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1. "VANTAGE POINT" - 
"СТРАТЕШКА ТОЧКА"

Во Шпанија се одржува 
мултинационален митинг за 
прекинување на глобалниот тероризам. 
На митингот учествува и претседателот 
на Соединетите Американски Држави, 
кој е застрелан. Овој акт на тероризам го 

прегледуваат осум лица, 
кои во моментот кога го 
снимале настанот се 
наоѓале на 
таканаречената 
стратешка позиција. 

Жанр: драма, трилер
Времетраење: 1ч. 

30 мин.
Улоги: Денис Квејд, 

Метју Фокс, Вилијам 
Харт и др.

Продукција: "Original 
fi lm"

2. "JUMPER" - "СКОКАЧ"

Генетската аномалија му дозволува на 
еден млад човек да може да се 
телепортира насекаде. Тој дознава дека 
неговата дарба постои со векови и се 
втурнува во војна која беснее илјадници 
години меѓу "скокачите" и оние кои се 
заколнале дека ќе 
ги уништат.

Жанр: 
авантура, драма, 
трилер, СФ

Времетраење: 
1ч. 28 мин.

Улоги: Хајден 
Кристенсен, Џејми 
Бел, Самјуел Л. 
Џексон и др.

Продукција: 
"Twentieth Centu-
ry-Fox Film Corpo-
ration"

4. "WITTLES PROTECTION" - 
"НЕРАЗУМНА ЗАШТИТА"

Лари the Cable Guy се враќа со уште 
една комедија. Тој е шериф во малиот 
град, кој несвесно се вовлекува во 
тежок и важен ФБИ случај. За време на 
рутинската контрола на градот, Лари ја 
спасува преубавата Медлин, која со 
сила ја држат некои мистериозни мажи 
во црно. Меѓутоа, Лари дознава дека 
таа е клучен сведок во 
случајот, а мажите во 
црно кои ја држеле 
затворена, всушност се 
ФБИ агенти, кои 
требале да ја штитат.

Жанр: комедија
Времетраење: 1ч. 

37 мин.
Улоги: Лари the Ga-

ble Guy, Ричард Бул, 
Дејвид Мелер и др.

Продукција: "Parallel 
Entertainment"

3. "THE BANK JOB" - 
"ОГРАБУВАЧИ НА БАНКА"

Каква среќа и кариера можат да 
имаат еден штотуку излезен 
затвореник и еден друг кој 
"случајно" убил проститутка? Се 
разбира, да ограбат банка и да 
побегнат во Мексико. Што воопшто 
може да тргне наопаку? Прострелни 
рани, терористи, луди ограбувачи на 

банки, непредвидливи 
жени, бркање со 
автомобили...  

Жанр: акција
Времетраење: 1ч. 16 

мин.
Улоги: Џејсон Стетхем, 

Сафрон Буорс, Стивен 
Кембел и др.

Продукција: "Arclight 
Films"


