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HBO COMEDY PREMIERE SERIALE OCTOMBRIE 2014 

 

“Dragoste mare” 

 

Majoritatea bărbaților au destule probleme cu o soție. Oare cum o fi cu trei?!  

 

Familie mare, vise mari, probleme mari și dragoste mare! Poligamia adoră 

aglomerația. HBO prezintă un serial îndrăzneț ce explorează instituția căsătoriei prin 

intermediul unei familii atipice.  

 

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 III. EP. 34 - SACRAMENT 

Dragoste mare - III, Ep. 10: Sacrament  

1 

BIG LOVE IV. EP. 35 - FREE AT LAST 

Dragoste mare - IV, Ep. 1: Liberi  

2 

BIG LOVE IV. EP. 36 - THE GREATER GOOD 

Dragoste mare - IV, Ep. 2: O cauză măreață  
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BIG LOVE IV. EP. 37 - STRANGE BEDFELLOWS 

Dragoste mare - IV, Ep. 3: Parteneri ciudați  

8 

BIG LOVE IV. EP. 38 - THE MIGHTY AND STRONG 

Dragoste mare - IV, Ep. 4: Cei mari și puternici  

9 

BIG LOVE IV. EP. 39 - SINS OF THE FATHER 

Dragoste mare - IV, Ep. 5: Păcatele tatălui  

14 

BIG LOVE IV. EP. 40 - UNDER ONE ROOF 

Dragoste mare - IV, Ep. 6: Sub același acoperiș  

15 

BIG LOVE IV. EP. 41 - BLOOD ATONEMENT 

Dragoste mare - IV, Ep. 7: Ispășire  

16 

BIG LOVE IV. EP. 42 - NEXT TICKET OUT 

Dragoste mare - IV, Ep. 8: Cariera politică  

21 

BIG LOVE IV. EP. 43 - END OF DAYS 

Dragoste mare - IV, Ep. 9: Sfârșitul zilelor  

22 

BIG LOVE V. EP. 44 - WINTER 

Dragoste mare - V, Ep. 1: Iarna  

23 

BIG LOVE V. EP. 45 - A SEAT AT THE TABLE 

Dragoste mare - V, Ep. 2: Un loc la masă  
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BIG LOVE V. EP. 46 - CERTAIN POOR SHEPHERDS 

Dragoste mare - V, Ep. 3: Sărmanii păstori  

29 

BIG LOVE V. EP. 47 - THE OATH 

Dragoste mare - V, Ep. 4: Jurământul  

30 

 

“Californication” 

 

David Duchovny, într-o călătorie sălbatică, inteligentă și epuizant de amuzantă.  

 

Cinicul Hank Moody este un scriitor care ajunge mereu în bucluc din cauza băuturii, 

drogurilor și femeilor. Deși se străduiește să mențină o relație cu fosta soție și cu 

fiica lor, el ratează, fără excepție, fiecare șansă pe care o primește.  

 

 

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 mereu numai necazuri: băutura, 

drogurile și femeile.  

 

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. 84 - GRACE 

Californication - VII, Ep. 12 

5 
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“Episoade” 

 

“Episoade”, un serial despre nebunia de la Hollywood privită din spatele scenei. 

 

Doi scenariști britanici de succes, soț și soție, primesc o ofertă foarte tentantă de 

dincolo de Ocean. Deși ea are suspiciuni mari în legătură cu mutarea lor în Los 

Angeles, de dragul lui, este de acord să plece din Londra. 

 

Doi londonezi de succes din industria filmului acceptă oferta de a realiza mai departe 

serialul care le adusese celebritatea, dar la Hollywood. Destul de repede, se alege 

praful de promisiunea americanilor de a nu schima nimic în ceea ce privește serialul 

britanic. În plus, cei doi se trezesc într-o lume a butaforiei în care ideal este să nu îți 

contrazici șeful, să zâmbești condescendent și să pari cât mai fericit cu deciziile pe 

care le iau alții pentru tine.  

Sean (Stephen Mangan) și Beverly (Tamsin Greig) au o căsnicie fericită și sunt și 

parteneri pe platourile de filmare. Realizatori de succes, cei doi sunt premiați la 

ceremonia decernării BAFTA pentru serialul lor de patru sezoane. Astfel, chiar în 

seara acordării premiilor, ei primesc oferta de a realiza serialul la Hollywood. Deși în 

primă fază Beverly nu ia în serios propunerea, își dă seama că soțul ei se visa deja 

acolo, așa că, de dragul lui, este de acord să se mute la Los Angeles. După ce 

ajung, vor afla că, de fapt, cel de la care primiseră propunerea nu văzuse nici măcar 

un episod din serialul britanic. Lucrurile devin și mai complicate din clipa în care 

americanii vin cu ideea înlocuirii venerabilului actor principal cu... Matt LeBlanc!  La 

scurt timp după ce se întâlnesc cu Matt, Sean și Beverly Lincoln se trezesc într-o 

postură ciudată, o situație bizară care amenință să le distrugă atât serialul, cât și 

căsnicia.   

