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1. "UNTRACEABLE" - "БЕЗ ТРАГИ"

Во рамките на ФБИ има одделение кое 
работи на истражувањето и на прого-
нувањето на криминалци преку Интернет. 

Добредојдовте на 
фронтот на сајбер 
криминалот, каде 
специјалниот агент 
Џенифер Марш досега 
видел сè. 
Професионален 
Интернет предатор ги 
прикажува своите 
убиства на својата веб-
страница и судбината на 
неговите жртви е 
ставена во рацете на 
целата јавност.

Жанр: крим-драма, 
трилер

Времетраење: 1ч. 40 мин.
Улоги: Дајана Лејн, Били Бурк, Колин Хенкс
Продукција: "Cohen/Pearl Productions"

2. "FOOL'S GOLD" 
- "ЕГЗОТИЧНО БОГАТСТВО"

Бен "Фин" Финеген е сурфер, а воедно 
станува и ловец на богатство, кој е опседнат 
со пронаоѓањето на легендарните ковчези со 
егзотично богатство, кои се нашле во 
длабочините на 
морето уште во 
XVIII век. Тие й 
припаѓале на 
кралицата Дори. 
Во потрагата по 
нив Фин потоп ува 
речиси сè, вк лу -
чувајќи го и бра-
кот со Тес Фи-
неген, како и не го-
вото бротче кое е 
во лоша сос тојба.  
Тес почну ва да го 
обновува својот 
живот, но тогаш повторно настануваат нови заплети.

Жанр: акција, комедија, авантура, романтика
Времетраење: 1ч. 53 мин.
Улоги: Метју Мекконехи, Кејт Худсон, Доналд 

Сатрленд
Продукција: "Warner Bros. Pictures"

3. "OVER HER DEAD BODY" - 
"ПРЕКУ НЕЈЗИНОТО 

МРТВО ТЕЛО"

На денот на венчавката Кејт (Ева Лон-
горија) настрадува. Хенри е очаен. Нерас по-
ложено го прифаќа советот од сестра му и 
почнува да посетува психијатар. Иако на по-
четокот се сомнева во способ нос тите на док-
тор Ешли, тој полека почнува да се вљубува 

во неа и таа во него. Но, 
тогаш духот на неговата 
свршеница ќе почне да ја 
прогонува Ешли. Таа е 
решена по секоја цена да 
стави крај на неговата 
врска со Еш ли, па дури 
потоа да за мине во рајот.

Жанр: комедија
Времетраење: 1ч. 35 

мин.
Улоги: Пол Рад, Ева 

Лонгорија Паркер, Лејк 
Бел и др.

Продукција: "Gold Cir-
cle Films"

4. "WELCOME HOME, ROSCOE 
JENKINS" - "ДОБРЕДОЈДЕ ДОМА, 
РОСКО ЏЕНКИНС"

Доктор Стивенс (Мартин Лоренс) е дома-
ќин на ток-шоу, тој изградил успешна карие-
ра, но паралелно на тоа го негира своето јуж-
но потекло. Враќајќи се во родното место за 
златната свадба на родителите, докторот се 
надева дека ќе ги импресионира граѓа ните 
на тоа мало гратче, кои 
во детството го ис ме ва-
ле. Како и да е, не говите 
родители вооп што не 
биле импре сио нирани 
и решиле сно бот Сти-
венс повторно да го вра-
тат во духот на живеење 
на ова мало гратче.

Жанр: комедија
Времетраење: 1ч. 

54 мин.
Улоги: Мартин 

Лоренс, Маргарет 
Ејвори, Џој Брајант и др.

Продукција: "Spyglass Entertainment"


