18

Božanske skrivnosti
21.30 Divine Secrets of the

20.00
Pop tv
PPPPP

Spider-Man 2
ZDA, 2006. Režija: Sam Raimi. Igrajo: Tobey Maguire, Kristen Dunst,
James Franco, Alfred Molina. Akcijski film. 127 minut.

Ko jo ni bilo
21.45 While She Was Out.

POP TV Ya-Ya Sisterhood. ZDA,
ppppp 2002. Režija: Callie
Khouri. Igrajo: Sandra
Bulock, Ellen Burstyn, James Garner, Ashley Judd. Drama. 116 min.
Dramska pisateljica Siddalee
Walker v intervjuju za revijo
pove, da je imela nesrečno otroštvo. Ko to prebere njena čudaška mama Vivi, se mati in hči
zapleteta v spor. Vivijine mladostne prijateljice sklenejo, da
se morata dekleti spet zbližati.
To pa bodo dosegle samo tako,
da bodo Siddalee ugrabile in jo
iz New Yorka pripeljale domov.

Planet tV ZDA, 2008. Režija: Suppppp san Montford. Igrajo:
Mia Basinger, Lukas
Haas, Craig Sheffer, Jamie Starr.
Kriminalka. 88 min.
Della je gospodinja iz predmestja, ki je med nakupom v trgovini priča hladnokrvnemu
umoru. Sicer skuša pobegniti,
vendar se nori psihopat s svojimi tremi pomočniki odpravi za
njo. Della se skrije v nedokončanem stanovanjskem naselju
ob gozdu. Je brez vidnega izhoda, oborožena samo z orodjem,
ki ga je ravno kupila.

Sestrstvo
potujočih hlač

Vid in Pero šov

Te dni v kino prihaja drugi del vnovične predelave Spider-Mana,
čeprav je prejšnji Spider-Man 2 nastal šele pred desetimi leti.
V drugem delu Peter Parker (Maguire) tako močno dvomi o svojih sposobnostih, da jih skoraj
izgubi. Odtujen od prijateljev
skoraj podleže govoricam, da • Tobey Magire bo v nasleSpider-man ogroža ljudi, zato dnjem filmu šahist Bobby Fiodvrže kostum, a ga seveda ta- scher, zgodba filma pa bo slavni
koj po tem nujno potrebuje. Po- dvoboj z ruskim šahistom
noreli znanstvenik Dr. Octopus Anatolijem Karpovom leta 1972.
(Molina) namreč ugrabi njego- • V Zoo Ljubljana imajo 12 vrst
ptičjih pajkov iz obeh Amerik. Za Stranka
vo dekle (Dunst) ...
French Gigolo/Cliente. Francija, 2008. Režija:
Dovolj večplastna zgodba, su- ljudi so malo manj strupeni kot
09.00 AJosiane
Balasko. Igrajo: Nathalie Baye, Eric
perjunak, ki dvomi o sebi, odlič- ose, a Irena Furlan iz zooja pravi,
TV SLO 2 Caravaca, Isabelle Carre, Josiane Balasko.
na akcija in dober negativec iz da v 16 letih, kar delajo z njimi,
ppppp Grozljivka. 104 min.
filma naredijo kakovosten pop- še ni doživela, da bi pajek ugriJudith je ženska v zgodnjih petdesetih. Živi sama in si
znil oskrbnika ali obiskovalca.
korn. (vk)
naroča spolne storitve mladeničev, ki jih izbira med
Film vas bo navdušil, če so vam bili všeč:
ponudbo internetnih strani. Tako spozna žigola paIron Man (2007), X možje (X-Men, 2000), Batman (1989)
tricka, čigar žena misli, da denar služi na gradbišču.

zanimivosti:

♥

Krasni lisjak

Sosedina otroka

Fantastic Mr. Fox. ZDA, 2009.
Kanal A R: Wes Anderson. G: George
ppppp Clooney, Marilyn Streep.
Anim. film. 87 min.
Animirani film spremlja gospoda Lisjaka in njegovo gospo Lisjakovo, ki že
12 let s sinom Ashom živita povsem
umirjeno življenje daleč stran od ljudi.
Toda en sam obisk njunega nečaka Kristoffersona je dovolj, da se v Lisjaku
spet prebudi krvoločnost ...

My Neighbor's Keeper. Kan/
Planet TV ZDA, 2007. R: Walter Klenppppp hard. I: Laura Harring, Ken
Tremblett. TV-krim. 91 min.
Kate je srečno poročena gospodinja, ki
doma skrbi za moža Tima, v bolnišnici
pa za zapuščene in bolne otroke. Ko na
noč čarovnic nekdo umori njeno prijateljico Ann, Kate postane nadomestna
mati njenih otrok. A kmalu postane
glavna osumljenka za umor.

