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HBO COMEDY PREMIERE SERIALE IULIE 2014 

 

 

“Dragoste mare” 

Credeți că a avea trei neveste este un vis devenit realitate? Mai gândiți-vă! HBO 
prezintă un serial dramatic foarte modern ce spune povestea lui Bill Henrickson (Bill 
Paxton), un poligam care trăiește într-o suburbie din Salt Lake City cu cele trei soții 
și cei șapte copii. Un om de afaceri independent care conduce un lanț de magazine 
de succes, Bill se confruntă cu o multitudine de provocări: să răspundă nevoilor 
emoționale, romantice și financiare ale soțiilor sale Barb (Jeanne Tripplehorn), Nicki 
(Chloë Sevigny) și Margene (Ginnifer Goodwin), să-și educe copiii, să aibă grijă de 
trei case, să plătească muntele de facturi și să pregătească inaugurarea celui mai 
nou magazin al său. Situația este complicată de o serie de crize care-i afectează 
părinții, Franklin și Lois (Bruce Dern și Grace Zabriskie), care trăiesc într-un campus 
de poligami din Utah-ul rural, precum și de o neașteptată provocare de afaceri de la 
Roman (Harry Dean Stanton), unul dintre socrii săi și "Profetul" comunității poligame 
în care locuiesc părinții lui. 

 BIG LOVE EP. 01: PILOT: Dragoste mare - 01: Episodul pilot - 16   

 BIG LOVE EP. 02: VIAGRA BLUE: Dragoste mare, Ep. 2 – Viagra - 17  

 BIG LOVE EP. 03: HOME INVASION: Dragoste mare, Ep. 3 - Sistemul de 
alarmă - 22  

 BIG LOVE EP. 04: ECLIPSE: Dragoste mare, Ep. 4 – Eclipsa - 23  

 BIG LOVE EP. 05: AFFAIR: Dragoste mare, Ep. 5 - Relația - 24  

 BIG LOVE EP. 06: ROBERTA'S FUNERAL: Dragoste mare, Ep. 6 - 
Înmormântarea Robertei - 29  

 BIG LOVE EP. 07: EVICTION: Dragoste mare Ep. 7: Evacuarea - 30  

 BIG LOVE EP. 08: EASTER: Dragoste mare Ep. 8: Paștel - 31  

 

“Fetele” 

Povestea spusă cu mult umor gravitează în jurul unor femei de 20 şi ceva de ani din 
New York. Hannah (Dunham) este convinsă că are toate datele pentru a deveni o 
scriitoare de succes. Însă, fără niciun avertisment, părinții decid să nu îi mai trimită 
bani, iar lucrurile se complică pentru ea. În plus, tânăra nu are deloc liniște din cauza 
atracției pe care o simte față de excentricul Adam cu care, ocazional, face sex. Sub 
presiunea facturilor și a chiriei, Hannah se împrumută de la Marnie, colega ei de 
cameră care are un job real, dar și a unui iubit cât se poate de adevărat. Între timp, 
în peisaj își face apariția și răpitoarea Jessa, care vine împreună cu verișoara sa, 
Shoshanna. Un serial amuzant despre numeroasele umilinţe şi rarele victorii ale 
unor tinere de 20 şi ceva de ani din New York. 

 GIRLS EP. 07 - WELCOME TO BUSHWICK A.K.A. THE CRACKCIDENT: 
Fetele - Ep. 7- 5  

 GIRLS EP. 08 - WEIRDOS NEED GIRLFRIENDS TOO: Fetele - Ep. 8 - 5  

 GIRLS EP. 09 - LEAVE ME ALONE: Fetele - Ep. 9 -12  
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 GIRLS EP. 10 - SHE DID: Fetele - Ep. 10 - 12  

 GIRLS II. EP. 01 - IT'S ABOUT TIME: Fetele - II, Ep. 1: E timpul - 19  

 GIRLS II. EP. 02 - I GET IDEAS: Fetele - II, Ep. 2: Am idei - 19  

 GIRLS II. EP. 03 - BAD FRIEND: Fetele - II, Ep. 3: Prietenie periculoasă - 26  

 GIRLS II. EP. 04 - IT'S A SHAME ABOUT RAY: Fetele - II, Ep. 4: Dezamăgiri 
- 26  

 

“Silicon Valley”  

