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90denní snoubenci
Od soboty 2. ledna ve 20:00
Čtyři nové a tři vracející se páry jsou i v nové sezóně
této série připraveny zkusit štěstí s tím, o čem věří,
že je pravá láska. Musejí překonat spoustu překážek,
aby získali vízum K-1 a přivedli si své možné
nastávající protějšky do USA, ale to nejtěžší je ještě
čeká. Všichni mají 90 dní od chvíle, kdy jejich partner
vstoupí na americkou půdu, do okamžiku „Ano,
beru“, jenže pokud to nevyjde, musí se cizinci vrátit
do svých domovských zemí. Branson, kluk z venkova,
požádá po pouhých pěti měsících a jednom osobním
setkání o ruku svou ruskou snoubenku, go-go
tanečnici Julii. Ale schválí to jeho konzervativní
rodiče? Rebecca a Zied jsou zpět a tentokrát má
Rebecca podezření, že byla opět podvedena. Ve
svých 52 letech neměla Stephanie nikdy vážný vztah,
ale po setkání se 27letým Ryanem v Belize si myslí,
že on je ten pravý, a rozmazluje ho dárky a finančně
podporuje. Ale Ryanovy sklony ke koketování
způsobují napětí. Překoná vzájemná láska těchto
párů problémy, které je čekají?

Beďarová doktorka
Od pátku 8. ledna ve 20:00
Královna beďarů, přední dermatoložka dr. Sandra
Lee, se vrací v další sérii – a tentokrát se setká s ještě
podivnějšími případy! Dr. Lee, známější jako
Beďarová doktorka, léčí všechny druhy onemocnění
kůže, od lipomů a boulí velikosti fotbalového míče
po bolestivé vředy a záhadné útvary. Pro dr. Lee není
žádný případ příliš náročný ani neobvyklý a ke
každému pacientovi použije odborný přístup, aby mu
pomohla žít život volně a bez překážek. Stačí jedna
jehla, prasknutí a skalpel.
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Můj 270kg život
Od čtvrtka 21. ledna ve 20:00
Pro každého je hubnutí spíše boj, ale pro některé jde
o otázku života a smrti. Tato série sleduje životy lidí,
kteří váží přes 270 kg, jak se pokoušejí přijít o svou
neuvěřitelnou váhu a zcela změnit svůj život. Každá
epizoda představí jiný příběh určitého jednotlivce,
jak pod dohledem přímočarého dr. Now, specialisty
na léčbu obezity, podstoupí nebezpečnou operaci
zmenšení žaludku a zahájí dietní program v naději, že
zhubnou o stovky kilogramů. Jde o obrovský úkol,
protože každý se potýká se závislostí, špatnými
návyky i bezmocí v naději, že konečně dosáhne
vítězství, hrdosti a svobody z vězení, kterým se stalo
jejich tělo.
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