


H ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ∆ΡΑΚΟΣ

Η Disney και οι δηµιουργοί των ταινιών animation 
«Βαϊάνα» και «Ψυχρά κι Ανάποδα» που αποτέλεσαν 
µεγάλες καλλιτεχνικές και εµπορικές επιτυχίες, 
επιστρέφουν µε µια επική περιπέτεια στον φανταστικό 
κόσµο της Κουµάντρα, ένα µακρινό βασίλειο της Ασίας, 
όπου κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν αρµονικά µε τους δρά-
κους.

Μια εξωτική, µαγική και ταξιδιάρικη ταινία κινουµένων 
σχεδίων που ξεδιπλώνει έναν συναρπαστικό κόσµο 
µυθικών πλασµάτων και πρωτόγνωρων τοπίων. 
Η Ράια, µια γενναία πολεµίστρια, συνασπίζεται µε τον 
Τελευταίο ∆ράκο και ανακαλύπτει ότι η εµπιστοσύνη 
στους άλλους είναι το ισχυρότερο όπλο για να ενώσει 
τον διχασµένο λαό της. 

Μια απολαυστική, οικογενειακή ταινία µε συναρπαστικές 
και ξεκαρδιστικές σκηνές, ένα τέλειο µείγµα δράσης 
και κωµωδίας, ένα ευφάνταστο ταξίδι, µια επική 
και ελπιδοφόρα ιστορία και µια νέα, αξέχαστη ηρωίδα 
της Disney.



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ

Πριν πολλά, πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο 
της Κουµάντρα, άνθρωποι και δράκοι ζούσαν αρµονικά, 
µέχρι που µια µοχθηρή δύναµη εµφανίστηκε και οι 
δράκοι χρειάστηκε να θυσιαστούν για να σώσουν την 
ανθρωπότητα. 

Πεντακόσια χρόνια µετά, οι ίδιοι δαίµονες επιστρέφουν 
και είναι στα χέρια της Ράια, µιας µοναχικής, νεαρής 
πολεµίστριας, να εντοπίσει τον τελευταίο δράκο που 
θα αποκαταστήσει την αρµονία στη διχασµένη χώρα.

Στο ταξίδι της αυτό θα συνειδητοποιήσει ότι, για να σωθεί 
η ανθρωπότητα, πέρα από τη µαγική δύναµη του 
Τελευταίου ∆ράκου χρειάζεται και πίστη.
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ΠΩΣ Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΡΑΚΩΝ Ε∆ΩΣΕ ΤΟ ΕΝΑΥΣΜΑ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι

H νέα ταινία της Disney, «Η Ράια και ο Τελευ-
ταίος ∆ράκος», είναι εµπνευσµένη από την 
επική κουλτούρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. 
Η πρωταγωνίστρια Ράια, ολοµόναχη, ξεκινά 
ένα περιπετειώδες ταξίδι για να βρει τον Τελευ-
ταίο ∆ράκο µε µόνο όπλο το σπαθί της και τον 
φίλο της, Τουκτούκ. 
Στο ταξίδι της αυτό θα καταλάβει ότι χρειάζεται 
κάτι παραπάνω για να σώσει τον κόσµο. «Στο 
ταξίδι της θα µάθει να εµπιστεύεται» λέει ο σκη-
νοθέτης Don Hall, «αφότου η εµπιστοσύνη 
της κλονίστηκε όταν ήταν παιδί».

