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3. "DEFINITELY, MAYBE" - "ДЕФИНИТИВНО, 
МОЖЕБИ"

Рајан Рејнолдс ја глуми улогата на 
Вил, татко кој живее во Менхетн со 
својата 10-годишна ќерка. Маја почнува 
да го прашува за неговиот живот пред 
бракот и сака да знае буквално сè за 
своите родители, како се запознале и 
како се вљубиле. Неговата приказна 
почнува во 1992 г. кога бил политичар и 
работел на кампањата на Клинтон. Се 
потсетува на своите врски со три 
различни жени. Тој на ќерката и 

раскажува "цензурирана" 
верзија на својата 
приказна, менувајќи ги 
имињата за Маја да мора 
сама да дознае за која 
жена татко и се оженил. 

Жанр: комедија, 
романса

Времетраење: 1ч. 52 
мин.

Улоги: Рајан Рејнолдс, 
Абигали Бреслин, Ен Гуен 
и др.

Продукција: "Universal 
Pictures"

1. "THE SPIDERWICK 
CHRONICLES" -  "ХРОНИКИТЕ 

ОД СПАЈДЕРВИК"

Необични нешта почнуваат да се 
случуваат кога близнаците Џеред и 
Сајмон Грејс, сестра им Мелори и 
нивната мајка ќе го напуштат Њујорк и ќе 
се преселат во старата куќа, која им ја 

оставил нивниот 
далечен роднина Артур 
Спајдервик.    

Жанр: СФ, авантура, 
драма

Времетраење: 1ч. 
37 мин.

Улоги: Фреди Хајмур, 
Сара Болгер, Ник Нолти 
и др.

Продукција: 
"Kennedy/Marshall Com-
pany"

2. "STEP UP 2 THE STREETS" - "ТАНЦУВАЈ НА 
УЛИЦА"

Енди (Бријана Евиган) е бунтовна 
девојка, која обожава да танцува на 
улиците во своето родно место. Но, кога 
ќе дојде во елитното уметничко 
училиште "Мерион" ќе се соочи со 
проблеми при обидот да се вклопи во 
новата средина. Истовремено, таа не 
сака да се откаже од својата најголема 
страст - танцувањето на улица. Прва 
можност да успее во 
тоа и се укажува кога 
ќе го убеди Чејс, нај доб-
риот танчар во учи лиш-
тето, тајно да форми-
раат танцувачка група 
од најдобрите танчери 
- соученици, со која ќе 
настапат на најго ле-
миот андерграунд 
натпревар во тан цу-
вање наречен "Стритс". 
Додека се подгот ву ва-
ат за натпреварот меѓу 
Енди и Чејс се раѓа 
љубов. 

Жанр: драма, трилер
Времетраење: 1ч. 30 мин.
Улоги: Брајана Евиган, Роберт Хофман, Адам Севани и др.
Продукција: "Off spring Entertainment"

4. "BE KIND REWIND" - 
"ДОБРО ПРЕМОТАЈ"

Џек Блек го глуми симпатичниот 
губитник, кој е заглавен во живот и кој е 
премногу мал за своите големи соништа. 
Кога случајно ќе ги избрише сите 
видеокасети во видеотеката на 
најдобриот пријател, тој 
смислува план како да 
ги задоволи неколкуте 
постојани муштерии, 
понудувајќи им 
повторно да го сними 
секој филм, кои тие 
сакаат да го изнајмат. 

Жанр: комедија
Времетраење: 1ч. 

41 мин.
Улоги: Џек Блек, Мос 

Деф, Дени Гловер и др.
Продукција: "Parti-

zan"


