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Премиерите през март  

FOX   
 
АПБ (APB) – Сезон 1 
От 20 март (понеделник) 22:00 ч.  
Премиера за България  
Възможност за гледане с дублаж или със субтитри 

  

 

 

 
 

Работата на полицията не е ядрена физика. По-сложна е.  
„АПБ“ е нова полицейска драма с високотехнологичен елемент, вдъхновена от 

статия в Ню Йорк Таймс със заглавие „Кой владее улиците на Ню Орлиънс“. Тя е създадена  
от изпълнителния продуцент и режисьор Лен Уайзман („Луцифер“, „Подземен свят: 
Следващо поколение“) и изпълнителните продуценти и сценаристи Мат Никс („Burn Notice“) 
и Трей Калауей („The Messengers“). 

Престъпления в особено голям мащаб, престрелки с полицаи, прикриване и 
корупция: свръх мобилизираната и недобре финансирана чикагска полиция излиза извън 
контрол. Сериалът ще срещне зрителите с инженера милиардер Гидиън Рийвс 
(номинираният за „Еми“ и „Златен глобус“ Джъстин Кърк, „Тиранин“, „Трева“). След като 
най-близкият му приятел е убит в несполучлив опит за обир и убиецът остава на свобода, 
Гидиън решава да се бори за справедливост. Като влага милиони от собственото си 
състояние, той сключва мащабна сделка за придобиване на контрол над размирния 13-ти 
район – и да го трансформира в частно полицейско звено: по-реактивно, по-бързо и по-
интелигентно от всички останали. Самият Гидиън е създал водещите технологии, с които 
борави звеното; този ексцентричен и едновременно с това гениален аутсайдер 
предизвиква полицейските части в града да преосмислят начина, по който се борят с 
престъпността.  

ОРИГИНАЛНО 
ЗАГЛАВИЕ:  

APB 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 

ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 

18-49 г. 
ЖАНР: Полицейска 

драма 

ГРАФИК НА 

ИЗЛЪЧВАНЕ: 

Понеделник 22:00 ч. 
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Светкавичното превръщане на частното полицейско звено в най-надеждния 
полицейски район обаче не пасва на всичките му членове. Гидиън знае, че за да промени 
нещо, ще има нужда от съюзник, който той открива в лицето на полицай Тереса Мърфи 
(Натали Мартинес, „Kingdom“, „Под купола“), амбициозна и интуитивна жена полицай, 
която е готова да приложи всички технологични изобретения на Гидиън.  

С помощта на талантливата техничарка Ейда Хамилтън (Кейтлин Стейси 
„Господство“), Гидиън и Мърфи предприемат мисия да превърнат 13-ти район – 
включително със скептичния сержант Нед Конрад (Ърни Хъдсън, „Grace and Frankie“, 
„Ловци на духове“) и смелите полицаи Никълъс Брант (Тейлър Хендли, „Vegas“, „Саутланд“) 
и Таша Гос (Тамбърла Пери, „Boss“) – в модерна организация за борба с престъпността от 
21-ви век.  
 
С участието на: 
Джъстин Кърк като Гидиън Рийвс 
Натали Мартинес като Тереса Мърфи 
Тейлър Хендли като полицай Никълъс Брант 
Ърни Хъдсън като сержант Нед Конрад 
Кейтлин Стейси като Ейда Хамилтън 
Тамбърла Пери като полицай Таша Гос 
Нестор Серано като кмет Майкъл Салгадо 
 
 
Империя (Empire) – Сезон 3, част втора 
Завръщане от 31 март (петък) 22:00 ч.  
Нови епизоди – премиерни за България  
Възможност за гледане с дублаж или със субтитри 

 
 
  

 

„Империя“ е вълнуваща драматична история 
за семейна династия в лъскавия и често опасен свят 
на хип хоп музиката. Сериалът разказва за 
семейство Лайън и тяхната медийна компания 
„Empire Entertainment“. Основателят й, Лушъс Лайън 
(Терънс Хауърд, „Уейуърд Пайнс“) е кралят на хип 

ОРИГИНАЛНО 
ЗАГЛАВИЕ:  
Empire 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖАНР: Драма 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: Петък  
22:00 ч. 
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хопа, но позицията му начело на империята е постоянно застрашена от семейството му, 
включително от бившата му съпруга Куки Лайън (Тараджи П. Хенсън), от синовете му 
Джамал (Джъси Смолет), Хаким (Бришер Грей) и Андре (Трай Байърс) и от непостоянната и 
високо конкурентна музикална индустрия. 

