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Соопштение за медиуми 
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Познат супер-херој, три современи жени и самовили на репертоарот во Cineplexx! 
  

На 9 дена пред САД и 1 ден пред закажаната премиера во Македонија, вистинските 
Spiderman фанови ќе имаат можност да ја погледнат новата авантура на човекот пајак. 

Најважната битка на човекот-пајак е внатре во него: битка помеѓу секојдневните обврски на 
Питер Паркер и на необичните задолженија на Човекот-пајак. Но, во „Неверојатниот човек-пајак 2“, 
Питер Паркер сознава дека поголем конфликт постои кој тој треба да го реши. 

„Сакавме овој филм да биде поразигран, многу позабавен“ – вели режисерот Марк Веб. 
Отсликувањето на остроумоста на Питер Паркер – особено како човек-пајак – беше можеби 
најзначајната работа која Веб сакаше да ја направи. „Ги гледаш стриповите и тука се неговите 
досетки, неговата смисла за хумор, неговите квалитети. Тоа е нешто што многумина го сакаат кај 
човекот-пајак, и секако нешто што јас го сакам кај него.“  

 
Публиката ќе има можност да го гледа филмот „Одмазда на женски начин“ на големото 

платно од  24 април. Студиото Twentieth Century Fox собра одлична женска постава која со сигурност 
ќе ве насмее! 

Три карактерно различни жени имаат само една заедничка работа во животот - истовремено 
ги изиграл ист маж. Повеќе не е важно која ќе биде со него, туку како да му се одмаздат! Одмаздата 
на „женски начин“ ги доведува во низа комични ситуации. Откако дознала дека дечко ѝ е оженет, 
главниот женски лик (Камерон Дијаз) се обидува да го среди својот разнишан живот и да се врати на 
„вистинскиот пат“. Меѓутоа, кога случајно ќе ја запознае неговата жена (Лесли Ман) согледува дека 
двете имаат многу заеднички нешта. Набрзо, смртните непријатели стануваат неразделни и добри 
пријателки. Откако ќе откријат уште една љубовница (Кејт Аптон), трите жени ги здружуваат силите и 
смислуваат заедничка одмазда. 

Главните улоги во филмот „Одмазда на женски начин“ ги толкуваат Камерон Дијаз, Кејт 
Аптон и Лесли Ман. Главниот машки лик е згодниот Николај Костер-Валдоу, кој ѝ е познат на 
пошироката јавност по улогата на Џејми Ланистер во култната серија „Игра на тронови“. 

 
 По повод премиерата на филмот, во Cineplexx ќе биде организирана тематска вечер Ladies 
Night со многу подароци и изненадувања за посетителите. Премиерата е закажана за 24 април 
(четврток) со почеток во 20:00 часот. 
 
 За најмладите ни пристига новата авантура на Ѕвончица и нејзините самовиллски пријателки. 
Тие се впуштаат во нова опасна мисија за да го заштитат нивниот свет.  

Од светот на „Петар Пан“ пристигнува „Ѕвончица и самовилата Гусарка“, авантура за Зарина, 
паметна и амбициозна самовила чувар на самовилскиот прав која е маѓепсана од синиот самовилски 
прав и неговата бескрајна можност. Таа бега од долината на самовилите и се здружува со пиратите 
од Камениот Череп кои ја избираат за нивни капетан на бродот. Ѕвончица и нејзините пријатели ќе 
мораат да се впуштат во епска авантура да ја пронајдат Зарина, каде попат ќе се борат со банда од 
пирати предводена од младиот слуга на борд Џејмс, кој подоцна ќе познат како Капетан Кука.   
 

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk 
и на нашата facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija

 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/the-amazing-spiderman-2/
http://www.cineplexx.mk/movie/the-other-woman/
http://www.cineplexx.mk/Content.Node/mk/events/_items/ladiesnight/2014_04_LN_The_Other_woman.mk.php
http://www.cineplexx.mk/Content.Node/mk/events/_items/ladiesnight/2014_04_LN_The_Other_woman.mk.php
http://www.cineplexx.mk/movie/the-pirate-fairy/
http://www.cineplexx.mk/
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РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:  
 
 
Неверојатниот човек-пајак 2 3D (The Amazing 
Spiderman 2 3D) 
секој ден: 15:20, 19:45, 21:00, 22:30 
викенд: 12:40, 13:45, 15:20, 19:45, 21:00, 22:30 
 
Неверојатниот човек-пајак 2 (The Amazing 
Spiderman 2) 
секој ден: 16:45, 18:00 
 
Одмазда на женски начин (The Other woman) 
секој ден (освен сабота): 17:50, 20:00, 21:15, 
22:15 
сабота: 19:30, 21:15 
 
Ное 3D (Noah 3D) 
секој ден (освен четврток): 20:10, 21:45, 22:50 
четврток: 20:10, 21:45, 22:10 
 
Виртуелна свест (Transcendence) 
секој ден: 19:30, 22:00 
 
Саботажа (Sabotage) 
секој ден: 19:00, 22:40 
 
Параненормална активност 2 (Haunted House 
2) 
секој ден: 18:20 
 
Нонстоп (Non-stop) 
секој ден: 20:40 
 
Капетан Aмерика: Зимски војник 3D  (Captain 
America: The Winter Soldier 3D) 
секој ден: 17:00, 20:30, 23:00 
 
Гранд хотел Будимпешта (Grand Budapest 
Hotel) 
секој ден (освен четврток и сабота): 19:30 
 
Монтевидео, се гледаме (Montevideo, vidimo 
se) 
секој ден: 17:40 

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ 
 
 
Ѕвончица и самовилата Гусарка (Tinkerbell 
and the Pirate Fairy)  
секој ден: 15:00, 16:00, 17:15 
викенд: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:15 
 
Рио 2 3D (Rio 2 3D)  
секој ден: 15:30, 16:30, 17:30, 18:45 
викенд: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:45 
 
Г-дин Пибоди и Шерман 3D (Mr. Peabody and 
Sherman 3D)  
секој ден: 15:10 
викенд: 11:15, 13:15, 15:10 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


