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Премиерите през април 

 

                      FOX life и FOX Crime 

 
 
FOX life 
Кралски особи (The Royals) – Сезон 3 
От 3 април (понеделник) 22:00 ч. 
Премиера за България 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Трети сезон на „Кралски особи“ 

разказва за това как смъртта на убиеца на 
крал Саймън се отразява на семейството. 
Принц Робърт е жив. Легитимността на 
Лиъм и Елинор е поставена под съмнение. 
Сформираните съюзи и възникналите 
конфликти заплашват публичния имидж на 
фамилията и реалността, която кралица 
Хелена ще брани.  
 
 

 
С участието на: 
Елизабет Хърли - кралица Хелена 
Александра Парк - принцеса Елинор  
Уилям Моузли - принц Лиъм  
Том Остин - Джаспър 
  

ОРИГИНАЛНО 
ЗАГЛАВИЕ:  
The Royals 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖАНР: Драма 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Понеделник 22:00 ч. 
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FOX life 
Малки сладки лъжкини (Pretty Little Liars) – Сезон 3 
От 14 април, понеделник – петък 22:55 ч. 
Премиера за канала 
 

 
 

В началото на трети сезон, вече е изминало едно лято откакто Ариа, Емили, Хана и 
Спенсър са разбрали, че Мона е "A" и от смъртта на Мая. След като ужасът на пръв поглед е 
преминал и предполагаемият убиец е зад решетките, градчето Розууд бавно заапочва да се 
възстановява от травмите си. Всяко от четирите момичета прекарва лятото по свой начин – 
Ариа изкарва курс по фотография, Спенсър посещава лекции в колежа Холис, Хана взима 
уроци по готварство, а Калеб и Емили строят къщи в Хаити. Но онова, което изглежда 
„нормално“ за всяко момиче не е непременно такова, тъй като и четирите все още не са 
преодолели случилото се. Четирите момичета преживяват пост-травматичен шок, гняв и имат 
повече тайни, поради което не може да се каже, че са добре. Те са отново заедно в 
навечерието на втората годишнина от изчезването на Алисън, и се оказват отново  в 
отбранителна позиция когато шокиращо събитие разтърсва Розууд.  
  
С участието на: 
Троян Белисарио като Спенсър Хейстингс 
Ашли Бенсън като Хана Марин 
Тайлър Блекбърн като Кейлъб Ривърс 
Холи Мари Комбс като Ела Монтгомъри 
Луси Хейл като Ариа Монтгомъри 
Иън Хардинг като Езра Фиц 
 
 

ОРИГИНАЛНО 
ЗАГЛАВИЕ:  
Pretty Little Liars 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖНАР: Драма, трилър, 
мистерия 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ:  
Понеделник – петък  
22:55 ч. 
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FOX CRIME 
Късметлията (Stan Lee's Lucky Man) – Сезон 1 
От 11 април (вторник) 22:00 ч. 
*Премиера с два епизода на 11 април 
Премиера за България 
 

 
 

Представете си ако можехте да контролирате късмета си. Новият сериал 
„Късметлията“ е смел криминален трилър, създаден по идея на легендарния комикс писател 
Стан Лий. Номинираният за награда „БАФТА“ актьор Джеймс Несбит играе ролята на 
следовател Хари Клейтън, интелигентен полицай с неудържимо влечение към хазарта, който 
е изправен пред заплахата за загуби всичко.  

Хари е на път за удари дъното, семейството му го е изоставило и той губи големи суми 
в казино когато пред него се появява красивата и енигматична Ийв (Сиена Гилъри). Тя му 
дава тайнствена гривна, за която се смята, че даря онзи, който я носи, с голям късмет, който 
обаче си има своята цена и скоро Хари се оказва в зловещия център на вълна от 
престъпления, която помита Лондон. С късмета на своя страна, той се изправя срещу 
върлуващите тъмни сили, но дали това ще бъде достатъчно, за да се спаси той и да спаси 
семейството си?  