În epoca de ”aur” din modernul Silicon Valley oamenii calificați să reușească sunt, 
totodată, incapabili să gestioneze succesul. Mike Judge ("Office Space ") vine la 
HBO cu acest serial de comedie îndrăzneț. Richard este un programator de 
calculatoare introvertit care trăiește în hostelul Hacker împreună cu cei mai buni 
prieteni ai lui: Big Head, infatuatul Gilfoyle și sarcasticul Dinesh. Acești inadaptați 
sociali trăiesc sub supravegherea lui Erlich, un milionar auto-suficient care le dă voie 
să locuiască în casa lui fără să-i plătească chirie – atâta timp cât va primi zece 
procente din proiectul lor. După ce creează un algoritm de căutare care ar putea 
valora milioane de dolari, Richard, un alt inadaptat social, intră în panică după ce 
clachează în mijlocul unui război al ofertelor și decide să întemeieze o companie cu 
prietenii lui. ”Silicon Valley” este plasat în epoca de ”aur” a tehnologiei moderne din 
nordul Californiei, acolo unde oamenii calificați să reușească sunt, totodată, 
incapabili să gestioneze succesul. 

 SILICON VALLEY EP. 07 - PROOF OF CONCEPT: Silicon Valley - Ep. 7: O 
demonstrație de fezabilitate - 6 

 SILICON VALLEY EP. 07 - PROOF OF CONCEPT (SUBTITLED VERSION): 
Silicon Valley - Ep. 7: O demonstrație de fezabilitate - 6  

 SILICON VALLEY EP. 08 - OPTIMAL TIP-TO-TIP EFFICIENCY: Silicon 
Valley - Ep. 8: Eficiență optimă- 13  

 SILICON VALLEY EP. 08 - OPTIMAL TIP-TO-TIP EFFICIENCY (SUBTITLED 
VERSION): Silicon Valley - Ep. 8: Eficiență optimă- 13  

 

“Vicepreședinta” 

Fosta doamnă senator Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) a acceptat oferta de a fi 
vicepreşedinta Statelor Unite. Această funcţie nu este deloc aşa cum şi-a imaginat-o 
ci, mai degrabă, aşa cum a fost avertizată că va fi. Serialul o urmăreşte pe Meyer şi 
personalul ei care încearcă împreună să se facă remarcaţi şi să lase în urmă o 
moştenire trainică, fără să se lase păcăliţi de jocurile politice de zi cu zi care definesc 
capitala. Cercul lui Meyer este format din: şeful ei de personal Amy (Anna 
Chlumsky), purtătorul de cuvânt cu vechime în funcţie Mike McClintock (Matt Walsh), 
mâna ei dreaptă şi totodată garda ei Gary (Tony Hale) şi secretara Sue (Sufe 
Bradshaw). Împreună ei duc destul de des bătălii cu Dan Egan (Reid Scott), un 
interlop ambiţios, şi încrezutul Jonah (Tim Simons), legătura cu Casa Albă. Creată 
de Armando Iannucci, comedia are scenariu, dar este filmată într-un stil improvizat. 
Serialul "VEEP" este autentic, fără intenţia de a fi biografic şi arată cum este să ai 
cel mai nesemnificativ post, dar asta în cel mai puternic birou din lume. 
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 VEEP III. EP. 01 - SOME NEW BEGINNING: Vicepreședinta - III, Ep. 1: Un 
nou început - 20  

 VEEP III. EP. 02 - THE CHOICE: Vicepreședinta - III, Ep. 2: Alegerea- 27  

 

“Californication” 

