Pogromcy duchów 2

Czyli zło w stanie ciekłym.

Pogromcy duchów 2
2015-03-20

Czyli zło w stanie ciekłym.
W spokojny zimowy dzień Dana Barrett (Sigourney Weaver), wraca z zakupów ze swoim
malutkim synkiem Oskarem. W pewnym momencie dziecinny wózek przejeżdża przez różową
plamę na chodniku. Jest to jakaś maź wylewająca się spod chodnika. Zostawiony na chwilkę
sam sobie wózek, zaczyna samoistnie odjeżdżać. Po dość dramatycznie wyglądających scenach,
Danie udaje się dopędzić wózek, który tylko cudem nie wpadł pod rozpędzony autobus. Dana
wie kto może jej pomóc wyjaśnić tą tajemniczą sprawę. Do Pogromców Duchów!
Jest tylko jeden problem, oni już nie pracują… Raymond Stantz (Dan Aykroyd) i Winston
Zeddemore (Ernie Hudson), nadal w swoich kombinezonach i z swoim wyposażeniem usiłują
opanować istoty o niespożytej energii czyli… dzieci. Występują na urodzinach i innych
wydarzeniach, gdzie mają je bawić, ale entuzjazmu nie budzą. Dzieci wolą innych bohaterów.
Egon (Harold Ramis) wrócił na uniwersytet gdzie ponownie prowadzi dziwne doświadczenia i
eksperymenty. Właśnie do niego zwraca się o pomoc Dana. Prosi tylko o jedno, pod żadnym
pozorem nie chce pomocy czwartego łowcy, Petera Venkmana (Bill Murray).
On sam prowadzi program o parapsychologi w telewizji „Świat Psychiki”. Nie zmienił się
zbytnio, jest jak zawsze „przezabawny”.
Jak można założyć Peter, tak czy siak pojawi się w mieszkaniu Dany i będzie służyć radą i
pomocą.
W międzyczasie w nowojorskim muzeum szykowana jest wystawa, głównym eksponatem ma
być obraz przedstawiający Vigo, tyrana Karpat. Obraz jest dość niepokojący, wydaje się że
postać Vigo wodzi wzrokiem i bacznie się przypatruje osobom w muzeum. Dana, która pracuje
tu jako konserwatorka zabytków (do orkiestry chce wrócić, kiedy Oskar dorośnie), ma
zastrzeżenia do obrazu, nie podoba jej się. Musi też znosić umizgi kustosza wystawy Janosza
Poha (Peter MacNicol).
Oczekiwaniu staje się zadość i obraz okazuje się być żywy. Duch Vigo zmusza Janosza do
służenia mu. Cel jest oczywiście banalny, w sylwestra – czyli już za kilka dni – świat przestanie
istnieć. Typowe prawda? :-)
Wiadomo kto może ten nieszczęsny świat uratować, lecz na razie Pogromcy duchów badają
sprawę mazi. „Nieco” przy tym rozrabiają. Aby było ciekawiej w mieście zaczynają pojawiać
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się duchy. Pogromcy wracają do pracy!
Film powstał pięć lat później, w 1989 roku. Fabuła nie jest zła, choć to tylko komedia, więc nic
górnolotnego nie można się przecież spodziewać. Akcja idzie do przodu, tajemnice się
wyjaśniają, nieoczekiwanych zwrotów akcji brak, ale pomysł na finałową podróż może
zaskoczyć. Bohaterowie się nie zmienili, może z wyjątkiem Janine Melnitz (Annie Potts),
wygląda zdecydowanie inaczej – podobno było to podyktowane dostosowaniem wyglądu
bohaterki do tej z serii rysunkowej. Moim zdaniem zmiana na minus.
Humoru, podobnie jak w pierwszej części nie brakuje, muzyka trzyma poziom, efekty
specjalne, no cóż po nich widać upływający czas. Jednak podobnie jak w poprzednim filmie,
nie przeszkadza to i film cały czas bawi.
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