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Túlfűtött, perverz horgászfilmmel tér vissza Xantus (18+)
Archívum
2009 január (11)
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2008 október (6)
2008 szeptember (1)
Tovább...

Keresés

Megszerzi-e a jegenyelábú csaj bugyiját a szómenéses balinhorgász?
Jöjjön egy kis gátlástalan, de lelkes önmarketing. Xantus János rendező (Eszkimó
asszony fázik, Rocktérítő) tíz év után újra filmet csinált, a legnagyobb elképedésemre
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az én Etetés című könyvemből. Szerencsére nem valamilyen szolgai adaptációról van
szó (bár én remekül szórakoztam volna egy szolgai adaptáción is), hanem teljesen
önálló alkotásról. A sztori - elfogulatlanul mondhatom - kiváló: egy elszánt horgász
mindenáron meg akarja szerezni egy feslett bombanő bugyiját, hogy megkösse belőle a
világ legjobb balinozó műlegyét. Kérdés, hogy melyikünk mire lenne hajlandó egy
vastag ajkú ragadozó pontyféle kifogásához szükséges csodacsaliért. Jakab, a
főszereplő szinte bármire.
Már eleve lehengerlő volt, hogy Xantus a könyvemből csinált filmet, az meg már hab a
csontkukacon, hogy az Etetés világpremierje itt lesz az Indexen, vagyis az Indavideón.
A 26 perces rövidfilmet ugyanis január 30.-án pénteken 15:15-kor, 31-én 18:30-kor és
február elsején 12:45-kor mutatják be a Filmszemlén, a 31-ei díszbemutatóval egy
időben pedig online premier lesz az Indevideón. Addig is előzetesnek itt az előzetes.

39 komment
Címkék: művészet önmarketing film showbiz horgászat szex irodalom
internet

A bejegyzés trackback címe:
http://blog.hu/goldmine/hedgehog.php/908134

Kommentek, trackbackek, visszapingek:
mr. bobby peru 2009.01.28. 13:33:59
ááááálllaaaat!

g.i. 2009.01.28. 13:39:54
Kurvajó! Remélem kapott rá vagy 50 millió támogatást.

szily 2009.01.28. 13:42:06
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Ó, tudtommal ez 50 milliónál nagyságrenddel kevesebb pénzből készült.
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Blogajánló
Beatles a heavy-metalban

g.i. 2009.01.28. 13:45:00
De kár! Pedig már ennyiből is több érték jött le, mint a Honfoglalásból.

Ozzy, Chris Cornell és többi
rocker, akikre a Beatles
hatott.
b-oldal.blog.hu

G.d.Magister · http://laudator.blog.hu/ 2009.01.28. 13:48:13
Na jó, lehet elolvasom az Etetés c. könyvedet is, László. A Kitolás 1-2-t már
abszolváltam, mivel a témában érintve voltam, vagyok (gyerek). A
horgászatban nem vagyok érintve, ettől függetlenül szerinted egy nem-pecás
számára is élvezhető a könyv?

szily 2009.01.28. 13:52:46
@G.d.Magister: Hát most hülyén hat némileg, ha elfogulatlan szakértői
véleményt mondok róla, de abszolúte. Az olvasók többsége tuti, hogy
nemhorgász volt. Nekem vannak nemhorgász barátaim, egész rendes
emberek akadnak köztük. Amíg otthon, a négy fal között nemhorgásznak,
engem nem zavar.

Fekete Pákó 2009.01.28. 14:03:32

Feedek
RSS 2.0
bejegyzések,
kommentek
Atom
bejegyzések,
kommentek

Rólam
IndaPass Belépés...
IndaPass Regisztráció...

elég hoki

Brutalo 2009.01.28. 14:12:02
@g.i.: Érdkes... a cinizmus nyomait sem vélem felfedezni hozzászólásodban...
pedig nem ártana.

