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ČERVENEC 2021 TIPY

Hledá se manželka sestra
Od úterý 13. července ve 20:00
Tato poutavá série sleduje osudy vícera rodin, které
se rozrostou o další manželku, a emotivní vzestupy a
pády, které se v tomto fascinujícím světě
polygamních vztahů odehrávají. Ashley a Dimitri
Snowdenovi přivítají na svět nejnovějšího člena
rodiny, malou Canarii, ale po náhlém odchodu jejich
manželky Vanessy hledají novou přítelkyni. Bude
Christeline z Jihoafrické republiky tou pravou?
Danielle a Garrick Merrifieldovi jsou již 13 let
manželé a spojili se s Robertou z Brazílie. Její vízum
však bylo zamítnuto a nyní je jejich jedinou šancí
možnost požádat o vízum K-1, jenže to by se museli
Merrifieldovi rozvést. V rodině Clarkových navíc stále
roste napětí a po zdrcujícím odchodu první manželky
začínají Jonesovi znovu hledat. Najdou dokonalý
protějšek?

Extrémní sestry
Od neděle 18. července ve 20:00
Některá sesterská pouta jsou silnější než jiná. Jenže v
této neskutečné sérii zachází sesterská posedlost až
za hranu a sesterská láska dostává zcela nový
význam. Od konzumace stejných jídel, přes spaní v
jedné posteli až po společného přítele – neexistuje
hranice, kterou by tyto sestry nepřekročily. Jejich
vzájemná závislost si však žádá svou cenu. Protože
odmítají cokoli změnit na své přílišné blízkosti nebo
nekonvenčních způsobech společného života, jsou
pravidelně odsuzovány rodinnými příslušníky,
milostnými partnery, lékaři, a dokonce i celou
společností. Co všechno jsou tyto sestry ochotné
ztratit, aby si udržely svou vzájemnou posedlost?
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7 malých Johnstonů
Od středy 21. července ve 21:00
V rodině Johnstonových je čas na oslavu, protože
Jonahovi je jako prvnímu z dětí 21 let! A aby toho
nebylo málo, je také čas Vánoc a Trent s Amber se
snaží, aby svátky byly veselé. Ale podobně jako v
mnoha jiných rodinách, i tady se může stát, že
uprostřed sváteční nálady vzplane vztek. Anna a
Elizabeth procházejí pubertou, takže v rodině roste
napětí a dívky se chtějí odstěhovat. Anna a Amber se
hádají a Elizabeth už má dost toho, že ji máma
využívá jako hlásnou troubu pro problémy Amber se
sourozenci. Budou poslední Vánoce, kdy ještě všech
sedm Johnstonových žije pod jednou střechou, plné
sváteční pohody, nebo rodinných sporů?
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