Prometheus - Děj
Většina děje filmu se odehrává v prosinci roku 2093. Doktorka Elizabeth Shawová a Charlie
Holloway přesvědčili miliardáře Petera Waylanda, aby vypravil průzkumnou expedici do hvězdné
soustavy, na kterou na několika místech planety našli odkazy v tisíce let starých malbách.
Jediná planeta v této soustavě je schopná udržet život. Na mapě je označena jako LV 233 (ve
stejné sluneční soustavě se nachází i LV-426). K této planetě se tedy vydává 17členná posádka ve
vesmírné lodi Prometheus. Zde by se podle Shawové a Hollowaye měli setkat s inteligentní rasou
obřích mimozemšťanů (nazývaná Stvořitelé, nebo také Inženýři), která údajně stvořila lidskou rasu
a možná i celý život na Zemi. Na pustém skalnatém planetoidu najdou tajemnou pyramidu a v ní
obrovskou hrobku, kde je ve skále vytesána lidská hlava. Je zde vidět také tisíce divných hliněných
nádob. Po několika minutách se z nádob začíná valit jakýsi organický sliz. U vchodu ještě před tím
najdou mrtvé tělo jednoho z mimozemšťanů s useknutou hlavou, kterou poté odnesou do lodi.
Lodní android David však potají vezme do lodi také jednu z nádob. Po jejich odchodu z
pyramidy jsou dva z průzkumníků napadeni slizkým tvorem podobným hadovi, který se zrodil ze
slizu. Když chtějí na lodi hlavu prozkoumat objeví na ní jakési nové buňky,které se velmi rychle
šíří. Hlava poté exploduje. Elizabeth si myslí že výbuch zapříčinila nějaká nemoc. Teorie se
potvrdí,když spolu mají Holloway a Elizabeth sex. Ráno si Charlie v zrcadle všimne v očích malého
červa. Když se jdou do pyramidy podívat po dvojici výzkumníků, v hrobce najdou pouze jejich
mrtvá těla. Z jícnu jednoho těla vyleze onen had a zmizí v kaluži slizu. Elizabeth si pak všimne že
je Charlie nakažen virem co způsobil výbuch hlavy strůjce. Když přijdou spět k lodi Vickersová
nechce Charlieho z důvodu nemoci vpustit na palubu. Když se Holloway promění v mutanta,
Vickersová jej spálí plamenometem. Ráno David pomocí rentgenu zjistí že je Elizabeth těhotná.
Avšak je tu malý problém (zárodek není lidský). Elizabeth si jej pomocí operačního přístroje dá
vyoperovat. Z jejího břicha se vynoří slizký tvor podobný malé chobotnici. Shawová unikne a
stvůru zamkne v operačním sále. Poté zjistí že Weyland je na lodi a s Davidem se chystají vydat se
do pyramidy za posledním mimozemšťanem a dozvědět se tajemství lidského stvoření.
Zatím přichází před bránu lodi Fifield (jeden z dvou vědců). Ten se poté promění v mutanta
a začne likvidovat posádku lodi. Velitel lodi Janek s přítelem vyzbrojeni plamenometem a
laserovnicí jej jdou zneškodnit což se jim na konec podaří. Janek řekne Elizabeth že ať se stane
cokoliv domů virus brát nemůžou a udělá všechno, aby se to nestalo. Expedice vedená Weylandem
se nezdaří. Mimozemšťan po probuzení utrhne Davidovi hlavu (David žije dál) a vyvraždí zbytek
posádky kromě Elizabeth, která mu uteče. Janek s Vickersovou na radaru vidí, že pyramida je obří
kosmická loď. Stvořitel poté uvede loď do chodu. Elizabeth pochopí, že mimozemšťan chce přistát
na Zemi, aby virem vyhladil lidstvo. Elizabeth řekne Janikovi, že loď je plná nádob a míří k Zemi.
Janek s dvěma přáteli vletí s Prometheem do mimozemské lodi čímž ji zničí. Gigantický koráb se
zřítí k zemi a zabije Vickersovou.
Elizabeth jde do operačního modulu. Zjistí, že chobotnice narostla do několika metrů. David
ji mezi tím zavolá vysílačkou, že mimozemšťan přežil a jde ji zabít. Když obr přijde do modulu,
Elizabeth otevře dveře od oper. místnosti. Parazit mimozemšťana napadne a zabije. David pak řekne
Elizabeth, že to nebyla jediná loď. Jsou tu další a věděl by, jak je řídit. Elizabeth s Davidem se
vydávají v kosmické lodi hledat domovskou planetu Inženýrů. Film končí scénou, jak se z hrudníku
mrtvého Inženýra vylíhne nová stvůra (pravděpodobně první vetřelec, který se vyvinul v královnu).
Alternativní konec
Inženýr přežije útok parazita, nasedne do jedné z lodí a míří k Zemi. Když sedí za sedadlem
vylíhne se mu z hrudi vetřelec a loď havaruje na pusté planetě LV-426. Film končí scénou, jak
vylíhnutý vetřelec mizí v útrobách lodi.

