
1 
 

CINEMAX PREMIERE SERIALE OCTOMBRIE 2014 

 

 

”Knick” 

 

Ce se întâmpla într-un spital din centrul New York-ului la începutul secolului XX.  

  

Suntem  cândva la începutul secolului XX, la spitalul Knickerbocker din centrul 

orașului New York și aveți șansa să deveniți martorii unor întâmplări incredibile. În 

acele vremuri, medicii executau operații chirurgicale inovatoare, forțând  limitele 

medicinii într-o perioadă în care rata mortalității era extrem de mare și nu existau 

antibiotice.  

Realizat de Steven Soderbergh, regizor premiat cu Oscar și Emmy, serialului ”The 

Knick” este plasat cândva la începutul secolului XX, la spitalul Knickerbocker din 

centrul orașului New York. În fiecare episod difuzat la Cinemax, aveți șansa să 

deveniți martorii unor întâmplări incredibile. În acele vremuri, medicii executau 

operații chirurgicale inovatoare, forțând astfel limitele medicinii, iar acest lucru se 

întâmpla într-o perioadă în care rata mortalității era extrem de mare și nu existau 

antibiotice.  

 

THE KNICK EP. 08 - WORKING LATE A LOT (SUBTITLED VERSION) 

Knick - Ep. 8 

4, 7, 12  

THE KNICK EP. 09 - THE GOLDEN LOTUS (SUBTITLED VERSION) 

Knick - Ep. 9 

11, 14, 19  

THE KNICK EP. 10 - CRUTCHFIELD (SUBTITLED VERSION) 

Knick - Ep. 10 

18, 21, 26 
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”Cartelul crimelor” 

 

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

 

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 IV. EP. 40 - HOME ROOMS 

Cartelul crimelor - IV, Ep. 3 

1, 5, 6  

THE WIRE IV. EP. 41 - REFUGEES 

Cartelul crimelor - IV, Ep. 4 

8, 12, 13  

THE WIRE IV. EP. 42 - ALLIANCES 

Cartelul crimelor - IV, Ep. 5 

15, 19, 20  

THE WIRE IV. EP. 43 - MARGIN OF ERROR 

Cartelul crimelor - IV, Ep. 6 

22, 26, 27  

THE WIRE IV. EP. 44 - UNTO OTHERS 

Cartelul crimelor - IV, Ep. 7 

29  
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“Cei mai buni regizori de la Hollywood” 

 

Poveștile de succes ale celor mai buni regizori din Cetatea Filmului. 

 

Un serial pe care urmărindu-l veți afla poveștile de succes ale celor mai apreciați 

regizori contemporani. Este vorba despre cei care 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 proiecte care au devenit superproducții. 

 

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

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

12, 31  

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

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

4  

HOLLYWOOD'S BEST FILM DIRECTORS V. EP. 77 - LUC BESSON 

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

16  

HOLLYWOOD'S BEST FILM DIRECTORS V. EP. 78 

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

16  