 

EPISODES III. EP. 02 

Episoade - III, Ep. 2 

5 

EPISODES III. EP. 03 

Episoade - III, Ep. 3 

12 

EPISODES III. EP. 04 
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Episoade - III, Ep. 4 

19 

EPISODES III. EP. 05 

Episoade - III, Ep. 5 

26 

“Familia Heck” 

 

Aventurile unei femei care încearcă să supraviețuiască șicanelor de fiecare zi. 

 

Luați-vă gândul de la sportivii de performanță, starurile de cinema sau de la 

politicienii oricăror vremuri, căci adevărații eroi ai zilelor noastre sunt părinții.  

 

De fapt, Frankie Heck (Patricia Heaton) este o super eroină. Vorbim despre o soție și 

o mamă iubitoare, o femeie din clasa de mijloc care trăiește în Orson (Indiana) și 

care se apropie cu pași repezi de vârsta de mijloc. Frankie este soție și o mamă cu 

normă întreagă pentru cei trei copii ai săi. Cu toate acestea, nu este vorba despre o 

femeie casnică, ci despre o persoană foarte activă care muncește în fiecare zi pentru 

a-și construi o carieră de succes în domeniul vânzărilor.  

 

THE MIDDLE V. EP. 110 - THE AWARD 

Familia Heck - V, Ep. 14 

1, 2, 4, 6 

THE MIDDLE V. EP. 111 - VACATION DAYS 

Familia Heck - V, Ep. 15 

2, 3, 4, 6 

THE MIDDLE V. EP. 112 - STORMY MOON 

Familia Heck - V, Ep. 16 

7, 8, 11, 13 

THE MIDDLE V. EP. 113 - THE WALK 
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Familia Heck - V, Ep. 17 

8, 9, 11, 13 

THE MIDDLE V. EP. 114 - THE SMELL 

Familia Heck - V, Ep. 18 

9, 10, 11, 13 

THE MIDDLE V. EP. 115 - THE WIND CHIMES 

Familia Heck - V, Ep. 19 

14, 15, 18, 20 

THE MIDDLE V. EP. 116 - THE OPTIMIST 

Familia Heck - V, Ep. 20 

15, 16, 18, 20 

THE MIDDLE V. EP. 117 - OFFICE HOURS 

Familia Heck - V, Ep. 21 

16, 17, 18, 20 

THE MIDDLE V. EP. 118 - HECK ON A HARD BODY 

Familia Heck - V, Ep. 22 

21, 22, 25, 27 

THE MIDDLE V. EP. 119 - ORLANDO 

Familia Heck - V, Ep. 23 

22, 23, 25, 27 

THE MIDDLE V. EP. 120 - THE WONDERFUL WORLD OF HECKS 

Familia Heck - V, Ep. 24 

23, 24, 25, 27 
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“Filme și vedete” 

 

Cele mai recente producții și cei mai iubiți actori din lume... 

 

Acum este momentul pentru a afla tot ceea ce v-ați dori să știți despre cele mai tari 

filme și despre starurile care joacă în ele! 

 

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. (296) EP. 36 

Filme și vedete - VI, Ep. 36 

1, 3 

FILMS AND STARS VI. (297) EP. 37 

Filme și vedete - VI, Ep. 37 

8 

FILMS AND STARS VI. (298) EP. 38 

Filme și vedete - VI, Ep. 38 

17, 20, 25 

FILMS AND STARS VI. (299) EP. 39 

Filme și vedete - VI, Ep. 39 

29 
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“Pe platourile de filmare” 

 

În fiecare săptămână, ajungeți în culisele celor mai recente producții. 

 

 

Interviuri cu actorii importanți din industrie și cu cei implicați în realizarea propriu-zisă 

a ceea ce fusese cândva un simplu proiect, iar acum a devenit o peliculă cu încasări 

spectaculoase în box office.  

 

 

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. (555) EP. 35 

Pe platourile de filmare - XI, Ep. 35 

3, 9 

HOLLYWOOD ON SET XI. (556) EP. 36 

Pe platourile de filmare - XI, Ep. 36 

10, 14 

HOLLYWOOD ON SET XI. (557) EP. 37 

Pe platourile de filmare - XI, Ep. 37 

20 

HOLLYWOOD ON SET XI. (558) EP. 38 

Pe platourile de filmare - XI, Ep. 38 

24, 26 

HOLLYWOOD ON SET XI. (559) EP. 39 

Pe platourile de filmare - XI, Ep. 39 

27 
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“Știrile săptămânii” 

 

Actorul de comedie  John Oliver vine la HBO cu un talk show doar al lui. 

 

John Oliver vine la HBO cu un show nou în care ne va oferi o perspectivă originală 

asupra problemelor sociale, politice sau existențiale cu care se confruntă America și 

lumea întreagă. 

 

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. 19 

Știrile săptămânii cu John Oliver - Ep. 19 

3, 5, 7, 8 

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER EP. 20 

Știrile săptămânii cu John Oliver - Ep. 20 

10, 12, 14, 15 

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER EP. 21 

Știrile săptămânii cu John Oliver - Ep. 21 

24, 26, 28, 29 

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER EP. 22 

Știrile săptămânii cu John Oliver - Ep. 22 

31 

 