Scriitor de succes, Hank Moody (David Duchovny) tocmai a primit vestea că romanul 
lui urmează să fie ecranizat, așa că se mută în Los Angeles. De când locuiește aici, 
Moddy încearcă să adopte stilului de viață de la Hollywood și este decis să se 
implice în viața celor mai importante femei din viața lui, Karen și Becca, fosta soție și 
marea iubire a vieții lui și rebela lor fiică. Din păcate, nimic nu îl oprește să meargă 
mai departe cu vechile lui vicii care i-au adus numai necazuri: băutura, drogurile și 
femeile. Dacă atunci când locuia în New York planul era acela de a sta cât mai 
departe de probleme, întoarcerea în Los Angeles îi va răsturna serios toate 
socotelile unei existențe tihnite. Viața lui devine și mai complicată mai ales pentru că 
acum Karen este recăsătorită, iar Becca are un iubit îngrozitor de antipatic, un tânăr 
despre care toți cei din jur cred că aduce foarte mult cu Hank în tinerețe. Oare va fi 
Moody în stare să își păstreze calmul și să rezolve cu tact situațiile complicate ce vor 
apărea? În cel de-al șaselea sezon, Hank continuă să se străduiască să fie un tată 
bun pentru Becca, în vreme ce încă o iubește pe Karen. Tot acum, este notabilă 
apariția actriței Maggie Grace (”Lost”), care are o relație neconvențională cu Hank.  
Nu ratați un nou sezon al acestui serial HBO imprevizibil, îndrăzneț și cu umor 
deștept, o producție de top care a obținut premii și nominalizări la BAFTA, Emmy 
Awards și Globurile de Aur.  
 

 CALIFORNICATION VII. EP. 73 – LEVON: Californication - VII, Ep. 1 - 20  

 CALIFORNICATION VII. EP. 74 – JULIA: Californication - VII, Ep. 2 - 27  

 

“Casa minciunilor” 

Răsturnări de situație, rostogoliri de numere cu multe zerouri, folosirea jargonului 
profesional pentru a-și impresiona clienții, umor pe bandă rulantă, întâlniri fierbinți 
neașteptate... Toate acestea și mult mai mult decât atât, într-o producție 2012 care îi 
are drept protagoniști pe Don Cheadle și Kristen Bell. Îmbrăcat în costume care 
arată impecabil, cu o minte ageră și o incredibilă putere de convingere, Marty Kaan 
(Cheadle) reușește mereu să găsească o cale de a rezolva situația. Pentru că sunt 
pe drumuri în cea mai mare parte a timpului, el și oamenii lui reușesc cu greu să 
aibă un loc pe care să-l poată numi acasă. Cu toate acestea, ei își croiesc drumul în 
lumea afacerilor mari și astfel au acces la plăceri inaccesibile multora și la conturi de 
cheltuieli ridicole. Acum, la HBO Comedy, urmează cel de-al treilea sezon. 

 HOUSE OF LIES III. EP. 11 – TOGETHER: Casa minciunilor - III, Ep. 11 - 6  

 HOUSE OF LIES III. EP. 12 – JOSHUA: Casa minciunilor - III, Ep. 12 - 13  

 

“Lucky Louie”  

În pragul celei de-a patra aniversări, Lucy, fiica lui Louie, pune foarte multe întrebări, 
forțându-și tatăl să-i explice de ce are doar o amărâtă de slujbă într-un atelier auto 
(se droga mai mereu când era la școală.) Mai târziu, petrecerea lui Lucy cu ocazia 
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zilei sale de naștere se încheie în lacrimi, când fetița primește drept cadouri un pistol 
de jucărie și o Barbie neagră. După ce-l surprinde pe Louie masturbându-se în 
debara, Kim îi oferă o săptămână întreagă plină de sex, dar această idee nu face 
decât să-i stârnească suspiciunea. Curând, îi și descoperă motivul ascuns: dorința 
de a rămâne însărcinată, deși sunt complet faliți. Louie îi mărturisește lui Mike că se 
simte prins ca un șoarece într-o capcană. Dar după ce un funcționar de ghișeu urlă 
la el, își schimbă părerea într-o răbufnire de nervi și se duce cu Kim acasă să mai 
facă un copil... în debara. 

LUCKY LOUIE EP. 01: PILOT: Lucky Louie Ep. 1: Pilot- 31  

“O familie modernă” 

O privire satirică asupra vieții a trei familii înrudite, un serial de comedie al zilelor 
noastre în care Ed O'Neill (Al Bundy -“Married with Children”) este la fel de căsătorit 
precum se întâmpla în anii ’80, însă, de această dată, cu o columbiană trăsnet, care, 
evident, este mult mai tânără decât el. Jay, căci despre el este vorba, tocmai s-a 
însurat cu mult mai tânăra Gloria, dar viața împreună cu ea și cu Manny, fiul 
acesteia, este foarte departe de a fi una tihnită. În plus, Jay are doi copii, pe Claire și 
pe Mitchell. Fiica lui are și ea o viață de familie destul de agitată. Mitchell și 
partenerul lui, Cameron, fac un pas important în viața lor de cuplu și devin părinți, 
adoptând-o pe micuța Lily, o fetiță din Vietnam. 

