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Czyli: „Praca z Alexem oznacza kłopoty”.
Na sklep jubilerski w Beverly Hills zostaje przeprowadzony napad. Z napadających wyróżnia się
szczególnie elegancko ubrana, kobieta (Brigitte Nielsen) w przeciwsłonecznych okularach, to ona
dowodzi. Przestępcy przyjechali w luksusowej limuzynie. Druga część grupy przestępczej podjeżdża
opancerzonym furgonem od tyłu. Przestępcy są zgrani, bardzo skuteczni, napad przebiega
błyskawicznie. Salon wygląda jak po przejściu huraganu, ale złoczyńcy nie są brutalni, wystarczyło im
zastraszenie obecnych w sklepie. Na sam koniec kobieta pozostawia kopertę z dużą literą „A” oraz
różę.
Axel Foley (Eddie Murphy) wygląda teraz inaczej, dużo bardziej elegancko. Garnitur, dobra koszula,
krawat, do tego luksusowy, sportowy samochód. To przykrywka – Axel spotyka się z podejrzanym
osobnikiem gdzieś w barze, chcąc zakupić 2000 czystych kart kredytowych i to natychmiast.
Detektyw pracuje nad sprawą fałszywych kart kredytowych.
W międzyczasie odbiera telefon, od Bogomila (Ronny Cox), znają się z pobytu Axela w Beverly Hills.
Mieli razem wędkować, ale dzwoniący odwołuje wyprawę. On też pracuje nad czymś poważnym, chce
wtajemniczyć Axela, ale jak sam będzie wiedział coś więcej. Dziwna jest to rozmowa, bo po tym
oświadczeniu się kończy.
W Beverly Hills detektywi John Taggart (John Ashton) i Rosewood (Judge Reinhold) otwierają
tajemniczą kopertę, w środku jest tylko karta z numerami. Podobnie jak na kopercie, są powycinane z
gazet poszczególne znaki. Rosewood informuje, że taki sam list dostała prasa kilka godzin temu. Ich
przełożony twierdzi, że napad był doskonale zaplanowany, przestępcy dokładnie wiedzieli, jak długo
mogą być w środku i co zabrać.
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Rosewood, a dzięki niemu i cały wydział ma problemy. Pomimo że nie był przydzielony do sprawy, to
w tajemnicy przed swoim przełożonym, zadzwonił do przyjaciela z FBI, prosząc o pomoc w złamaniu
kodu. To sprawa lokalna, więc FBI nie powinno się w to mieszać. Bogomil, pomimo, że nie jest
zadowolony z działania Rosewooda, broni go przed swoim przełożonym. Cała złość przełożonego
kieruje się na kapitanie – zostaje zawieszony. Komisja zbierze się za dwa dni i tyle czasu ma na
wyjaśnienie sprawy. Taggart i Rosewood traﬁają do… drogówki.
Podczas powrotu do domu, Bogomil zatrzymuje się, aby pomóc kobiecie, która ma jakiś problem z
samochodem. Ta nieoczekiwanie podaje mu kopertę z literą „B”. Chwilę później Bogomil zostaje
postrzelony. Żyje, ale jego stan jest ciężki.
Axel podczas oczekiwania na dostawę fałszywych kart kredytowych słyszy w radiu wiadomość o
Bogomilu i prowadzonej przez niego sprawie „alfabetycznych przestępców”. Bez wahania dzwoni do
przyjaciół w Beverly Hills. Rozmowę z Rosewoodem przerywa przyjazd osób od kart. Axel ma pecha,
jest wśród nich osobnik od ciężarówki z papierosami (Gliniarz z Beverly Hills http://www.artulino.net/teksty/384/gliniarz-z-beverly-hills). Gadane Axela na nic się zdaje, gościa nie
przyskrzynia, co innego zaprząta mu głowę. Prosi swojego kolegę z komisariatu, aby ten… udawał
jego. Axel wyjeżdża na kilka dni. Jedzie oczywiście do Beverly Hills. Sprawę komplikuje fakt, że jego
przełożony dał mu trzy dni na zakończenie sprawy fałszywych kart.
Po sukcesie ﬁlmu „Gliniarz z Beverly Hills” twórcy postanowili kontynuować dobrą passę i
zrealizować kolejną cześć. Drugi ﬁlm o Alexie Foleyu, niewiele się różni od poprzedniego. Znowu jest
akcja, miejsce na humor, Axel znowu nawija jak najęty. Ma jeszcze lepszą gadkę. Potraﬁ zagadać
każdego. Choć czasami aż dziwne, że ludzie dają się nabrać… A „Gliniarzu z Beverly Hills 2” dużo
więcej gada. To zdecydowanie najlepsze lata Eddie Murphy;go. Wyraźnie widać, że z aktorów to
dominuje.
Podobała mi się też ciekawe zaplanowana zmiana charakteru Billa – mało prawdopodobna, ale
przyjemnie się go ogląda. Niby to taki miły chłopak, chce jednak być jak jego idol – Harry Callahan.
W ﬁlmie jest również bardzo niecodzienny pościg – takiego chyba nigdzie indziej nie widziałem. Trzeba
było mieć wyobraźnię, aby na takie coś wpaść.
„Gliniarz z Beverly Hills 2” to, podobnie jak poprzednia cześć, ﬁlm lekki, dobrze się oglądający i
któremu nie przeszkodziły lata, jakie upłynęły od jego premiery.
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