Следовател Хари Клейтън се готви да се качи на въртележката и да открие колко 
непостоянен може да бъде късметът.  
 
С участието на: 
Джеймс Несбит като следовател Хари Клейтън 
Ийв Бест като Ана Клейтън 
Сиена Гилъри като Ийв 
Амара Каран като старши следовател Сури Чохан 
Пана Хема Тейлър като Джаред Морхю 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: Stan Lee's 
Lucky Man 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖАНР: Екшън, 
криминален, 
мистерия, научна 
фантастика 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: Вторник  
22:00 ч. 
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Дарън Бойд като следовател Стив Оруел 
Стивън Макинтош като старши следовател Алистър Уинтър 
 

FOX CRIME 
Инспектор Мегре (Maigret) - Сезон 1 
От 15 и 16 април (Великден), събота и неделя от 22:00 ч. 
Премиера за България 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свеж портрет на известния детектив 

на Жорж Сименон. Известният Роуън 
Аткинсън участва в ролята на инспектор 
Мегре в тези две завладяващи криминални 
истории, чието действие се развива в Париж 
през 50-те години на миналия век. В епизода 
„Мегре устройва капан“, сериен убиец 
нарочва жени в западналия квартал 
Монмартр. With no leads и вестниците са 
пълни със спекулации, цялото внимание е 

насочено към старши полицейски офицер Мегре. Вторият епизод – „Мъртвецът на Мегре“, 
разказва за убийството на комарджия, което е свързано с брутална банда криминално 
проявени от Чехословакия. С Роуън Аткинсън в главната роля и с отличен актьорски състав в 
поддържащите роли, „Инспектор Мегре“ е телевизионно събитие, което не е за изпускане.  
 
С участието на: 
Аткинсън в ролята на главен инспектор/комисар Жул Мегре 
Луси Коху в ролята на г-жа/мадам Мегре 
Шон Дингуол в ролята на инспектор Жанвие 
Лео Стаар в ролята на инспектор ЛаПойнт 
Ейдан Макардъл в ролята на съдия Комелия 
Марк Хийп в ролята на доктор Мьорс/Моерс 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: Maigret 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 18-
49 г. 
ЖАНР: Мистерия, 
криминален, детективски 
ГРАФИК НА ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Събота и неделя от 22:00 ч. 
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FOX CRIME 
Смърт в рая (Death in Paradise) – Сезон 6 
От 13 април (четвъртък) 22:00 ч. 
Премиера за България 
 

 
 
 

Пълен със завладяващи мистериозни истории, „Смърт в рая“ продължава да очарова 
зрителите по света със своята находчивост и приятелски разказана фабула. В новия сезон ще 
видим следовател Хъмфри Гудман в нетърпеливо очакване на завръщането на Марта, стара 
позната от Лондон. Веднага след пристигането й на острова обаче, тяхната бурна 
романтична връзка е подложена на изпитание от едно преждевременно убийство. Президент 
на клуб по крикет е убит на терена, учен е открит мъртъв на склона на вулкан и пред екипа 
има много ужасно трудни за разгадаване мистериозни случаи. На пръв поглед невъзможен за 
разрешаване случай отвежда Хъмфри и екипа в Лондон в специален епизод от две части.  

 
С участието на: 
Крис Маршал - Хъмфри Гудман  
Дани Джон-Джулс - Дуейн Майърс  
Жозефин Жобер - Флорънс Касел  
Тоби Бакаре - Джей Пи Хупър  

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: 
Death in Paradise 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖАНР: Детективски, 
криминален, комедия 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Четвъртък 22:00 ч. 
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FOX CRIME 
Полицаите от Чикаго (Chicago PD) – Сезон 3 
От 3 април, понеделник – четвъртък от 23:00 ч. 
Премиера за канала 
 
  

 

 
 

От изпълнителния продуцент Дик Улф, сержант Ханк Войт, детектив Антонио Доусън  
и детектив Ерин Линдзи, заедно с елитното им разузнавателно звено, се завръщат за нов 
сезон на раздаване на правосъдие без правила по размирните улици на Чикаго. В 
предходния сезон, Войт бе оправдан за убийство, което го освободи от потискащия критичен 
поглед на звеното за разследване на вътрешни афери. Но дори и след като той се връща в 
играта, той и екипът му със сигурност ще се изправят пред нови предизвикателни случаи,  
експлозивен екшън и разтърсващи драматични ситуации – защото в това, с което се 
занимават професионално, се налага да рискуват живота си ежедневно в преследване на 
най-ужасните престъпници в Чикаго.  
 
