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W związku z niezwykle życzliwym (tu przepraszam za określenie) stosunkiem naszego
społeczeństwa do filmów o tematyce historycznej oraz spodziewanymi sukcesami naszej drużyny
piłkarskiej na EURO2012, zespół filmowy „GUZIEC” przystępuje do realizacji serialu dla dorosłych
kibiców „Namiętna Słowianka”.
Pozwolę sobie krótko streścić ten obraz – turniej piłki szmacianej w siódmym wieku – bagna
na południe od Poznania. Piękna Justyna wpada w oko Szymonowi, synowi Ignacego – napastnikowi
lokalnej drużyny LECH, założonej przez woźniców zaprzęgów konnych księcia Przecława.
Nadmieniam, że jak już Justyna wpada w oko, to z wzajemnością. No więc wpadła, ale niestety
biedna Justyna oraz jej koleżanka Amelia zostaną tuż przed rozgrywkami podstępnie uprowadzone
przez siepaczy wrednego Błaltazara (podobieństwo nazwisk z „Trzecim Królem” jest przypadkowa)
z pobliskich Czapur. Justyna zostaje wykorzystana seksualnie na rozmaite sposoby, które szczegółowo
zaprezentujemy w kolejnych odcinkach naszego obrazu.
Napastnik Szymon, syn Ignacego jest zrozpaczony a jego drużyna przegrywa niestety mecz
za meczem i w końcu przegrywa również cały turniej piłki szmacianej. Sam Szymon, jak już
wspomniałem – syn Ignacego, z boleści odgryza sobie samodzielnie nos i tak zmieniony, wędruje do
Czapur gdzie przebrany za małpę, wkrada się w łaski Błaltazara. Bryluje na czapurskim dworze,
zostaje powiernikiem władcy i w odpowiednim momencie również odgryza książęcy nos. Błaltazar bez
nosa wygląda podobnie do Szymona, syna Ignacego, więc ten bez trudu zastępuje go na tronie
Czapur, tak, że „nikt się nie kapnął”. Po pogańskim obrzędzie miesięcznicy intronizacji, wysyła fryzjera
do sędziego, tak, żeby się stało się to tajemnicą publiczną i drużyna siepaczy zostaje dyscyplinarnie
usunięta z turnieju. Justyna w międzyczasie płonie dziewczęcą miłością do pogańskiego biskupa i nie
powróci z Szymonem na bagna. Pełen żalu Szymon pozostaje również w Czapurach i zajmuje się
w sensie seksualnym Amelią oraz innymi lokalnymi paniami. Biedak cierpi w objęciach kobiet niezbyt
przez niego kochanych a zaledwie nieco pożądanych i to cierpi po kolei,a niekiedy nawet
jednocześnie!. Szymon, syn Ignacego do końca swych dni ma nadzieję, że Justyna porzuci
pogańskiego biskupa i padnie w jego objęcia (czytaj: wpadnie w jego łapy). Zakończenia oczywiście
Państwu nie zdradzę.
Dlaczego o tym do Państwa piszę – otóż jak się Państwo domyślacie nasz serial będzie
obfitował w śmiałe sceny erotyczne. Jestem przekonany, że Firma Unimil nie istniała jeszcze
w siódmym wieku, ale być może wiecie Państwo, z czego wtedy robiono prezerwatywy? Mamy do
dyspozycji drewno, gips i blachę stalową o grubości 8 mm. Może potraficie zastosować taką gumę,
aby wyglądała jak element stroju czapurskiego woja?
Gdybyście Państwo byli zainteresowani wykonaniem takich rekwizytów, chętnie
zaproponujemy Wam duży rabat na ich umieszczenie na planie naszej produkcji.
Prosimy o szybką odpowiedź. W przypadku zainteresowania współpracą prześlemy Wam,
rysunki członków wojów czapurskich w skali 4:1. Prosimy o propozycje odzieżowe, najchętniej
w programie 3d-studio. Od rozmiarów rekwizytów, ich wagi i wyglądu uzależnimy dobór aktorów
do naszego serialu, tak, aby prezentowały się twarzowo i okazale.
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