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To se mi líbí 0

Muž se silnou ránou, co má pořád hlad: Bud Spencer. Pro fanoušky po celém světě se staly spaghetti-westerny s Budem
Spencerem a Terencem Hillem skutečným kultovním fenoménem. Kromě toho byl ale italský herec také profesionální
plavec, dvojnásobný olympionik a dokonce i vynálezce. Aby poznali ostatní tváře svého idolu, vydávají se dva fanouškové Jorgo a Marcus - na cestu s cílem poznat Buda Spencera osobně.
Roadmovie o dvou kamarádech, kteří se vydávají na cestu za Budem Spencerem a cestou rekapitulují úžasný život této
filmové ikony. (Fary)
přehled

žádní fanoušci
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Postav ohrady a chodníky.
Postarej se o zvířata a rostliny!
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