С участието на: 
Джейсън Бег - Сержант Ханк Войт 
Джон Седа - детектив Антонио Доусън 
Джеси Лий Софър - детектив Джей Халстед 
София Буш - детектив Ерин Линдзи 
Патрик Джон Флугер - офицер Адам Ръзек  
Елиас Котеас - детектив Алвин Олински  
Марина Скуерсиати - офицер Ким Бърджис  
Лароуйс Хоукинс - офицер Кевин Атуотър  
Ейми Мортън - сержант Труди Плат  
Браян Герати - офицер Шон Роман  
 

ОРИГИНАЛНО 
ЗАГЛАВИЕ: 
Chicago PD 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖАНР: Криминален, 
екшън, драма, 
полицейски, 
детективски 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Понеделник – 
четвъртък 23:00 ч. 
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FOX CRIME 
Шерлок (Sherlock) – Сезон 2 
От 21 април (петък) 22:00 ч. 
 

 
 

Отличеният с поредица от награди сериал се завръща с втори сезон, в който Шерлок и 
Джон Уотсън ще се изправят пред най-големите изпитания досега в три от най-заплетените 
случаи, които са разрешавали: Жената, хрътката и Есента. Те биват въвлечени в сложните 
схеми на опасната и изкусителна Ирене Адлер и тогава на Шерлок са му необходими 
абсолютно всички от неговите забележителни умения, за да оцелее, а поканата в горите на 
Дартмур изправя двамата ужасени герои лице в лице със свръхестествени сили. 
Междувременно Джеймс Мориарти, който все още е в сянка, е решен да съсипе Шерлок, 
независимо какво би му коствало това. С подвеждащи сцени, находчив сценарий и някои от 
най-интеригуващите образи, които сме гледали на телевизионен екран, няма нищо учудващо 
в успеха, който има „Шерлок“ в цял свят.  
 
С участието на:  
Бенедикт Къмбърбач като Шерлок Холмс 
Мартин Фрийман като Джон Уотсън 
Рупърт Грейвс като Грег Лестрад 
Марк Гейтис като Майкрофт Холмс 
Уна Стъбс като г-жа Хъдсън 

ORIGINAL TITLE: 
Sherlock 
LENGTH: One hour 
TARGET: 18-49 All 
TONE OF VOICE: 
Detective, Crime, 
Mystery 
SCHEDULING 
INFORMATION: Fri@ 
22:00 
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FOX CRIME 
Midsomer Murders Y8 
From 8th of April, Saturday-Sunday @ 19:00 
Premiere for the channel 
 

  
 

Хитовият сериал за разследване на убийства вече се излъчва в над 200 държави по 
света и продължава да отчита високи рейтинги благодарение на отличния и изключително 
талантлив актьорски състав. Създаден по награждаваните детективски романи на Кароли 
Греъм, изобилстващи от изнудване, интриги, предателства, изневери и убийства, каквито са 
и случаите в привидно идиличното графство Мидсъмър, разплитани от следовател Барнаби.  
 
 
С участието на:   
Джон Нетълс като старши следовател Том Барнаби 
Джон Хопкинс като сержант Дан Скот (сезон 7) 
Джейн Уаймарк като Джойс Барнаби 
 
 
 

ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ: 
Midsomer Murders 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 

Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 

18-49 г. 

ЖАНР: Комедия, 
детективски, мистерия 

ГРАФИК НА ИЗЛЪЧВАНЕ: 

Събота и неделя  от 19:00 ч. 


