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ПО ЛАВИРИНТОТ СЛЕДУВА ПУСТОШОТ!
Епската сага продолжува од 10 септември во Cineplexx

Првиот дел од филмот „Лавиринт“ (2014), настанат според научно-фантастичниот серијал
романи на Џејмс Дашнер, беше фокусиран на бегството, додека возбудливото продолжение
„Лавиринт: Бество од пустошот“ ни ја носи приказната за патувањето. Во новото поглавје Томас (Дилан
О’Брајан) и неговата дружина ги очекуваат нови изненадувања, нови предизвици и тешки одлуки.
Додека ги бараат одговорите, стануваат свесни дека Лавиринтот бил само почетокот на нивната
авантура!
Продолжението на филмот нуди одговори на многу поставени прашања во првиот дел.
Јунаците на филмот откриваат дека поголемиот дел од планетата Земја е уништен и дека
немилосрдната владина организација, позната како World Catastrophe Killzone Department (WCKD), ги
испратила во Лавиринтот да се соочат со предизвикот на преживувањето. Филмот „Лавиринт“ на
посебен начин зборуваше за затворените простори. Но во новото продолжение, Томас и дружината
излегуваат во светот, во огромната пустина со песочни дини кои буквално го проголтале целиот свет.
Вес Бол, режисерот кој дебитираше со првиот дел на филмот, ни објаснува: „Во овој филм
дознаваме дека постои многу поголем свет кој ги чека Томас и неговата дружина, свет кој е спржен од
сонцето и кој е уништен од смртоносен вирус. Овие млади луѓе мораат да го најдат своето место во
ваквиот свет и да сфатат како можат да го уредат. Тие се мета на неколку групи и се растргнати меѓу
одлуките дали да го спасат светот или да си ја обезбедат личната слобода“.
Филмот „Лавиринт“ беше сниман на една локација, во сојузната американска држава
Луизијана, додека неговото продолжение бараше неколку различни локации, за подобро да се долови
опкружувањето, како и самото патување на главните ликови. Тие локации беа пронајдени во
централниот дел на сојузната држава Њу Мексико, која изобилува со пустински песок, песочни дини,
сува земја, пропаднати градови, скриени урбани тунели и недопрен планински кањон.
Зеленилото од првиот дел е заменето со земјените тонови на кафена, сина и црвена боја. Вес
објаснува: „Овој филм има многу акција и претставува нов поглед на епската приказна која започнува
во „Лавиринт“. Содржи други бои и текстури и праќа сосем поинакви вибрации“.

По повод премиерата на филмот, во киното Cineplexx ќе биде организирана и тематски
настан Teen’s Night со подароци и изненадувања за посетителите.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 10.09 ДО 16.09.2015
Лавиринт: Бегство низ пустошот 3D (Maze Runner:
Scorch Trials 3D)
работни денови: 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
викенд: 12:20, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
Лавиринт: Бегство низ пустошот (Maze Runner:
Scorch Trials)
работни денови: 16:00, 18:30, 21:15
викенд: 13:20, 16:00, 18:30, 21:15
Рокерка (Ricki and the Flash)
четврток-вторник: 16:15, 21:30
среда: 19:00, 21:30
Летување – Нова генерација (Vacation)
секој ден: 17:45, 19:40, 20:30, 21:45, 22:40
Злокобен 2 (Sinister 2)
секој ден: 18:45, 20:45, 23:00
Хитмен: Агент 47 (Agent 47)
работни денови: 17:15, 19:10, 21:00, 22:50
викенд: 14:45, 17:15, 19:10, 21:00, 22:50
Ние сме ти пријатели (We Are Your Friends)
секој ден: 16:45
Шифра Вујче (The Man from U.N.C.L.E.)
секој ден: 19:30, 22:00
Невозможна мисија: Одметници (Mission:
Impossible Rogue Nation)
секој ден: 19:50, 22:15
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Жапчето Рибит (Ribbit)
работни денови: 15:45, 18:00
викенд: 11:40, 14:00, 15:45, 18:00
Змејско гнездо: Зората на воинот (синх.) 3D
(Dragon Nest: Warriors' Dawn 3D)
викенд: 12:00, 14:15
среда: 16:45
Мун: Чувар на месечината 3D (Mune, le Gardien de
la Lune 3D)
викенд: 11:20, 13:40
среда: 15:10, 17:00
Мињони 3D (The Minions 3D)
работни денови: 15:20, 16:30, 18:15
викенд: 11:00, 12:45, 14:30, 15:20, 16:30, 18:15

BACK 2 SCHOOL
Ѕвончица и самовилата Гусарка (The Pirate Fairy)
петок: 13:00
сабота: 11:00
недела: 15:00
Ѕвончица и чудовиштето од Недојдија (Tinkerbell:
Legend of the Neverbeast)
четврток: 13:00
недела: 13:00
Авиони: небесни пожарникари 3D (Planes: Fire and
Rescue 3D)
петок: 15:00
недела: 11:00
понеделник: 13:00
Во шумата (Into the Woods)
сабота, понеделник: 19:00
Господарка на злото (Maleficent)
петок, сабота: 17:00
вторник: 13:00
Екипа за 6 3D (Big Hero 6 3D)
четврток, понеделник: 15:00
недела: 17:00
Мапетите во бегство (Muppets Most Wanted)
сабота: 13:00
вторник: 15:00
Опаку наопаку (Inside out)
четврток, понеделник, вторник: 17:00
сабота: 15:00
Пепелашка (Cinderella)
петок, вторник: 19:00
Утреземја: Светот потаму (Tomorrowland)
четврток, недела: 19:00
*Киното го задржува правото за промена на кино
програмата без претходна најава.

