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БОРАТ СЕ ВРАЌА! 

 
 Човекот кој ги донесе Али Џи и Борат се враќа како Ноби. Англискиот актер, Саша Барон 
Коен, повторно ќе имаме можност да го гледаме во откачената комедија „(Не)професионалец“ 
каде што се обединува со Марк Стронг (Себастијан) за спасување на светот. Сега сите сме во 
„сигурни“ раце! 
 

 
 
 Шпион од МИ-6 (Марк Стронг) има брат. За жал, тој е англиски хулигански фудбалер од 
градот Гримзби. Ноби има сѐ што еден маж од сиромашен англиски град би посакал – 9 деца и 
најатрактивната жена во северна Англија (Ребел Вилсон). Но, има една работа што недостасува во 
неговиот живот: неговиот мал брат Себастијан. Од кога биле посвоени од различни фамилии како 
деца, Ноби поминал 28 години барајќи го својот брат. Штом слушнал за неговата локација, Ноби 
тргнува да се обедини со неговиот брат, не знаејќи дека не само што неговиот брат е шпион на МИ-6 
туку и дека открил завера која ќе го стави целиот Свет во опасност. Бегајќи и неправедно осуден, 
Себастијан ќе сфати дека ако тргне да го спасува светот, ќе му биде потребна помош од брат му.  

Ако сте љубители на хорор филмови, а особено кога главниот лик е кукла којашто оживува, 
тогаш дефитивно ќе ви се допадне „Дете на злото“. Главниот лик, Грета (Лорен Коен, позната по 
улогата на Меги од популарната ТВ серија The Walking Dead) убедливо и изнијансирано ја изведува 
улогата, а филмот со непредвидливиот пресврт на крајот сите гледачи ќе ги остави без зборови. 
Младата девојка Грета од Америка, прифаќа работа како дадилка во мало англиско гратче каде 
треба да чува осумгодишно дете од богато семејство, додека родителите се на долг одмор. Таа 
открива дека детето, всушност, е кукла која богатата двојка ја користи како одбранбен механизам 
поради смртта на нивното дете. Грета решава да остане, но кога нема да ги испочитува строгите 
правила за негова грижа, низа вознемирувачки и необјасниви настани доведуваат до нејзиниот 
најголем кошмар, наведувајќи ја да помисли дека куклата е жива. 
 Од Дизни ни пристигнува одличен анимиран филм кој ќе не запознае со целиот животински 
свет. Ќе не научи на многу работи преку шарен и интересен начин. Дејствието се одвива во 
животинскиот град „Зоотропола“, каде брзо-зборлестата лисица ќе стане бегалец кога е обвинета за 
злодело што не го извршила. Топ полицаецот на Зоотропола, зајакот, е блиску до неа, но кога и 
двајцата ќе станат мети на заговор, принудени се да се здружат и ќе откријат дека дури и природните 
непријатели може да станат најдобри пријатели.                                                                          .
 

 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/the-brothers-grimsby/
http://www.cineplexx.mk/movie/the_boy/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 03.03 ДО 09.03.2016 

 
(Не)професионалец (The Brothers Grimsby) 
секој ден: 16:00 18:00 20:00 21:00 22:10 
 
Дете на злото (The Boy) 
секој ден: 18:50 20:45 22:45 
петок: 20:45 22:45 
 
Зулендер 2 (Zoolander 2) 
работни денови: 16:30 18:30 19:20 20:30 22:30 
викенд: 12:00 14:00 16:30 18:50 19:20 19:50 
22:30 
 
Боговите на Египет (Gods of Egypt) 
секој ден: 15:30 17:40 19:50 
сабота: 15:30 17:40 
 
13 часа: Тајните војници од Бенгази (13 Hours: 
The Secret Soldiers of Benghazi) 
секој ден: 20:15 
 
Петтиот бран (The 5th Wave) 
секој ден: 16:45 19:10 
 
Дедпул (Deadpool) 
секој ден: 15:10 17:20 19:30 21:45 23:00 
 
Како да се биде соло (How to be single) 
секој ден: 21:15 
 
Обложување на столетието (The Big Short) 
секој ден: 22:00 
 
Повратник (The Revenant) 
секој ден: 21:30 
 
Тато се врати (Daddy’s home) 
секој ден: 15:40 17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Зоотропола 3D (Zootopia 3D) 
работни денови: 15:00 17:00 19:00 
викенд: 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 
 
Песна на морето (Song of the Sea) 
викенд: 12:40 14:40 
 
Малите виленици Пикси (Pixies) 
викенд: 11:40 13:20 
 
Снежно време 3D (Snowtime 3D) 
работни денови: 15:20 17:10 
викенд: 11:20 13:40 15:20 17:10 
 
Алвин и верверичките: Големото патешествие 
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip) 
работни денови: 16:15 18:15 
викенд: 12:20 14:20 16:15 18:15 


