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Премиерите през ноември 
FOX LIFE и FOX CRIME 

 
FOX LIFE 
Споразумението (The Arrangement)- Сезон 1 
От 13 ноември, всеки понеделник 22:00 часа 
Премиера за България 
  

 
 
  „Споразумението“ проследява Меган Морисън (Кристин Еванджелиста), красива млада 
актриса, която кандидатства за главната женска роля в летен блокбъстър, в който ще трябва 
да си партнира с Кайл Уест (Джош Хендерсън), световно известна екшън звезда. Менторът на 
Кайл - Терънс ръководи заедно със съпругата си Диан (Лекса Дойг) организация за 
взаимопомощ, наречена Institute of The Higher Mind. След като страхотното прослушване на 
Меган води до незабравима първа среща (и не само) с Кайл, нейната приказка за Пепеляшка 
сменя своя ход, когато подписва договора, който ще промени живота и завинаги… В град, в 
който славата значи всичко, Меган трябва да реши колко далеч е готова да стигне в името на 
кариерата си и дали ще приеме „Споразумението“. 
 
С участието на: 
Джош Хендерсън като Кайл Уест 
Кристин Еванджелиста като  Меган Морисън 
Лекса Дойг като Диан Андерсън 
Майкъл Вартан като Терънс 
Кара Патерсън като Ингрид 
 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: The 
Arrangement 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ЕПИЗОДА: Един час  
ЦЕЛЕВА ГРУПА: 
Всички между 18 и 49 
години 
ЖАНР: Драма 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Понеделник @ 22:00 
часа 
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Това сме ние (This is Us)- Сезон 2  
От 2 ноември, всеки четвъртък 22:00 часа 
Премиера за България 
 

 
 

Този презареждащ и провокативен сериал проследява една група от хора, чиито пътища 
се пресичат по много любопитни начини. „Това сме ние“ е модерна, забавна и понякога 
драматична история, която ще промени погледа ви върху хората, които си мислите, че 
познавате.  
 
С участието на: 
Майло Вентимиля като Джак Пиърсън 
Манди Мур като Ребека Пиърсън 
Джъстин Хартли като Кевин Пиърсън  
Криси Мец като Кейт Пиърсън 
Стърлинг Браун като Рандъл Пиърсън 
Сюзън Келечи Уотсън като Бет Пиърсън 
Крис Съливан като Тоби Деймън 
 
 
 
 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: This is Us 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ЕПИЗОДА: Един час 
ЦЕЛЕВА ГРУПА: Всички 
между 18 и 49 години 
ЖАНР: Драма, Комедия 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Четвъртък @ 22:00 часа 
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40 е новото 20 (Younger) - Сезон 4 
От 14 ноември, всеки вторник 22:00 часа 
Премиера за България 
 

 
 

Лайза събира парчетата от разбитите си връзки. Три сезона по-късно, нейното бъдеще в 
“Empirical Publishing” е много несигурно. А връзката на Келси с Джош върви изненадващо добре 
- и двамата намират утеха в споделеното предателство. Колкото по-близка става Лайза с 
Чарлс, толкова повече расте желанието и да спре да лъже хората, които обича.  
 
С участието на: 
Сътън Фостър като Лайза Милър 
Деби Мазар като Маги 
Мириам Шор като Даяна Траут 
Хилари Дъф като Келси Питърс 
Нико Торторела като Джош 
Питър Хърман като Чарлс Брукс 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: Younger 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ЕПИЗОДА: Половин 
час  
ЦЕЛЕВА ГРУПА: 
Всички между 18 и 49 
години  
ЖАНР: Комедия 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: Вторник 
@ 22:00 часа  
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Майка бунтар (Odd Mom Out)- Сезон 3  
От 22 ноември, всяка сряда 22:00 часа 
Премиера за България 
 

 
 
  Известната авторка и модна икона Джил Каргман живее в свят на Рокфелери. Тази 
забавна половинчасова комедия, базирана до голяма степен на живота на Джил, представя 
изключително необикновения свят на свръхбогатите обсебващи майки в охолните квартали на 
Ню Йорк. Играейки версия на себе си, Джил ще ни пренесе за малко в този свят...  
 
С участието на: 
Джил Каргман в ролята на Джил Уебър 
Анди Бъкли в ролята на Анди Уебър 
Кей Кей Глик в ролята на Ванеса Ригли 
Шон Клайер в ролята на Лекс Фон Уебър 
Аби Елиът в ролята на Брук Фон Уебър  
 
 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: Odd Mom Out 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 
ЕПИЗОДА: Половин час 
ЦЕЛЕВА ГРУПА:  Всички 
между 18 и 49 години 
ЖАНР:Комедия 
ГРАФИК НА ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Сряда @ 22:00 часа 
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FOX CRIME 
Под фалшив флаг (False Flag) - Сезон 1 
13 ноември, всеки понеделник 22:00 часа  
Премиера за България 
 

 

„Под фалшив флаг“ разказва историята на петима израелски граждани, които за една 
нощ се оказват въвлечени в международна шпионска афера. Тези обикновени хора, които са 
тръгнали да изпълняват всекидневните си задължения, една сутрин се събуждат, за да 
разберат, че са въвлечени в безпощадна операция по отвличането на иранския министър на 
отбраната по време на негова тайна визита в Москва. Новинарски емисии постоянно показват 
техните паспортни снимки и имена и ги свързват със запис от отвличането. Репортажите 
обръщат животите им с главата надолу и ги въвличат в буря от публичност и спекулации. Един 
по един те са арестувани, агресивно разпитвани и обвинени в шпионаж и измяна. В 
задушаващия свят на параноята те не знаят на кого могат да се доверят… 