«∆εν µπορείς να έχεις ενότητα χωρίς εµπιστο-
σύνη και για τη Ράια αυτό σηµαίνει ότι πρέπει 
να εµπιστευτεί άγνωστα άτοµα για να µπορέσει 
να φέρει τη σύµπνοια στην Κουµάντρα» λέει ο 

συν-σκηνοθέτης Carlos López Estrada.
Η διαδροµή της για να βρει τον Τελευταίο 
∆ράκο και να σώσει τη χώρα της είναι ένα 
ταξίδι αυτογνωσίας, µια αναζήτηση γεµάτη 
κινδύνους, περιπέτεια, χιούµορ και νέες φιλίες. 
Αλλά ο δρόµος έχει και απώλειες, θυµό και µια 
ανάγκη για εκδίκηση. Η Ράια µαθαίνει κάτι πολύ 
σπουδαίο: όλοι µπορούµε να εµπιστευτούµε, να 
συνεργαστούµε και να ενωθούµε. Όλοι πρέπει 
να πάρουµε αυτά τα µαθήµατα.
Καταλυτικός στην ιστορία της Ράια είναι 
ο χαρακτήρας της Σίσου, του θρυλικού 
∆ράκου που ψάχνει η Ράια για να σώσει την 
Κουµάντρα, γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι η 
δύναµή του θα αποκαταστήσει την αρµονία 
στη χώρα της.



Ο Qui Nguyen, που έγραψε το σενάριο µε την 
Adele Lim, φωτίζει τον χαρακτήρα της Σίσου, που 
είναι ο Τελευταίος ∆ράκος: «Οι διαφορετικές 
κουλτούρες της Ασίας τρέφουν µεγάλη αγάπη 
για τους δράκους, που συµβολίζουν την τύχη και 
τη δύναµη. Η Σίσου χαίρει µεγάλου θαυµασµού 
και είναι πολύ δυνατή, αλλά θελήσαµε να ανατρέ-
ψουµε τις προσδοκίες του κοινού. Είναι πολύ 
αστεία. Και λίγο αδέξια. Μπουρδουκλώνεται µόνη 
της. Είναι νέα στον κόσµο. ∆εν ξέρει ακόµα τη 
ζωή. Έχει κάτι το γοητευτικό και το αστείο, είναι 
ένας κωµικός χαρακτήρας».
Οι δύο σεναριογράφοι εµπνεύστηκαν από την 
Νοτιοανατολική Ασία για να δηµιουργήσουν τους 
χαρακτήρες της Ράια και της Σίσου. «Στην Νοτιο- 
ανατολική Ασία υπάρχει παράδοση στις γυναίκες 
αρχηγούς στον στρατό και την πολιτική. Και οι 

δύο εµπνευστήκαµε από τις οικογένειές µας».
Περιγράφοντας το ύφος της ταινίας, η σεναριο-
γράφος Αdele Lim σηµειώνει: «Ψάξαµε συναι-
σθηµατικές άγκυρες για τον χαρακτήρα και το 
ταξίδι της. Η Ράια χάνει τη δυνατότητα να έχει 
τη σχέση που είχε µε τον πατέρα της, χάνει τον 
κόσµο της, οπότε πρέπει να παλέψει για να απο-
καταστήσει τη χώρα και ίσως να ξαναδεί τον 
πατέρα της. Θέλαµε να εξερευνήσουµε αυτά τα 
συναισθήµατα και να κάνουµε µια χαρούµενη 
και απολαυστική περιπέτεια».
Ο συν-σκηνοθέτης Carlos López Estrada 
καταλήγει: «Αν σκεφτείς τη Ράια σε σχέση µε 
τις άλλες ηρωίδες της Disney καταλαβαίνεις ότι 
είναι µέρος της οικογένειας. Αλλά στέκεται και 
µόνη της, µε κάποιο συναρπαστικό τρόπο. ∆εν 
µοιάζει µε καµία άλλη ηρωίδα της Disney».



ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ

ΡΑΪΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ KELLY MARIE TRAN 
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΛΕΡΤΑ.

