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Czołówka:   
 
Reżyseria:  
            Dennis Bots 
Scenariusz: 

Tijs van Marle 
Karin van Holst Pellekaan 

Produkcja:  
            Holandia 
Czas trwania: 

98 min.  
Obsada: 

Nina Wyss – Isabel 
Senna Borsato – Rik 
Joes Brauers – Jules 
Derek de Lint – Dziadek Ber 
Hannah Van Lunteren – Louise 
Lotje van Lunteren -  
Jacqueline 
Peter Paul Muller - Remco 

 

 

OPIS FILMU: 
 
Uparta i ambitna Isabel rozpoczyna 
poszukiwania legendarnego miecza 
słynnego D'Artagnan. Jedyną 
wskazówką jest tajny kod, który 
doprowadzi do skarbu. Rozszyfrowanie 
go nie jest jednak proste.  
Dziewczynie pomaga jej kuzyn oraz przyjaciel. Razem postanawiają wyruszyć na 
poszukiwania. Okazuje się jednak, że nie są jedynymi śmiałkami, którzy chcą zdobyć cenny 
miecz.  
Wyprawa dostarczy nie tylko przygód, ale również pozwoli się przekonać ile warci są 
prawdziwi przyjaciele.  
 
RECENZJA: 
„Kod M”. Trąci myszka ale wciąga 
Autor: Piotr Guszkowski, 26 stycznia 2017 
 
Kino familijne. Dzieciaki na tropie szpady D'Artagnana, którą legendarny muszkieter ponad 
trzysta lat temu obiecał pewnemu chłopcu. 

http://www.filmweb.pl/person/Dennis+Bots-68435
http://www.filmweb.pl/person/Tijs+van+Marle-668802
http://www.filmweb.pl/person/Karin+van+Holst+Pellekaan-515113
http://www.filmweb.pl/person/Nina+Wyss-2305804
http://www.filmweb.pl/person/Senna+Borsato-2157857
http://www.filmweb.pl/person/Joes+Brauers-2085302
http://www.filmweb.pl/person/Derek+de+Lint-76908
http://www.filmweb.pl/person/Hannah+Van+Lunteren-516270
http://www.filmweb.pl/person/Lotje+van+Lunteren-1503496
http://www.filmweb.pl/person/Peter+Paul+Muller-97660
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Ów chłopiec był przodkiem jedenastoletniej Isabel. Poznał D’Artagnana, który wraz 
z wojskami króla Ludwika XIV oblegał Maastricht. Zaimponował muszkieterowi odwagą 
i uporem, jednak szpada ostatecznie nigdy nie trafiła do jego rąk. Odszukanie broni stało się 
obsesją dziadka dziewczynki. Aż do tego stopnia, że podzieliło rodzinę. Gdy dziadek trafia 
do szpitala, wnuczka postanawia w tajemnicy przed rodzicami dokończyć jego dzieła. 
Wsparcie znajduje u kuzyna i sąsiada. Pierwszym tropem młodych odkrywców będzie list 
zapisany na starej mapie. W ten sposób zaczyna się przygodowe kino według klasycznej 
formuły, coś na kształt „Kodu da Vinci” dla widzów w wieku szkolnym. Wnioskuję po tytule, 
że takie były ambicje twórców. 
Bohaterowie odwiedzają miejskie archiwum i próbują rozszyfrować kolejne wskazówki. A to 
będzie wymagało wyobraźni, kojarzenia faktów czy wiedzy o historii rodzinnych stron, ale 
też sprytu, wytrwałości i zwinności. Bo przecież nie tylko oni chcą zdobyć cenną szpadę. 
Historia jest dość prosta, ale emocji nie brakuje. Będą włamania, niebezpieczne przeprawy 
w podziemiach, ucieczki. Wszystko przeplatane retrospekcjami z XVII wieku, które 
uzupełniają opowieść. Motyw muszkieterów zostaje wykorzystany. Wyprawa Isabel i spółki 
oprócz dostarczenia przygód, zgodnie ze słynną maksymą niesie również przesłanie o sile 
przyjaźni oraz solidarności. Całość trąci myszką – nie ma co ukrywać, ale pamiętam 
podobne filmy z dzieciństwa. Całkiem nas wtedy wciągały. 
[http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,21293576,148674,-Kod-M---Traci-myszka--
ale-wciaga--RECENZJA-.html] 
 
 
Na podstawie materiałów: 
https://www.vivarto.pl/kod-m  
http://www.filmweb.pl/film/Kod+M-2015-754447 
[dostęp: 09.08.2017 r.] 
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