
АКЦЕНТИ
Юли ‘20



Викторина І
(Quiz I)

Драматичната поредица от три части „Викторина“ разказва невероятната истинска
история на Чарлс и Даяна Инграм, които с дръзка измама опитват да спечелят
телевизионното предаване „Кой иска да бъде милионер?“, известно у нас като „Стани
богат“. На 9 септември 2001 майор Инграм, съпругата му Даяна и техният съучастник в
публиката Текуен Уиток са обвинени, че чрез покашляния са насочвали Чарлс към
правилните отговори на въпросите, задавани от водещия Крис Тарант, и по този нечестен
начинса спечелили милионлири от най-популярната телевизионна игра на света.

HBO GO: 01.07 (сряда)
HBO: 11.07 (събота) | 21:00 ч.

2020 | 15+ | Драма

Режисьор:

С участието на: Матю Макфейдън, ШанКлифърд,Майкъл Шийн, Марк Бонар

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
кралство 2

Терминатор: 
Мрачна съдба 

Пълно 
ускорение 

Годзила: 
Кралят на 

чудовищата 

Към звездите Pokemon: 
Детектив 

Пикачу 

Новите ангели 
на Чарли 

Междузвездни 
Войни

Банкси и 
възходът на 
нелегалното 

изкуство

Официални 
тайни 

ТРЕЙЛЪР

https://youtu.be/9ujWhmsNcp0


4 блока I-III 
(4 Blocks I-III)

Приятелство, семейство, измяна и вина – това е историята на един арабски клан в
Нюкьолн, Берлин. В центъра на историята е Али „Тони“ Хамади, който е обещал на
съпругата си Калила да изостави живота на престъпник, както и бандата си. Когато зет му е
арестуван при полицейска акция, Тони е принуден да поеме ролята на водач на клана. Той
не иска да бъде шеф на агресивния си брат Абас, който копнее да се превърне в новата
глава на семейството. Когато старият му приятел Винс се появява, Тони най-после има
доверен човек до себе си. Мечтата му за живот без престъпления отново изглежда
възможна. Това, което Тони трябва да разбере е, че от спиралата на престъпния живот
няма излизане.

HBO GO: 01.07 (сряда)
HBO:

2017 | 15+ | Криминална драма

Режисьор:

С участието на: Кида Кодр Рамадан, Фредерик Лау, Вейсел Гелин, Алмила Багриацик

ТРЕЙЛЪР

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
кралство 2

Терминатор: 
Мрачна съдба 
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изкуство
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тайни 

https://youtu.be/ucjs6UzjUzI


Замръзналото кралство 2 
(Frozen II)

HBO GO: 05.07 (неделя)
HBO: 05.07 (неделя) | 21:00 ч.

2019 | 7+ | Анимационна комедия

Режисьор: Крис Бък, Дженифър Лий

С участието на: Брек Басинджър, ИветМонреал, Анджелика Уошингтън

Защо Елза се е родила с магически способности? Какви неразкрити тайни за миналото я
очакват в непознатите омагьосани гори и мрачни морета отвъд Арендел? Отговорите я
зоват, но освен това заплашват кралството ѝ. Предстои ѝ опасно, но невероятно
приключение в компанията на Анна, Кристоф, Олаф и Свен. В „Замръзналото кралство“
Елза се страхуваше, че е прекалено силна за този свят. В „Замръзналото кралство 2“ тя се
надява силите да ѝ стигнат.

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
кралство 2

Терминатор: 
Мрачна съдба 
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ТРЕЙЛЪР

https://youtu.be/a_HNN61kOrs


Междузвездни войни
(Star Wars – филми от поредицата)

Вечният сблъсък между джедаи и сити продължава! Епичната история за противовеса
между светлата и тъмната страна ще изправи бунтовниците срещу Галактическата
империя. Припомнете си приключенията на любимите герои, като се насладите отново на
завладяващата поредица„Междузвездни войни“.

Гледайте филми от оригиналната трилогия, както и от новите поредици, включително и
самостоятелни заглавия за любимите герои, родени от въображението на Джордж Лукас.

