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Em 1996, um rapaz de 12 anos mudou-se de uma grande cidade alemã para o Faial, uma pequena ilha perdida no
oceano Atlântico. Aqui, o mar marca o ritmo dos dias, a natureza vive no fundo de cada habitante, o tempo corre
como se estivesse suspenso. Franz segura a respiração em apneia, mergulhando nas profundezas. Imerso no azul, o
seu tempo interior dilata-se e sua alma maravilha-se. Este ritual leva-o a encontrar uma ligação profunda com a ilha
e, uma vez crescido, à decisão de ficar e viver uma vida de simplicidade ancestral. Ele encontrou-se nesta terra
estrangeira. Casa é nestas profundezas.

In 1996, a 12-year-old boy moved from a big German city to Faial, a small island lost in the middle of the Atlantic Ocean. Here,
the sea marks the rhythm of the days, nature is enrooted within the core of each inhabitant, time seems to stand still. Franz
holds his breath, diving to the depths. Immersed in the blue, his interior time dilates and his soul marvels. This ritual leads to a
profound connection with the island, and when reaching adulthood, the decision to stay and live a life of ancestral simplicity.
He found himself in this foreign land. His home is in these depths.
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Uma tribo indígena esquecida no Bornéu é devastada por uma empresa madeireira impiedosa. Determinados a
encontrar a fonte das forças que arrebatam a sua floresta ancestral, três tribos tomam a rédea do problema nas suas
próprias mãos e seguem a sua madeira roubada. Isto põe em marcha uma busca que os levará a Tóquio - e ao coração
do fenómeno olímpico.

A forgotten indigenous tribe in Borneo is devastated by a merciless logging company. Determined to find the source of the
forces that ravished their ancestral forest, three tribes tackle the problem head on and follow their stolen wood. This sets in
motion a quest that will take them to Tokyo - and
the heart of the Olympic phenomenon.
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