 MODERN FAMILY V. EP. 115 - A HARD JAY'S NIGHT: O familie modernă - 
V, Ep. 19 - 1, 2, 5, 7  

 MODERN FAMILY V. EP. 116 – AUSTRALIA: O familie modernă - V, Ep. 20 - 
2, 3, 5, 7  

 MODERN FAMILY V. EP. 117 – SLEEPER: O familie modernă - V, Ep. 21 - 3, 
4, 5, 7  

 MODERN FAMILY V. EP. 118 - MESSAGE RECEIVED: O familie modernă - 
V, Ep. 22 - 8, 9, 12, 14  

 MODERN FAMILY V. EP. 119 - THE WEDDING, PART 1: O familie modernă 
- V, Ep. 23 - 9, 10, 12, 14  

 MODERN FAMILY V. EP. 120 - THE WEDDING, PART 2: O familie modernă 
- V, Ep. 24- 10, 11, 12, 14  

 

“Jimmy și Hope” 

 

Jimmy Chance are o aventură de-o noapte cu o femeie care ajunge la închisoare. În 
urma acestei relații, se naște Hope, iar bărbatul este pus în situația de a deveni 
peste noapte tată cu normă întreagă pentru o fetiță adorabilă. Pentru că dorește tot 
ceea ce este mai bun pentru copilul său, Jimmy trebuie să îi convingă pe părinții și 
pe străbunica sa să îl ajute să își crească fiica. 

RAISING HOPE IV. EP. 22 - THE FATHER DAUGHTER DANCE: Jimmy și Hope - 
IV, Ep. 22 - 6  

“Jack” 

Se spune că ”părinții știu cel mai bine”.. sau poate doar într-un anumit sens. În acest 
serial de comedie un bărbat devine tată în timp ce fiul lui devine bărbat în anii 90’, 
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înainte de sursele de informare de pe Google. Christopher Meloni joacă rolul lui Jack 
Dunlevy, un fost oncolog militar care mergea devreme la muncă și venea târziu 
acasă. El nu avea timp să stea cu familia. Dar când Joanne, soția lui, decide să reia 
cursurile de la facultatea de drept, Jack devine părinte cu normă întreagă pentru 
prima oară. Acum că Frankie, fiul lui în vârstă de 15 ani, a început liceul și nu este în 
totalitate sigur pe el, Jack încearcă să fie lângă el și să-l ghideze în etapa de 
maturizare – într-o manieră mai directă. Rachel, fiica lui superbă și inteligentă în 
vârstă de 17 ani, a cărei minte funcționează dincolo de înțelegerea lui sau a oricărui 
alt om, este o enigmă pentru el. În plus, Jack trebuie să-i țină sub supraveghere și 
pe cei mai buni prieteni ai lui Frankie, George și Mikey. Numai timpul ne va spune 
dacă strategia lui neortodoxă de a-și ține copiii departe de necazuri va funcționa, dar 
pentru cineva care a lucrat cu oameni bolnavi de cancer, cât de greu poate fi? Jack 
sigur o să se descurce ... corect? 

 SURVIVING JACK EP. 01 – PILOT: Jack - Ep. 1 - 15, 16, 19, 21  

 SURVIVING JACK EP. 02 - GONNA MAKE YOU SWEAT: Jack - Ep. 2 - 16, 
17, 19, 21  

 SURVIVING JACK EP. 03 - HOW DO YOU TALK TO AN ANGEL: Jack - Ep. 
3 - 17, 18, 19, 21  

 SURVIVING JACK EP. 04 - RHYTHM IS A DANCER: Jack - Ep. 4 - 22, 23, 
26, 28  

 SURVIVING JACK EP. 05 - SOMETHING TO TALK ABOUT: Jack - Ep. 5 - 
23, 24, 26, 28  

 SURVIVING JACK EP. 06 - SHE DRIVES ME CRAZY: Jack - Ep. 6 - 24, 25, 
26, 28  

 SURVIVING JACK EP. 07: Jack - Ep. 7 - 29, 30  

 SURVIVING JACK EP. 08: Jack - Ep. 8 - 30, 31  

 

“Filme și vedete” 

Aveți șansa unei priviri prin gaura cheii, aflați despre cele mai tari filme și despre 
starurile care joacă în ele. Este vorba despre o actualizare în ceea ce privește 
premierele din cinematografie. Interviuri în exclusivitate cu actori și realizatori de film 
și reflectoare îndreptate asupra megastarurilor de la Hollywood, festivaluri de Film și 
covorul roșu. Toate acestea și multe altele, în “Filme și vedete”, la HBO Comedy. 