HBO GO: Юли
HBO:

Режисьор:

С участието на:

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
кралство 2
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Терминатор: Мрачна съдба 
(Terminator: Dark Fate)

Изминали са повече от 20 години откакто Сара Конър предотврати Деня на страшния съд,
промени бъдещето и пренаписа съдбата на човечеството. Дани Рамос (Наталия Рейес)
живее спокойно в Мексико Сити с брат си (Диего Бонета) и баща си до деня, в който
високотехнологичен и изключително смъртоносен нов модел терминатор – Rev-9
(Гейбриъл Луна) – се връща назад във времето, за да я открие и убие. Животът на Дани
зависи от подкрепата на модифицирания супервойник от бъдещето Грейс (Макензи
Дейвис) и калената в много битки Сара Конър (Линда Хамилтън). Rev-9 безжалостно
унищожава всичко и всички по пътя си в търсене на Дани, а трите жени откриват стар T-
800 (Арнолд Шварценегер), който може би ще се окаже последната им надежда за
спасение.

HBO GO: 05.07 (неделя)
HBO: 05.07 (неделя) | 22:45 ч.

2019 | 15+ | Екшън, Научна фантастика

Режисьор: ТимМилър

С участието на: Линда Хамилтън, Арнолд Шварценегер, Макензи Дейвис

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
кралство 2
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ТРЕЙЛЪР

https://youtu.be/RvrAfLlCNJM


Пълно ускорение 
(Ford v Ferrari)

Филм с носителите на „Оскар“ Мат Деймън и Крисчън Бейл, вдъхновен от невероятната
истинска история на новатора в областта на автомобилния дизайн Карол Шелби (Деймън)
и безстрашния британски състезател Кен Майлс (Бейл). Двамата заедно се борят срещу
корпоративните намеси, законите на физиката и собствените си демони, за да създадат
състезателен автомобил от ново поколение за „Форд“ и да се опълчат на лидера Енцо
Ферари в състезанието „24 часа на Льо Ман“ във Франция през 1966.

HBO GO: 26.07 (неделя)
HBO: 26.07 (неделя) | 21:00 ч.

2019 | 15+ | Драма, Екшън

Режисьор: Джеймс Манголд

С участието на: Мат Деймън, Крисчън Бейл, ДжонБърнтол, Катрина Балф, Трейси Летс

ТРЕЙЛЪР

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
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https://youtu.be/bk7hFC2TmeM


Годзила: Кралят на чудовищата 
(Godzilla: King of the Monsters)

След световния успех на „Годзила“ и „“Конг: Островът на черепа“ е време за „Годзила:
Кралят на чудовищата“ – епично приключение, в което Годзила се изправя срещу някои от
най-известните чудовища в историята на попкултурата. В новата лента проследяваме
членовете на крипто-зооложката агенция „Монарх", които геройски се опълчват на цяла
батарея от гигантски чудовища, включително могъщата Годзила, която се сблъсква с
Мотра, и Родан, който се бори с най-големия си враг – триглавия Кинг Джидора. Когато
древните супервидове, считани някога само за мит, се появяват отново и влизат в битка за
превъзходство, животът на човечеството е поставен на карта.

HBO GO: 19.07 (неделя)
HBO: 19.07 (неделя) | 21:00 ч.

2019 | 15+ | Екшън, Фентъзи

Режисьор: Майкъл Дохърти

С участието на: Кайл Чандлър, Вера Фармига, Мили Боби Браун, КенУатанаби

ТРЕЙЛЪР
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https://youtu.be/csJoLAt8q08


Към звездите  
(Ad Astra)

Брад Пит демонстрира силна актьорска игра в научнофантастичния трилър „Към
звездите“. Мистериозно събитие може да унищожи планетата и астронавтът Рой
Макбрайд (Пит) се отправя на опасна мисия в безжалостния космос, за да разкрие
истината за баща си (Томи Лий Джоунс), изчезнал по време на експедиция, която сега, 30
години по-късно, заплашва оцеляването на Земята.

HBO GO: 12.07 (неделя)
HBO: 12.07 (неделя) | 21:00 ч.

