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bratranec)
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Redaktor Viktor Bláha je člověk s velikou fantazií. Aby rozčeřil poklidnou hladinu
života, je schopen si vymýšlet neuvěřitelné lži. Někomu důvěřivému vždy sdělí ”tajemství” a s potěšením sleduje, jak se roznese mezi lidmi. Na oslavě svatby bývalého spolužáka Ivana Molendy napovídá z recese o ženichovi tolik výmyslů, že způsobí rozvrat
mezi novomanželi. Rovnocennou partnerku nalezne Viktor v novomanželčině přítelkyni
Poldě, která oplývá stejnou představivostí jako on. Lži se však začnou obracet proti
němu. Prohlásí o sobě, že je ženatý, a je nucen přivést svoji ženu. O pomoc požádá přítele Valteru. Aby napravil, co pokazil, uvede Viktor v rodině novomanželů na pravou
míru všechny své lži. Právě když tvrdí, že je svobodný, přijde Valtera se svou sestrou,
kterou vydává za Bláhovu manželku. Polda však ví své a vyslyší Viktorovu žádost o
ruku. Na jejich svatbu ale nikdo nepřijde, všichni ji považují za novou lež.
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Redakce a redaktoři ve ﬁlmu. Filmový kurýr 15, 1941, č. 12 (21. 3.), s. 3 [an.]. * Proč
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Ceny:
• 1941 - cena Českomoravského ﬁlmového ústředí (Filmové žně 1941, Zlín)
• 1941 - národní cena Nataše Gollové (též za role ve ﬁlmech Hotel Modrá hvězda,
Pohádka máje a Rukavička)
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