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ДВЕЈН ЏОНСОН ГО СПАСУВА СВОЕТО СЕМЕЈСТВО ОД КАТАСТРОФАЛЕН ЗЕМЈОТРЕС

По застрашувачкиот земјотрес во Калифорнија, пилотот на спасувачкиот хеликоптер (Двејн
Џонсон) и сопругата со која повеќе немаат блиски односи (Карла Гугино) заедно тргнуваат во потрага
од Лос Анџелес во Сан Франциско како би ја спасиле нивната ќерка единица. Нивното патување е
само почеток и кога ќе помислат дека најлошото се случило, нивните неволји тогаш започнуваат.
Режисер на филмот е Бред Пејтон, продуцент Бо Флин, а двајцата веќе соработувале со Двејн
Џонсон на филмот „Патување 2: Мистериозен остров“.
„Сан Андреас“ е приказ на најголемиот земјотрес кој можете да го замислите. Сеизмички
хаос низ претходно незабележаната бразда во близина на Хуверовата брана во Невада ќе го
предизвика злогласниот калифорниски земјотрес Сан Андреас, кој ќе го сруши Лос Анџелес до
темели. Катастрофата не застанува тука, хаосот се проширува се до Сан Франциско.
Двејн Џонсон ја толкува главната улога, спасувачот по име Реј. Тој е пилот во спасувачкиот
хеликоптер и едноставно мора да ја спаси својата ќерка и жената. „Сценариото ме трогна и ме
држеше во неизвесност. Кај земјотресите нема предупредување и тука нема момент на
воздивнување бидејќи настаните постојано надоаѓаат“, коментира Џонсон.
„Ова е филм од големи размери. Замислувате најголем земјотрес кој би можел да се случи и
размислувате како да му го претставите на гледачот. Но, за Реј не се работи само за преживување,
туку за спасување на семејството и не само на едно ниво“, вели Пејтон. Тој додава: „Овој филм се
разликува од останатите кои сум ги работел. Филмот е навистина комплексен, особено оние
незамисливи катастрофални елементи, но истовремено тој е и потполно искреен. Сакав верни
ликови кои ќе им дозволат на гледачи да бидат дел од приказната а не само да ја гледаат од
далечината, туку да имаат можност да ги согледаат проблемите и од нивна перспектива. Колку и да
се доминантини акционите сцени, во срцето на секоја приказна се луѓето кој најмногу ни значат.“

Оваа недела на редовниот репертоар ќе се најде и филмот „Каде се парите“, новиот
македонски урбан филм на Владимир Петровски Картер.
Двајца пријатели на кои животот им се сведува на забави, пијанки и лесен живот добиваат
понуда набрзина да свртат бизнис. За да заработ пари потребно е да инвестираат 100 000 евра во
роба која веднаш можат да ја утопат за минимум 150 000 евра. Пари нормално немаат и пробуваат
да се позајмат од пријатели но никој не ни помислува да им позајми. Парите успеваат да ги добијат
но од опасен човек кој позајмува со камата. Парите во износ од 110 000 евра мора да се вратат во рок
од три дена. Убедени дека се ке биде во ред ги земаат парите и ги даваат на посредникот кој треба
да им ја испорача робата која треба да ја препродаат. Како што тоа обично бива го снемува
посредникот, парите и робата...

Cineplexx Skopje City Mall
Љубљанска 4, 1000 Скопје
www.cineplexx.mk

КИНО ПРОГРАМА ОД 28.05 ДО 03.06.2015

Сан Андреас 3D (San Andreas 3D)
секој ден: 15:30, 17:45, 20:00, 22:20
Сан Андреас (San Andreas)
секој ден: 18:50, 21:00
Каде се парите
секој ден: 19:40, 22:00
Утреземја: Светот потаму (Tomorrowland)
работни денови: 16:00,17:00, 19:30, 21:45
викенд: 12:20, 16:00,17:00, 19:30, 21:45
Полтергајст: Куќен дух 3D (Poltergeist 3D)
секој ден: 20:20, 22:10
Полтергајст: Куќен дух (Poltergeist)
секој ден: 16:50
Лудиот Макс: Пат на бесот 3D (Mad Max: Fury
Road 3D)
работни денови: 16:40, 19:10, 21:30, 22:45
викенд: 14:20, 16:40, 19:10, 21:30, 22:45
Лудиот Макс: Пат на бесот (Mad Max: Fury
Road)
секој ден: 18:00
Жешка потера (Hot Pursuit)
секој ден: 17:10, 20:40, 22:30
Одмаздници 2: Ерата на Ултрон 3D (The
Avengers: Age Of Ultron 3D)
работни денови: 16:20, 19:00, 21:45
викенд: 13:40, 16:20, 19:00, 21:45
Одмаздници 2: Ерата на Ултрон (The
Avengers: Age Of Ultron)
работни денови: 15:15
викенд: 12:40, 15:15
Безвременската Аделина (The Age Of Adaline)
секој ден : 17:30
Брзи и бесни 7 (Furious 7)
секој ден: 18:40

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Сунѓерот Боб: Сунѓер на суво 3D (The
Spongebob Movie: Sponge Out of Water 3D)
работни денови: 15:45, 18:20
викенд: 11:20, 13:30, 15:45, 18:20
Сунѓерот Боб: Сунѓер на суво (The Spongebob
Movie: Sponge Out of Water)
викенд: 12:00, 14:00
Ѕвончица и чудовиштето од Недојдија
(Tinkerbell: Legend of the Neverbeast)
викенд: 11:40, 13:15, 14:45
Дома 3D (Home 3D)
работни денови: 15:00
викенд: 11:00, 13:00, 15:00

*Киното го задржува правото на промена на
програмата без претходна најава.

