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1. "THE EYE" - "ОКО"  

Сидни Велс е 
успешна виолинистка 
која ослепува по 
трагедијата која й се 
случила во детството. 
По направената 
хируршка интервенција 
на очите среќата й се 
враќа, но тоа е 
краткотрајно. Почнуваат 
да ја прогонуваат чудни 
сенки и застрашувачки 
слики, кои ја доведуваат 
во дилема и постојано 
се прашува дали е тоа 
резултат на 

постоперативните реакции или е производ на нејзините 
имагинации.

Жанр: хорор, трилер
Времетраење: 1ч. 37 мин.
Улоги: Џесика Алба, Александро Нивола, Паркер Посеј и др.
Продукција: "Lionsgate" 

2. "27 DRESSES" - "27 ФУСТАНИ"

Џејн е 
идеалистична, 
романтична и 
несебична - 
вечна деверушка, 
чиј среќен крај се 
гледа. Но, кога 
нејзината 
помлада сестра 
Тес го освојува 
срцето на шефот 
на Џејн - со кој е 
во тајна врска, 
таа повторно го 
истражува својот 
статус на вечна 
деверушка.

Жанр: романтична комедија
Времетраење: 1ч. 47 мин.
Улоги: Кетрин Хејгл, Џејмс Марсден, Едвард Брнс и др.
Продукција: "20th Century Fox" 

3. "MEET THE SPARTANS" - 
"СРЕДБА СО СПАРТАНЦИТЕ"

Бестрашниот Леонидас, невооружан, 
само во спартанска облека, ја води групата 
од 13 Спартанци во одбрана на татковината 
од персиската инвазија (чии карактеристики 
ги вклучуваат Ghost Rider, Rocky Balboa, 

Transformers и грбавата 
Парис Хилтон) - никој не 
е безбеден кога 
Спартанците ја најмуваат 
најголемата поп икона.

Жанр: комедија
Времетраење: 1ч. 47 

мин.
Улоги:  Дидрих Бедер, 

Кевин Сорбо, Џим Пидок 
и др.

Продукција: "20th 
Century Fox" 

4. "RAMBO IV" - "РАМБО 4"

Џон Рамбо живее повлечен, осамен и 
мирен живот на планините и во џунглите во  
Северн Тајланд. Група мисионери за 
човекови права го наоѓаат и го молат да ги 
води во Бурма за да однесат медицински 
материјали. Армијата на 
Бурма ги заробува, и 
Рамбо одлучува заедно со 
група платеници да влезе 
во воената зона и да ги 
спаси.

Жанр: авантура/акција, 
трилер

Времетраење: 1ч. 33 
мин.

Улоги: Силвестер 
Сталоне, Џули Бенз, Пол 
Шулц и др.

Продукција: "Lions-
gate" 