С участието на: 
Ишай Голан като Бен (Бени) Рафаел 
Маги Азарзар като Натали Елфасия 
Ейнджъл Бонани като Шон Тилсън 
Аня Бъстийн като Ейжа Бриндич 
Орна Салинджър като Ема Липман 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: Kfulim 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ЕПИЗОДА: Едн час  
ЦЕЛЕВА ГРУПА: Всички 
между 18 и 49 години 
ЖАНР: Трилър, 
Шпионски, Екшън  
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Понеделник  @ 22:00 
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Частни детективи (Private Eyes)- Сезон 2  
От 30 ноември, всеки четвъртък 22:00 
Премиера за България  
 

 
 

В сериала, който се завръща за втори сезон от 18 епизода, Шейд вече официално е част 
от Everett Investigations като партньор на Анджи. Но не след дълго те разбират, че имат доста 
различни виждания за това как трябва да се ръководи бизнес. Анджи предпочита 
стратегическото мислене, докато Шейд се впуска стремглаво във всичко. Едно нещо е ясно,  
техните контрастиращи умения водят до добри резултати, щом става дума за разкриване на 
случаи. Докато успехът им расте, разследванията, с които се захващат, стават все по-големи и 
заплетени, въвличайки ги в различни светове - на автомобилните състезания, недвижимите 
имоти, висшата мода и частните училища. Въпреки всичките спорове и несъгласия, между тях 
безспорно има романтично привличане - нещо, което и двамата ще трябва да признаят рано 
или късно.   

С участието на: 
Джейсън Прийстли като Мат Шейд 
Синди Сампсън като частен детектив Анджи Евърет 
Енис Есмер като инспектор Къртис Мазари 

 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: Private Eyes 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ЕПИЗОДА: Един час 
ЦЕЛЕВА ГРУПА: Всички 
между 18 и 49 години 
ЖАНР: Комедия, 
Криминален, Драма  
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
ЧЕТВЪРТЪК  @ 22:00 
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Военни Престъпления: Лос Анджелис (NCIS: Los Angeles)- Сезон 6 
От 1 ноември, от понеделник до петък 23:00  
Премиера за канала  
 

 
 

„Военни престъпления: Лос Анджелис“ е драма за високите залози на подразделение на 
наказателната служба, което се грижи за залавянето на опасни престъпници, представляващи 
заплаха за националната сигурност. С помощта на фалшиви самоличности и най-съвременни 
технологии, този екип от добре обучени агенти влиза дълбоко под прикритие, излагайки 
живота си на опасност, за да залови престъпниците. Специален агент Калън е хамелеон, който 
се преобразява, за да проникне в престъпния свят. Негов партньор е специален агент Сам 
Хана, бивш военноморски тюлен с опит от Афганистан и Ирак. В екипа са още известната 
Хенриета "Хети" Ланг, която ръководи екипа, определя политиките на работа и осигурява 
всичко нужно - от микрокамери до автомобили; специален агент Кензи Блай, изключително 
умната дъщеря на убит морски пехотинец, която живее за адреналина от работата под 
прикритие; Марти Дийкс, опитен детектив от полицията на Лос Анджелис, нает от Хети; 
техническият оператор Ерик Бийл, който добре познава всяка джаджа и компютър в центъра за 
управление; разузнавателният анализатор Нел Джоунс, който печели уважението на екипа със 
своята отлична преценка за нещата и проницателни прозрения. Оборудвани с най-новите 
високотехнологични съоръжения, членовете на екипа силно разчитат един на друг и редовно 
се озовават в животозастрашаващи ситуации в името на националната сигурност.   
 
С участието на: 
Крис О'Донъл като специален агент Джи Калън  
Ел Ел Куул Джей като специален агент Сам Хана  
Линда Хънт като Хенриета Ланг – Хети 
Даниела Руа като специален агент Кензи Блай  
Ерик Крисчън Олсън като офицер Марти Дийкс 
 
Ченгетата от Пицофалконе (The Bastards of Pizzofalcone)- Сезон 1 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: 
NCIS: Los Angeles 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ЕПИЗОДА: Един час 
ЦЕЛЕВА ГРУПА: Всички 
между 18 и 49 години 
ЖАНР: Криминален 
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: 
Понеделник-четвъртък 
@ 23:00 
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От 10 ноември всеки петък 22:00 
Премиера за България 
 

 
 

Действието на този детективски сериал, създаден по романа 
на Маурицио Ди Джованни, се развива в съвременен Неапол. След сериозен случай на 
корупция, малкият полицейски участък в стария център на Неапол е на път да бъде закрит. Но, 
преди това да се случи, централното управление изпраща няколко нови офицери, 
преразпределени от други райони. Петимата новодошли изглеждат съмнителни и на ръба на 
закона, също като колегите, чието място са заели. Но когато се захващат с разследване на 
убийство, извършено в района, на всички им става ясно, че те все пак могат да бъдат 
полицейски офицери… и то много добри. 
 
С участието на: 
Алесaндро Гaсман като инспектор Джузепе Лояконо 
Каролина Крешентини като прокурор Лаура Пирас 
Антонио Фолето като специален агент Марко Арагона 
Тоска д’Акуино като заместник-главен инспектор Отавия Калабрезе 
Масимилиано Гало - заместник-началник Луиджи Палма 
 

ОРИГИНАЛНО 

ЗАГЛАВИЕ: The 

Bastards of Pizzofalcone 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ЕПИЗОДА: Два часа 
ЦЕЛЕВА ГРУПА: Всички 
между 18 и 49 години 
ЖАНР: Криминална 
драма  
ГРАФИК НА 
ИЗЛЪЧВАНЕ: Петък @ 
22:00 


