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„ОД КОJ ФИЛМ 

БЕШЕ?“

Идеја, текст и реализација:  Берт Стајн
 погоди и забавувај се!

150 сцени од познати филмови (1984-2004)
150

Едицијата „Фактопедија“ е замислена како неформална 
едукација, збирка на интересни факти од светот на науката, 
технологијата, уметноста, екологијата... оние нешта кои на 
уредниците на едицијата им се чинат значајни за правилен 
раст и развој на младите индивидуи во едно недоволно 
развиено и ранливо општество.

При создавањето на книгичкава, Берт Стајн си постави 
интересна задача: #1 Секој филм (серија, игра...) да биде 
опишан со еднен цитат, сцена или идеја; #2 Сè треба да 
биде по сеќавање, не смее да се користи интернетот. 
Авторот ги предизвикува читателите да ги препознаат 
филмовите без да ги видат одговорите.
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„ОД КОJ ФИЛМ 

БЕШЕ?“

Книгичкава може да послужи како дополнување на 

делото „1 час и 30 минути: интимна историја на 

филмот“ од Берт Стајн, но може да се чита и посебно.
Идеја, текст и реализација:   

Берт Стајн

 погоди и забавувај се!
150 сцени од познати филмови (1984-2004)

150



Едицијата „Фактопедија“ е замислена како неформална 
едукација, збирка на интересни факти од светот на 

науката, технологијата, уметноста, екологијата... оние 
нешта кои на уредниците на едицијата им се чинат 

значајни за правилен раст и развој на младите индивидуи 
во едно недоволно развиено и ранливо општество.

Покрај Бранко Прља, Владимир Карер, Нина Прља, Исак 
Сима, сега и Берт Стајн се приклучува на листата автори 

во оваа едиција. Досега се објавени осум книгички за 
Исак Њутн, Алберт Ајнштајн, Стивен Хокинг, Никола Тесла, 
кинеските историски изуми, зачувувањето на околината, 
за познатите мустаќлии кои го смениле светот и за Јуриј 

Гагарин, пионерот космонаут.

Фактопедиjа



Берт Стајн е автор кој се занимава со испитување на 
влијанието на популарната култура врз општеството во 
кое што живее. Во својата книга „1 час и 30 минути“, во 

сценаристички стил, ја следи приказната на главниот лик 
низ премрежјата на растењето во поранешна Југославија 
и Македонија од 1984-2004. Посебен акцент е ставен на 

филмот, но се споменуваат и серии, емисии или игри.

При создавањето на книгичкава, Берт Стајн си постави 
интересна задача: #1 Секој филм да биде опишан со 

еднен цитат, сцена или идеја; #2 Сè треба да биде по 
сеќавање, не смее да се користи интернетот. Авторот 

ги предизвикува читателите да ги препознаат филмовите 
без да ги видат одговорите. СЕЦ!

Вовед



#1 „Скрши му ја ногата!“

#2 Изгорено лице. Ножеви на рацете.

#3 „Уште колку, Велештрумф?“

#4 Таклбери си го сака пиштолот.

#5 „Кому ќе се јавиш?“



#6 „Не им давај да јадат после 12!“

#7 Танцувањето е забрането!

#8 Тина Тарнер го спасува светот.

#9 Делореан.

#10 Шварци носи трупец на рамо.

00:00



#11 Деца бараат пирати.

#12 Како да си направиш девојка?

#13 Маверик. Ајсмен.

#14 Не му се одеше на училиште...

#15 Вонземјанинот е во тебе.



#16 „Ти си болеста, јас сум лекот.“

#17 Мајкл е генијалец. Мелори е убава.

#18 „Јас не бегам од реалноста.  
Јас сум реалноста!“

#19 Телепортер. Мува.

#20 Крената рака на патот. Не застанувај.



#21 „Тоа го викаш нож? Ова е нож!“

#22 Нискобуџетен Трон

#23 „... прашува, Горење наградува!“

#24 Деца во поправен дом.

#25 Цртан лик на линија



#26 Летен одмор. Инструктор по танц.

#27 Невидлив вонземјанин во џунгла.

#28 Камионџија се бори на рака. 

#29 Полицаец во бело сако.

#30 „Ми треба херој!“



#31 „Ја имам моќта!“

#32 C„Не сум морнар,  
   јас сум капетан.“

#33 Татко-робот.

#34 „Престар сум за ова ср**е.“

#35 Си било едно дете, а цар.



#36 „Кај си, газле.“

#37 Телескоп или фустан?

#38 Им го свари зајчето.

#39 Овошје на гол стомак.

#40 „Родни, ќе бидеме милионери!“



#41 Треш и скирол.

#42 Едниот е супермен,  
 другиот остатокот.