В третия сезон на драматичната история, битката за душата на музикалната 
империя продължава. Всеки член на семейство Лайън трябва да се справи със събитията, 
възникнали в края на предишния втори сезон. Лушъс преследва бизнес амбициите си със 
собствена стрийминг услуга, докато междувременно влиза в сблъсък със своя наполовина 
брат Тарик (Мароко Омари), който ръководи разследващ орган, който е по петите му. Куки 
иска да започне отначало и да търси собственото си щастие. Поредица от ретроспекции 
разкриват как Лорета Холоуей се превръща в Куки Лайън и как Куки среща Лушъс. 
Междувременно, братята Лайън – Андре, Джамал и Хаким – са решени да преодолеят 
събитията, възникнали през миналия сезон и да продължат напред. Трудните решения, 
които трябва да вземат обаче ще се превърнат в битка за душата на семейство Лайън.  

 
 
С участието на: 
Терънс Хауърд в ролята на Лушъс Лайън 
Тараджи П. Хенсън в ролята на Куки Лайън 
Джъси Смолет в ролята на Джамал Лайън 
Бришер Грей в ролята на Хаким Лайън 
Трай Байърс в ролята на Андре Лайън 
Грейс Байърс в ролята на Аника Кахун 
Габури Сидибе в ролята на Беки 
Таронда Джоунс в ролята на Порша 
Серая Макнийл в ролята на Тиана 
Екзибит в ролята на Лесли Шайн Джонсън 
Мароко Омари в ролята на Тарик 
Бри-Зет в ролята на Фрида Гац 
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Куантико (Quantico) – Сезон 2 
Завръщане на 1 март (сряда) 22:00 ч.  
Нови епизоди – премиерни за България 
Възможност за гледане с дублаж или със субтитри 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

След турбулентните събития от първи 
сезон, в които тя изчисти името си, спаси 
милиони животи и разбра, че двигателят на 
всичко е именно мъжът, който я е обучавал в 
базата Куантико, американката Алекс Париш 
получава шокираща „награда“ – уволнена е от 
ФБР. В последните мигове от финала на сезона 
обаче тя получава шанс отново да служи на 
родината си, в тайните редици на водещата 
американска разузнавателна агенция – ЦРУ.   

В началото на шести сезон, Алекс се 
озовава във „Фермата“ – секретна тренировъчна база на ЦРУ. Докато се ориентира в 
мрачния свят на шпионажа, много по-различен и по-опасен от това, с което се е 
сблъсквала до момента, тя се озовава в центъра на смъртоносна конспирация, която не 
само заплашва живота на множество граждани на страната, но и живота на безброй хора в 
цял свят. Тази конспирация поставя под въпрос цялото й обкръжение, било то новите 
попълнения в ЦРУ или старите кадри на Бюрото. 

Пригответе се за още едно вълнуващо и спиращо дъха приключение, заредено с 
неочаквани изненади.  

 
С участието на: 
Приянка Чопра като Алекс Париш 
Джош Хопкинс като Лиам Оконър  
Джейк Маклафлин като Раян Буут 
Онжаню Елис като Миранда Шоу 
Джоана Брейди като Шелби Уаят 
Тейт Елингтън като Саймън Ашър  
Греъм Роджърс като Кейлъб Хаас 
Ясмин Ал Масри като Нима Амин 

ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:  
Quantico 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Един час 

ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 18-49 г. 

ЖАНР: Криминален, драма, 
мистерия 

ГРАФИК Н ИЗЛЪЧВАНЕ: Сряда 

22:00 ч. 
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Премиерите през март 

 

                      FOX life и FOX Crime 

 
 
 
FOX life 
Скандал (Scandal) – Сезон 6 
От 8 март (сряда) 22:00 ч. 
Премиера за България 
 

  
 

 

Сезонът продължава историята на 
фирмата на Оливия Поуп за управление на 
кризи -  „Оливия Поуп и Партньори“ и 
нейния екип, както и екип отБелия дом във 
Вашингтон. Шести сезон на „Скандал“ ще 
включва 100-я епизод от сериала и ще бъде 
десети епизод от предстоящия сезон. В 
шести сезон ще видим шестима от вече 
познатите ни герои, всички познати от пети 

сезон, от който осем от героите познаваме още от първи сезон. Броят на епизодите в новия 
сезон бе съкратен от 22 на 16 заради бременността на Кери Уошингтън.  
 
