там! Няма да издаваме повече, само ще кажем,
че филмът е много красиво нарисуван и е чудесно да го гледаш на голям екран - макар че
може и онлайн на online.siff.bg
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