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СЕКС СНИМКАТА НА КАМЕРОН ДИЈАЗ И ЏЕЈСОН СЕГЕЛ НИ ПРИСТИГА ВО CINEPLEXX
Двојка по очајничка потрага по домашното видео!
Што би направиле кога ќе дознаете дека вашата приватна секс снимка набрзо ќе биде
објавена?

Џеј и Ана ќе направат се за да го спречат ширењето на нивната снимка. Тие одат до крајност
кога ќе сфатат дека нивната секс снимка ќе се најде на секој таблет кој го подариле на своите
роднини и пријатели, па дури и на шефот.
Комедијата на годината за која сите зборуваат, наскоро ни пристига во киното Cineplexx!
Станува збор за филмот „Снимка на секс“ во кој главните улоги ги толкуваат Камерон Дијаз и Џејсон
Сегел, чија приватна видео снимка ќе се прошири на интернет како вирус, а тие двајца ќе се обидат
да направат се за да ја сопрат.
Кога Џеј (Jason Segel) и Ени (Cameron Diaz) првпат биле заедно, нивната романтична врска
била интензивна – но, десет години подоцна кога имаат две деца, на пламенот на нивната љубов му
е потребна искра. За да ги размрдаат работите, тие одлучуваат – (а, и зошто да не? ) - да си направат
свое, приватно, видео испробувајќи ја секоја позиција од „Радоста на сексот“, во една тричасовна
маратонска сесија. Ова им изгледа како добра идеја - се додека не откријат дека нивното приватно
видео не е повеќе толку приватно. Сега, кога нивната репутација е загрозена, тие знаат дека само
еден клик ги дели од тоа да бидат прикажани на светот ... но нивната трка за враќање на видеото ги
доведува до ноќ која тие никогаш нема да ја заборават, дознаваат дека нивното видео ќе се прикаже
дури и повеќе отколку што очекувале.
Филмот го режираше Џејк Каршан познат по публиката по двете супер успешни комедии
“Walk Hard: The Dewey Cox Story” и “Bad teacher”, во кои Камерон Дијаз повторно ја толкуваше
главната улога. Покрај Дијаз и Сегел во споредните улоги се појавуваат и Роб Лоу, Роб Кордрај, Ели
Кемпер, Џек Блек и други.
По повод премиерата на филмот, на 07 август, со почеток во 19:00 часот ќе биде организиран
тематски настан LADIES NIGHT во киното Cineplexx. Сите посетители таа вечер ќе уживаат во одлична
филмска забава и атрактивни подароци!

Повеќе информации за LADIES NIGHT можете да најдете на следниов линк: http://bit.ly/1k6Lhk5
Линк до трејлерот: http://bit.ly/1lJ7MMl
Линк до фотографиите од филмот: http://bit.ly/1pLl8Uu

