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CINEMAX PREMIERE SERIALE MARTIE 2015 
 
 

“Banshee”  

 
 
În acest nou sezon, Lucas Hood (Antony Starr) și Carrie Hopewell (Ivana Milicevic) se 
confruntă cu o nouă amenințare din partea unui renegat din tribul Kinaho în timp ce pun la 
cale un jaf îndrăzneț într-un fost centru al Marinei.  
 
  
Creat de Jonathan Tropper și David Schickler, serialul Cinemax prezintă situațiile 
complicate în care se implică Lucas Hood, un fost pușcăriaș care își însușește identitatea 
fostului șerif din orașul Banshee, locuit de comunitatea Amish; acolo, fosta lui iubită și 
parteneră de ”muncă” trăiește cu o identitate falsă, sub numele de Carrie Hopewell. 
Acțiunea din sezonul 3 (10 episoade) se desfășoară la o lună de la finalul sezonului 2, 
când tatăl lui Carrie și gașca lui Rabbit se întâlnesc, în cele din urmă, după schimbul de 
focuri din biserică. Carrie, acum expusă și aflată departe de soțul ei și de copii, rămâne în 
Banshee, unde lucrează pe post de chelneriță ziua în timp ce se implică în mai multe 
afaceri ilicite cu Lucas, Sugar Bates și Job, când participă la câteva jafuri locale. Lui Lucas 
îi este din ce în ce mai greu să-și păstreze adevărata identitate secretă față de adjuncții 
săi - în special de Siobhan Kelly, care acum este iubita lui; el și forțele de poliție din 
Banshee se implică într-un nou conflict între gangsterul Amish Kai Proctor și Chayton 
Littlestone, liderul răzbunător și vicios al aripii Redbone, din tribul Kinaho. Și, în timp ce 
actele de violență și gloanțele roiesc în jurul orașului Banshee, Lucas pune la cale un nou 
plan care ar putea să le aducă hoților săi o avere – să jefuiască un centru dezafectat al 
Marinei care găzduiește milioane de dolari.  
  
 
BANSHEE III. EP. 05 - TRIBAL 
Banshee - III, Ep. 5 
7, 10, 15 
 
BANSHEE III. EP. 06 - WE WERE ALL SOMEONE ELSE YESTERDAY 
Banshee - III, Ep. 6 
14, 17, 22 
 
BANSHEE III. EP. 07 - YOU CAN'T HIDE FROM THE DEAD 
Banshee - III, Ep. 7 
21, 24, 29 
 
BANSHEE III. EP. 08 - ALL THE WISDOM I GOT LEFT 
Banshee - III, Ep. 8 
28, 31 
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„Cappadocia”  

 

 

Un serial care se inspiră din întâmplări reale dintr-o închisoare de femei. 

 

“Cappadocia“ prezintă înspăimântătoarele similarități între viața din spatele gratiilor și 
aceea a oamenilor care trăiesc în libertate. 

Ceea ce urmează este un serial cu mult dramatism plasat într-o închisoare pentru femei 
din Mexico City. În timp ce avocata Teresa Lagos (Dolores Heredia) face tot ceea ce ține 
de ea pentru a implementa un program de reabilitare pentru femei, Federico Marquez 
(Juan Manuel Bernal) găsește de cuviință că ar fi mai bine ca închisoarea să fie 
privatizată, iar deținutele folosite ca mână de lucru. Unul dintre personajele-cheie ale 
poveștii este Lorena (Ana de La Reguera), o femeie cu doi copii care avea o viață ideală 
până în momentul în care o serie de evenimente întunecate au adus-o în spatele gratiilor.  

 
CAPADOCIA III. EP. 27 - A CRY 
Cappadocia - III, Ep. 1 
4, 8, 9 
 
Cei din organizație sinistră ”the Brotherhood” doresc să preia puterea și se folosesc de 
Federico Márquez și de arhivele Capadocia pentru a-și atinge obiectivul. Teresa va fi 
nevoită să se întoarcă din morți, în vreme ce un incendiu înspăimântător și un asasinat vor 
fi doar indicii referitoare la haosul care urmează.  
 
 
 
CAPADOCIA III. EP. 28 - THE FRUIT OF YOUR WOMB 
Cappadocia - III, Ep. 2 
11, 15, 16 
 
Federico Marquez este inițiat în malefica organizație ”the Brotherhood”, iar Teresa Lagos 
trebuie să facă față noii situații. Valeria privește neputincioasă cum un copil moare. Un 
eveniment va dezvălui direcția în care este condusă Capadocia de către Dr. Hiram Alos,  
noul psihiatru al închisorii.  
 
 
CAPADOCIA III. EP. 29 - ANOINTING OIL 
Cappadocia - III, Ep. 3 
18, 22, 23 
 
Teresa se confruntă cu planurile celor din  ”the Brotherhood”. Organizația și doctorul Alos 
au de gând să elimine alte obstacole care stau în calea hotărârii lor de a prelua puterea.  
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CAPADOCIA III. EP. 30 - THE CHOSEN 
Cappadocia - III, Ep. 4 
25, 29, 30 
 
  
 
În vreme ce echipa de luptători din rezistență ai lui Don Fernando se organizează, cei din 
”the Brotherhood” au de gând să aducă spaima și violența pe străzi. Hiram Alos găsește 
asasinul perfect , iar Don Angel bănuiește că Teresa ar fi în viață. 
 
  
 
 
  


