Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

«Κράτα μου το χέρι»
Η νέα δραματική σειρά τουρκικής παραγωγής του Alpha

Πρεμιέρα Κυριακή 30 Ιουνίου, στις 20:00 & Καθημερινά στις 20:00
Μια ζωή γεμάτη υποσχέσεις. Μια ξαφνική ανατροπή και όλα… χάνονται.
Η νεαρή Αζρά πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Ο δρόμος που έχει μπροστά της
είναι μακρύς και δύσκολος. Δεν θα είναι όμως εύκολο να τον διανύσει μόνη της…
Η νέα δραματική σειρά τουρκικής παραγωγής, «Κράτα μου το χέρι», κάνει πρεμιέρα
στον Alpha την Κυριακή 30 Ιουνίου, στις 20:00, και στη συνέχεια θα προβάλλεται
καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20:00.
Η Αζρά επιστρέφει στο πατρικό της μετά τις σπουδές της στην Αμερική σε σχολή μαγειρικής,
προκειμένου να γίνει επαγγελματίας μαγείρισσα, όπως ο πατέρας της. Όταν αυτός πεθαίνει κάτω
από ύποπτες συνθήκες σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο οικογενειακό τους εστιατόριο, ο κόσμος
της Αζρά θα καταρρεύσει. Τώρα καλείται να στηρίξει την οικογένειά της με όποιο τρόπο μπορεί.
Όμως, η μητριά της, Σουμρού, έχει άλλα σχέδια και φιλοδοξίες στο μυαλό της και σ’ αυτά δεν
περιλαμβάνονται η Αζρά και ο μικρότερος αδελφός της.
Η μοίρα θα τη φέρει στο δρόμο του Τζενκ, του νεαρού εγγονού της γνωστής
μεγαλοεπιχειρηματία Φεριντέ Τσελέν. Ο Τζενκ έχει πρόσφατα αποβληθεί από το
πανεπιστήμιο που φοιτούσε στην Αμερική και προσπαθεί τώρα να δει τι θα κάνει στη ζωή
του. Η τυχαία γνωριμία του Τζενκ με την Αζρά θα επηρεάσει τη ζωή του καθοριστικά,
αφού η Αζρά θα καταφέρει να γιατρέψει τις πληγές του. Κρατώντας ο ένας το χέρι του
άλλου σφιχτά, ζουν τον απόλυτο έρωτα. Τόσο σφιχτά όμως, που κανείς δεν μπορεί να δει
τη βαριά σκιά που θα αρχίσει σύντομα να απλώνεται πάνω από τη σχέση τους.
Η Φεριντέ Τσελέν, η γιαγιά του Τζενκ, είναι μια ώριμη γυναίκα και ιδιοκτήτρια μεγάλης
αλυσίδας εστιατορίων, που πάντα κρατούσε σωστή ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και
την οικογένειά της. Παρόλο που έχασε νωρίς τον γιο της, εκείνη εξακολουθεί να τον έχει
κοντά της μέσα από τον εγγονό της. Γι’ αυτό το λόγο έχει μεγάλες προσδοκίες από
εκείνον και φροντίζει να μην του λείπει τίποτα. Η δύναμή της είναι η ικανότητά της να
αλλάζει θετικά τις ζωές των γύρω της. Το αδύναμο σημείο της είναι ότι δεν μπορεί να
χειριστεί καλά την απογοήτευση που της δίνουν. Ειδικά, όταν η απογοήτευση έρχεται από
αυτούς που θεωρεί δική της οικογένεια…
Αζρά, Τζενκ και Φεριντέ έχουν ανάγκη από ένα χέρι να τους κρατήσει. Η απώλεια
σημαδεύει τις ζωές και των τριών. Κάποιες φορές, πρέπει να χάσεις τα πάντα για να
ξεκινήσεις να ζεις.
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