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ВРАТЕТЕ СЕ ВО СВЕТОТ НА ЧУДАТА 

 
 Магичната авантура „Алиса зад огледалото“ повторно ќе не врати во светот на „чудата“, 
каде Алиса (Миа Васковска) патува назад во времето за да го спаси Мед Хатер (Џони Деп). Оваа 
шармантна класика ги освојува младите љубители на филмовите со извонредните визуелни 
ефекти. 
 

 
 
 Кога Алиса се буди во „светот на чудата“, таа мора да патува преку мистериозниот нов свет за 
да го врати магичното жезло кој може да го спречи злобниот Господар на Времето да го помести 
времето понапред и да го претвори „светот на чудата“ во неплоден,безживот свет. Со помош од 
неколку нови пријатели, Алиса исто така мора да го открие злобниот заговор за да ја врати Кралицата 
на Срцата назад на тронот. 

Детектив истражува самоубиство на порно ѕвезда во Лос Анџелес во 70тите години и открива 
завера. „Фини момци“ е интересен трилер режиран од страна на Шејн Блек. Во главните улоги се 
Расел Кроу, Рајан Гослинг, Мет Бамер, Маргарет Кели, Кит Дејвид и Ким Бејсинџер. Приватниот 
детектив Холанд Марч (Рајан Гослинг) и изнајмениот извршител Џексон Хили (Расел Кроу) се 
принудени да работат заедно за да го решат случајот за исчезнатата девојка и нејзината поврзаност 
со смртта на порно ѕвездата. Во текот на истрагата откриваат шокантна завера која достигнува до 
највисоките кругови на моќта. 

Фантастичниот филм „Приказна над приказните“ е приказна за три соседни кралства со 
преубави замоци во кои владееле кралеви и кралици, принцови и принцези. Едниот крал бил 
развратник, вториот маѓепсан од чудо животно, а една кралицата опседната со желбата да добие 
дете. Волшебници, самовили, страшни чудовишта, стари перачки и акробати се дел од ликовите на 
оваа интерпретација на славната приказна на Џанбатиста Базиле. 

За најмладите, анимираната акција „Рачет и Кланк“ е приказна за двајца неверојатни херои 
кои имаат тешкотии во спречување на злобниот вонземјанин претседателот Дрек од уништување на 
секоја планета во галаксијата. Кога двајцата се сопнуваат врз опасно оружје способно за уништување 
на целата планета, тие мора да ги здружат силите со екипата на шарени херои наречени галактички 
Ренџерс со цел да се спаси галаксијата. Така тие ќе се запознаат со херојството, пријателството и 
важноста на откривањето на сопствениот идентитет. 

 

http://www.cineplexx.mk/movie/alice_through_the_looking_glass/
http://www.cineplexx.mk/movie/the-nice-guys/
http://www.cineplexx.mk/movie/Tale_of_tales/
http://www.cineplexx.mk/movie/ratchet_and_clank/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 26.05 ДО 01.06.2016 

 
Алиса зад огледалото 3D (Alice through the 
looking glass 3D) 
работни денови: 16:00 18:30 21:00 
викенд: 11:20 13:40 16:00 18:30 21:00 
среда: 16:00 18:30 21:15 
 
Фини момци (The nice guys) 
секој ден: 15:00 17:30 20:00 22:15 
среда: 15:00 17:30 19:45 
 
Приказна над приказните (Tale of tales) 
работни денови: 16:50 19:15 
викенд: 16:40 19:10 
 
Соседи 2 (Neighbors 2) 
секој ден: 16:30 18:15 20:30 22:45 
среда: 16:30 18:15 20:30 22:30 
 
Икс-мен: Апокалипса 3D (X-men: Apocalypse 
3D) 
работни денови: 17:00 19:45 20:45 22:30 
викенд: 14:00 17:00 19:45 20:45 22:30 
среда: 17:00 20:15 22:15 
 
Икс-мен: Апокалипса (X-men: Apocalypse) 
работни денови: 18:45 21:30 
викенд: 18:40 21:20 
 
Пред да се разбудам (Before I wake) 
работни денови освен среда: 21:45 
викенд: 21:40 
 
Предавник по наш вкус (Our kind of traitor) 
секој ден: 23:00 
среда: 19:30  
 
Капетан Америка: Граѓанска војна 3D (Captain 
America: Civil War 3D) 
секој ден освен среда: 20:15 22:00 
 
Ловецот и ледената кралица 3D (The 
Huntsman: Winter’s war 3D) 
секој ден освен среда: 19:30 
 
Книга за џунглата 3D (The Jungle Book 3D) 
викенд: 12:40 14:40 
 
Воркрафт 3D (Warcraft 3D) 
среда: 20:00 21:00 22:00 22:45 
 

 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Рачет и Кланк 3D (Ratchet and Clank 3D) 
работни денови: 15:30 16:15 17:20 
викенд: 11:40 13:30 15:30 16:20 17:40 
 
Филмот на лутите птици 3D(The Angry Birds 
Movie 3D) 
работни денови: 15:15 17:10 19:00  
викенд: 11:00 13:00 15:15 17:10 19:00  
 
Филмот на лутите птици (The Angry Birds 
Movie) 
работни денови: 16:10 18:00 
викенд: 12:20 14:20 16:10 18:00 
 
Зоотропола 3D (Zootopia 3D) 
викенд: 12:00 14:10 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 


