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АНА КЕНДРИК ГО ПРОНАЈДЕ ВИСТИНСКОТО МОМЧЕ 

 
 „Господин Вистински“ е одлична комедија која нема да ја заборавите, а Ана Кендрик и Сем 
Роквел ќе ве натераат целосно да уживате во филмот. Хемијата помеѓу двајцата актери е 
движечки фактор во филмот. Заедно се одличен убиствен пар! 
 

 
 
 Марта конечно го запознава принцот на белиот коњ, но набрзо оваа романса ќе стане уште 
покомплицирана кога ќе се дознае дека нејзиниот „Господин Вистински“ е всушност платен убиец кој 
бега од нарко картелот во кој работел. Тој ќе се сврти против нив и ќе почне да ги убива сите оние 
кои го ангажирале. За дополнително да биде замрсена приказната, во сето ова ќе биде замешан и 
агент на ФБИ кој се обидува да ја изнесе вистината на виделина.   

Воениот трилер „Поглед од небо“ со Хелен Мирен, како Полковник Кетрин Поуел, воен 
офицер од В.Британија е во команда на операција за безпилотни летала за да ги зароби терористите 
во Кенија. Преку далечински надзор и известување од терен, Пауел открива дека метите планираат 
самоубиствено бомбардирање и дека нејзината мисија ескалира од „зароби“ во „уби“. Но, кога 
Американскиот пилот Стив Вотс (Арон Пол) е спремен за акција, 9 годишно девојче влегува во зоната 
на убивање и предизвикува меѓународен спор, достигнувајќи ги највисоките нивоа на владите на 
САД и Британија, во текот на морални, политички и лични импликации на модерното војување. 

„Пустинска кралица“ е историска драма со Никол Кидман, епска сага за страста, 
истражувачката авантура и трагичната љубов за хероината на денешното Обединето Кралство, 
нестрашливата Гертруд Бел. Филмот се базира на животот на британското книжевство, археолог, 
истражувач и агент на тајна служба. Ја раскажува приказната за борбата на млада хероина во 
нејзините 20ти со бројни животни предизвици, кои од жена заљубена во мажите ја претвориле во 
страствен истражувач на области уништени од војна и природата. 

Од режисерот Жига Вирц ни пристигнува филмот кој го истражува митот на таен мулти-
милијардерски долари договор зад американското купување на тајна вселенска програма на 
Југославија во раните 1960. „Хјустон, имаме проблем!“ е одлично направено документарно дело, 
интригантна мешавина од реалноста и фикцијата, која повторно ја создава историјата низ призмата 
на теориите за заговор. Ја повикува публиката да се одлучи во што да верува дека е вистина, а што е 
измислено. Користејќи богати архивски снимки, филмот ги спојува сите насоки на митот преку очите 
на Иван, постар инженер во вселената во контроверзната Југословенска вселенска програма. 

Анимираниот филм „Храбриот петел“ е синхронизиран на македонски и е приказна за млад 
петел, Тото, кој посакува да биде повеќе од тоа да ги буди сите животни секое утро. Сака да биде 
голем борбен петел. Животот ќе му ги исполни желбите на неочекуван начин. 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/Mr_right/
http://www.cineplexx.mk/movie/eye_in_the_sky/
http://www.cineplexx.mk/movie/queen-of-the-desert/
http://www.cineplexx.mk/movie/Houston_we_have_a_problem/
http://www.cineplexx.mk/movie/un-gallo-con-muchos-huevos/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 28.04 ДО 04.05.2016 

 
 

Господин Вистински (Mr.Right) 
секој ден: 19:00 21:00 
 
Поглед од небо (Eye in the sky) 
секој ден: 15:30 17:45 20:00 22:15 
 
Пустинска кралица (Queen of the Desert) 
четврток-вторник: 18:30 21:15 
среда: 18:30 
 
Хјустон, имаме проблем! (Houston, we have a 
problem!) 
секој ден: 18:50 20:40 
 
Ловецот и ледената кралица 3D (The 
Huntsman: Winter’s war 3D) 
вторник, среда, четврток: 15:00 17:15 19:30 
21:50 
понеделник, петок, недела: 12:40 15:00 17:15 
19:30 21:50 
сабота: 12:00 14:20 16:40 21:50 
 
Злосторнички ум (Criminal) 
секој ден: 19:20 21:30 22:30 
 
Тие луди 80-ти (Everybody Wants Some) 
секој ден: 16:45 22:45 
 
Кловерфилдска 10 (10 Cloverfield Lane) 
секој ден: 20:20 
 
Книга за џунглата 3D (The Jungle Book 3D) 
вторник, среда, четврток: 15:20 17:20 19:40 
понеделник, петок, недела: 13:20 15:20 17:20 
19:40  
сабота: 11:20 13:20 15:20 17:20 19:40  
 
Хардкор Хенри (Hardcore Henry) 
секој ден: 23:00 
 
Новите авантури на Аладин (The new 
adventures of Aladin) 
Понеделник, вторник, недела: 15:00 
 
 
Мојата голема грчка свадба 2 (My Big Fat 
Greek Wedding 2) 
Понеделик, вторник, недела: 22:00 
 

Џган (Amok) 
понеделик, вторник, недела: 19:15 
 
Бетмен против Супермен: Зора на правдата 
3D (Batman v Superman: Dawn of Justice 3D) 
секој ден: 16:00 21:40 
 
Падот на Лондон (London has Fallen) 
понеделик, вторник, недела: 17:00 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Храбриот петел 3D (Valiant Rooster 3D) 
вторник, среда, четврток: 16:30 18:20 
понеделник, петок, викенд: 12:20 14:20 16:30 
18:20 
 
Кунг Фу Панда (Kung Fu Panda) 3D 
вторник, среда, четврток: 15:40 17:30 
понеделник, петок, недела: 13:40 15:40 17:30 
сабота: 11:40 13:40 15:40 17:30  
 
Кунг Фу Панда (Kung Fu Panda) 3D  
понеделник, петок, викенд: 14:40 
 
Зоотропола 3D (Zootopia 3D) 
вторник, среда, четврток: 16:15 
понеделник, петок, недела: 12:00 14:00 16:15 
сабота: 12:00 13:00 14:00 16:15  
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 


