
1155::0000  Agent Special Oso 1155::1155

Moto anim`lu]ele din jungl`

1155::3300  Imagination Movers

1155::5500  Mini Aventurile lui

Winnie de Plu[ 1166::0000

Aventurile z~nelor Disney

1166::3300  Phineas [i Ferb 1177::0000

Baft` Charlie (s) 1177::2200  S`

r~dem cu Mickey 1177::3300  O via]`

minunat` pe punte (s) 1188::0000

Totul pentru dans (s) 1188::3300

Magicienii din Waverly Place

(s) 1199::0000  Phineas [i Ferb 1199::3300

Via]a în acvariu 2200::0000  Kid vs

Kat 2200::2200  S` r~dem cu Mickey

1133::1100  Umbra unui uria[ (aven-

turi, SUA 1966) 1155::3300  Big

Screen (doc.) 1155::4455  Legendele

Hollywoodului (doc.) 1166::5555

Atacul cavaleriei u[oare

(dram`/r`zboi, Anglia 1968)

1199::0055  Big Screen (doc.) 1199::2200

Cactus Jack (ac]iune/comedie,

SUA 1979) 2211::0000  Indienii din

Cleveland 2 (comedie, SUA

1994) 2222::5555  Frontul de acas`

(dram`, SUA 1996) 11::1100

Afacere de familie (dram`,

SUA 1986) 33::1100  Uneori se

întorc (horror, SUA 1991) 

1133::1100  Jocurile Olimpice: Împre-

un` spre Londra 1133::2255

Snooker: Campionatul Britanic,

York (r) 1144::3300  Snooker: Cam-

pionatul Britanic, York 1199::0000

S`rituri cu schiurile: CM,

Harrachov 2200::0000  Înot: Cam-

pionatele Europene în bazin

scurt 2211::0000  Snooker: Campio-

natul Britanic, York 00::0000  Poker:

Circuitul european de poker

11::0000  Omnisport: Eurosport

Confiden]ial (r) 11::3300  S`rituri cu

schiurile: Cupa Mondial`,

Harrachov (r)

88::0000  Realitatea de la fix 99::0000

Realitatea de la fix 1100::0000  Rea-

litatea de la fix 1111::0000  Realitatea

de la fix 1122::0000  Realitatea de la

fix 1133::0000  Realitatea de la fix

1144::0000  Realitatea de la fix 1155::0000

Realitatea de la fix 1166::0000  Rea-

litatea de la fix 1177::0000  News-

room 1188::0000  Deschide lumea

2200::0000  Prime Time News 2211::0000

Ultima or` 2233::0000  Prime Time

News 00::0000  Realitatea de la fix

11::0000  Realitatea de la fix 11::1155

Ultima or` (r) 22::0000  Realitatea

de la fix 22::1155  Ultima or` (r)
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GSP TV
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MINIMAX

77::0000  {tiri (r) 77::3300  Meciul Zilei

(r) 88::0000  {tiri (r) 88::3300  Meciul

Zilei (r) 99::0000  {tiri (r) 99::3300  Sport

Cafe Cu: Andrei Nourescu,

1111::0000  {tiri 1111::1155  Sport Cafe

1122::0000  Repriza de {tiri Cu:

Bianca Voicu 1133::0000  {tiri 1133::3300

FootbALL Inclusive (r) 1144::0000

Versus Cu: Costin De[liu

1155::0000  {tiri 1155::1155  Versus 1166::0000

{tiri 1166::3300  Contraatac 1188::0000

{tirile Zilei 1199::0000  Contraatac

2211::0000  Evenimentele Zilei

2222::0000  Meciul Zilei Cu: Viorel

Grigoroiu 00::0000  {tiri

1133::3300  Fabrica de re]ete 1144::0000

Bufetul Nigellei 1155::0000  Cu F de

la fantastic 1166::3300  Dic]ionarul

Produselor Tradi]ionale 1177::0000

Re]etele preferate ale lui

Rachel pentru prieteni 1177::3300

Maestrul Wang 1177::4455  B`iatul

dulce 1188::0000  Buc`tarul cel bun

[i buc`tarul cel r`u 1188::3300  Se

caut` cofetar! 1199::0000  Fabrica de

re]ete 1199::3300  Ziua liber` a lui

Chuck 2200::0000  Cu F de la fantas-

tic 2211::0000  Bufetul Nigellei 2211::3300

Re]etele lumii 2222::0000  Înapoi în

buc`t`rie

1111::1100  Arthur 1111::4400  R`]oi de

ora[ 1122::1100  Franklin [i prietenii

1122::3355  Curiosul George 1133::0000

Barbie: {coala magic` de

prin]ese 1144::2255  Iepura[ii

Clopo]el 1144::5555  Bibi und Tina

1155::2255  Bibi und Tina 1166::0000  Bibi

und Tina 1166::3300  Arthur 1177::0000

Thomas and friends 1177::2200

Franklin [i prietenii 1177::5500

Curiosul George 1188::2200  Oaza

lui Oscar 1188::3300  Chumballs

1188::5500  Uki 1199::0055  Arthur 1199::3355

R`]oi de ora[ 1199::4400

Închiderea programului

1100::0000  Walker, poli]ist texan (s)

