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”Cartelul crimelor” 

Seria care urmează este una foarte realistă și este plasată în lumea drogurilor și a crimelor 

din Baltimore. Povestea se întâmplă într-un univers în care distincțiile dintre bine și rău sau 

crimă și pedeapsă sunt contestate la fiecare pas.De această dată, David Simon (creator și 

coscenarist al miniseriei „The Corner”, premiată cu Emmy) vă aduce „Cartelul crimelor”, o 

producție HBO foarte realistă care este plasată în lumea drogurilor și a crimelor și ia în 

discuție aplicarea legii și politica din Baltimore. Privită din punctul de vedere al autorităților și 

al obiectivelor pe care le au acestea, povestea se desfășoară într-o lume în care distincțiile 

între bine și rău sau crimă și pedeapsă sunt contestate la fiecare pas. 

 THE WIRE III. EP. 27 - ALL DUE RESPECT: Cartelul crimelor - III, Ep.2  

2, 6, 7 

 THE WIRE III. EP. 28 - DEAD SOLDIERS: Cartelul crimelor - III, Ep.3  

9, 13, 14 

 THE WIRE III. EP. 29 - HAMSTERDAM : Cartelul crimelor - III, Ep.4  

16, 20, 21 

 THE WIRE III. EP. 30 - STRAIGHT AND TRUE: Cartelul crimelor - III, Ep.5 
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 THE WIRE III. EP. 31 – HOMECOMING: Cartelul crimelor - III, Ep.6 
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Cei mai buni regizori de la Hollywood 

Poveștile de succes ale celor mai buni regizori din Regatul Filmului.Un serial pe care 

urmarindu-l veți afla poveștile de succes ale celor mai apreciați regizori contemporani. Este 

vorba despre cei au avut șansa de a face carieră pe platourile de la Hollywood. Urmărind 

serialul “Cei mai buni regizori de la Hollywood”, veți afla poveștile de succes ale celor mai 

apreciați regizori contemporani. Un serial în care veți descoperi tot ceea ce v-ați dori să știți 

despre cei mai importanți realizatori de filme de la Hollywood, despre copilăria lor, primele 

pelicule regizate și cum au ajuns să fie implicați în proiectele care au devenit superproducții. 

În episodul de astăzi, povestea lui Jan Favreau.  

HOLLYWOOD'S BEST FILM DIRECTORS V. EP. 74 - JON FAVREAU  

Cei mai buni regizori de la Hollywood - V, Ep. 74  
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