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„ПЛАТЕНИЦИ 3“, „ЗУЛУ“ И „ВРАЌАЊЕТО ВО ОЗ“ – НОВИ ФИЛМОВИ ВО CINEPLEXX
Филмска франшиза „Платеници 3“ со најмногу глумачки ѕвезди во историјата, експлозивни
каскадерски акробации и неверојатно оружје. За прв пат заедно во еден филм глумат Силвестер
Сталоне, Арнолд Шварценегер, Џејсон Стејтам, Мел Гибсон, Весли Снајпс, Харисон Форд, Антонио
Бандерас и уште 10 легенди.
Нивната мисија е да спречат моќното оружје да падне во погрешни раце. Но, сето тоа
завршува неочекувано за Барни Рос (Силвестер Сталоне) и неговиот тим на врвни платеници. Тие ќе
откријат дека суровиот трговец на оружјето кое го бараат е всушност Конрад Стонбенкс (Мел Гибсон)
– стар пријател на Барни и коосновач на неговиот тим, за кој мислат дека Барни го убил пред повеќе
од десет години. По големата битка Стонбенкс ќе успее да побегне, а ветеранот Хејл Цезар ќе
настрада. Тоа ќе го натера Барни да донесе неверојатна одлука - да ги одмори искусните ветерани и
да вработи група на нови платеници (Келан Латс, Ронда Руси, Глен Пауел и Виктор Ортиз), кои ќе
внесат свежа енергија и нови вештини во тимот.
Сталоне за сценариото на филмот соработувал со брачниот тим на сценаристи Крејтон
Ротенберг и Катрин Бенедикт. Заедно тие осмислиле потполно нова приказна, истовремено
одлучувајќи да им одадат чест и на претходните филмови. „Платеници 2“ имаше многу неверојатни
сцени на борба и хумор, а Сталоне сакал истото чувство да го пренесе и во овој дел, дури и нагласи
уште повеќе.
Напнатиот полициски трилер „Зулу“ во кој главните улоги ги толкуваат Форест Витакер и
Орландо Блум публиката ќе има можност да го види од 14 август. Дејствието на филмот „Зулу“ е
сместено во Јужноафриканската Република, а во фокусот на филмот е полициската истрага на
бруталното убиство на девојка во текот на постапартхејдскиот период.
Али Сокхела (Форест Витакер) е шеф на одделението за истрага на убиства во
јужноафриканската полиција во Кејптаун. Али како дете едвај им побегнал на милитантните единици
кои биле во војна со Африканскиот национален конгрес на Нелсон Мандела. Малото момче и мајка
му го избегнале масакрот, но психолошките лузни останале. Сокхела работи со детективот со
проблематичен карактер Брајан Епкин (Орландо Блун), кој по разводот тоне во море од алкохол.
Истрагата за убиството на младата 18-годишна девојка од високите кругови се компликува по
убиството на колега полицаец пред нивните очи. Набрзо потоа, при понатамошната истрага ја
откриваат поврзаноста меѓу убиството на младата жена и трговијата со нови илегални супстанци кои
стануваат достапни на улиците на Кејптаун. Животот на Али и Брајан добива ново забрзување и
многу поопасен тек.
Мрачниот крими-трилер е сниман во Кејптаун, а во неговата реализација учествувале
јужноафрикански актери кои го зборуваат локалниот јазик за подобра веродостојност на филмот.
Потребни беа повеќе од 70 години за љубителите на Оз ширум светот конечно да дознаат што
се случи со Дороти Гејл кога таа се враќа во Канзас. Оваа недела ни пристига продолжението на една
од најпопуларните детски авантури, „Враќањето во Оз“, анимиран филм базиран на романот од
Роџер С. Баум, праправнук на Л. Френк Баум.
Дороти и Тото конечно се враќаат во Оз! Таа се враќа во магичната земја преку виножитото
откако сфаќа дека Канзас е целосно уништен и дека сите се отселиле од него. Со неа во Оз се враќа и
верниот Тото. На жолтите тули повторно ќе одѕвонува смеата на веселата дружина која ќе доживее
нови авантури во земјата каде што се запознале.
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Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk
и на нашата facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа

РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:

Платеници 3 (Expendables 3)
секој ден: 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30
Зулу (Zulu)
секој ден: 18:15, 20:30, 22:45
Снимка на секс (Sex Tape)
секој ден: 18:00, 20:15, 22:15

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
Враќањето во Оз 3D (Legend of Oz: Dorothy
returns 3D)
работни денови: 16:00, 17:45
викенд: 12:30, 14:00, 16:00, 17:45

Бура на векот (Into the Storm)
работни денови: 15:15, 17:15, 19:00
викенд: 13:00, 15:15, 17:15, 19:00

Авиони: небесни пожарникари 3D (Planes: Fire
and Rescue 3D)
работни денови: 15:00
викенд: 11:00, 13:30, 15:00

Чувари на галаксијата 3Д (Guardians of the
Galaxy 3D)
работни денови: 15:45, 17:00, 19:20, 21:45
викенд: 12:00, 14:30, 15:45, 17:00, 19:20, 21:45

Како да го дресирате вашиот змеј 2 3D (How to
Train Your Dragon 2 3D)
работни денови: 15:30
викенд: 11:30, 15:30

Улица Скок бр. 22 (22 Jump street)
секој ден: 19:50, 20:45, 22:00

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

Херкул 3D (Hercules 3D)
секој ден: 19:30, 21:30
Планета на мајмуните - Револуција 3D (Dawn of
the Planet of the Apes 3D)
секој ден: 18:30, 21:00
Трансформери: доба на изумирање 3D
(Transformers: Age of extinction 3D)
секој ден: 16:30
Господарка на злото 3D (Maleficent 3D)
секој ден: 16:45

