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Felismered a filmeket halál unalmas leírások
alapján?
b_no - 2020-07-14 15:13:46
Romina beindította a lavinát a Twitteren. Elcsépelt már, hogy trailerek és kritikák alapján ráfeszülünk
egy-egy filmre, főleg, ha már az elején elpuffogtatnak minden érdekes csavart. A filmkészítő azzal az
ötlettel állt elő, hogy írjuk le a filmeket annyira unalmasan, amennyire csak lehet.
Özönlenek a frappáns megfogalmazások, magyar filmes csoportokban is pörög a téma a
Facebookon. Te felismered ezek alapján kedvenceidet? (Megoldások a lap alján.)
1. A fiatal lány egy szürreális tájon találja magát, ahol megöli az első embert, akivel találkozik.
Három idegen csatlakozik hozzá, és tovább gyilkolnak.
2. Az öreg hölgy története egy hajón, egy másik hajóról.
3. Egy professzor kihagyja az órákat, hogy megtaláljon egy dobozt.
4. Egy csomó lovag keres egy poharat, de egyiknek sincs lova.
5. Egy pasi 3176 alkalommal kapcsolja ki az ébresztőórát.
6. Politikai konfrontáció következik be, miután egy kormányzati épületben szerkezeti hibára
bukkannak.
7. Gazdag srácok vesznek egy szigetet, és öreg hüllőket telepítenek rá.
8. Egy idős férfi lufikat köt a házára a felesége emlékére.
9. Egy csávó bevesz egy tabit, amitől tud dolgokat, de nem biztos benne, hogy jó tudni dolgokat.
10. Két srác szappant főz, az egyik nincs is.
11. Egy mentális kihívásokkal küszködő fiatal futni megy, aztán leül egy padra.
12. Fiatal srác iskolába megy, ahol minden évben majdnem meghal, de mégsem.
13. Vágóhídi dolgozók azt álmodják hogy szarvasok.
14. Ez a történet nem is a bárányokról szól igazából.
15. Bruce Willis azt hiszi hogy nem szellem, pedig de.
16. Egy férfit börtönbe zárnak, végül kiszabadul.
17. Fiúiskolába új irodalomtanár érkezik, aki a megszokott keretektől eltérően értelmezi az
alaptantervet, kivívva ezzel kollégái és a szülők rosszallását.
18. A jégvágós gyilkos úgy szétteszi hosszú combjait, hogy látszik a sunája. Vagy nem látszik. Vagy
mégis?
19. Egy milliárdos férfi esténként fura szadomazo ruhában bűnözőket ver az utcán.
20. Emberek átautóznak a sivatagon és vissza.
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1. Óz, a csodák csodája
2. Titanic
3. Indiana Jones
4. Gyalog galopp
5. Idétlen időkig
6. Csillagok háborúja
7. Jurassic Park
8. Fel
9. Mátrix
10. Harcosok klubja
11. Forrest Gump
12. Harry Potter
13. Testről és lélekről
14. A bárányok hallgatnak
15. Hatodik érzék
16. A remény rabjai
17. Holt költők társasága
18. Elemi ösztön
19. Batman
20. Mad max
A leadben: Gyűrűk ura
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