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НАЈГОЛЕМАТА ЅВЕЗДА НА АКЦИОНИ ФИЛМОВИ И НАЈДОБРОТО КОМИЧНОТО ДУО 
НИ ДОАЃААТ НА ПЛАТНОТО ВО CINEPLEXX! 

 
 
 
Од студиото Ворнер Броз ни пристигнува акциониот трилер „Ноќна потера“, со оскаровски 

наградениот Лијам Нисон во главната улога. Покрај него се појавуваат и актерите Џоел Кинеман, 
Винсент Донофрио и номинираниот за Оскар, Ед Харис. Директорската палка му припадна на Жаум 
Колет Сера. 

Припадникот на бруклинското подземје и успешен платен убиец Џими Колон (Лијам Нисон) 
запаѓа во неволја. Гревовите од минатото и упорниот полициски детектив одлучуваат да му се 
одмаздат. Единствената утеха на Џими се наоѓа во дното на небројните чаши виски. Но, кога неговиот 
син Мајк (Џоел Кинеман) ќе постане нивна мета, Џими кој е воедно и најдобар пријателот на шефот 
на мафијата мора да одлучи дали ќе застане на страна на мафијата или на своето смеејство кое 
одамна го напуштил.   

 
Кога милионерот и управител на хеџ-фондови Џејмс (Вил Фарел) ќе биде уапсен поради 

измама и е казнет на неколку годишна казна во затворот во Сан Квентин, судијата ќе му даде 30 дена 
да го доведе својот приватен живот и работата во ред. Очаен, тој ќе му се обрати на Дарнел (Кевин 
Харт) да го подготви за животот зад решетки. Но Дарнел, всушност е вреден работник кој во животот 
не добил ниту една казна, а камоли да издржувал затворска казна. Заедно ќе направат сѐ што е 
потребно за Џејмс да биде способен да издржи во затворот.     

Идејата за филмот „Биди маж“ настанала кога продуцентите Вил Ферел и Адам Меккеј 
почнале да размислуваат како една просечна особа би постапила кога од удобен живот би се нашла 
во затвор на издржување долгогодишна казна. Ферел изјавува: „Тоа е една од ноќните мори на секој 
човек. Мислите како би морале да научите да се тепате или сексуално да се предадете. Веројатно би 
морале да постанете член на банда – сето ова ви е во глава бидејќи го гледате на телевизија и тогаш 
сфаќате – веднаш би ме убиле или би станал нечиј сексуален роб“.  

„Приказната започна од изборот на актерите“, вели Меккеј. „Кога ги споивме Кевин и Вил 
едноставно почнавме да се смееме на самата идеја тие двајца да го припремаат Џејмс за затвор.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/run-all-night/
http://www.cineplexx.mk/movie/get-hard/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 16.04 ДО 22.04.2015

 
 
 
Ноќна потера (Run All Night)  
секој ден : 16:30, 18:40, 20:00, 21:00, 22:15 
 
Биди маж (Get Hard)  
секој ден : 15:30, 17:40, 19:45, 20:45, 21:45 
 
Најдолгото патување (The Longest Ride)  
секој ден : 15:20, 21:30 
 
Брзи и бесни 7 (Furious 7) 
работни денови: 15:45, 16:20, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:15, 21:15, 22:00, 22:50 
сабота: 12:40, 13:40, 14:20, 15:45, 16:20, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:15, 21:15, 22:00, 22:50 
недела: 12:40, 13:40, 14:20, 15:45, 17:30, 18:30, 
19:40, 20:15, 21:15, 22:15, 22:50 
 
Стрелец (The Gunman) 
секој ден : 22:40 
 
Ќе бидеме светски прваци (Bicemo prvaci 
sveta)  
секој ден: 18:00, 20:30 
 
Трилогија Различна: Побунети 3D (Divergent 
Series: Insurgent  3D)  
секој ден: 17:50 
 
Пепелашка (Cinderella)  
работни денови: 19:15 
викенд: 12:20, 14:40, 19:15 
 

 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Зошто (не) го изедов татко ми (Pourquoi j'ai 
pas mangé mon père)  
работни денови: 17:00 
викенд: 11:20, 13:20, 17:00 
 
Ѕвончица и чудовиштето од Недојдија 
(Tinkerbell: Legend of the Neverbeast)  
работни денови: 15:00, 16:00 
викенд: 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 
 
Дома 3D (Home 3D)  
работни денови: 15:10, 17:15, 19:00 
викенд: 11:00, 13:00, 15:10, 17:15, 19:00 
 
Овцата Шон (Shaun the Sheep)  
викенд: 11:40 
 
 
*Киното го задржува правото на промена на 
програмата без претходна најава.  


