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TUDOROVCI III
Romantický příběh o  lásce, vášni, touze, ale 
i  o  politických a  mezilidských intrikách se odehrává 
na  anglickém dvoře první poloviny 16. století, 
v počátcích vlády krále Jindřicha VIII., otce Alžběty I., 
známého svými šesti manželstvími. Představuje krále 
nejen jako mužného a pohledného mladíka, ale i jako 

samolibého, sobeckého, krutého a  nelítostného 
vladaře, velkého milovníka žen. Za svoji třetí ženu 
si bere Janu Seymourovou a těší se na mužského 
potomka. Nesnáší odpor a  jde nemilosrdně 
za  svým cílem a  stále se snaží, aby změnil 
do  té doby neotřesitelné rozložení církevních 
sil v  Evropě a  výrazně oslabil nadvládu 
všemocného katolicismu. Jeho pravou rukou 
je kancléř Thomas Cromwell, který plní králova 
přání bez jakýchkoliv námitek. Vojsko svěřuje 
hraběti ze Suffolku a  posílá ho vynutit si své 
požadavky. 

AMERICKO-IRSKO-KANADSKÝ SERIÁL (2009)
HRAJÍ JONATHAN RHYS MEZERA, S. NEILL, N. DORMER, H. 

CZERNY, J. NORTHAM, J. FRAIN, M. ELLIOTT, M. D. KENNEDY 
A DALŠÍ

MENTALITA III
Hlavní postavou seriálu Mentalista je Patrick 
Jane, který pracuje jako nezávislý konzultant 
pro Kalifornský úřad pro vyšetřovaní (CBI). 
Jeho talent spočívá v precizní všímavosti a až 
děsivé schopností vcítit se do mysli druhých. 
Patrick dokáže vyvodit velice přesné závěry 
i  z  těch nejdrobnějších detailů na  místě 
činu a  z  toho, jak lidé vypovídají. Svůj um 
vložil do  služeb policie, které pomáhá při 
vyšetřování vražd. Kolegové v  týmu, Teresa 
Lisbon, Kimball Cho, Wayne Rigsby a Amanda 
Righetti, oceňují jeho talent pro objasňování 
případů, ale těžko se vyrovnávají s  jeho 
přehnanou suverenitou, narcisismem a  občas 
také až nesnesitelnou spravedlností. Hlavní 
dějová linie seriálu Mentalista se však točí kolem 
sériového vraha zvaného Red John, kterého 
se Patrick snaží již několik let bezúspěšně 
dopadnout. Honba za tímto pachatelem se pro 
něj stala osobní záležitostí, protože Red John mu 
zavraždil manželku a dceru.
AMERICKÝ KRIMI SERIÁL (2010)
HRAJÍ SIMON BAKER, R. TUNNEY, T. KANG, O. YEOMAN, A. 
RIGHETTI A DALŠÍ

ÚTĚK Z VĚZENÍ III
Po  útěku z  věznice Fox River, v  němž se odehrávala celá první série a  pobytu 
na svobodě plném skrývání se před pronásledovateli, kterým se vyznačovala série 
druhá, se ve třetí řadě seriálu ocitne několik hrdinů - Michael Scofield, bývalý tajný 
agent Alexander Mahone, bachař z věznice Fox River, kapitán Bellick a vězeň T-Bag 
- opět ve vězení. Tentokrát je to drsná panamská věznice Sona. Zatímco v první sérii 
šel Michael Scofield do  vězení proto, aby osvobodil svého bratra Lincolna, neprávem 
odsouzeného k trestu smrti, ve třetí sérii se jejich role obrátí. Z vězení se ho snaží dostat 
jeho bratr Lincoln, který byl mezitím zproštěn všech obvinění a nyní se snaží dopadnout ty, 
co mu to způsobili.
AMERICKÝ SERIÁL (2007)
HRAJÍ W. MILLER, D. PURCELL, R. TUNNEY, S. W. CALLIES, S. KEACH, W. WILLIAMS A DALŠÍ
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24 HODIN VI
Spojené státy postihla vlna sebevražedných bombových útoků. 
Muž jménem Abu Fayed souhlasí s  tím, že vydá Američanům 
Hamri Al-Assada, vůdce teroristů zodpovědných za  nedávné 
bombové útoky, výměnou za  Jacka Bauera, kterému se chce 
pomstít. Po dvou letech, které strávil Jack v čínském vězení, se 

vrací zpět do své země. Prezident Wayne Palmer vyjednal jeho 
návrat za  velice vysokou cenu. Číňané se pokoušeli po  celé 
dva roky dostat z  Bauera nějaké informace, avšak zcela 
neúspěšně. Abu Fayed souhlasí s  tím, že vydá Američanům 
vůdce teroristů výměnou za Jacka Bauera, kterému se chce 
pomstít. Jack vypátrá, že skutečným vůdcem teroristů je 
Abu Fayed. 
AMERICKÝ SERIÁL (2007)
HRAJÍ KIEFER SUTHERLAND, M. L. RAJSKUB, DB WOODSIDE, J. MORRISON, 
P. MCNICOL, J. ATKINSON, C. ROTA, E. BALFOUR, M. NICHOLS A DALŠÍ

KRIMINÁLKA LAS VEGAS XI
CSI (Crime Scene Investigation) vypráví o  méně 
viditelných hrdinech policejní práce - elitním týmu 
kriminalistické divize z Las Vegas. Jsou to lidé, kteří 
se za  pomoci nejmodernějších vědeckých metod 
snaží rozluštit i zdánlivě neřešitelné případy. 
Při své práci mají k  dispozici ty nejmodernější 
vědecké metody. Ani ten nejmenší detail nesmí být 
zničen, odnesen nebo zašlápnut. Někdy dokonce 
vyjasnění případu závisí jen na  malé drobnosti. 
Zkušenosti specialisty velice dobře naučily, že 
mnohdy výpovědi svědků zdaleka nemusí vést 
k pravdě. Vedle dopadení pachatele mají ještě jeden 
a možná důležitější úkol. Musí se postarat o maximální 
ochranu těch, kteří se stali obětí trestného činu. 
AMERICKÝ SERIÁL (2010)
HRAJÍ L. FISHBURNE, M. HELGENBERGER, G. EADS , J. FOX, G. EADS, 
P. GUILFOYLE, E. SZMANDA, R. D. HALL A DALŠÍ

UPÍŘÍ DENÍKY
Nový americký seriál vznikl na základě stejnojmenné 
knihy L. J. Smithe. Sledujeme v něm osud Eleny Gilbert, 
mladé hrdinky, která je předmětem vášní dvou upířích 
bratrů Stefana a Damona. V městečku Mystic Falls ve 
Virginii se začínají množit útoky na obyvatele. Všichni z 
toho obviňují Stefana, ale stojí za nimi jeho démonický 
bratr Damon. Ten se rozhodl, že Elenu získá pro sebe 
jako pomstu za staré rodinné křivdy. A tak boj mezi 
bratry o srdce dívky a celé město může začít.

AMERICKÝ SERIÁL (2009). HRAJÍ: NINA DOBREV, PAUL WESLEY, IAN 
SOMERHALDER, STEVEN R. MCQUEEN, KATERINA GRAHAM, CANDICE 

ACCOLA, ZACH ROERIG, SARA CANNING, MICHAEL TREVINO, MATTHEW 
DAVIS A DALŠÍ
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