Kino filmas vaikams „Pasiutusios letenos. Henko legenda“
Rugsėjo 23 d. 17 val. Zarasų kultūros centre
Henkas – šuo, kuriam nesiseka turbūt labiausiai už visus pasaulyje. Ilgus metus gyvena
pavojingiausiamie miesto rajone, amžinai įsivelia į konfliktus su bjauriais gatvės šunimis ir nuolat
gauna į kailį. Maža to, į vėplą Henką niekas rimtai nežiūri, o jo pačios didžiausios svajonės, tapti
rimtu kovos meistru – samurajumi, nepalaiko net jo draugai.
Tačiau, viskas apvirsta aukštyn letenom, kai Henkas atsitiktinai, atklysta į keistą Kakamučio miestą,
kuriame gyvena vienos katės! Savaime aišku, kad nei viena save gerbianti katė – šunų negali
pakęsti. Todėl ir čia Henkui nusvyra uodega, Samurajaus karjera tokioje vietoje visiškai
neįmanomas reikalas. Bet… taikųjį Kakamučio miestelį užpuola sumo katinas Ika Ču su savo
pakalikais katinais nindzėmis! Šitas riebus imtynininkas turi savo planų – kėsinasi nušluoti ramų
miestą nuo žemės paviršiaus! Ir štai tada Henkui išaušta valanda X! Dabar arba niekada jis privalo
imtis samurajiškų veiksmų, kitaip visoms katėms – šakės! Tik menka bėdelė… kaip kovoti su super
stipriu, bet kvanktelėjusiu Ika Ču, jeigu net dorai neįsivaizduoji, nuo ko pradėti? Vienas Ika Ču
mostas ir… atia Henko sąnariukams!
Kadaise buvęs tikra legenda, senasis kovos menų treneris katinas Džimba visiškai praradęs viltį –
joks šuo dar niekada nėra kovojęs už katinus! Be to, su super galingu Ika Ču į kovą negali stoti
niekas, o ypač Henkas! Tačiau delsti nėra kada! Nenoriai Džimba imasi mokyti šunį samurajaus
kovos meno paslapčių ir jam pavyksta! Henkas, Džimbos pamokose, išliejęs paskutinį prakaito
lašelį, pagaliau tampa tuo, kuo seniai svajojo! Pats metas stoti į pačią didvyriškiausią ir pačią
atsakingiausią kovą!

Smagi, kupina neįtikėtino humoro, drąsos bei ryžto animacija apie pačias didžiausias svajones,
kurios būtinai išsipildys, jeigu tik labai norėsi, pasistengsi ir tikėsi, kino teatruose nuo rugsėjo 16
dienos.
Filmas dubliuotas lietuviškai, be subtitrų.
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