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Médium z Long Islandu
Od čtvrtka 22. června ve 21.00.
Na obrazovky se vrací opravdové médium Theresa
Caputová a její energická rodina s dalšími
nevšedními momenty ze světa duchů. Theresa, která
má pořadník klientů plný na dva roky dopředu,
změnila mnohé skeptiky v zaryté věřící, neboť jim
umožnila komunikovat s těmi, kdo opustili tento
svět. Tentokrát ve svém domě uspořádá seanci pro
módního experta Carsona Kressleyho, který dostane
příležitost komunikovat nejen se zesnulým
kamarádem, ale i s mrtvým koněm. Dále umožní
setkání muže se synem, který byl náhodně zastřelen.
Později se účastní seance s televizní hvězdou
Guillermem Diázem a zprostředkuje jeho manželovi
kontakt s rodiči, kteří zemřeli, když byl ještě
teenager. Larry, jenž měl před patnácti lety nádor na
mozku, jde na velmi opožděnou kontrolu, aby zjistil,
zda se nádor opět neobjevil. A sama Theresa má
nervy nadranc, protože výsledky rutinního
mamografického vyšetření vzbuzují obavy.

Jak si vybrat správné šaty:
Kanada
Od neděle 4. června ve 21.00.
Pořad přináší s kanadskou originalitou veškeré slzy,
radosti i překvapení související s rozpočtem a
vyšperkovanými šaty, taftem, záchvaty vzteku,
komentáři a kritikou z úst doprovodu, jež mohou
představy nevěsty proměnit v noční můru.
Nahlédnete do zákulisí svatebního butiku AmandaLina's v Torontu, kde tým vynalézavých poradců a
upřímná stylistka pomáhají realizovat sny. V
jednotlivých dílech se přidáte k vykuleným
nevěstám, které řeší dramata ohledně výběru
svatebních šatů. Musí totiž mít přesně ty šaty, o
nichž snily celý život. Jenže všichni k nim mají nějaké
připomínky.
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Dva chlapi v kuchyni
Od středy 7. června ve 20.05.
Aaron a Lee jsou dva obyčejní chlapi, kteří chodí
pravidelně do práce a jako my dennodenně čelí
životní rutině. Liší se snad jen tím, že jsou blázni do
jídla. V tomto seriálu se nás snaží naučit připravit
úžasně jednoduchá jídla v deseti či méně krocích.
Aarona inspirovali šéfkuchaři jako Jamie Oliver a
Emeril Lagasse a rád vaří pohodové pokrmy
westernové kuchyně dle vlastní úpravy. Lee zase
vytváří či po svém interpretuje jídla, která ochutnal
na cestách do zahraničí a k jeho oblíbeným
šéfkuchařům patří např. Dan Hong, Jon Shook, Vinny
Dotolo a Mario Batali. Hodlají nám nabídnout
pokrmy pro každou příležitost, od večeří u televize,
nápadů na pozdní snídani či pokrmy smíšených
kuchyní.

Holky tatérky
Od pondělí 12. června ve 21.55.
Ink Ink je tetovací salon, kterému se žádný jiný
nevyrovná. Vlastní a provozuje ho mladá
podnikatelka Kelsey, která zaměstnává jen samé
ženy. Pracují ve Springfieldu v Missouri a Kelseyiným
cílem je, aby měl její salon jinou atmosféru než ty
obvykle mužské a někdy dost nevraživé tradiční
salony. Zaměstnává dlouholeté kamarádky Meagan a
Nikki, které jsou rovněž tatérky, a Brittany, která se
specializuje na piercing. Každý den se salon zaplní
rozmanitou klientelou, od maminek přes holky z
univerzitních spolků po matky s dcerami a nevěsty. V
salonu Ink Ink se tak nikdy nenudí a o dramatické
situace není nouze. Seriál se zaměřuje na dobré i
špatné okamžiky v dámském tetovacím salonu a
soustředí se na vzájemná přátelství a pracovní
vztahy.
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