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Komédia o dievčatách, ktoré chcú prísť o panenstvo, a o rodičoch, ktorí im v tom
chcú zabrániť doslova za každú cenu.
Keď si budete chcieť prvýkrát zasexovať a ešte nie ste úplne dospelý, asi by ste to nemali
vykričať do celého sveta a určite nie na internet. Nikdy totiž neviete, kto sa o tom dozvie a
ako s touto informáciou naloží. Totálne odvážna komédia Blokoti môže v tomto smere
pôsobiť ako ideálny odstrašujúci prípad. Zámer svojich detí odhalia ich rodičia, ktorí sa v
dôsledku toho vydajú do boja, ktorého cieľom je jediné – zachovanie panenstva ich dcér
za každú cenu.
Že reagujú prehnane, sa ani nemôžeme čudovať. Mitchell (John Cena) ešte nepochopil,
že jeho dcéra je skoro dospelá. Lisa (Leslie Mann) nemá partnera, a tak sa na svoje
dievčatko až nezdravo fixuje. A Hunter (Ike Barinholtz) sa o svoju Sam nikdy moc nestaral
a teraz by to chcel za každú cenu dobehnúť. O „sexuálnej dohode“, ktorá ich deti počas
jedného večera zbaví stigmat panenstva, sa dozvedia z ich náhodne zachytenej
komunikácie na internete. A pretože dcéry práve odišli na maturitný ples a oni sa im
nemôžu dovolať a sex im rovno zakázať, vydajú sa za nimi do víru nočného malomesta,
aby ich našli a povedali im, že majú ešte dosť času. Ak by na začiatku tejto púte tušili, čo
ich čaká, možno by nakoniec aj zvládli nielen ten sex, ale možno aj to nejaké neplánované
tehotenstvo. Cesta do pekla totiž môže byť dláždená nielen dobrými úmyslami, ale aj
nepravdepodobnými náhodami, komickými nehodami a pocitom, že je aj tak všetko
zbytočné.
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