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1.  "BEHIND ENEMY 
LINES: COLOMBIA" - 

"ПОЗАДИ 
НЕПРИЈАТЕЛСКАТА 

ЛИНИЈА: КОЛУМБИЈА" 

Елитната воена единица 
Фоки планира да влезе позади 
непријателската линија во 
Колумбија, со цел нејзините 
членови да ги исчистат своите 
имиња и да спасат заложници.

Жанр: акција

Времетраење: 1ч. 51 
мин.

Улоги: Џон 
Мангалино, Кен 
Андерсон и др.

Продукција: "20th 
Century Fox Home Enter-
tainment"

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

Жанр: комедија, 
романса

Времетраење: 1ч. 
52 мин.

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

Продукција: "Universal Pictures"

4. "LAKEVIEW TERRACE" - 
"УЛИЦАТА ЛЕЈКВЈУ"

Во Калифорнија, на улицата 
"Лејквју", еден млад пар се вселува 
во својот дом од соништата. Но, тие 
набрзо стануваат цел на нивниот 
сосед, кој не може да го поднесе 
фактот дека се мешана двојка, 
односно таа е црна девојка, а тој 
бело момче.

Жанр: драма, 
трилер 

Времетраење: 1ч. 
50 мин.

Улоги: Семјуел Л. 
Џексон, Патрик Вилсон 
и др.

Продукција: "Over-
brook Entertainment"

3. "THE ANDROMEDA 
STRAIN" -  "ВИДОТ 

АНДРОМЕДА"

Во филмот "Видот Андромеда" 
еден воен сателит на САД се 
урнува во мало гратче, при што се 
ослободува мистериозен вирус, 
кој е фатален за човештвото, освен 
за двајца преживеани...

Жанр: СФ

Времетраење: 3ч.

Улоги: Бенџамин 
Брет, Ерик Меккормак, 
Кристина Милер и др.

Продукција: "Scott Free 
Productions"