#43„Животот не е како на филм.“

#44 Посака да биде голем.

#45 „Време е да го убиеме зајакот!“



#46 Колку чепкалки има на масата?

#47 Кристијан Слејтер вози скејт.

#48 „69 брат!“

#49 „Не се колачиња, бубачки се!“

#50 На брат му ја скршија кичмата.



#51 „Сао Рома...“

#52 Кукла+нож

#53 „Рицино!“

#54 „А, в, б, г, д, ѓ, е, ж...“

#55 Болдрик. Перси. Кралицата.
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#56 „Мамо! Тато! Дома сте?“

#57 „Аста ла виста, бејби.“

#58 „Ќе вечерам пријател.“

#59 Леш. Нешто. Среда.

#60 Топер. Сланина со јајца.



w
easel#61 Брендон и Бренда.

#62 „Виииизл!“

#63 „Чарли не е кодош. Ху-хаа!“

#64 „Мамба со пајакот на главата“

#65 „Екселент!“



#66 Конзерва. Конзерва... Цевка!

#67 „Не верувам во бакшиш.“

#68 Фил и Фил... (и Фил и Фил...)

#69 „Халт! Ав-ав!“

#70 „Северна Ирска ќе ти даде лош трип!“



#71 „Признај, пи*да ти материна, 
признај!“

#72 „Јас сум Корнхолио!“

#73 „Брате Азиз.“

#74 „И то.“

#75 Тивкиот Боб: „...“



#76 „Зед е мртов.“

#77 „Трчај Форест, трчај!“

#78 „Значи, има шанса!“

#79 „Финкл е Реј? Реј е Финкл!“

#80 Братучед пука. Џамче бричи.



#81 „Гангста парадајз!“

#82 Воз. Муабет до изгрејсонце.

#83 „Калашников! Калашников!“

#84 „Социјализмот ни го уништија..“

#85 Пукај радиоактивни чудовишта!



#86 Чад од цигари. Фотографија.

#87 Мртов човек, чекори.

#88 Четири соби и Тим Рот.

#89 „Оче, грешев.“ Муабет во такси.

#90 Елвис. „Баш си кул.“



#91 Бред Пит е луд. Брус Вилис не е.

#92 Тинејџери. Дрога. Секс. Трагедија.

#93 „Родени лоши!“

#94 Константин. Елена. Кајче.

#95 Испит по кинески. „Е!?“



#96 „Те сакам, Ранду!“

#97 Гас - цигла. Кочница - џогер.

#98 „Ајде да тепаме вампири!“

#99 Лола трча. Три пати.

#100 Реклама за Пежо.



#101 Прослава. Тајна. Догме95.

#102 „Јас сум Пит-Бул, териер!“

#103 Дроги. Л.А. Адвокат.Лилјаци.

#104 „Пушки за шоу, ножеви за про.“

#105 3,14159...



#106 „Јас сум гуштер-крал!“

#107 Скотје, Маусдонија.

#108 „Дедо Мраз ќе оди гол, ама лете.“

#109 Хебла. чекан, 9 кг.

#110 Куглање. Тепих. „Вајт рашн.“



#111 Црвено или сино апче?

#112 Филм како цвет.

#113 „Сонот не е само сон.“

#114 Кеса танцува на ветрот. Убавина.

#115 Куче. Катана. Дух.



#116 „Сакам да ме удриш.“

#117 Аланис Морисет е господ.

#118 Ќе го убијам принтерот!

#119 Една камера. Ноќ. Шума.

#120„Го oтепаа Батерс!“
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#121 Бес. Бранови. Кршење.

#122 Приколка. Мики. Грабеж. Дијамант.

#123 Мајка и син. Зависници.

#124 Џони Деп сака чоколадо.

#125 „Не се сеќавам дека те заборавив.“



#126 Азиски Матрикс. Тигар. Змеј.

#127 Помогни на тројца луѓе.

#128 „Кој ја почна војната?“

#129 Џуџињата од градината патуваат.

#130 „Бевме на пауза!“



#131 Забава нон-стоп.

#132 Куглање. Оружје.

#133 Агенција за преткриминал.

#134 Батката од „Гладијатор“ е генијалец

#135 „Респек.“



#136 Човек. Беше таму.

#137 Каубоец во пусто турско.

#138 7x4 дена.

#139 Што оди со кафе?

#140 Како кошмар.

vs.



#141 Џуро во Словенија.

#142 Колку тежи душата?

#143 На нишан во говорница.

#144 Изгубени во Јапонија.

#145 „Ножно прсте, мрдни се.“



#146 „Отпуштен си!“

#147 „Се викам Париз.“

#148 Со камчиња по тенкови.

#149 „Гаќите се светиња“.

#150 „Партизан“. Пруга. Војна. Љубов.
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