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3. "RIGHTEOUS KILL" - 
"ПРАВЕДНО УБИСТВО"

Двајца ветерани од 
њујоршката полиција работат на 
случајот да ја идентификуваат 
можната поврзаност на 
неодамнешно убиство и случај 
кој веруваат дека го решиле 
пред неколку години.

Жанр: крими драма
Времетраење: 1ч. 41 

мин.
Улоги: Роберт де 

Ниро, Ал Пачино и др.
Продукција: "Millenni-

um Films"

1. "TRAITOR" - 
ПРЕДАВНИК

Кога ФБИ-агентот Рој Клејтон ќе 
почне истрага за опасен меѓу на ро-
ден заговор, истрагата ќе го однесе 
до главниот осомничен, пора-
нешниот специјалец Самир Хорн. 
Хорн има многу врски во светот на 
терористичките организации, така 
што може да ја заврши секоја 
поставена задача. Картер, ветеран 
во ЦИА, и неговиот партнер Макс 

Арчер ќе бидат 
назначени за задачата 
за да му помогнат на 
Клејтон. Но, како што 
напредува истрагата се 
појавуваат многу 
контрадикторни докази.

Жанр: драма, трилер
Времетраење: 1ч. 54 

мин.
Улоги: Дон Шедл, Гај 

Пирс и др.
Продукција: "Crescen-

do Productions"

4. "BANGKOK DANGEROUS" - 
"ОПАСНИОТ БАНКОК"

Животот на еден анонимен платен убиец 
целосно ќе се промени откако ќе замине на 
Тајланд, каде треба да заврши серија 
убиства. Џо е суров убиец, кој е најмен од 
еден опасен мафијаш за да елиминира 
четворица негови непријатели. Но, кај Џо, 
кој целиот живот живеел осамено, нешто 
почнува да се менува, особено откако ќе 
почне врска со една ло-
кална продавачка. Тој 
почнува да се преи с пи-
тува себеси и за тоа кои 
му се приоритетите во 
животот и дали треба да 
промени нешто во него.

Жанр: трилер, ак ци ја 
Времетраење: 1ч. 39 мин.

Улоги: Николас Кејџ, 
Шакрит Јамнарм и др.

Продукција: "Bang-
kok Dangerous"

2. "THE MUMMY: TOMB 
OF THE DRAGON EMPER-
OR" - "МУМИЈА: ГРОБОТ 
НА ИМПЕРАТОРОТ ЗМЕЈ"

Во оваа авантура на Рик му се 
придружуваат неговиот син Алекс, 
сопругата Евалин и нејзиниот брат 
Џонатан. Проколнат од волшеб-
нич ка, императорот Хан ја по-
минува вечноста во сон, сè додека 
еден млад археолог не е измамен 
да го разбуди владетелот. Заради 

тоа, тој ќе биде при ну-
ден да побара по мош 
од единствените луѓе 
кои знаат да се справат 
во ситуацијата, од 
своите родители.

Жанр: акција, 
авантура

Времетраење: 1ч. 
52 мин.

Улоги: Брендон 
Фрејзер, Џет Ли и др.

Продукција: "Univer-
sal Pictures"


