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Осмиот Патник: Ковенант 
 
Поврзани за далечна планета на другата страна од галаксијата, екипажот на колонијалниот брод 
Covenant откриваат нов свет за кој што мислат дека е неоткриен рај, но, всушност е многу опасен свет 
каде единствен жител е синтетичкиот Давид, преживеан од проколнатата експедиција Прометеј. 
 
 
Авантурата на Нели  
 
Тринаесетгодишната Нели заминува на одмор со своите родители во Романија. Кога таа случајно 
дознава за планот на своите родители да се преселат таму, семејното патување скршнува во 
драматична насока. Сакајќи да ја избегне својата судбина, Нели запаѓа директно во рацете на група 
киднапери. Нивниот водач е бескрупулозен германски инженер кој прави завера да го уништи 
проектот на таткото на Нели со тоа што го присилува семејството да замине од државата. Тогаш 
родителите на Нели со помошта на мистериозниот господин Холцинер, започнуваат очајна потрага по 
својата ќерка. Нели, во меѓувреме,се спријателува со Тиби и Роксана кои стануваат нејзини сојузници 
во бегството. Заедно, бегајќи, тие ќе преминат планини и реки, ќе се качат во воз што се движи, ќе 
„позајмат“ автомобил и ќе станат херои на денот! 
 
 
Јавачи на коњи  
 
Алек и Мапет се двајца бездомници кои живеат под еден запустен мост. Мапет е хендикепиран и има 
посебни потреби, а Алек се грижи за него на чуден и опсесивен начин. Му дава храна и вода како на 
мало детенце, а кога заминува да пита или да шета низ градот го заклучува Мапет за една шипка под 
мостот убедувајќи го дека е херој и дека ако ја потегне шипката може да го сруши целиот свет. 
Деновите им минуваат еднолично се додека еден ден кај нив не дотрчува мистериозна девојка која 
пробува да се сокрие од некого. Таа почнува да поминува секој ден од кај нив се додека не му даде 
предлог на Алек дека ќе им носи храна секој ден ако и дозволи да остане со нив. Алек немајќи друг 
избор, бидејќи храната им е неопходна, особено за Мапет кој е болен се согласува со тоа. Тие тројца 
продолжуваат да живеат заедно и стануваат како семејство. Помеѓу Алек и Сара се развива посебен 
платонски однос, а Мапет е среќен како никогаш претходно. Еден ден одат да ловат риба, а Алек 
шетајќи наоколу наоѓа стара и запуштена куќа. Малото семејство решава да се пресели таму. Ја 
уредуваат куќата и почнуваат нов живот на поубаво место. Алек конечно прекинува да го заклучува 
Мапет бидејќи му се губи стравот дека ќе остане сам. Но болеста почнува да го напаѓа Мапет, а тие 
немаат лекарства. Од тој момент се трга наопаку и ги носи тројцата херои кон трагичен крај. 
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Чувари на Галаксијата 3Д 
Секој ден: 15:00, 18:00, 20:40 
Викенд: 12:20, 15:00, 18:00, 20:40 
 
Чувари на Галаксијата 2Д 
Секој ден:  16:15, 19:10, 21:45 
 
Кралот Артур 
Секој ден: 15:20, 17:50, 20:20, 22:45 
 
Брзи и Бесни 8  
Секој ден: 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 22:15 
 
Пиратите од Карибите: Одмазадата на 
Салазар 3Д 
Среда: 20:00 
 
Осмиот Патник: Ковенант 
Секој ден: 
15:10, 17:40, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30 
 
Фатален Исход  
Секој ден: 22:00 
 
Авантурата на Нели 
Секој ден:  16:00 
 
Јавачи на коњи 
Секој ден освен среда:  20:10 
Среда: 21:30 
 
Ах, љубов моја 
Петок - Вторник: 21:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Маша и Медо 
Викенд: 11:20, 13:00, 14:20 
 
Ото: истражувачот на длабочини 3Д 
Секој ден: 15:30, 16:45 
Викенд: 11:00, 13:20, 15:30, 16:45 
 
Штрумфови Скриеното Село 3Д 
Викенд: 12:00, 14:00 
 
Малиот Директор 3Д 
Секој ден: 15:40, 17:30, 19:30 
Викенд: 11:40, 13:40, 15:40, 17:30, 19:30 
 
Малиот Директор 2Д 
Секој ден: 16:30, 18:20 
Викенд: 12:40, 14:40, 16:30, 18:20 
 
 
 
 
 
*Cineplexx го задржува правото за промена на 
редовниот репертоар.  

http://www.cineplexx.mk/movie/deep/

