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SERIÁLY
PODZIMU 2011

Dr. House VII

Kriminálka Miami VIII

Na 154 epizod, 154 diagnóz, přes
tisíc urážek a nespočet krásných
okamžiků. To už dokázal úspěšný
dramatický americký televizní seriál z lékařského prostředí, který
nyní přichází na obrazovky TV Nova
s další premiérovou řadou. Jeho
děj se odehrává ve fiktivní fakultní nemocnici Princeton-Plainsboro
v New Jersey. Nabídne další neobvyklé případy i nečekaný vývoj mezilidských vztahů.
Seriál získal mnoho prestižních ocenění včetně ceny Emmy a Zlatého
globu pro hlavního protagonistu.

Premiéra osmé řady úspěšného amerického krimiseriálu Kriminálka Miami přináší dalších 24 komplikovaných příběhů.
Jejich rozuzlení bude opět v rukách šéfa
forenzní laboratoře v Miami-Dade Horatia Cainea a jeho mimořádně odborně
zdatného týmu. Jednotka forenzních
vědců dokáže vyřešit i takové případy,
které by jiné laboratoře kvůli jejich náročnosti nejspíš vzdaly. Důkazy, nalezené díky přístrojům nejlépe vybavených
laboratoří na světě, promlouvají jasnou
řečí a prozradí dostatek informací o pachatelích. Pomstí tak všechny, kteří již
promluvit nemohou.

USA 2004-2011, drama
Hrají: H. Laurie, R. S. Leonard, L. Edelstein,
O. Epps, J. Spencer, P. Jacobson a další

USA, 2011, krimi drama
Hrají: D. Caruso, E. Procter, A.Rodriguez, J. Togo, R. Linn,
E. La Rue, E. Cibrian, E. Ellingson a další
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Hannah Montana
Příběh dívky, žijící dvojím životem. Přes den je dospívající Miley Stewartovou, která ničím nevybočuje z průměru, v noci
se stává světoznámou popovou hvězdou, vystupující pod
pseudonymem Hannah Montana. Pravou identitu důsledně
skrývá před veřejností a zná ji jen pár nejbližších přátel.
Seriál z produkce Disney, původně natočený pro dětskou
televizi Disney Channel, znají diváci v téměř 60 zemích a získal řadu mezinárodních cen včetně čtyř nominací na cenu
Emmy.

Tudorovci II, III
Rozvedená – popravená – zemřela – rozvedená – popravená – přežila.
Takový je osud šesti žen Jindřicha VIII., neblaze proslulého anglického krále, který vládl své zemi čtyřicet let a je považován za nejhanebnějšího z jejích panovníků. V seriálu je však prezentován zcela jinak
než v historických pramenech. Nabízí atraktivní pohled na jednu historickou etapu, a navíc se pyšní zajímavým hereckým obsazením.
Seriál byl natočen v produkci televize HBO. Získal řadu televizních
cen, například cenu Emmy za nejlepší kostýmy a nejlepší hudební
motiv.
Irsko-Kanada-USA 2007-2010, romantické drama
Tvůrce: M. Hirst. Hrají: J. R. Meyers, H.
G. Carleton, M. D. Kennedy a další
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USA 2006-2011, rodinný, hudební, komediální
Hrají: M. Cyrus, E. Osment, J. Earles, B. R. Cyrus, M. Musso, M. Arias a další

HANNAH MONTANA

Smallville VIII, IX
Další životní osudy mladého Clarka Kenta, které prožívá
ještě předtím, než se stane Supermanem, znovu zavedou diváky do tajemného Smallville. Nová interpretace
„supermanovské“ mytologie a její klasické postavy se
mísí v akčním seriálu s realitou a dobrodružným příběhem v jeden strhující celek. Díky realistickým postavám
a zvláštním efektům na nejvyšší úrovni přetváří projekt
od základu tradici Supermana a nabízí jedinečnou podívanou.
Seriál si již na své konto připsal kromě tří cen Emmy
dalších 27 cen a 126 nominací.
USA 2001-2011, sci-fi drama
Hrají: T. Welling, A, Mack,
S. Witwer, J. Hartley a další
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