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2017. JÚNIUS KIEMELT PROGRAMJAINK
ISMERTETÉSE
Ceremónia olasz módra
Június 17-től, szombaton 21:00-kor
A sorozatban nagyszabású, extravagáns nápolyi
esküvőknek lehetünk tanúi, amelyeket a káprázatos
Don Antonio Polese tulajdonában álló Grand Hotel
La Sonrisa szállodában rendeznek. Idén több
eseményre is készülnek, például arra, hogy
megünnepeljék Don Antonio unokájának 18.
születésnapját, illetve az ifjú pár, Salvatore és Lucia
esküvőjére, akiknek a családjában nemrég haláleset
történt. Giuseppe vadnyugati stílusban szeretné
megünnepelni első áldozását. Az egyes epizódok
bemutatják, hogyan készül Don Antonio és családja
arra, hogy mindegyik ünnepi esemény különleges és
egyedi legyen – a valódi nápolyi díszvacsora
összeállításától az egész napos rendezvénynek
otthont adó Nápoly melletti barokk palota
feldíszítéséig.

Született médium
Június 19-től, hétfőn 21:00-kor
A sorozat folytatásában újra bekapcsolódhatunk
Theresa Caputo médium és családja mozgalmas
életébe. Theresa számos szkeptikust győzött meg
képességeiről, amikor lehetővé tette a számukra,
hogy kapcsolatot teremtsenek az elhunytakkal.
Carson Kressley divatguru ellátogat Theresához, és
nemcsak egy elhunyt kedves barátjával sikerül
kapcsolatot teremtenie, hanem egy kimúlt lóval is.
Theresa összehoz egy férfit a fiával, akit véletlenül
lelőttek, majd később Guillermo Diaz tévésztárnak
segít, hogy párja kapcsolatot teremtsen a szüleivel,
akik meghaltak, amikor ő még tinédzser volt. Larry,
aki 15 évvel ezelőtt túlélt egy agydaganatot, végre
elmegy a régóta esedékes kontrollra. A család
aggódni kezd, amikor Theresa rutin mammográfiája
gondot jelez.
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Így kerek az életem!
Június 20-tól, kedden 21:00-kor
Whitney Thore, a valaha karcsú és sportos táncos
súlya a policisztás ovárium szindróma miatt ma már
csaknem 180 kg. Hosszú idő alatt jutott el oda, hogy
elfogadja a testét, és örüljön az életnek. Whitney
újabb mesés kalandokba bonyolódik, és tovább
követjük az izgalmas eseményeket. Az újra szingli,
szőke és saját lakással rendelkező Whitney újfajta
módon közelít a túlsúlyos táncosok problémáihoz.
Egy szerencsétlenül alakuló összecsapás az új
„bérlőjével”, amit megdöbbentő hírek tetéznek,
katasztrófához
vezet.
A
férfidrámák,
női
veszekedések és a komoly táncversenyek jobban
próbára teszik Whitney erejét és eltökéltségét, mint
korábban valaha.

Elplasztikázva
Június 14-től, szerdán 22:00-kor
A külsőnek túlzott jelentőséget tulajdonító
társadalom miatt egyre többen műtéttel szeretnék
elérni, hogy a testük minden szempontból tökéletes
legyen. A gyors és olcsó megoldások keresésének
kísértése nagyobb, mint valaha. A kétes rendelőkben
végzett plasztikai sebészeti beavatkozásoknál
nagyobb a kockázata annak, hogy valami balul
sikerüljön. Ezután már Anglia legjobb sebészein a
sor, hogy megoldják az így keletkezett problémákat.
A dokumentumfilm-sorozat ismét olyan embereket
mutat be, akiknek a plasztikai műtétjét
katasztrofálisan elrontották. Exkluzív bepillantást
nyerünk a Chelsea és Westminster kórház híres
plasztikai osztályának munkájába, ahol a csapat
legjobb sebészei megpróbálják helyrehozni azt, amit
mások elrontottak, és olyan feneket, mellet, arcot és
hasat formálni a páciensnek, amilyet eredetileg
szeretett volna.
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