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Hollywoodské médium
Tyler Henry
NOVÁ 4. ŘADA OD 15. BŘEZNA, KAŽDÝ PÁTEK VE 22:00 HOD
Sledujte společně s E! práci Tylera Henryho, média z Kalifornie,
který ani ve 4. řadě nepřestává udivovat pozvané hvězdy svými
schopnostmi nahlédnout do jejich životů a zjistit, co je trápí a s
jakými problémy se potýkají. S touto „medicínskou“ schopností a
hvězdnou klientelou, dokáže Tyler měnit životy.

Velká šéfka Cavallari
NOVÁ 2. ŘADA OD 10. BŘEZNA VŽDY VE 22:00 HOD
Televizní hvězda Kristin Cavallari se vrací zpět do reality ve 2.
řadě pořadu Velká šéfka Cavallari. Kristin se vypracovala z mladé
společenské celebrity do zralé podnikatelky, která vytváří svůj
vlastní sofistikovaný styl, jenž se prodává od pobřeží k pobřeží.
Je ukázkovým příkladem tzv. „Girlboss“ – tedy ženy podnikatelky,
která se snaží dělit svůj čas mezi rodinu a starost o mladý kolektiv
svého značkového obchodu.
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Ladygang
KAŽDÉ PONDĚLÍ VE 22:30 HOD
Připojte se s milým a vtipným dámám, které daly vzniknout skupině
Ladygang. Jedinečná kombinace ženské komunity, šťavnatých
komentářů k pop kulturnímu dění a rozhovorů „bez hranic“ se
známými osobnostmi. Členky Ladygang získaly na sociálních
sítích v roce 2016 přes 22 miliónů hlasů v rámci volby „podcast
roku“. Hlavními mluvčími jsou Keltie Knight, Becca Tobin a Jac
Vanek, které také byly představeny v časopisu People a v časopisu
Entertainment Weekly. Ladygang se tak stal kulturním fenoménem
posledních let a nyní přichází i na obrazovky E!.

Zpackané operace
NOVÁ 5. ŘADA KAŽDÝ PÁTEK VE 21:00 HOD
V době, kdy je kladen důraz na perfektní vzhled to nemají plastičtí
chirurgové Terry Dubrow a Paul Nassif jednoduché. Do jejich
ordinace přicházejí pacienti, na kterých se podepsaly nekvalitní
zákroky jiných lékařů a je teď na nich, zda dokáží pacientům vrátit
možnost plnohodnotného života. V nových dílech např. Dr. Dubrow
rekonstruuje ňadra ženě, která prodělala rakovinu, Dr. Nassif
pomáhá pacientovi k lepšímu nosu a lékaře navštíví ohňový DJ,
který chce implantovat podpatky, aby byl vyšší.
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Bi life
KAŽDÝ PÁTEK VE 22:00 HOD, ZÁVĚR 8. BŘEZNA
Sledujte Courtney Act v její nové reality show s názvem Bi life, která
pokračuje i tento měsíc. Seznámíte se se skupinou bisexuálně
orientovaných a singles, kteří momentálně tráví svůj čas v Barceloně.
Tato show přináší něco zcela nového, zábavného a sexy, co patří k
moderní romanci.

Divoká dvojčata
4. ŘADA KAŽDOU NEDĚLI VE 21:00 HOD
Cítíte se psychicky na dně? Sledujte, jak se svými životy zápasí
wrestlingová dvojčata, sestry Brie a Nikky Bellovy. Společně se
svými rodinami a přáteli se vrací na obrazovky v nové 4. řadě
Divokých dvojčat. Spousta nového se opět událo a sestry, jako
obvykle, čelí životním výzvám. Připravte se na jedinečnou akční
podívanou.
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