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ZÁŘÍ 2020 TIPY

90denní snoubenci: Od
samého začátku
Od soboty 5. září ve 20:00
K čemu došlo před 90 dny, kdy se páry, které
předtím měly pouhý online vztah, setkaly úplně
poprvé osobně? Tato fascinující série sleduje další
láskou zasažené Američany, kteří věří, že na
internetu našli svou spřízněnou duši, jak se připravují
na cestu do zahraničí , aby se s nimi osobně setkali a
zjistili, zda skutečná láska vykvete i v reálném životě.
V této sezóně se objeví ještě více podmanivých párů
s neuvěřitelnými příběhy – a s daleko většími
dramaty. 54letý Ed ze San Diega se na Facebooku
zamiloval do 23leté Rosemarie z Filipín, přičemž jeho
dcera pochybuje o jejích opravdových citech. 52letá
Lisa se zasnoubí s 30letým nigerijským rapperem
Usmanem – známým pod přezdívkou Sojaboy – po
pouhých osmi měsících online hovorů. A teď jede do
Nigérie se vdát. A oblíbenkyně sezóny, Darcey, se
vrací! Ale přežije její bouřlivý vztah s britským
nápadníkem Tomem?

90denní snoubenci: Opačným
směrem
Od středy 9. září ve 21:00
Říká se, že láska nezná hranic. A v této poutavé sérii
jsou vztahy mezinárodních párů prozkoušeny jako
nikdy, když američtí muži a ženy, kteří se zamilovali
do partnerů ze vzdálených zemí, poté cestují do
jejich domovských států, aby začali žít svůj život po
svatbě v zahraničí. Brittany, 26letá rapperka a
modelka z Floridy, zcela mění svůj pohodlný životní
styl, aby byla se svou láskou v jordánském Ammánu.
Nyní se Brittany chystá přestěhovat do Jordánska
natrvalo, ale ještě nikomu neřekla, že odchází
navždy– ani svému tátovi. A Jenny, stále
zpracovávající Sumitovy šokující novinky, je zpět v
USA a jen se svým kufrem. Když se však rozhodne
vrátit do Indie k Sumitovi, nesetká se s daleko více
problémy u svých rodičů? Dokážou být tyto páry
dostatečně silné navzdory jazykové bariéře nebo
kulturním rozdílům, aby ustály problémy, které
zaplní jejich nový, společný život?
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90denní snoubenci: Šťastně až
na věky?
Od úterý 22. září ve 20:00
Jak se nejzajímavějším párům z minulé sezóny daří v
životě po svatbě, která se odehrála na konci jejich
90denní cesty na vízum K1? Zběsilý odpočet při cestě
k oltáři už je možná za nimi, ale skutečné drama
právě začíná, když páry zjistí, že manželství v
Americe neprobíhá podle představ – a někteří se
snaží jít dál bez svých protějšků.
Při rádoby ročním výročí svatby s Larissou přizná Colt
své matce Debbie, že je připraven konečně se zase s
někým seznámit. Ale to už ona neví, že začal tajně
randit s brazilskou pomocnicí v domácnosti, která se
jmenuje Jess a žije v Chicagu. Angela musí vyhledat
právní pomoc ohledně svého vztahu s nigerijským
snoubencem Michaelem a Andrej z Moldávie má
velké překvapení pro Elizabeth. Skončily těmto
párům líbánky, nebo prokáží, že jejich láska je jen
silnější?

Beďarová doktorka
Od pátku 4. září ve 20:00
Přední dermatoložka, dr. Sandra Lee – neboli
Beďarová doktorka – se specializuje na diagnostiku a
odstranění záhadných zduřenin a cyst na kůži
pacientů a pomáhá jim vrátit se do běžného života.
Nikdy neví, kdo v daný den přijde a co bude potřeba
udělat, aby jim pomohla napravit jejich problémy
související s vředy. Ale jedna věc je jistá, musíte je
vidět, abyste uvěřili. Podrobně prozkoumáme
nejneuvěřitelnější okamžiky ze série, včetně
bonusových záběrů, týkajících se případů dr. Lee.
Také znovu navštívíme bývalé pacienty, včetně
Joseho, jemuž byl odstraněn na čele vřed velikosti
baseballového míče, Chucka, který popovídá o svém
životě po odstranění lipomu „Pepek námořník“
doktorkou Lee nebo učitelky Barb, která si
připomene, jaké to je po odstranění lipomu ve tvaru
srdce ze zad. Jak se jim daří po jejich léčbě?
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