Η περήφανη Φρουρός του Πετραδιού 
του ∆ράκου, έναν τίτλο που τιµά µαζί µε 
τον πατέρα της, Μπέντζα. Ο κόσµος της 
ανατρέπεται όταν το Πετράδι πλήττεται 
και ο πατέρας της µεταµορφώνεται σε 
πέτρα. Τώρα, η Ράια πρέπει να σώσει 
τον κόσµο της. Να λάµψει σαν µια θαρ-
ραλέα πολεµίστρια µε κοφτερό µυαλό. 
Στην αρχή της ταινίας βιώνει κάτι 
τραυµατικό και έτσι χάνει την εµπιστο-
σύνη της στους ανθρώπους. Χρειάστηκε 
να βρει τρόπο να επιβιώσει σε έναν 
κόσµο που είναι σκοτεινός και τώρα 
πια δυσκολεύεται να εµπιστευτεί ξανά. 



ΣΙΣΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ AWKWAFINA 
ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΑΣ ΡΑΠΤΗ.

Η Σίσου, το υποκοριστικό του Σισουντάτσου, 
είναι ο Τελευταίος ∆ράκος της Κουµάντρα. 
Ο θρύλος λέει ότι είναι ένα θείο πλάσµα του 
νερού, απίστευτης οµορφιάς και απίθανης µαγείας, 
αλλά η Ράια θα ανακαλύψει ότι πρόκειται για 
µια αυτοσαρκαστική δράκαινα που πλασάρεται 
σαν µια χαλαρή, αιώνια φοιτήτρια. Έχει έρθει 
η ώρα να γίνει ο θρύλος που όλοι λένε ότι 
είναι, για να σώσει τον κόσµο µαζί µε τη Ράια. 

«Ήταν σηµαντικό να δείξουµε πόσο πολύ 
εµπιστεύεται η Σίσου τους ανθρώπους» λέει ο 
σκηνοθέτης. «Ποτέ δεν χάνει την πίστη της στη 
δύναµη της εµπιστοσύνης στους άλλους. Ήταν απα-
ραίτητο να πιστεύει ακράδαντα στην εµπιστοσύνη».

Ο Carlos López Estrada προσθέτει:

Στην ταινία αλλάζει µορφές και µεταµορφώνεται σε 
άνθρωπο. Αυτό της επιτρέπει να νιώσει πώς είναι να 
είσαι άνθρωπος. Τη φέρνει πιο κοντά µας και της επι-
τρέπει να µη µιλάει µόνο σαν µια σοφός, αλλά και 
από τη σκοπιά ενός πλάσµατος που είναι καινούργιο 
στον κόσµο.

“

”



ΝΑΜΑΑΡΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ GEMMA CHAN  
ΚΑΙ ΙΡΙ∆ΑΣ ΤΣΙΜΠΡΗ.

Πανέξυπνη, µεθοδική και καταπληκτική πολεµί-
στρια, η Ναµάαρι είναι η αδυσώπητη αντίπαλος 
της Ράια. Είναι η κόρη του Αρχηγού της Χώρας 
Φανγκ και είναι αποφασισµένη να κάνει ό,τι 
χρειαστεί για να προστατέψει τον λαό της. Όµως, 
κατά βάθος, τρέφει κρυφή αγάπη για τους δράκους.

Ο σεναριογράφος Qui Nguyen λέει:

Είναι ένας χαρακτήρας που ξέραµε ότι θα είναι ο ισά-
ξιος αντίπαλος της Ράια. Αλλά ο καλύτερος κακός 
είναι αυτός τον οποίο συναισθάνεσαι και συµπαθείς.

“
”



ΜΠΕΝΤΖΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ DANIEL DAE KIM 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΑΝΟΥ.

Γνωστός ως η πιο κοφτερή λεπίδα των πέντε βασι-
λείων, ο Μπέντζα είναι ο λατρεµένος πατέρας της 
Ράια και ο θρυλικός Φύλακας του Πετραδιού του 
∆ράκου. Είναι ένας ιδεαλιστής και τολµηρός ορα-
µατιστής που πιστεύει ότι η Κουµάντρα έχει δια-
λυθεί γιατί οι άνθρωποι δεν εµπιστεύονται ο ένας 
τον άλλον. Ο Μπέντζα θέλει να ενώσει ξανά το 
διαλυµένο βασίλειο και να αποκαταστήσει την 
αρµονία.

ΒΙΡΑΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ SANDRA OH 
ΚΑΙ ΕΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Είναι η κουλ και µεθοδική µητέρα της 
Ναµάαρι, της αντιπάλου της Ράια. Η 
Βιράνα καθοδηγεί τον λαό της Φανγκ µε 
πρακτικό νου. Μια δυνατή, πανέξυπνη 
και σκληρή αρχηγός που απορρίπτει τους 
παλιούς µύθους και πιστεύει στη δύναµη 
της δράσης για να εξασφαλίσει την επι-
βίωση του λαού της.



ΤΟΝΓΚ
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ BENEDICT WONG 
ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΑΓΚΟΥ.

Κάτω από τον τραχύ, τροµακτικό 
και τεράστιο όγκο του, ο Τονγκ 
είναι ένας µοναχικός ξυλοκόπος 
µε τρυφερή καρδιά. Εξίσου 
αυστηρός και γλυκός, είναι ένας 
καλοκάγαθος γίγαντας.

ΜΠΟΥΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ IZAAC WANG 
ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΟΙΛΑΚΟΥ.

Ένα ανεπτυγµένο για την ηλικία του χαµίνι 
του δρόµου που κλείνει συµφωνίες, ένας 
ενήλικας σε σώµα παιδιού, ένα ικανό και 
αυτάρκες πλάσµα. Αυτοπροσδιορίζεται ως 
ιδιοκτήτης, διευθυντής και καπετάνιος του 
καραβιού του. Κατά βάθος, είναι ένα ευάλωτο 
παιδί που έχει χάσει τους γονείς του από τους 
δαίµονες Ντρουν.



ΜΙΚΡΗ ΝΟΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ THALIA TRAN 
ΚΑΙ ∆ΑΝΑΗΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Αφού έχασε την οικογένειά της από τους δαίµονες Ντρουν, η 
δίχρονη Μικρή Νόι ανατράφηκε από τρία Όνγκις, κάτι ζωάκια 
µεταξύ µαϊµούς και γατόψαρου. Είναι τόσο χαριτωµένη που λει-
τουργεί σαν δόλωµα, για να κλέβουν τα Όντζι τους περαστικούς.

Ο Carlos López Estrada παρατηρεί:

Η Μικρή Νόι µάς κάνει περήφανους, γιατί είναι ένας αξέχαστος 
χαρακτήρας, είναι πολύ αστεία και εκπροσωπεί τον πραγµατικό βιο-
παλαιστή στην ταινία. Φαινοµενικά, είναι ένα χαριτωµένο µωράκι 
που διαφεντεύει µια σπείρα ληστών οι οποίοι µοιάζουν µε µαϊµούδες. 
Όµως, κλέβει γιατί είναι ορφανή. ∆εν έχει πού να κοιµηθεί και πού 
να φάει. Κυκλοφορεί µε τις µαϊµούδες γιατί δεν έχει κανέναν άλλο 
στον κόσµο. Η ιστορία της αντανακλά το ταξίδι της ταινίας και εκτός 
από χιούµορ, ο χαρακτήρας έχει συναισθηµατικό βάθος, όπως 
όλοι οι χαρακτήρες της ταινίας. Στην ταινία, συναντάµε ανθρώπους 
που, επιφανειακά, είναι σκληροί ή βίαιοι, αλλά έχουν τους λόγους 
τους.  Μόνο όταν αυτοί οι άνθρωποι µε τις διαφορετικές ιδεολογίες 
αναγκαστούν να συνυπάρξουν, τότε καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. 
Μιλάνε, τελικά, την ίδια γλώσσα. Η Μικρή Νόι δίνει το έναυσµα για 
να δούµε πώς διαφορετικά άτοµα τελικά συνεργάζονται και εµπιστεύ-
ονται το ένα το άλλο.

