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CINEMAX PREMIERE SERIALE AUGUST 2014 

 

Un spital din New York de la începutul secolului al XX-lea. 

  

Un serial care prezintă povestea unor chirurgi străluciți și a asistentelor din spitalul 

Knickerbocker, din New York, care revoluționează medicina într-o perioadă în care 

rata mortalității era foarte ridicată și antibioticele încă nu se inventaseră. 

 

Plasat în 1900, în New York, serialul original Cinemax "The Knick" prezintă povestea 

unor chirurgi străluciți, a asistentelor și a personalului dintr-un spital dărăpănat din 

New York, care revoluționează medicina într-o perioadă în care rata mortalității era 

foarte ridicată și antibioticele încă nu se inventaseră.  

Clive Owen este doctorul John Thackery, un chirurg genial cu metode noi, 

revoluționare, dar dependent de cocaină. El conduce o echipă de doctori care îi 

include pe doctorul Everett Gallinger, protejatul său, pe tânărul doctor Bertie 

Chickering Jr. și pe Algernon Edwards, un chirurg promițător angajat recent. Printre 

celelalte personaje se mai numără: Cornelia Robertson, fiica binefăcătorului 

spitalului, Tom Cleary, șoferul ambulanței, Lucy Elkins, o asistentă nouă, venită de la 

țară, Herman Barrow, administratorul cocoșat al spitalului, și sora Harriet, o 

călugăriță căreia nu-i este teamă să spună ce crede.   

Toate cele 10 episoade ale serialului sunt regizate de laureatul premiilor Oscar și 

Emmy Steven Soderbergh. 

 

THE KNICK EP. 01 Knick - Ep. 1   

THE KNICK EP. 01 (SUBTITLED VERSION) Knick - Ep. 1  

9, 12, 17, 30  

THE KNICK EP. 02 Knick - Ep. 2   

THE KNICK EP. 02 (SUBTITLED VERSION) Knick - Ep. 2  

16, 19, 24, 30 

THE KNICK EP. 03 Knick - Ep. 3   

THE KNICK EP. 03 (SUBTITLED VERSION) Knick - Ep. 3  

23, 26, 30, 31  
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”Cartelul crimelor” 

 

Urmează o producție HBO despre crime, aplicarea legii și politica din Baltimore. 

 

Serialul care urmează este unul foarte realist și este plasat 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. 32 - BACK BURNERS  

Cartelul crimelor - III, Ep.7  

6, 10, 11  

THE WIRE III. EP. 33 - MORAL MIDGETRY  

Cartelul crimelor - III, Ep.8 

13, 17, 18  

THE WIRE III. EP. 34 - SLAPSTICK  

Cartelul crimelor - III, Ep.9  

20, 24, 25  

THE WIRE III. EP. 35 - REFORMATION  

Cartelul crimelor - III, Ep.10  

27, 31  

 

Cei mai buni regizori de la Hollywood 
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Poveștile de succes ale celor mai buni regizori din Regatul Filmului. 

 

Un serial din care 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 dorit 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.  

 

HOLLYWOOD'S BEST FILM DIRECTORS V. EP. 69 - ROLAND JOFFE  

Cei mai buni regizori de la Hollywood - V, Ep. 69  

20  

HOLLYWOOD'S BEST FILM DIRECTORS V. EP. 73 – JEAN-JACQUES ANNAUD  

Cei mai buni regizori de la Hollywood - V, Ep. 73  

3  

HOLLYWOOD'S BEST FILM DIRECTORS V. EP. 75 - JEAN-PIERRE JEUNET  

Cei mai buni regizori de la Hollywood - V, Ep. 75  

9  

HOLLYWOOD'S BEST FILM DIRECTORS V. EP. 76 - M. NIGHT SHYAMALAN  

Cei mai buni regizori de la Hollywood - V, Ep. 76  

7  

HOLLYWOOD'S BEST FILM DIRECTORS V. EP. 77  

Cei mai buni regizori de la Hollywood - V, Ep. 77  

31  

HOLLYWOOD'S BEST FILM DIRECTORS V. EP. 78  

Cei mai buni regizori de la Hollywood - V, Ep. 78  
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25  

 


