Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

«Grey’s Anatomy»
Ο 14ος κύκλος έρχεται στον Alpha
σε Α’ προβολή

Πρεμιέρα την Τρίτη 1η Ιανουαρίου 2019, στις 23:50
Από τον ένα χτύπο καρδιάς στον επόμενο, πολλά μπορούν να συμβούν, πολλά
μπορούν να αλλάξουν και πολλά να γεννηθούν! Ένας έρωτας, μια απώλεια, μια
απόφαση ανατρέπουν τα δεδομένα και καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό, σε μια
από τις πιο επιτυχημένες και μακροβιότερες τηλεοπτικές σειρές της μικρής
οθόνης, το «Grey’s Anatomy».
Ο 14ος κύκλος του «Grey’s Anatomy», παραγωγής 2017-2018, έρχεται στον
Alpha σε Α’ προβολή, πιάνοντας με… χειρουργική ακρίβεια όχι μόνο τον
σφυγμό της ζωής αλλά και του έρωτα.
Την πρώτη εβδομάδα του χρόνου, από την Τρίτη 1η Ιανουαρίου έως και την
Παρασκευή 4 Ιανουαρίου, στις 23:50, ο Αlpha προβάλλει διπλά επεισόδια της
δημοφιλούς σειράς. Η Δρ Μέρεντιθ Γκρέυ, αλλά και ο Άλεξ Κάρεβ, η Μιράντα Μπέιλι, ο
Ρίτσαρντ Γουέμπερ και όλο το ιατρικό προσωπικό του «Γκρέι Σλόαν Μεμόριαλ» δίνουν
νέο ραντεβού με τους τηλεθεατές. Από τα μακροβιότερα ιατρικά δράματα που έγιναν
ποτέ, το «Grey’s Anatomy», παρακολουθεί τις ζωές και τα πάθη των πρωταγωνιστών, όχι
μόνο όταν φορούν τη λευκή ιατρική στολή αλλά και στην καθημερινότητά τους.
Διλήμματα, αποφάσεις, μυστικά, ενοχές, πάθη, ανατροπές, μπερδεμένα συναισθήματα
διασταυρώνονται στους διαδρόμους του φανταστικού νοσοκομείου στο Σιάτλ της
πολιτείας Ουάσινγκτον. Οι γιατροί της μονάδας καλούνται να πάρουν αποφάσεις ζωής και
θανάτου, αναζητώντας τη στήριξη ο ένας του άλλου, ξεδιπλώνοντας τις προσωπικές τους
ιστορίες μέσα από περίπλοκες σχέσεις.
Με την υπογραφή της διάσημης παραγωγού και σεναριογράφου Σόντα Ράιμς, το «Grey’s
Anatomy» είναι μια σειρά που μετράει δεκάδες τηλεοπτικά βραβεία (Emmy’s, Χρυσές
Σφαίρες) και εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε όλο τον πλανήτη.

Λίγα λόγια για τον 14ο κύκλο
Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο νοσοκομείο «Γκρέι-Σλόαν Μεμόριαλ», η
επικεφαλής Μιράντα Μπέιλι βρίσκει την ευκαιρία να προχωρήσει σε μια ριζική ανακαίνιση
του κτηρίου. Στο διάστημα αυτό, ο Όουεν Χαντ προσπαθεί να συμφιλιωθεί με το γεγονός
ότι η αδελφή του είναι ξανά στη ζωή του, μαζί όμως με άλλο ένα πρόσωπο από το
παρελθόν, που προκαλεί αμηχανία στην Αμέλια. Παράλληλα, ο Νέιθαν εξακολουθεί να
βρίσκεται σε συναισθηματικό δίλημμα ανάμεσα στη Μέρεντιθ και στη Μέγκαν. Η Μέρεντιθ,
ωστόσο, δείχνει περισσότερο απασχολημένη με τα επιστημονικά πρότζεκτς που έχει
αναλάβει, παρά με οτιδήποτε άλλο. Στο μεταξύ, η Αριζόνα μαθαίνει από πρώτο χέρι τι
σημαίνει να εξαφανίζεται ένα αγαπημένο πρόσωπο ξαφνικά από τη ζωή σου. Κάτι, που θα
την σπρώξει σύντομα στην αγκαλιά μια άλλης γυναίκας, που τυχαίνει να είναι η αδελφή
του Άντριου. Την ίδια στιγμή, τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα για την Τζο, που
συνειδητοποιώντας τα αδιέξοδα στη σχέση της με τον Άλεξ, θα υποκύψει στη γοητεία
ενός ειδικευόμενου ιατρού, αλλάζοντας έτσι τις ισορροπίες μέσα στην κλινική…
Μετά από μια δύσκολη μέρα με αποφάσεις ζωής και θανάτου, οι γιατροί της μονάδας
αναζητούν τη στήριξη ο ένας του άλλου, αλλά μερικές φορές ίσως και κάτι παραπάνω.
Γνωρίζουν έτσι από πρώτο χέρι, ότι κάποιες σχέσεις δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα
ξεκάθαρο «άσπρο – μαύρο», αλλά μόνο στην κλίμακα του γκρι.