1111::0000  C`l`torii în lumi paralele

(s) 1122::0000  Las Vegas (s) 1133::0000

Walker, poli]ist texan (s) 1144::0000

Walker, poli]ist texan (s) 1155::0000

C`l`torii în lumi paralele (s)

1166::0000  Eureka (s) 1177::0000  Las

Vegas (s) 1188::0000  Walker,

poli]ist texan (s) 1199::0000  Walker,

poli]ist texan (s) 2200::0000  Eureka

(s) 2211::0000  CSI: Miami (s) 2222::0000

X-Men (ac]iune, SUA 2000)

00::1155  Pas`rea pe s~rm`

(ac]iune/comedie, SUA 1990)

22::3300  CSI: Miami (s)

DISNEYCHANNEL
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Voin]a [i norocul
CURTEA VECHE.
Pe o plaj` a Pa-
cificului, capul
retezat al lui
Iosua Nadal
spune povestea
prieteniei cu un
personaj miste-
rios numit Ieri-
hon; rela]ia lor
începe în ado-
lescen]` [i sco-
pul lor comun
este acela de a
nu apar]ine „marii mase“, gri, ano-
nime. Ambii î[i doresc cu disperare s`
fie „altfel“, unul îns` î[i propune s`
ob]in` acest lucru f`r` s` fac` r`u
nim`nui, iar cel`lalt decide c` nu se va
da în l`turi de la nimic pentru a-[i
atinge scopul. Un volum semnat Car-
los Fuentes. 

{coal` pentru pro[ti
ALL. Elevul Cu-
tare, un „prost“
de la o [coal`
special` din su-
burbiile Mosco-
vei, încearc` s`
ordoneze mediul
în care tr`ie[te
[i rela]iile deo-
sebite pe care le
are cu câ]iva
dintre oamenii
din apropiere.
Treptat, discursul dezv`luie cititorului
o lume fabuloas`, în care personajul
principal [i dublul s`u imaginar comu-
nic` perfect un discurs cât se poate de
firesc [i totodat` ininteligibil pentru
oamenii „normali“. Satir` la adresa
„realit`]ilor economice“ din Rusia
sovietic` [i totodat` strig`t de dispe-
rare, romanul lui Sokolov are o
ampren]` literar` unic`...

Totul conteaz`
PANDORA M.
Înc` din burta
mamei, Junior
Thibodeau [tie
cu precizie cât
mai are de tr`it
lumea în care el
înc` n-a ap`rut:
o voce misteri-
oas` îi descrie
cum un mete-
orit va distruge
P`mântul peste
exact 36 de ani, 168 de zile, 14 ore [i 23
de secunde de la na[terea sa. Cu
vestea nelini[titoare a apropiatei apo-
calipse în minte, Junior se va întreba
toat` via]a: Oare conteaz` ceva din
ceea ce fac?

Rubric` realizat` de Sebastian S. Eduard
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„Divergent“:
\ntre 
„Harry Potter“ 
[i „Amurg“

Saga Amurg s-a terminat, \ns` Holly-
woodul este pe cale de a „\nfia“ o nou` serie.
Summit Entertainment, cei care au f`cut [i
Twilight, au cump`rat deja drepturile pentru
„Divergent“, roman tradus \n peste 25 de
limbi [i declarat de Publishers Weekly [i
Amazon drept unul dintre cele mai bune 100
de romane ale anului 2011... Acum, volumul
este tradus [i \n limba rom~n` [i deschide
calea thrillerelor distopice.

Într-un Chicago distopic, ora[ul în care
tr`ie[te Beatrice Prior, societatea este îm-
p`r]it` în cinci fac]iuni, fiecare dintre ele cul-
tivând o anumit` virtute: Candoarea (cei sin-
ceri), Abnega]ia (cei altrui[ti), Neînfricarea
(cei curajo[i), Prietenia (cei pa[nici) [i Erudi]ia
(cei inteligen]i). În fiecare an, într-o zi anume,
tinerii în vârst` de 16 ani trebuie s`-[i aleag`
fac]iunea c`reia îi vor fi devota]i pentru tot
restul vie]ii. În ceea ce o prive[te pe Beatrice,
ea trebuie s` hot`rasc` dac` r`mâne al`turi de
p`rin]ii ei sau alege fac]iunea care consider`

c` i se po-
tr ive[te
cel mai
bine. În
cele din
u r m ` ,
alegerea
pe care o
face va
surprin-
de pe
toat` lu-
mea, in-
c l u s i v
pe ea
îns`[i.

Î n
timpul
ini]ierii
c a r e
u r -
meaz`,
m a r -
cat` de

o puternic` rivalitate, Beatrice î[i ia un alt
nume, Tris, [i se str`duie[te s` afle cine sunt
cu adev`rat prietenii ei [i, de asemenea, dac`
o poveste de dragoste cu un b`iat uneori fasci-
nant, alteori enervant, î[i poate g`si locul în
via]a pe care ea [i-a ales-o. Dar, Tris are un
secret pe care l-a ascuns de toat` lumea,
deoarece fusese prevenit` c` i-ar putea aduce
moartea. {i, pe m`sur` ce descoper` un conflict
care ia treptat amploare, amenin]ând s`
destrame societatea aparent perfect` în care
tr`ie[te, afl` c` secretul s`u ar putea-o ajuta
s`-i salveze pe cei dragi… sau ar distruge-o.

Carte