Tréning Atya 2009.01.28. 14:22:09
A könyv kiváló, izgatottan várom a filmet. (Nyomokat hagyok)

Tudtad? · http://tudtad.blog.hu 2009.01.28. 14:26:52
A könyvet még nem sikerült beszereznem, de rajta vagyok. A film jónak
tűnik. De már lehetne jó idő, hogy görbüljön a bot :)
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G.d.Magister · http://laudator.blog.hu/ 2009.01.28. 14:30:15
@szily: :) oké.

az elátkozott fagylaltos 2009.01.28. 14:30:26
én is nemhorgász vagyok. az emberem horgász. de mindketten epedve vártuk
már a narancsos megjelenéseket követően, hogy mikor készül egyfajta
antológia ezen művekből. és lett. és olvastuk. annyira, hogy szétesett. szóval
élvezhető :) (nekünk már nem annyira, hiszen darabokban van, de az
eszmeiség nem sérült)

nina2000/ pneumatic morosus brutalicus 2009.01.28. 14:34:55
Beteg világ, beteg dolgai...de így fasza. Még jó, hogy az index lezavarja, talán
megnézik néhányan.....ingyé'hüjjjeség mindíg jó.
A hal jó kaja, de néhány horgász maradhatna a négy fal között horgászni.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu 2009.01.28.
14:38:58
klass
kár, hogy nincs benne undorgrund muzik

Őrnagy Őrnagy · http://tirpakbokretas-reloaded.blogspot.com/
2009.01.28. 14:42:28
Aki még soha életében nem balinozott, rendes ember nem lehet.

gastro, missing in action 2009.01.28. 14:48:23
Hehe, a főszereplő srác gyerekkori barátom és szomszédom volt :-)))
A csajnak meg jó a lába iszonyatosan, csak tré a pacek sajnos..
Eddig ennyi jött le az egészből :-DDDD

oázis · http://szexmanifesto.blog.hu/ 2009.01.28. 14:58:27
De mit mondott a pasas a jelenet végén?
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"Te vagy a háziistenem?"
tényleg nem lehet érteni a háttérzajtól, meg mert rossz az akusztika...
egyébként meg ezt nektek!:
szexmanifesto.blog.hu/
és csókolom a Xantust!
Szily a Te horgászkönyved hol kapható?

baggins21 2009.01.28. 15:03:56
"A sztori - elfogulatlanul mondhatom - kiváló: egy elszánt horgász
mindenáron meg akarja szerezni egy feslett bombanő bugyiját"
Ugye nem ez a csaj volt a bombanő? A lábai ok, de a fejére mehet a
papírzacsi!

páctivald 2009.01.28. 15:07:15
@G.d.Magister:
Nem vagyok horgász ember,de olvastam a könyvet. Szerintem k. jó!
Meg a kitolás 1-2 is!

erosnegyes · http://erosnegyes.blog.hu 2009.01.28. 15:19:43
Ha kevesebb, mint 50 misi, akkor nem is olyan drága film.

Ronald 2009.01.28. 15:33:15
Kedves Kollegák !!! Látot már valaki ennél szarabb trélert valaha is?
Eszem-faxom megáll, komolyan. Ez valami antireklám, vagy mi? Mert a
trélerbe vannak összesűrítve a film legjobb jelenetei, ugye?
Akkor milyen lehet a többi?
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Csak ez a kurvanagy művészkedés ne dúlna állandóan. Ezekután akad még
épeszű ember, aki meg is nézné ezt az "alkotást"?

oázis · http://szexmanifesto.blog.hu/ 2009.01.28. 15:35:39
@Ronald:
mindenesetre a habosítód kibváncsivá fog tenni pár embert...

zsame · http://mertmegerdemled.blog.hu/ 2009.01.28. 15:38:29
Én tipikus nemhorgász vagyok, aki nemolvasta a könyvedet, de ha a Xantus
csinált belőle filmet jó napod lehet. Nekem az lenne

agyvihar · http://agyvihar.blog.hu/ 2009.01.28. 15:43:23
Nem zavar a művészkedés, csak ne állami pénzből támogassák.
Ez elég gagyinak látszik, úgyhogy sajnos nem valószínű, hogy egy épeszű
magánszponzor pénzt adott rá. Ilyet csak állami pénzből lehet csinálni.

Ronald 2009.01.28. 15:51:25
@agyvihar: Az a fickó, amelyik helybenfut - az valami "hangyák a gyatyában"
klón-jelenet?
Így rázza le a kanosságát...vagy mit kell érteni ebből?
Remek kis film lehet...biztos jó helyre mentek az adóforintjaim.
.

szily 2009.01.28. 16:02:57
@Tudtad?: Pont elég jó idő van. Egy barátom 3 napja fogott 11 kiló 30-as
süllőt a Dunán. csak én nem jutok le soha.

mehr luft 2009.01.28. 16:08:07
ha, azt mondom rá, hogy pöpec, akkor tagja lehetek a seggtúró fiatal
belvárosi értelmiségnek?