 FILMS AND STARS VI. (283) EP. 23: Filme și vedete - VI, Ep. 23 - 2, 7  

 FILMS AND STARS VI. (285) EP. 25: Filme și vedete - VI, Ep. 25 

 FILMS AND STARS VI. (286) EP. 26: Filme și vedete - VI, Ep. 26 - 21, 26  

 

“Pe platourile de filmare” 

În fiecare săptămână, urmărind “Pe platourile de filmare”, aveți șansa de a ajunge în 
culisele celor mai importante producții de la Hollywood. Urmează interviuri 
extraordinare cu actorii filmului și cu cei implicați în realizarea propriu-zisă a ceea ce 
fusese cândva un simplu proiect, iar acum a devenit o peliculă despre care toată 
lumea vorbește. 
 

 HOLLYWOOD ON SET XI. (542) EP. 22: Pe platourile de filmare - XI, Ep. 22 - 
2  
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 HOLLYWOOD ON SET XI. (543) EP. 23:Pe platourile de filmare - XI, Ep. 23 -
13  

 HOLLYWOOD ON SET XI. (544) EP. 24: Pe platourile de filmare - XI, Ep. 24 

 HOLLYWOOD ON SET XI. (545) EP. 25:Pe platourile de filmare - XI, Ep. 25 

 HOLLYWOOD ON SET XI. (546) EP. 26: Pe platourile de filmare - XI, Ep. 26 

 

“Știrile săptămaînii” 

 

John Oliver, una dintre cele mai amuzante personalități de pe micul ecran din ultimii 
ani – omul al cărui ”număr” în calitate de prezentator invitat la emisiunea  The Daily 
Show cu Jon Stewart, în 2013, a câștigat nu numai aprecierea lui Stewart, dar și a 
criticilor și a fanilor – vine la HBO cu un talk-show. O privire de actualitate asupra 
știrilor săptămânale, subiecte politice și evenimente de ultimă oră, toate vor fi 
dezbătute de Oliver într-un show de jumătate de oră, platforma perfectă pentru a ne 
oferi o perspectivă originală asupra problemelor sociale, politice sau existențiale cu 
care se confruntă America și lumea întreagă. 

 LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER EP. 09 :Știrile săptămânii cu 
John Oliver - Ep. 9  - 4, 6, 8, 9  

 LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER EP. 10: Știrile săptămânii cu 
John Oliver - Ep. 10 - 18, 20, 22, 23  

 LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER EP. 11 :Știrile săptămânii cu 
John Oliver - Ep. 11 - 25, 27, 29, 30  

 BILLY CRYSTAL 700 SUNDAYS: 700 de duminici cu Billy Crystal - 11, 23, 31
  

Urmează ”700 de duminici cu Billy Crystal”, o producție HBO inspirată de una dintre 
cele mai apreciate și cu cele mai mari încasări piese din istoria Broadway-ului. În 
acest spectacol de două ore care a fost realizat în februarie 2014 în fața unui public 
autentic, genialul Billy Crystal vorbește despre oamenii care i-au influențat copilăria 
și care l-au ajutat să ajungă cel care este astăzi. Urmează o poveste frumoasă, 
spusă din inimă, care începe în 1950, atunci când actorul era un copil dintr-o familie 
iubitoare de evrei din Long Beach. Crystal vorbește despre rudele care l-au inspirat 
începând chiar de atunci, despre influența uriașă pe care a avut-o muzica jazz 
asupra familiei sale și despre pasiunea lui pentru echipa New York Yankees. Actorul 
aduce în discuție și impactul pe care l-a avut moartea subită a tatălui său, atunci 
când el era adolescent. Apoi, el își amintește despre dorința de a deveni actor de 
comedie, un vis care s-a împlinit grație sprijinului pe care l-a primit de la familie și 
apoi de la soția sa.  

 


