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ЛЕГЕНДАТА СЕ ВРАЌА ВО ЏУНГЛАТА
Филмот „Легендата за Тарзан“ ни дава веродостојна причина да се вратиме на приказната
за човекот одгледан од мајмуните. Александар Скарсгард (Тарзан) и Семјуел Л.Џексон не носат на
мисија за откривање на вистината и спасување на оние коишто ги сакаат.

Поминале години од кога мажот познат како Тарзан ја напуштил џунглата во Африка за
раскошен живот како Џон Клејтон III, Кралот Грејсток, со неговата сакана сопруга покрај него, Џејн
(Маргот Роби). Сега, тој е повикан назад во Конго да служи како трговски пратеник во Собранието, не
знаејќи дека тој е пион во смртоносна конвергенција на алчност и одмазда, испланиран од страна на
белгиецот, Капетан Леон Ром. Но, оние што стојат зад убиствена заговор немаат идеја што ќе
ослободат.
Александар Скарсгард вели дека бил нервозен пред да започне со вежбање, грижејќи се дали
ќе го постигне физичкиот изглед на Тарзан: „Не сум вежбал до сега толку екстремно и многу сум
нервозен; Ова беше голем предизвик. Не знаев како моето теле ќе реагира на вакво интензивно
вежбање и диета. Имав многу добар тренер и нутриционист. Главна причина за прифаќање на оваа
улога беше за да го импресионирам татко ми бидејќи тој е голем фан на Тарзан.
Како дел од промоцијата на филмот, на доделувањето на МТВ Филмските награди,
Александар Скарсгард при доделување на награда се појавил без панталони носејќи само кошула,
јакна и бел долен веш, покажувајќи ги мускулестите нозе кои ги развил за улогата на Тарзан.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 07.07 ДО 13.07.2016
Легендата за Тарзан 3D (The Legend of Tarzan
3D)
работни денови: 15:30 17:40 20:00 21:20 22:20
викенд: 11:00 12:00 13:20 14:30 15:30 17:40
20:00 21:20 22:20
Тајна служба (Central Intelligence)
секој ден: 15:15 17:20 19:40 22:00 23:00
Ден на независноста: Нова закана 3D
(Independence day: Resurgence 3D)
секој ден: 18:00 20:20 22:40
Пред да те запознаам (Me before you)
секој ден: 18:40 21:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
ГДЏ – Големиот дружељубив џин (The BFG
Movie)
работни денови: 16:00 18:20
викенд: 11:20 13:40 16:00 18:20
Барајќи ја Дори 3D (Finding Dory 3D)
работни денови: 15:00 17:00 19:00
викенд: 13:00 15:00 17:00 19:00
Барајќи ја Дори (Finding Dory)
секој ден: 16:20
викенд: 12:20 14:20 16:20

Мајстори на илузијата 2 (Now you see me 2)
секој ден: 16:40 19:15 21:40
Воркрафт: Почеток 3D (Warcraft: The Beginning
3D)
работни денови: 20:40
викенд: 12:40 20:40
Нинџа желки: Излегување од сенка 3D
(Teenage Mutant Ninja Turtles 2 3D)
викенд: 11:40 14:00

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