2009.01.29. 16:38

szily - Túlfűtött, perverz horgászfilmmel tér vissza Xantus (18+)

7/9

http://szily.blog.hu/2009/01/28/tulfutott_perverz_horgaszfilmmel_ter_vissza_xantus_18

supermatic 2009.01.28. 16:14:36
az 50 milliós támogatás:
mmka.hu/object.93cd7e5d-bf89-4496-b999-4000f61869a1.ivy
ennyiből szerinted mit lehet forgatni? nyilván volt szponzor, vagy saját
forrás.
utána lehet menni, h hova kerülnek az adóforintjaid, nem csak a levegőbe
beszélni. ezek az adatok is nyilvánosak.

Metal Warrior · http://ordogvilla.blog.hu/ 2009.01.28. 16:15:36
A könyvet nem olvastam, de az a film elég hányadék lehet...

szily 2009.01.28. 16:25:14
@mehr luft: Igen, mondd ki hangosan, és túrhatod is.

mehr luft 2009.01.28. 16:34:11
@szily: szeretnéd, ugye lucky pierre?

Gery04 · http://sexyandfunny.blog.hu/ 2009.01.28. 17:19:08
Nagyon OK!! ;-)

bovaryné 2009.01.28. 17:44:15
Nemhorgászként a könyv kurva jó. És még annál is jobb! Szintén nem
horgászként csak az előzetes alapján nem nézném meg a filmet...

neszivass 2009.01.28. 18:04:23
László! Én már olyan régóta akarok magának mondani valamit. Köszönöm...
az Etetést... Bécs-Vipiteno, vonatúton-térdcsapkodós, vinnyogva röhögéssel
összekötött széles mosolytenyészet az arcomon. ezt a könyvet direktbe
hoztam ki magammal italiaba. és az elmúlt fél évben honvágy csökkentő
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medicinaként használom. okés kivettem a nyelvemet a seggedből... jó könyv!
kösz, h megírtad:-) ave

tóbiás 2009.01.28. 18:20:17
Várom a filmet az Imót meg csókoltatom addig is. :)

Tudtad? · http://tudtad.blog.hu 2009.01.28. 18:22:10
@szily: az idei rekordom 5-ös csuka Komáromnál. De jobban szeretek
potykázni. Meg szeretném dönteni a csúcsomat :)

kiskuk@c 2009.01.28. 18:39:41
...mielőtt nagyon benyaltok, nézzétek meg, kinek teszitek:
konczeicsilla.egologo.transindex.ro/

lássad 2009.01.28. 20:15:34
Csupa randa dolog jut eszembe, mert mind a két közeg(komoly halak és
komoly csajok)állattá tesz időlegesen.De ez most valahogy mű-csali-mese.A
ponty levegőért kapkodó szája- barátom állítása szerint- valójában könyörgés
egy orális...tánc, aktus...szóval, nehéz befejezni ezt a mondatot.De hogy a
balin, akiről nem is tudtam, hogy "afféle" ponty: csontos, fogas szájával
Madonnaként kecsegtetne, ez az előbbieken is túlmenő, büntetendő
képzavar! A nőt, én ebihalfejű k..nak,krómcsövesben vonagló, Kovi-szexes
mozgáskultúrával megvertnek látom...és egyáltalán nincs vastag ajaka, hogy
úgy mondjam, a "pecke" is lapos.Mindazonáltal osztozom az örömödben,
nem mindennap tesznek filmre egy jó regényt Xantusok.

oázis · http://szexmanifesto.blog.hu/ 2009.01.28. 22:38:28
@kiskuk@c:
nade mit köze a budapesti Xantus Jánosnak a romániai Xantus Gáborhoz?
Ja, hogy megegyezik a családi nevük?
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Ezen az alapon minden Kovácsot és Szabót ítéljünk el, mert biztos, hogy
voltak ilyen családnevű besúgók...
Kiskuk@c, cselekményedet intencionális asszociációból származtatott
büntetőtörvénykönyv hatálya alá eső inszinuációnak hívnám...
tartozol egy vérkomoly bocsánatkéréssel a rendezőnek és a szerzőnek... meg
a blog olvasóinak
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