“

”



ΤΟΥΚΤΟΥΚ
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ALAN TUDYK 
ΚΑΙ ΜΠΡΟΥΝΟ ΜΑΝ.

Λίγο έντοµο, λίγο παγκ, λίγο όχηµα και 
όλο γλύκα, ο Τουκτούκ είναι ο καλύτερος 
φίλος της Ράια από τότε που χωρούσε 
στην παλάµη της. Τώρα που έχουν µεγα-
λώσει, ο Τουκτούκ είναι το πιστό, γιγάντιο 
άτι της Ράια. Μαζί θα διασχίσουν την Κου-
µάντρα µε τρελή ταχύτητα για να βρουν 
τον Τελευταίο ∆ράκο και να σώσουν τον 
κόσµο. Το όνοµά του είναι εµπνευσµένο 
από τα διάσηµα τρίκυκλα της Μπανγκόκ.

ΝΤΡΟΥΝ
Ο µεγάλος αντίπαλος, το καθολικό κακό 
που απειλεί την Κουµάντρα: τα Ντρουν. 
Είναι αέρινα, άµορφα και καταστρεπτικά 
πνεύµατα που γεννήθηκαν από την αντι-
παλότητα ανάµεσα στους ανθρώπους. 
Με ένα άγγιγµα µπορούν να µεταµορ-
φώσουν κάποιον σε πέτρα. Καταστρέφο-
νται µόνο από το στοιχείο του νερού. 



Οι δηµιουργοί ελπίζουν ότι η ταινία θα ξενα-
γήσει το κοινό στον φανταστικό κόσµο της 
Κουµάντρα µέσα από το ταξίδι της Ράια 
προς την ελπίδα και την αυτογνωσία.
Ο σεναριογράφος Qui Nguyen σχολιάζει: 

«Αυτό που προσφέρει η Disney είναι µαγεία. 
Ο κόσµος στις µέρες µας είναι διαλυµένος. 
Η ταινία έχει πολλή µαγεία και σηµαντικό 
κοµµάτι της µαγείας είναι η εµπιστοσύνη. 
Είναι το µυστικό συστατικό που θα σώσει την 
Κουµάντρα. Είναι το µήνυµα που θέλουµε να 
εκλάβει το κοινό». 

Για την συν-σεναριογράφο Adele Lim, η 
Σίσου είναι το κλειδί της ταινίας. «Το µαγικό 
µε τη Σίσου είναι ότι εµπιστεύεται την ανθρω-
πότητα, ακόµα και αν δεν το αξίζει. Ακόµα 
και όταν οι άνθρωποι δεν στεκόµαστε στο 
ύψος των περιστάσεων. Ακόµα και όταν απο-
γοητεύουµε ο ένας τον άλλον. Μπορεί να 
νιώθουµε πίκρα και να γινόµαστε µνησίκακοι, 
άλλά ένα πλάσµα σαν τη Σίσου µπορεί να δει 
τον θεϊκό πυρήνα µέσα σε όλους. Ελπίζω ότι 
αυτό θα µείνει στην καρδιά του θεατή».

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ



Ο Nguyen λέει για την ιδιαιτερότητα της ταινίας: «Για 
µένα είναι ένα µεγάλο όνειρο. Ξέρω ότι πολλοί έχουν 
ενθουσιαστεί µε την πρώτη πριγκίπισσα της Disney 
µε καταγωγή από τη Νοτιοανατολική Ασία. Αλλά για 
µένα, είναι µεγάλη υπόθεση να γίνει η αγαπηµένη 
υπερηρωίδα των παιδιών µου. Είναι κάτι που δεν 
συνάντησα όταν µεγάλωνα ο ίδιος, κάποιον να εκπρο-
σωπεί εµένα, τη φωνή µας, την κουλτούρα µας. Είναι 
ευλογία που τα παιδιά µου το έχουν αυτό, µια ευλογία 
που θα µείνει για καιρό, αφού φύγω από αυτόν τον 
κόσµο. Οπότε, είναι καταπληκτικό που συµµε-
τέχω στην ταινία».



