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„Џек Рајан: Повик од сенка“ од четврток во Cineplexx  
 

 
Том Кленси се враќа на големото платно со иконата на Џек Рајан и со интензивен трилер. 

Глобалната терористичка мрежа се активира, но и брилијантниот аналитичар на ЦИА (Крис Пајн) 
мора да се активира. А кому Рајан може да му верува? За време на московската зима, рускиот 
олигарх подготвува софистициран и суров финсиски терористички акт кој би можел да го уништи 
САД. Истовремено на Волстрит, ЦИА има нов регрут. Џек Рајан треба да ја превземе својата прва 
теренска задача која од канцелариската столица ќе го лансира директно во срцето на опасностите, 
притоа не знаејќи кој му е пријател а кој смртоносен непријател. Единственото нешто во кое може да 
е сигурен е дека секоја негова одлука може да го промени светот.  

Лоренцо Ди Бонавентура, продуцентот познат по серијата на филмови „Трансформерс“, за 
филмот „Џек Рајан: Повик од сенка“ изјавува: „Сакавме да креираме модерна приказна за Џек Рајан, 
па затоа имате можност да го видите како студент па се до моментот кога станува регрут на ЦИА и е 
дел од најшокантните светски случувања. Го гледате развојот на неговиот карактер, како тој развива 
осет за добро и зло, како се справува со неговите односи и како се справува со прашања кои ќе го 
стават во опасност. Тој не е супер херој. Но, тој е некој кој во моментите кои бараат од него, одлично 
се справува со настанот – и секако ни носи многу возбудлива акција во оваа приказна.“ 
 

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk 
и на нашата facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija 

 
 
 
РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:  
 
 
Џек Рајан: Повик од сенка (Jack Ryan: Shadow 
recruit) 
секој ден: 15:45, 17:45, 20:00, 21:15, 22:10 
 
Монтевидео, се гледаме (Montevideo, vidimo se) 
секој ден: 15:30, 18:30, 20:30, 21:30 
 
Чувари на наследството (The Monuments Men) 
секој ден: 18:00, 19:30, 21:45 
 
Зимска приказна (Winter’s Tale) 
секој ден: 18:50, 20:20 
 
Таа (Her) 
секој ден: 20:10, 22:30 
 
Академија на вампирите: крвни сестри (Vampire 
academy: Blood sisters) 
работни денови:19:00 
викенд: 14:40, 19:00 
 

Детето на злото (Devils Due) 
секој ден: 18:40 
 
Робокап (Robocop) 
работни денови:17:30, 19:45, 22:00 
викенд: 14:50, 17:30, 19:45, 22:00 
 
Паранормална активност: Обележани (Paranormal 
Ativity: the marked ones) 
секој ден: 17:15 
 
12 години ропство (12 years a slave) 
секој ден: 22:40 
 
Американски измамници (American Hustle) 
секој ден: 17:00 
 
Легендата за Херкул 3D (The legend of Hercules) 
викенд: 14:30 
 
Волкот Од Волстрит (The Wolf Of Wall Street) 
секој ден: 21:00 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/jack-ryan-shadow-recruit/
http://www.cineplexx.mk/
https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija
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АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ 
 
Лего Филм 3Д (Тhe Lego Movie 3D)  
работни денови: 16:15, 18:15 
викенд: 12:15, 14:15, 16:15, 18:15 
 
Куќа на големиот магионичар 3Д 
(Тhe house of magic)  
работни денови: 15:15, 16:45 
викенд: 11:30, 13:30, 15:15, 16:45 
 
Легендата за Сарила 3D 
(Legend of Sarila 3D)  
работни денови: 15:00 
викенд: 13:00, 15:00 
 
Снежно кралство (Frozen) 3D 
работни денови: 16:00 
викенд: 12:00, 14:00, 16:00 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата 


