Tajný deník call girl
Proč to dělám? Na to je lehká odpověď – prostě miluju sex a peníze.“
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Postavy - dabing
Belle (Billie Piperová) – Tereza Bebarová, Ben (Iddo Gildberg) – Martin Sobotka,
Jackie (Joanna Bobinová) – Pavlína Dytrtová, Stephanie (Chemie Lunghiová) –
Martina Hudečková, Alex (Callum Blue) – Filip Švarc a další
O SERIÁLU
Tajný deník Call Girl je britský komediální seriál o exkluzivní londýnské
prostitutce, která žije dvojím životem. Jako Hannah a jako Bella. Hannah Baxterová
je spořádaná, vysokoškolsky vzdělaná asistentka, avšak velmi snadno
přehlédnutelná asistentka v průměrné londýnské firmě. Zdánlivě ničím výjimečná
Hannah však žije tajným životem exkluzivní prostitutky, vystupující pod
pseudonymem Belle de Jour, která za tučný honorář splní jakékoli klientovo přání.
Nezávislá mladá žena se smyslem pro humor, která je – světe, div se – spokojená
bez stálého partnera.
Nejen dramatické a napínavé, ale také velmi vtipné jsou momenty, kdy se světy
„obou“ postav střetávají. Naštěstí má hlavní aktérka vždy kolem sebe přátele, kteří jí
s řešením těchto nenadálých situací pomůžou.
Seriál Tajný deník call girl bývá často přirovnáván k americkému Sexu ve městě. A
není to jen pro jeho celkovou otevřenost ve věcech sexu a odvahu, se kterou
zachycuje milostné hrátky. Přitahuje také razancí, s jakou nabourává společenské
stereotypy a glosuje partnerské vztahy. Nenásilnou a rafinovanou formou tak nutí
diváky bedlivěji pozorovat sousedky v baráku. Kdo ví, možná i ony mají své tajné
životy…

ZAJÍMAVOSTI
Anonymní autorka internetového blogu Belle de jour, jejíž paměti se staly předlohou
nejen knižního bestselleru, ale i úspěšného britského televizního seriálu nedávno
prozradila svou totožnost. Bývalá prostitutka je dnes vážená vědecká pracovnice,
která si netradičně vydělávala na postgraduální studium. Viz.přiložený text Belle de
jour.
POSTAVY A OBSAZENÍ
BELLE / HANNAH
Belle (vlastním jménem Hannah Baxterová) nás oslovuje svými vnitřními monology
nebo s námi hovoří přes oko kamery. Svěřuje se s příhodami ze své poměrně
dobrodružné profese. Je vysokoškolačka, která se posledních pár let živí jako
prvotřídní eskort, tedy prostitutka. Je mladá, nezávislá, má smysl pro humor a svou
práci vykonává s nakažlivým zápalem. Je stoprocentní profesionálka – dokonale
svůdná holka na zavolání. Vše má pod kontrolou. Ve skutečném světě se ale Hannin
život stále více zamotává…
BILLIE PIPPER
Mladá výrazná herečka z velké Británie. Její život je spojený s Londýnem, kde na
prestižní Sylvia Young Theatre School vystudovala herectví. Role Belly je její první
hlavní rolí, zaujala však už nepřehlédnutelným výkonem v seriálu Dr. Who.
BAMBI
Bambi je nevybouřené mládě, které se chce stát dívkou na zavolání jako Belle, a
proto ji žádá o pomoc a rady, které zoufale potřebuje. Nezkušenost a naivita ji často
dostávají do potíží, nebo dokonce nebezpečí. Zachraňuje ji opět a jedině Belle.
ASHLEY MADEKWE
Britská herečka a tanečnice žijící v Londýně. Vystudovala BRIT School of Performing
Arts a podílela se na několika významných projektech (např. flamencový festival).
Diváci ji znají z filmu Woodyho Allena Kasandřin sen (2007), kde ztvárnila roli Lucy.
BEN
Ben je bývalý partner Hannah a zároveň její nejlepší přítel. Pracuje jako manažer
dobře prosperujícího londýnského klubu. Vždy je připraven vyslechnout si nejnovější
drby z prostředí eskortu a života své přítelkyně. Má stálou partnerku Vanessu, s níž
se snaží vést spokojený život. V myšlenkách se ale až nebezpečně často vrací
k Belle.

IDDO GOLDBERG
zraelský herec pochází z Tel Avivu, většinu života však strávil v Anglii. Objevil se ve
válečném filmu Odpor (2008), ve kterém hrál hlavní roli Daniel Craig.
STEPHANIE
Stephanie je agentkou (madam) Belly. Sjednává svým děvčatům schůzky, za což si
bere nemalé procento z jejich výdělku. Je ostrá, bohatá, elegantní a má břitký smysl
pro humor.
CHERIE LUNGHI
Britská herečka známá především z historického velkofilmu Excalibur (1981).
V poslední době se zviditelnila díky taneční soutěži Strictly Come Dancing (českou
obdobou je Star Dance).
ALEX
Sympatický, otevřený, bezproblémový a přitažlivý třicátník, který žije současností a
rád by ve svém světě přivítal i Hannah. Poměrně ideální přítel však nemá ani potuchy
o existenci Belly…
CALLUM BLUE
Britský herec známý díky roli Mansona v seriálu Mrtví jako já (Dead like me).