Η Adele Lim επισηµαίνει: «Στη Νοτιοανα-
τολική Ασία είµαστε περήφανοι για την 
κουλτούρα και την ιστορία µας. Αλλά δεν 
το συναντάς αυτό στη µεγάλη οθόνη και 
γενικά στις ταινίες του Χόλιγουντ. Μικρή, 
είχα δει πολλές ταινίες µε πολεµικές τέχνες, 
κυρίως ταινίες Κουνγκ Φου. Και τώρα, είµαι 
µέρος µιας ταινίας της Disney που τιµά την 
όµορφη κουλτούρα µας και τη δύναµη των 
γυναικών, και αυτό είναι σπουδαίο. Η Ράια 
δεν είναι απλώς µία δυνατή µαχήτρια, έχει 
και προσωπικότητα. Πάνω της βλέπω το 

δυναµικό πνεύµα των γυναικών µε τις οποίες 
µεγάλωσα. Κι έτσι, είµαι ενθουσιασµένη που 
ο κόσµος θα γίνει κοινωνός όλου αυτού». 
Συνοψίζοντας τις προσδοκίες των δηµιουργών, 
ο συν-σκηνοθέτης Carlos López Estrada 
λέει: «Το κοινό θα αιφνιδιαστεί. Είναι µια περι-
πέτεια φαντασίας αλλά και πολλά παραπάνω. 
Έχει δράση και αγωνία. Έχει πολλές κωµικές 
στιγµές. Θελήσαµε η ταινία να είναι απρό-
σµενη και να µην ανήκει µόνο σε ένα είδος, 
ακόµα και µέσα στο πλαίσιο της εκπληκτικής 
παρακαταθήκης της Disney». 



Σχεδόν όλη η παραγωγή της ταινίας πραγµατοποιήθηκε 
µέσα από 450 διαφορετικά σπίτια καλλιτεχνών και τεχνικών. 
Συνολικά, πάνω από 900 άνθρωποι δούλεψαν από µακριά, συνει-
σφέροντας στην ταινία.

FUN FACTS

ΚΑΙ ΜΑΖΙ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ

Οι σκηνές µάχης της ταινίας εµπνεύστηκαν από τις πολεµικές 
τέχνες της Νοτιοανατολικής Ασίας και χρειάστηκαν τη συνεργασία 
του σεναριογράφου Qui Nguyen, του τµήµατος κινουµένου σχεδίου 
των χαρακτήρων και της χορογράφου µε ειδικότητα στις σκηνές 
µάχης, Maggie MacDonald.

ΜΑΧΗ
ΜΕ ΣΤΥΛ



ΜΑΧΗ
ΜΕ ΣΤΥΛ

Ο Nguyen πρότεινε τη συνεργάτιδά του, τη MacDonald, γιατί 
η εξειδίκευσή της στις χορογραφηµένες σκηνές µάχης για το 
σινεµά, την τηλεόραση, τα video games και το θέατρο είναι υπο-
δειγµατική. Η ίδια µε την εµφάνιση και τις κινήσεις της έδωσε 
την πνοή µιας δυνατής γυναίκας-µαχήτριας στους σχεδιαστές 
των χαρακτήρων.
Το στυλ µάχης της Ράια είναι εµπνευσµένο από την πολεµική 
τέχνη της Μαλαισίας, το Pencak Silat, καθώς και από τα όπλα 
των πολεµικών τεχνών Kali and Arnis, που βρέθηκαν στις Φιλιπ-
πίνες. Το ιδιαίτερο σπαθί της έχει την κυµατιστή λεπίδα, όπως 
συµβαίνει στην Ινδονησία, στην Ταϊλάνδη, στις Φιλιππίνες και 
στη Μαλαισία.
Το µαχητικό στυλ της Ναµάαρι εµπνέεται από παραλλαγές 
kickboxing που συναντάµε στην Ταϊλάνδη.

