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НАУЧИ КАКО ДА УЖИВАШ ВО СОЛО ЖИВОТОТ 

 
 Четири девојки со кул совети, ќе им помогнат на сите да научат „Како да се биде соло“ во 
свет полн со разни дефиниции на љубов.  Тие нема да ве остават да здивнете од забава и смеа, а 
особено нема да ве остават на вода бидејќи сметаат дека треба нешто појако. Едноставно ќе 
уживате во најдобриот дел од вашиот живот. 
 

 
 
 Постои прав пат да се биде соло, лош пат да се биде соло, и тогаш...тука е Алис. И Робин. 
Луси. Мег. Том. Давид. Њујорк е полн со осамени срца кои ја бараат својата соодветна половина, 
дали се работи за љубов за една вечер или нешто во средина.  Некаде помеѓу пишувањето пораки и 
излегување за една вечер, она што е заедничко за сите соло луѓе е да научат како да бидат соло. 
Спиење наоколу во градот кој никогаш не спие никогаш не било позабавно.  
 Според нив нема ништо подобро од смеење со пријателките. Затоа, на 14ти февруари на 
„Денот на вљубените“, во киното Cineplexx ќе се одржи Ladies Night. Сите девојки ќе ги очекува многу 
смеа, убави подароци и изненадувања, а пред сѐ одличен филм.  
 Пристигнува еден Марвелов опасно (не)згоден антихерој – „Дедпул“. Тој е толку откачен и не 
се замара што останатите мислат за него, спремен е за акција на сосема поинаков начин. Филмот ни 
раскажува за поранешниот оперативец на Специјалните единици кој станал платеник и кој, откако е 
подложен на лажен експеримент поради кој добива неверојатни исцелителски моќи, го создава 
своето алтер его Дедпул. Вооружен со своите нови способности и откачената, мрачна смисла за 
хумор, Дедпул ги лови луѓето кои за малку ќе му го уништеа животот. 

Џулија Робертс и Никол Кидман ќе имаме можност да ги видиме во една извонредна драма 
„Тајна во нивните очи“. Приказна за близок тим на инспектори, Реј и Џес, заедно со нивната 
надредена Клер, одеднаш се растргнати кога ќе откријат дека ќерката тинејџерка на Џес е брутално 
убиена. После тринаесет години опседнато истражување, Реј открива нова трага со што е сигурен 
дека конечно ќе го решат случајот. 

Започнува фантастичната авантура за целото семејство со „Малите виленици Пикси“! 
Прикажувајќи ја палавоста на малите виленици Пикси, оваа оригинална и духовита фантазија е 
наменета за целото семејство, а со својата емотивна приказна ќе го воодушеви секој родител. Џој Бек 
ја изгуби љубовта на својот живот поради „Клетвата на Пикси“ која му е фрлена откако ненамерно го 
уништил селото на малите виленици и го повреди принцот Вилијам. Сега е присилен да побара начин 
да си ја врати девојката и да се искупи за штетата која им ја нанел. Синхронизирано на македонски. 

 

http://www.cineplexx.mk/movie/how-to-be-single/
http://www.cineplexx.mk/Content.Node/mk/nastani/_items/ladiesnight/2016_02_LN_How_To_be_Single.mk.php
http://www.cineplexx.mk/movie/Deadpool/
http://www.cineplexx.mk/movie/secret-in-their-eyes/
http://www.cineplexx.mk/movie/pixies/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 11.02 ДО 17.02.2016 
 

 
Како да се биде соло (How to be single) 
четврток: 15:00, 17:20, 21:15 
секој ден: 16:15, 18:30, 20:40, 23:00 
недела: 16:15, 18:30, 20:00, 23:00 
 
Дедпул (Deadpool) 
четврток: 5:00, 16:00, 17:15, 18:10, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:30, 22:00, 22:45 
работни денови: 15:00, 16:00, 17:15, 18:10, 
19:30, 20:20, 21:45, 22:30 
сабота: 13:00, 15:00, 16:00, 17:15, 18:10, 19:30, 
20:20, 21:45, 22:30 
недела: 13:00, 15:00, 15:30, 17:15, 17:40, 19:30, 
20:40, 21:45, 22:30 
 
Тајна во нивните очи (Secret in their eyes) 
секој ден: 22:00 
 
Палми во снегот (Palm trees in the snow) 
недела: 21:30 
 
Петтиот бран (The fifth wave) 
недела: 18:50 
 
Крид (Creed) 
четврток и недела: 16:15, 18:45 
секој ден: 18:45, 21:30 
вторник: 18:45, 21:15 
 
Педесет нијанси црно (Fifty Shades of Black) 
секој ден: 21:00, 22:45 
 
Разузданиот дедо (Dirty Grandpa) 
секој ден: 19:00 
 
Соба (Room) 
секој ден: 15:30 
 
Обложување на столетието (The Big Short) 
секој ден: 19:45, 22:20 
 
Повратник (The Revenant) 
секој ден: 19:15, 22:10 
 
Тато се врати (Daddy’s home) 
четврток: 17:45, 20:00 
работни денови: 17:45, 20:00, 21:15 
викенд: 11:40, 13:40, 17:45, 20:00, 21:15 

Војна на ѕвездите: Силата се буди 3D (Star 
Wars: The Force Awakens 3D) 
секој ден освен недела: 18:00 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Малите виленици Пикси (Pixies) 
работни денови: 15:45, 17:30 
викенд: 12:20, 14:00, 15:45, 17:30 
 
Снежно време 3D (Snowtime 3D) 
секој ден: 16:30, 18:20 
викенд: 11:00, 12:40, 14:40, 16:30, 18:20 
 
Мечокот од Север (Norm of the North) 
работни денови: 16:45 
сабота: 12:00, 14:20, 16:45 
недела: 12:00, 14:20 
 
Алвин и верверичките: Големото патешествие 
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip) 
работни денови: 15:15, 17:00 
викенд: 11:20, 13:20, 15:15, 17:00 
 


