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Премиерите през април  

FOX   
 
Изгнаник (Outcast) – Сезон 2 
От 10 април (понеделник) 23:00 ч. 
Премиера за България 

 

 

 

 

 
 

 

Във втория сезон на „Изгнаник“, изучаването на мистериите и онова, което стои зад 
свръхестествените прояви и защо те се случват около Кайл Барнс продължава. Докато 
признаците на обсебване, които го затормозяват, нарастват по сила и честота, Кайл се 
бори да защити онези, които са му най-близки. До него са отец Андерсън и полицай 
Джайлс, докато сестра му Меган се бори със собствените си демони. Но заплахите от тъмни 
сили се оказват по-силни, отколкото Кайл някога е очаквал. Неговата борба ще прерасне в 
битка за цялото градче Рим, когато той разкрива тъмни тайни от собственото си минало.   
 
 
С участието на: 
Патрик Фюджит в ролята на Кайл Барнс 
Филип Гленистър в ролята на отец Андерсън 
Рен Шмит в ролята на Меган Холтър 
Рег Кейти в ролята на полицай Джайлс 
Кейт Лин Шийл в ролята на Алисън Барнс  
Дейвид Денман в ролята на полицай Марк Холтър 
Медълин Макграу в ролята на Амбър Барнс 
Джулия Крокет в ролята на майката на Кайл като млада 

ОРИГИНАЛНО 
ЗАГЛАВИЕ:  
Outcast 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА ГРУПА: 18-49 г. 
ЖАНР: Драма, ужаси 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ:  
Понеделник 23:00 ч. 
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Бягство от затвора (Prison Break) 2017 
От 6 април (четвъртък) 22:00 ч. 
Премиера за България 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Бягство от затвора“ се завръща и се 
готви за най-голямото приключение досега.  
Във вълнуващото продължение на 
историята, звездите от оригиналната 
поредица Уентуърт Милър, Диминик Пърсел, 
Сара Уейн Келис, Амаури Ноласко, Робърт 
Кнепър, Рокмънд Дънбар и Пол Адълстийн 
се събират отново за съвсем ново бягство 
през граници, с всички отличителни 
елементи на историята, каквато я познаваме 
от излъчването й по FOX от 2005 до 2009 
година – напрегнати моменти и сцени с 
неочакван край. Оригиналната екшън драма 

разказва за Майкъл Скофийлд (Милър, „Мансардата“), млад мъж, решен да спаси осъдения 
си брат Линкълн Бъроус (Пърсел, „DC's Legends of Tomorrow“), от изпълнението на 
смъртната му присъда, като съставя сложен план за бягство от затвора.  

В новия сериал, заснет на терен в Мароко, изплуват доказателства, които намекват, 
че смятаният доскоро за мъртъв Майкъл Скофийлд вероятно е жив. Линкълн и Сара (Сара 
Уейн Келис, „Colony“, „Живите мъртви“), съпругата на Майкъл, се събират отново, за да 
планират най-голямото бягство в сериала досега, докато три от най-известните бегълци от 
затвора Fox River State – Сукре (Ноласко, „Теленовела“), Тибег (Кнепър, „Heroes“) и 
Стотачката (Дънбар, „The Mentalist“), се завръщат в играта.  
 
 
С участието на: 
Уентуърт Милър като Майкъл Скофийлд 
Доминик Пърсел като Линкълн Бъроус 
Сара Уейн Келис като Сара Танкреди 

ОРИГИНАЛНО 
ЗАГЛАВИЕ:  
Prison Break (2017) 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ:  
18-49 г. 
ЖАНР: Екшън драма 
ГРАФИК НА ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Четвъртък 22:00 ч. 
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Амури Ноласко като Сукре 
Робърт Кнепър като Тибег 
Рокмънд Дънбар като Стотачката 
Марк Фюърстийн като Джейкъб Антон Нес 
Огъстъс Прю като Камшика 
Рик Юн като Джа 
Инбар Лейви като Шеба 
Пол Адълстийн като Пол Келерман 

 
 
Последният човек на Земята (The Last Man on Earth) – Сезон 3 
Завръщане на 25 април, всеки вторник от 22:00 ч. по 2 епизода 
Нови епизоди за България 
 

  
 
След като смъртоносен вирус помита планетата през 2020 г., на Земята остава само 

един човек: Тенди Милър. Той обикаля страната в търсене на други оцелели и се завръща 
в родния си град Тъксън, осъзнавайки, че почти със сигурност е единственият жив човек на 
Земята.  