Οι Πέντε Χώρες της Κουµάντρα είναι ξεχωριστές, καθώς έχουν 
η καθεµία την κουλτούρα και τα πλάσµατά της. Για να γεµίσουν 
τις χώρες, οι υπεύθυνοι των χαρακτήρων δηµιούργησαν 18,987 
ανθρώπους και 35,749 άλλα πλάσµατα.
Η σκηνή µε τους περισσότερους χαρακτήρες είναι αυτή που λαµ-
βάνει χώρα κάτω από το νερό και είχε 23,836 ψάρια.

Ο καλύτερος φίλος της Ράια και έµπιστο άτι της είναι 
ο Τουκτούκ, ένα παρατσούκλι εµπνευσµένο από τα διάσηµα 
τρίκυκλα οχήµατα της Ταϊλάνδης. Για να δηµιουργήσουν τον 
µηχανισµό που κινεί τον Τουκτούκ, οι υπεύθυνοι του κινούµενου 
σχεδίου έφτιαξαν µε τα ίδια τους τα χέρια ένα πραγµατικό 
µοντέλο του χαρακτήρα.

Η ταινία βρίθει από επικεφαλής γυναίκες σε διαφορετικά τεχνικά 
τµήµατα που επιτήρησαν και επιµελήθηκαν όλη την απαραίτητη 
διαδικασία για να αποδοθεί το όραµα των σκηνοθετών. 

ΧΩΡΕΣ
ΓΕΜΑΤΕΣ

ΖΩΗ

ΤΟΥΚΤΟΥΚ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΝΩΜΕΝΕΣ



Ο πατέρας της Ράια, ο Μπέντζα, της δείχνει πώς να φτιάχνει 
µια σούπα, µε αναφορές στο ταϊλανδέζικο πιάτο Tom Yum. 
Της δείχνει -και στο κοινό µαζί- πώς να συνδυάσει πραγµα-
τικά συστατικά όπως λεµονόχορτο, φύλλα µοσχολέµονου και 
ζάχαρη καρύδας για να δηµιουργήσει το παραδοσιακό γεύµα 
της Κουµάντρα.
Η σκηνή ήταν εµπνευσµένη από τα µαθήµατα ταϊλανδέζικης 
µαγειρικής που έκανε η σεναριακή οµάδα, όπου συνδυαζόταν 
ιδανικά το γλυκό, το ξινό και το καυτερό, όπως ακριβώς στο 
όραµα του Μπέντζα για την αρµονική ένωση των Χωρών της 
Κουµάντρα.

Τα κουστούµια της ταινίας έχουν ως αναφορά τα διαφορετικά 
ρούχα από τις πολλές κουλτούρες της Νοτιοανατολικής Ασίας 
και βασίζονται στο δίπλωµα των υφασµάτων και όχι µόνο στα 
µοτίβα τους. 
Η λειτουργικότητα ήταν το κλειδί για τον σχεδιασµό, οπότε η 
ενδυµατολογική οµάδα σκέφτηκε πολλά είδη διπλώµατος, από 
το Λάος, την Καµπότζη και την Ταϊλάνδη.
Πολλά υφάσµατα χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργήσουν 
τα διαφορετικά στιλ των Πέντε Χωρών της Κουµάντρα. Εκτός 
από βαµβακερά, λινά και δερµάτινα, χρησιµοποιήθηκαν πολλές 
διαφορετικές ποικιλίες πλούσιου µεταξιού µε τύπωµα ινδονησι-
ακού µπατίκ. 
Το καπέλο της Ράια έχει µια λεπτοµέρεια που θυµίζει δράκο και 
καταλήγει σε µια κορυφή που αποτίνει φόρο τιµής στους ναούς 
της Νοτιοανατολικής Ασίας.

ΣΟΥΠΑ
ΜΕ ΚΑΡ∆ΙΑ

ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΣΤΑ 
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ
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