
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„ŹLE SIĘ DZIEJE W EL ROYALE”  
FILM Z UDZIAŁEM M.IN. JEFFA BRIDGESA, DAKOTY JOHNSON I CHRISA 

HEMSWORTHA JUŻ OD 12 PAŹDZIERNIKA W KINACH 
 

Siedmioro obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę, spotyka się w 

El Royale, na wpół zrujnowanym hotelu nad jeziorem Tahoe, na granicy stanów Newada 

i Kalifornia. W ciągu jednej brzemiennej w skutki nocy każdy z nich stanie w obliczu szansy 

na odkupienie… zanim nie rozpęta się prawdziwe piekło.  

„Źle się dzieje w El Royale”  („Bad Times at the El Royale”) - premiera: 12 października 

w kinach. Kliknij, by obejrzeć zwiastun. 

 

Jest styczeń 1969 roku. Richard Nixon został zaprzysiężony na 37. prezydenta Stanów 

Zjednoczonych. Zaczyna się nowa dekada. Do El Royale, kurortu, który czasy świetności ma 

dawno za sobą, przybywa siedem zagubionych dusz, o równie podupadłej reputacji. 

 

Znajdujący się na granicy Kalifornii i Nevady El Royale, na zachód emanuje ciepłem 

i słońcem, zaś na wschód nadzieją i nowymi możliwościami, niczym punkt w którym przeszłość 

zderza się z przyszłością. Swego czasu modne miejsce nad jeziorem Tahoe, w którym 

najbardziej znane gwiazdy i politycy spotykali się w kasynie, barze, bungalowach oraz basenie 

kurortu, teraz świeci pustkami.   

 

W lobby El Royale, już nie tak olśniewającym i gwarnym jak niegdyś, spotykają się Ojciec 

Daniel Flynn (Jeff Bridges), wokalistka soulowa Darlene Sweet (Cynthia Erivo), komiwojażer 

Laramie Seymour Sullivan (Jon Hamm), hippiska Emily Summerspring (Dakota Johnson), jej 

https://www.youtube.com/watch?v=w9VMhhZNibg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

siostra Rose (Cailee Spaeny), manager Miles Miller (Lewis Pullman) oraz tajemniczy Billy Lee 

(Chris Hemsworth). W trakcie jednej, pamiętnej nocy każdy z nich dostanie ostatnią szansę na 

odkupienie... zanim rozpęta się piekło.    

„Źle się dzieje w El Royale” zrealizowano na podstawie scenariusza i w reżyserii Drew 

Goddarda („Dom w głębi lasu”), z udziałem laureata Oscara Jeffa Bridgesa („Szalone serce”), 

zdobywczyni nagrody Tony® Cynthii Erivo (Broadwayowska inscenizacja „Koloru purpury”), 

Dakoty Johnson (trylogia „Pięćdziesiąt twarzy Greya”), zdobywcy Emmy, Jona Hamma („Mad 

Men”), Cailee Spaeny („Pacific Rim: Rebelia”), Lewisa Pullmana („Wojna płci”) oraz  Chrisa 

Hemswortha („Avengers: Wojna bez granic”). Producentami filmu Źle się dzieje w El Royale są 

Jeremy Latcham („Spider-Man: Homecoming”) oraz Goddard, zaś producentem wykonawczym 

Mary McLaglen („Wojna o planetę małp”). 

 

 

Więcej informacji udziela: 

Biuro prasowe Imperial CinePix 

Agnieszka Pieńczykowska 
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