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POMPIERII DIN
ChICAGO
Sezonul 1
Câte două episoade în fiecare
duminică, de la ora 21.00
Curajoșii pompieri din Orașul Vânturilor își continuă
peripețiile și luna aceasta. După ce echipa se ocupă
de un incendiu izbucnit într-un laborator de metam-
fetamină, Boden (Eamonn Walker) cere ca întregul
departament să fie supus unor teste antidrog, ca să
se asigure că nimeni nu se atinge de astfel de sub-
stanțe periculoase. E o veste proastă pentru Sev-
eride (Taylor Kinney), care își procură calmante din
surse ilegale. Cruz (Joe Mi denoso) se confruntă și el
cu anumite probleme după ce echipa e implicată
într-o luptă între bande.

ANAtOMIA luI GREy
Sezonul 8
Câte două episoade în fiecare
miercuri, de la ora 21.00
În plan profesional, episoadele din această lună ur-
măresc cum echipa se împarte în două grupe pentru
o intervenție chirurgicală dificilă iar Richard trăiește
un moment extrem de important pentru el, căci a
ajuns să facă operația cu numărul 10.000 din cariera
lui. Viața personală a medicilor intră și ea în prim-
plan, căci se apropie Ziua Îndrăgostiților. Niciunul
dintre ei nu mai e la fel de tânăr și de lipsit de griji ca
odinioară, așa încât orice seară romantică pre-
supune și niște aranjamente prealabile cu persoane
care pot avea grijă de copii, atât pentru Meredith și
Derek, cât și pentru Callie și Arizona. 
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ÎN MINtEA
CRIMINAluluI
Sezonul 3
Câte două episoade în fiecare
joi, de la ora 21.00. Final de
sezon pe 27 noiembrie
Luna aceasta, Jane discută în contradictoriu cu
echipa lui, din cauza unei frumoase văduve pe care
mulți o compătimesc pentru pierderea suferită, dar
pe care Jane o consideră ucigașa soțului ei. Cea mai
importantă fază este însă finalul de sezon, cu cele
două părți ale sale, în care Jane se întâlnește în
sfârșit cu dușmanul lui de moarte, perfidul criminal în
serie Red John. Cum John i-a ucis familia lui Jane,
orice confruntare directă între cei doi riscă să devină
sângeroasă...

NEvEstE DIsPERAtE
Sezonul 8
Câte două episoade în fiecare
marți, de la ora 21.00
Ultimul sezon al acestui serial de mare succes se
apropie deja de final, dar se pare că doamnele de
pe Wisteria Lane se vor despărți mai devreme, căci
Orson se întoarce și o ademenește pe Bree în
Maine, cu promisiunea unei idile la țară. Un alt vechi
locatar al zonei se confruntă cu propriul sfârșit și e
posibil să aibă nevoie de ajutor din afară pentru a-și
încheia socotelile cu lumea. Cel mai senzațional
eveniment din acest sezon a fost uciderea lui Alejan-
dro, odiosul tată vitreg al lui Gabrielle. Nevestele cre-
deau că ancheta asupra dispariției lui avea să se
încheie o dată cu moartea polițistului Chuck Vance,
dar oare a fost vreodată atât de simplă viața în acest
cartier?
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OFIţERI
ÎNCEPĂtORI
Sezonul 5
În fiecare luni, de la ora 21.00
Oliver trebuie să ia o decizie dificilă și își dă seama
că s-ar putea să fie nevoit să riște prietenia lui cu
Andy, după ce evenimentele iau o întorsătură sur-
prinzătoare la audierile pentru demiterea lui Duncan.
Pe de altă parte, Chris are și el problemele lui, din
cauza dependenței de droguri. Nici Andy și Chloe nu
au o perioadă prea ușoară, căci în timpul celei mai
recente investigații a lor se confruntă cu o bandă
criminală complet lipsită de scrupule. Ca și când
toate aceste probleme nu ar fi fost de ajuns, în oraș
sunt detonate mai multe bombe.

CAsĂ, DulCE CAsĂ
Pe 7 noiembrie, de la ora 21.00
Reese Witherspoon joacă rolul principal în această
fermecătoare comedie romantică. Melanie
Carmichael este un designer de modă energic și to-
todată logodnica lui Andrew (Patrick Dempsey),
chipeșul fiu al primarului. Singura ei problemă este
că, înainte să se mărite cu el, mai trebuie să rezolve
un mic detaliu, fiindcă Melanie Carmichael s-a născut
ca Melanie Smooter, în Alabama. Deși s-a priceput
foarte bine să-și ascundă rădăcinile sudiste, legal
vorbind trebuie să accepte că în orașul ei natal e
deja căsătorită cu Jake, un prieten din copilărie. În-
torcându-se în Alabama ca să finalizeze actele de di-
vorț, Melanie își dă seama că s-ar putea totuși să
renunțe la mult mai mult decât crezuse inițial.
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Filme
CRĂCIuNul Cu “C”
MARE
De luni până vineri, începând
din 17 noiembrie, de la ora 17.00
Cum se apropie iarna, e timpul să începem filmele de
sezon. Pe lângă titluri deja consacrate avem premiere
în zilele de vineri, începând cu Excursie de Sărbători
(21 noiembrie). Ashley Scott și Patrick Muldoon sunt
doi angajați ai unui magazin cu produse pentru ani-
male de companie care in urma uniu turneu de Cră-
ciun al unui cățel celebru devin mult mai apropiați. În
Dorința de Crăciun (28 noiembrie) Sara Armstrong
(Gail O'Grady) devine vedetă fără voia ei după ce fiul
său câștigă un concurs spunând că singurul lucru pe
care și-l dorește e un nou soț pentru mama lui. Ea în-
cepe să iasă la întâlniri cu diverși bărbați, dar exista
oare dragoste adevărată în lumina reflectoarelor? 
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