Постепенно няколко други оцелели достигат до него, включително жената, която му 
става съпруга Керъл Пибасян (Кристен Шаал), оптимистка, която обожава граматиката и 
има за цел да възстанови населението на земята. След Керъл идват Мелиса (Дженюъри 
Джоунс), която не страда от заблуди, обичливият и весел Тод (Мел Родригес),  
очарователната южнячка и любителка на чашката Гейл (Мери Стийнбъргън),  
австралийката Ерика (Клеопатра Коулмън) и дори втори Фил Милър (Борис Коджоу), който 
загива трагично при отстраняване на апендикса във втори сезон.  

ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:  
The Last Man on Earth 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Половин час 

ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 

18-49 г. 
ЖАНР: Комедия 

ГРАФИК НА ИЗЛЪЧВАНЕ: 

Вторник  22:00 ч. по 2 

епизода 
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Групата се мести в Малибу, където Майк Милър (Джейсън Съдейкис), братът 
астронавт на Тенди най-накрая ги намира след като прекарва години сам в открития 
космос. Във финала на втори сезон, Майк е отлъчен от групата, след като показва 
симптоми на вируса и Малибу бива обсаден след като неизвестни, привидно враждебни 
оцелели доближават брега. Сезон три започва от там, където приключва втори сезон, а 
безопасността на групата е застрашена, след като въоръжени натрапници в скафандри се 
доближават до къщата.  
 
С участието на:  
Уил Форте като Фил/Тенди Милър 
Кристен Шаал като Керъл Пибасян 
Мел Родригес като Тод 
Клеопатра Коулмън като Ерика 
Дженюъри Джоунс като Мелиса 
Мери Стийнбъргън като Гейл 
 
 

Завинаги (Forever) – Сезон 1 
От 18 април, понеделник-петък от 21:00 ч. 
Премиера за България 

  

 
 

 
Какво бихте направили, ако имате цялото време на света? Тази нова 

научнофантастична драма разказва за д-р Хенри Морган (Йоан Гръфъд, „Фантастичната 
четворка“, „Ringer“), известен нюйоркски медицински следовател и опитите му да даде 
отговор на този въпрос. Хенри има особен интерес към изучаването на мъртвите: той 
самият е безсмъртен и само най-добрата му приятелка и довереничка Ейб (носителката на 
„Еми“ и „Златен глобус“ Джуд Хърш, „Такси“), изпълнена с живот на 75-годишна възраст, 
знае тайната на Хенри. Хенри, който изобщо не е мръднал през последните 200 години, е 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ:  
Forever  
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час  
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖНАР: 
Научнофантастична 
драма 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Понеделник-петък от 
21:00 ч. 
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успял дискретно да се прикрие, без никой да разбере неговото състояние, но задачата му 
става особено сложна когато се среща с детектив Джо Мартинес от нюйоркската полиция 
(в ролята Алана де ла Гарса, „Law & Order“). Тя е овдовяла наскоро и е впечатлена от 
Хенри, след като научава, че той е единственият оцелял в ужасна влакова катастрофа, а 
неговите знания й помагат много в разрешаването на престъпления.  

Това, че е живял в две столетия, е в полза на Хенри в неговата работа, но го кара 
да си задава и много въпроси в личен план. Ще открие ли той защо не може да умре? Ако 
разкрие тайната, ще успее ли да обърне нещата? Ще разбере ли Джо кой в действителност 
е Хенри? И, както намеква анонимно обаждане по телефона, има ли други като Хенри? С 
постоянно преминаване от миналото в бъдещето и обратно, аспектите от дългия и 
разнолик живот на Хенри започват да се разкриват един по един и зрителите ще започнат 
да добиват представа какво е да живееш вечно.  
 
С участието на:  
Йоан Гръфъд в ролята на Хенри Морган 
Алана де ла Гарса в ролята на Джо Мартинес 
Лорейн Тусен в ролята на лейтенант Джоана Рийс 
Дони Кешаварз в ролята на Инспектор Хенсън 
Джоел Дейвид Мур в ролята на Лукас Уол 
Джуд Хърш в ролята на Ейб 

 


