
Můj oblíbený seriál - Filip Kostera
Čim Oat tím víc sleduji v poslední době nejrrlznější
seriály v původním znění s titulkami, protože se mi
zdá, že sebelepší dabing je vždy o dost horší a navíc se
naučím i něco z angličtiny, Mým nejoblíbenějším
seriálem je seriál, ktený se odehrává v období králů a
válek, kdy nejstrašnější zbraní byl meč nebo kuš, kdy
doba je tak fantaskní, že se objevují draci a kouzla a

vůbec to seriálu neubírá na reálnosti. Jedná se nejen o
můj nej seriál, ale v posledních letech patří i k nejlépe
hodnoceným seriálům světa. Jedná se o seriál ,,Game
of Thrones" (česky ,,Hra o trůny"). Název seriálu je

hodně přesný, protože v seriálu jde o moc na

smyšleném kontinentu, na jehož severní straně je

,,zed"' oddělující svět živých a neživých, na jižní straně
se rozkládá několik království, kde vražda a jakýkoliv
úskok jsou dobrými prostředky pro posílenísvé moci.

Seriál má několik sériía poslednísedmou má vyvrcholit boj mezi živýmivedenýmiJonem Sněhem a

neživými. Mou oblíbenou postavou je Tyrion Lannister, liliput, kterého všichni kvůli malému vzrůstu
nebrali vážně a nepovažovali ho rovnocenného soupeře. Jsem zvědav, jak poslední série dopadne."

Můj oblíbený seriál - Filip Kunc
Dívám se na několik seriálů, které mne baví.
Jeden bych ale vyzdvihl nad ostatní. Je to seriál
Hercule poirot. Jedná se o seriál o malém
belgickém výstředním detektivovi, kteryí neřeší
zločiny tak, že se honí za různými stopami a

důkazy, ale všímá si malých a pro ostatní
nedůležitých drobností. Je to detektiv, kteni
používá (jak s oblibou říká) své šedé buňky
mozkové. Jedná o dost výstředního detektiva, pro
kterého je největším utrpením smítko prachu na
jeho obleku, který nemůže vyjít ven v jiných
botech než ve svých lakýrkách, které se navíc
musí lesknout jako zrcadlo, Až úzkostlivě dbá na

svůj belgický původ, i když už léta žije ve svém
londýnském bytě zařízeném ve stylu art deco na

whitehaven Mastions. Hercule poirot ale není na

vyřešení případů nikdy sám. Vždy jsou mu po
ruce jeho přátelé, kapitán Hagstings, člověk, jenž
se zná s Poirotem ještě z Belgie, a slečna
Lemonová, Poirotova sekretářka, která má
s detektivem společného vášeň pro systém a
pořádek, a inspektor Japp, který pokaždé
Poirotovi nevěří, na konci příběhu ale s údivem
zjistí, jaký je

Poirot geniálnídetektiv. Jsme moc rád,že Agatha
Christie napsala tak fenomenální detektivy a že
obrazovek.
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