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3. "ASTERIX AT THE OLYM-
PIC GAMES" - "АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИСКИ ИГРИ"

Младиот гал Алафоликс е лудо 
вљубен во грчката принцеза Ирина. 
Со помош на Астерикс, Обеликс и 
волшебната напивка, тој поаѓа за 
Грција да ги освои Олимписките 
игри и срцето на Ирина. Таму тој ќе 
се натпреварува со синот на Цезар, 
Брутус, кој смислува завера против 
сопствениот татко. Како што е 
познато, волшебните напивки се 

забранети на 
Олимпијадата. За среќа, 
Астерикс има план...

Жанр: комедија, 
авантура

Времетраење: 1ч. 
54 мин.
Улоги: Жерард 

Депардје, Кловис 
Корникал и др.

Продукција: "Pathé 
Renn Productions"

1. "10.000 B.C." - "10.000 
ГОДИНИ ПР.Н.Е."

Во праисториската епска 
приказна "10.000 B.C." потрагата на 
младиот ловец по грабнатата 
девојка станува потрага и по 
цивилизацијата, како и одбрана на 
неговото угнетено племе.

Жанр: авантура, 
драма

Времетраење: 1ч. 
49 мин.

Улоги: Стивен Стрејт, 
Камила Бел, Клиф 
Куртис и др.

Продукција: "Warner 
Bros. Pictures"

2. "COLLEGE ROAD TRIP" - "СТУДЕНТСКО 
ПАТУВАЊЕ"

Интересен филм во кој се 
зборува за младата Мелани 
која решава да патува низ 
земјата, со цел да пронајде 
соодветен колеџ за себе, и 
нејзиниот татко кој поаѓа со неа 
сакајќи да ја заштити...

Жанр: комедија
Времетраење: 1ч. 
23 мин.
Улоги: Мартин 

Лоренс, Рејвн Симон, 
Бренда Сонг и др.

Продукција: "Gunn 
Films"

4. " SEMI-PRO" -  "ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНО"

Флинт Личиген тропикс се најлошиот 
тим во лигата. Пред да се распадне АБА, 
Националната кошаркарска асоцијација 
(НБА) планира да ги избере најдобрите 
тимови од неа и да ги преземе на крајот 
од сезоната. Само четирите најдобри 
тима ќе имаат шанса да влезат во 
најголемата кошаркарска асоцијација. 
Доколку сакаат да преживеат, Џеки 
мора да преземе нешто. 
Така почнува навидум 
неможната мисија - да 
се победи.

Жанр: комедија, 
спорт

Времетраење: 1ч. 
30 мин.

Улоги: Вил Ферел, 
Вуди Харлсон, Андре 
Бенџамин и др.

Продукција: "Don-
ners' Company"


