Úspešný seriál Manhattan sa dočkal pokračovania
Úspešný dramatický seriál Manhattan sa dočkal pokračovania! Druhú sériu si budú môcť diváci pozrieť na
televíznej stanici Epic Drama od štvrtka 5. augusta o 21:45.

Dej seriálu sa znova odohráva v Los Alamos v štáte Nové Mexiko, a kto už o názve tohto amerického zašitého
mesta počul (prípadne videl prvú sériu), vie, čo sa v ňom skrývalo. Na tamojšej vojenskej základni bola totiž
narýchlo vyvíjaná prvá atómová bomba na svete, ktorá, ako jej tvorcovia verili, by mohla ukončiť 2. svetovú
vojnu.

Na tu však už čoskoro
nadviaže studená vojna,
omnoho
dlhší
a pre
mnohých
stresujúcejší
konflikt, lebo nikto nevie,
ktorej strane skôr rupnú
nervy
a započne
apokalypsu. Druhá séria
rozvíja zápletky, ktoré sa
týkajú osudov konkrétnych
ľudí. Tých, ktorí sa náhle
ocitli v nesprávny čas na
nesprávnom mieste.

Jedným z nich je aj Charlie Isaacs (Ashley
Zukerman), ktorý sa nedobrovoľne stane novým
šéfom celého projektu. Na pozícii strieda Franka
Wintera (John Benjamin Hickey), ktorý je
odvelený na iné, neznáme miesto. Ako uvádza
režisér a výkonný producent seriálu Thomas
Schlamme, čo sa presne s Winterom stalo, to by
sa diváci mali dozvedieť už začiatkom druhej
série.
Už prvá séria sa dočkala slušnej odozvy od
kritikov, ktorí vyzdvihujú originalitu seriálu. Ten je
podľa nich kombináciou malomestskej drámy,
romantického, špiónskeho seriálu a sci-fi.
V priebehu sa postupne odhaľujú jednotlivé tajomstvá, ktoré boli načrtnuté v skorších dieloch. Druhá séria sa
točí predovšetkým okolo otázky, koľko zla sú ľudia schopní vykonať v mene vyššieho dobra.
Okrem pôvodných postáv si v druhej sérii zahrajú aj noví
herci, napríklad William Petersen v role generála Emmetta
Darrowa, ktorého úlohou je dodať vedeniu atómovú
bombu včas za každú cenu. Ďalej tu máme Mamie
Gummerová v role Nory, ktorá komplikuje ostatným život
tým, že je schopná povedať čokoľvek, len aby dosiahla
svojich cieľov.
Tvorcovia seriálu neponechali nič náhode, a tak používajú
autentické kostýmy, ktoré pripomínajú dobu, v ktorej sa dej
odohráva. Výprava, scenár aj réžia boli dotiahnuté do
dokonalosti a podľa niektorých aktérov bola latka oproti
prvej sérii posunutá ešte vyššie. Aj preto sa určite oplatí vo
štvrtok 5. augusta večer naladiť na Epic Drama.
TRAILER: https://youtu.be/bV220ioZj8o

