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НОВИ ПРОБЛЕМИ, НО И НОВИ НЕПРИЈАТЕЛИ.
„КАКО ДА СЕ ОСЛОБОДИШ ОД ШЕФОТ 2“ НИ ПРИСТИГА ВО CINEPLEXX!
Во продолжението на популарната комедија од 2011 година, Џејсон Бејтман, Чарли Деј и
Џејсон Судикис повторно ќе не насмеат во нивните улоги како Ник, Дејл и Курт. Ситејќи се на туѓото
шефување тие одлучуваат да оформат сопствена компанија, но нивниот итар партнер ќе ги наседне.
Измамени и очајни тие одлучуваат да го киднапираат неговиот син и во замена за неговото
ослободување ќе побараат враќање на контролата над компанијата. Во останатите улоги ќе ги
видиме актерите од првиот дел, Џенифер Анистон и оскаровецот Џејми Фокс, а ним им се
придружуваат и Крис Пајн и Кристофер Валц.
Се сеќаваме на Ник, Дејл и Курт во „Како да се ослободиш од шефот“ по нивниот неверојатно
неуспешен план за убиство од првиот дел во кој видоа дека не секој е создаден за криминал, а
очигледно им беше време за промена на кариерата. Во овој дел тие се одлучуваат на тоа и ќе се
обидат да го остварат својот американски сон. „Имаат производ кој мислат дека можат да го
произведат, рекламираат и продадат, затоа ќе вложат сѐ што имаат. Се обложуваат самите на себе,
што можеби ни е баш најдобра идеја“, коментира Џејсон Бејтман.
Тројката започнува нова авантура, но тука се и новите непријатели. „Се уште успеваме да се
изненадиме еден со друг. Чарли, Џејсон и јас станавме тим. Имав среќа да соработувам со сјајни
екипи на актери, но оваа е најдобрата“, вели Судикис. Шон Андерс, режисерот на филмот точно знае
што сакал да постигне со ова продолжение. Тој изјавува „Сакавме нова приказна, не само нови
шефови од кои оваа тројка ќе сака да се ослободи. Сакавме да бидат очајни поради нови причини и
повторно да имаат луди решенија за својот проблем.“

Оваа кино недела на репертоарот ќе се најде и филмот „Оставени“, апокалиптичен акционен
трилер со Николас Кејџ во главната улога. Приказната е базирана на бестселерот на Њујорк Тајмс кој
ни го носи библиското пророштво во модерниот живот.
Најзначајниот настан во историјата на човештвото се случува во моментот. Милиони луѓе
исчезнуваат без трага. Она што останало од нив се само нивните предмети и облека во светот каде
владее терор и хаос. Исчезнуваањата предизвикуваат чести сообраќајки и оган. Авионите
неконтролирано паѓаат од небото. Нема никој кој може да им помогне на луѓето. За само еден
момент, целата планета запаѓа во темнина.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk
и на нашата Facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа
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Како да се ослободиш од шефот 2 (Horrible
Bosses 2)
секој ден: 15:30, 17:45, 20:00, 22:15
Оставени (Left Behind)
секој ден: 17:00, 19:00, 22:30
Игрите на гладните: Мокингџеј - прв дел (The
Hunger Games - Mockingjay : Part 1)
работни денови: 16:30, 19:10, 20:15, 21:30
викенд: 11:40, 14:00, 16:30, 19:10, 20:15, 21:30
Глупавиот и поглупавиот 2 (Dumb and Dumber
To)
работни денови: 15:00, 17:15, 18:00, 19:45,
20:45, 22:00, 23:00
викенд: 12:40, 14:40, 15:00, 17:15, 18:00, 19:45,
20:45, 22:00, 23:00
Интерстелар (Interstellar)
работни денови: 16:15, 19:30, 21:15, 22:40
викенд: 13:00, 16:15, 19:30, 21:15, 22:40
Ајде да бидеме цајкани (Let’s be Cops)
секој ден: 17:30
До балчак (To the Hilt)
секој ден: 18:30, 20:30
Исчезната (Gone Girl)
секој ден: 21:45

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
Пингвините од Мадагаскар 3D (The Penguins
of Madagascar 3D)
работни денови: 15:20, 16:00, 18:45
викенд: 11:00, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:00,
18:45
Пчеличката Маја 3D (Maya the Bee 3D)
работни денови: 15:45, 16:45
викенд: 11:20, 13:40, 15:45, 16:45
*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