2019 | 15+ | Трилър, Научна фантастика

Режисьор: Джеймс Грей

С участието на: Брад Пит, Томи Лий Джоунс, Рут Нега, Доналд Съдърланд, Лив Тайлър

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
кралство 2
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ТРЕЙЛЪР

https://youtu.be/KNMBQXs2y3Q


Pokemon: Детектив Пикачу 
(Pokémon Detective Pikachu)

Когато топ детективът Хари Гудман изчезва мистериозно, неговият син Тим се заема да
разбере какво точно се е случило, заедно с бившия партньор на Хари – покемонът Пикачу.
Двамата са страхотен тандем, не само защото Тим е единственият човек, който може да
разбира езика на Пикачу. За да разгадаят заплетената мистерия, те поемат по следите на
Хари из облените в неон улици на Райм сити – необятен съвременен метрополис, където
хора и покемони живеят в мир заедно. Тим и Пикачу ще се сблъскат с различни
представители на народа на покемоните и ще разкрият опасен заговор, който може да
унищожи това мирно съжителство и да застраши цялата Покемон-вселена.

HBO GO: 18.07 (събота)
HBO: 18.07 (събота) | 21:00 ч.

2019 | 7+ | Фантастика

Режисьор: Роб Летърман

С участието на: Джъстис Смит, Катрин Нютън, Суки Уедърхаус, Крис Гиър

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
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Новите ангели на Чарли (2019) 
(Charlie's Angels (2019)

Режисьорът Елизабет Банкс застава начело на новото поколение безстрашни Ангели.
Сабина (Кристен Стюарт), Елена (Наоми Скот) и Джейн (Ела Балинска) работят за
мистериозния Чарлс Таунсенд, чиято агенция за сигурност и разследвания се е разраснала
в международен мащаб. По света вече има сформирани екипи от най-умните, смели и
професионално обучени жени, които да поемат най-трудните мисии. Сценарият е дело на
Елизабет Банкс и е по разказ от Евън Спилиотопулос и Дейвид Оубърн.

HBO GO: 31.07 (петък)
HBO: 31.07 (петък) | 23:00 ч.

2019 | 15+ | Екшън, Комедия

Режисьор: Елизабет Банкс

С участието на: Кристен Стюарт, Наоми Скот, Ела Балинска, Елизабет Банкс

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
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Официални тайни 
(Official Secrets)

Завладяващата история по истински събития разказва за Катрин Гън – служителка в
британското разузнаване. Един ден, малко преди началото на Войната в Ирак, Гън
получава съобщение от Агенцията за национална сигурност на САЩ с шокиращи указания:
САЩ иска помощ от Великобритания в събирането на компрометираща информация за
членовете на Съвета за сигурност на ООН с цел да ги изнуди да гласуват в подкрепа на
нашествието в Ирак. Гън не може да седи безучастно, затова взема изключително
трудното решение да се опълчи на правителството и да предостави въпросното
съобщение на пресата. Това слага началото на взривоопасна поредица от събития, която
предизвиква световенскандал и изкарванаяве мащабна политическа конспирация.

HBO GO: 17.07 (петък)
HBO: 17.07 (петък) | 23:00 ч.

2019 | 15+ | Шпионска драма

Режисьор: ГавинХуд

С участието на: Кийра Найтли, Мат Смит, Матю Гуд, Рис Ифанс, Ралф Файнс

Викторина І 4 блока I-III Замръзналото 
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Банкси и възходът на нелегалното 
изкуство
(Banksy and the Rise of Outlaw Art)

Банкси е една от най-известните и същевременно противоречиви фигури в съвременното
изкуство. Неговите графити с отчетлив политически подтекст, дръзки арт акции на ръба на
закона и подигравателно отношение към традиционните правила и морал го превърнаха в
истинска легенда. Спечелил милиони долари и създал цяло ново течение в съвременната
градска култура, самоличността на Банкси все още продължава да е загадка за
многобройните му почитатели и врагове.

HBO GO: 01.07 (сряда)
HBO: 16.07 (четвъртък) | 22:40 ч.

2020 | 15+ | Документален

Режисьор: Елио Еспаня

С участието на:
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ГЛЕДАЙ ГЛЕДАЙ

СПОТ – ТОВА ЛЯТО В HBO GO СПОТ – СКОРО ПО HBO

https://youtu.be/j7RJgriWN84
https://youtu.be/65wffYBrORE


За информация и материали:

Карим Букорт
Маркетинг мениджър (HBO България)

karim.boukortt@hbo.com