С участието на: 
Кери Уошингтън като Оливия Поуп 
Гийермо Диас като Хък 
Дарби Стенчфийлд като Аби Уилън 

ОРИГИНАЛНО 
ЗАГЛАВИЕ:  
Scandal 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖАНР: драма, трилър 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: сряда  
22:00 ч. 
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Кейти Лоус като Куин Пъркинс 
Тони Голдуин като президент Фицджералд Грант 
Джеф Пери като Сайръс Бийн 
 
 
FOX life 
Игра на лъжи (The Catch) – Сезон 2 
От 23 март (четвъртък) 22:00 ч. 
Премиера за България 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Игра на лъжи“ е секси, огнена игра 

на котка и мишка между водещият частен 
следовател в Ел Ей, Алис Вон и мъжа, 
когото обича – Бенджамин Джоунс, най-
големият и изпечен измамник на света. В 
началото на втори сезон, Джоунс е 
изместил фокуса си от това да извърши 
най-голямото предателство към това да 
направи най-голямата жертва, когато се 

обръща към ФБР с цел да спаси Алис от погрешна присъда и затвор. Вече в затвора, той е 
принуден да размишлява за криминалното си минало, докато екипът в „Андерсън Вон Бюро 
за разследвания“ трябва да приеме, че ще си играе с лошите. Как Алис и Бен изиграват 
системата – и себе си взаимно – за да останат заедно и да превъзмогнат своето не съвсем 
чисто минало?  
 
С участието на: 
Мирей Инос в ролята на Алис Вон  
Питър Краузе в ролята на Бенджамин Джоунс 
Джей Хейдън в ролята на Дани Юн 
Роуз Ролинс в ролята на Валъри Андерсън  

ОРИГИНАЛНО 
ЗАГЛАВИЕ:  
The Catch 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖАНР: Криминален, 
драма, трилър 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Четвъртък 22:00 ч. 
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FOX CRIME 
Броукънуд (The Brokenwood Mysteries) Сезон 3 
От 3 март (петък) 22:00 ч. 
Премиера за България 

 

 
 

„Броукънуд“ се завръща с нови страховити мистерии в на пръв поглед спокойното 
малко градче Броукънуд. Под тази спокойна повърхност се крият заровени тайни, лъжи, 
предателства и убийства. Всички те ще бъдат разследвани от от любителя на кънтри и 
уестърн музика следовател Майк Шепърд и партньорката му – следовател Кристин Симс.  
 
С участието на: 
Нийл Риа като старши следовател  Майк Шепърд 
Фърн Съдърланд като следовател Кристин Симс 
Кристина Ионда като д-р Джина Кадински, патолог 
Ник Сампсън като следовател Сам Брийн 
Пана Хема като Джаред Морехю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ:  
The Brokenwood 
Mysteries 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖАНР: Криминален, 
детективски, 
мистерия 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: Петък  
22:00 ч. 
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FOX CRIME 
Шерлок (Sherlock) – Сезон 1 
От 31 март (петък) 22:00 ч. 
 

 
 

Шерлок Холмс винаги е бил модерен човек – светът е този, който е остарял. Сега той 
се завръща подобаващо: модерен, лесно палещ се, с труден характер и дори опасен. 
Носителят на „Еми“ и номиниран за „Оскар“ и „Златен глобус“ актьор Бенедикт Къмбърбач 
представя образа на Шерлок в нова, модерна светлина. Шерлок може да разгадае плановете 
на софтуерен дизайнер само по вратовръзката му и пилот на самолет само по палеца му. 
Неговият мозък умее да анализира както никой друг на този свят и отклонява скуката като 
разкрива престъпления. Когато случайна среща довежда военнослужещия Джон Уотсън в 
живота на Шерлок, за всички е видно, че двамата мъже са безкрайно различни, но 
интелектът на Шерлок, в комбинация с прагматизма на Джон скоро формират устойчив 
тандем. В рамките на три вълнуващи, страшни, изпълнени с динамика и истински 
развлекателни телевизионни филма, Шерлок и Джон преминават през лабиринт от 
тайнствени доказателства и смъртоносни убийци, докато се доберат до истината. С блестящ 
сценарий и незабравими актьорски изпълнения в двете главни роли, това е история за 
Шерлок за новото поколение.  
 
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 
 
 
 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: Sherlock 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
Един час 
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ: 
18-49 г. 
ЖАНР: детективски, 
криминален, мистерия 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: Петък 
22:00 ч. 



     

                    03/2017 
 

 

  

 

 
 

www.piero97.com 

 

5 

 
FOX CRIME 
Убийства в Мидсъмър (Midsomer Murders) – Сезон 7 
От 12 март (събота и неделя) от 19:00 ч. 
Премиера за канала 
 

 
 

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. 


