Изненадващи развръзки и големи промени с летните премиери по Нова
Не пропускайте пети сезон на „Хавай 5-0” от 1 юли в 21.00 ч. и последен сезон на „Отмъщението”
от 3 юли в 23.00 ч. по Нова
24 юни 2015 г., София. Сериозни промени, неочаквани развръзки и начало на нещо ново ще видим през
юли, със старта на истинското премиерно лято в ефира на Нова. От 1 юли, сряда, в 21.00 ч. българските
зрители ще имат възможност да гледат петия премиерен сезон на култовия криминален сериал „Хавай 50”, само месец след като излъчването му приключи в САЩ. На 3 юли, петък, в 23.00 ч. по Нова своя дебют
в национален ефир ще направи и последният четвърти сезон на хитовата поредица „Отмъщението”.
Шокиращи разкрития, изненадващи обрати и трудни решения няма да липсват в петия премиерен сезон на
„Хавай 5-0”. Лейтенант Стив Макгарет и неговият екип отново ще се изправят пред заплетени казуси и
опасни злодеи, защото дори в тропическия рай на екзотичните острови престъпността не си взима отпуск.
Още в първите епизоди на новия сезон екипът на „Хавай 5-0” ще трябва да се справи с терористично
нападение над цивилни граждани с откраднат от военните дрон, планиран атентат с ядрена бомба,
мистериозно отвличане и въоръжен грабеж на автобус с туристи. Българската мафия също ще създаде
проблеми на екипа, след като се опита да ликвидира информатор, намерил убежище на островите,
благодарение на програмата за защита на свидетели. Големите изненади за екипа на „Хавай 5-0” обаче не
идват от престъпниците. Сержант Дани Уилямс ще разбере, че има пораснал син, за чието съществуване
не е знаел. Красавицата Коно Калакауа пък ще получи предложение за брак от Адам Нушимури.
Пазителката на реда се изправя пред труден избор, защото макар да не крие своите чувства към Адам, тя
има сериозни проблеми с неговото минало и връзките на семейството му с Якудза. Личните изпитания
няма да подминат и Стив Макгарет, когато на острова ще се появи неговата стара любов лейтенант Кат
Ролинс. Дали Дани Уилямс ще се спогоди със своя новооткрит син? Чувствата или дългът ще надделеят
при Коно? Ще има ли ново начало за Стив и Кат? Отговорът на всички тези въпроси ще научим в петия
премиерен сезон на култовия криминален сериал „Хавай 5-0” от 1 юли, от понеделник до петък, в 21.00 ч.
по Нова.
Това лято Емили Торн ще постави финалната точка на своя отмъстителен поход на срещу семейство
Грейсън. Благодарение на умелите ходове на Емили началото на четвърти сезон на „Отмъщението” ще
завари Виктория Грейсън в лудница, а членовете на нейната фамилия са низвергнати от обществото в
Хемптънс. Емили е готова да продължи напред, но дори в строго охраняваното здравно заведение
Виктория не спира да крои своите планове за реванш. Истинската опасност за Емили обаче се крие
другаде. Шокиращо разкритие обезсмисля всички планове за мъст, които младата жена е насочвала към
семейство Грейсън през последните три години. Пропиляла ли е своя живот Емили? Дали мисълта на
Конфуций, че „преди да поемеш към отмъщение, трябва да изкопаеш два гроба”, ще се окаже вярна?
Развръзката ще разберем в последния четвърти сезон на „Отмъщението” от 3 юли, от понеделник до
петък, в 23.00 ч. по Нова.
Избрана селекция от най-добрите епизоди на „Съдби на кръстопът” ще допълни летния телевизионен
пейзаж през юли. Повторните епизоди на едно от най-гледаните документални риалитита ще се излъчват
в ефира на Нова от 29 юни, всеки делничен ден от 20.00 часа.
Не пропускайте сезона на летните премиери и изненадващите развръзки по Нова.
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