12.40

14.30

16.05

The Sisterhood of the Traveling Pants 2. ZDA, 2008.
ppppp
R: Sanaa Hamri. I: America
Ferrera, Amber Tamblyn. Kom/drama.
117 min.
Štiri prijateljice (in par kavbojk, ki jim
prinaša srečo in nove življenjske izkušnje) tudi tokrat čakajo nove izkušnje
in ljubezenske drame.
POP TV

20.00 Slo., 2014. V: Denis Valič in
Planet TV Peter Poles. Razved. odd.
Vidu in Peru se bodo v oddaji tokrat
pridružili fantje iz skupine In&Out, od
katerih bodo gledalci izvedeli marsikaj,
tudi to, zakaj so po novem trio, saj je
skupino zapustil Lovro. Voditelja bosta
tudi v tokratni oddaji nekega nič slutečega srečneža iz občinstva presenetila
z izpolnitvijo njegove velike želje.

Napad na elektrarno Raketa

Biološka vojna

Slo., 2014. RazPlanet TV ved. odd.
Izbor Zlate točajke rakete
se je prevesil v četrfinalni krog. V prvem
sta na vrsti Petra
Plesec iz Velenja
in Nataša
Jurčec iz
Borovnice.

21.25

Pogled na ...

American Meltdown. ZDA/
KINO Nem., 2004. R: Jeremiah S.
ppppp Chechik. I: Arnold Voslo,
Bruce Greenwood. TV-triler.
Jedrska elektrarna San Juan v Kaliforniji. Ponoči skupina islamskih komandosov zasede kontrolno sobo elektrarne.
Ameriški predsednik sproži rdeči alarm.
Okoli elektrarne se vzpostavi štab, v
katerem se krešejo mnenja predstavnikov varnostnih agencij.

The Enemy. Koprod., 2001.
KINO R: Tom Kinninmont. I: Luke
ppppp Perry, Olivia d’Abo. Triler.
94 min.
Mike Ashton je znanstvenik iz področja genetike. Tudi njegov oče George
je znanstvenik in je razvil nevarno biokemično orožje. Georgea ugrabijo teroristi ki bi se radi polastili njegovega
smrtno nevarnega izuma, Mike pa se
odpravi za njim.

... Plečnikovo Narodno in
TV SLO 1 univerzitetno knjižnico. Slo.
Dok. odd.
Po razpadu beneške monarhije je bila
ustanovljena slovenska univerza in z
njo se je odprlo tudi vprašanje knjižnice. Nalogo je prevzel arhitekt Jože
Plečnik. Stavbo je odel v enotno ogrinjalo iz živo rdeče vrhniške opeke in
kamna. Uporabil je kose temeljev nekdanje Auerspergove palače.

Desant na Drvar 2

Irene Huss

Mož z lune

Jug., 1963. R: Fadil Hadžić. I:
Kanal A Ljubiša Samardžić, Pavle Vuppppp isić. Vojni film. 105 min.
Film je posnet po resničnih dogodkih
iz leta 1939, ko je med drugo svetovno
vojno nemška vojska z velikimi uspehi
osvajala ozemlje tedanje Jugoslavije.
Film prikazuje odločilno akcijo nacistov, napad na glavni štab jugoslovanskega partizanskega gibanja s Titom
na čelu.

Šved., 2011. 4/6. I: Ahnhem
TV SLO 1 Stefan. R: Lars Brandeby,
Eric Ericson. Nad.
V zabojniku najdejo truplo umorjenega mladeniča. Na truplu ni oblačil in
telo je krvavo in pretepeno. Obdukcija
pokaže, da je imela žrtev v telesu mamilo GHB in da je bila prebičana, poleg
tega je imela ureznine in ožganine. Vse
kaže, da je bil fant ugrabljen in žrtev
spolnega napada in mučenja.

Man From The Moon. ZDA,
1999. R: Milosh Forman. I:
ppppp Jim Carey, Courtney Love
Cobain. Biogr. film. 118 min.
Film je resnična zgodba o ekscentričnem komiku Andyu Kaufmanu vse od
njegovega otroštva na Long Islandu,
ko je bil obseden s televizijo, do smrti
leta 1992. Bil je mojster nastopanja.
Izmišljal si je različne like, na primer
lasvegaškega pevca Tonyja Cliftona.

20.00

Hokej na ledu

8.30 SP. Divizija I. Slovenija :

Šport TV1 Avstrija. Prenos. Slovenijo
čaka še zadnja tekma. V elito peljeta
prvi dve mesti na prvenstvu.

Nogomet
20.00 Prva liga Telekom SloveniTV SLO 2 je. Luka Koper : Maribor.

Prenos.
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