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1914
Russland er på randen av sammenbrudd, og Tsar-familien går en høyst usikker framtid i møte. Den unge
storhertuginnen Tatjana har forelsket seg i offiseren Dmitri, men situasjonen går fra vondt til verre, noe som
setter kjærligheten - og livene deres - i fare.
2016
Kitty Fisher rømmer til bestefarens hytte i den amerikanske ødemarken, etter at en knusende avsløring får
henne til å flykte fra London.
Der, ved bredden av Lake Akanabee, finner hun et praktfullt juvelbesatt anheng som leder henne til en for
lengst begravet familiehemmelighet.
I GODE OG ONDE DAGER er en uforglemmelig, bevegende og praktfull fortelling om kjærlighet, tap og
forsoning.

Fortiden smelter sammen med nåtiden i en historie som beveger seg sømløst over århundrene.
Første episode av I gode og onde dager ble vist 8. november 1965, og serien er den mest legendariske
dagsåpen gjennom tidene. Denne over 50 år gamle serien har. I gode og onde dager er tilbake på TV3 play 8.
mars. Første episode av I gode og onde dager ble vist 8.
november 1965, og serien er den mest legendariske dagsåpen. Serien foregår rundt familiene Horton og
Brady, deres venner, naboer og omgangskrets. Her er det nok av både kjærlighet, sjalusi, intriger og
dramatikk. Det spekuleres i om det lengstvarende såpeprogrammet gjennom tidene vil ende etter 50 års
jubileet i november. I fjor ble en mengde filer fra Sony. - I dag, på den nasjonale revmatikerdagen, skal vi
fokusere på hvordan livet kan leves best mulig i de nære relasjonene på tross av muskel- og skjelettplager, sa.
I gode og onde dager (Days of Our Lives) Amerikansk såpedrama, som gikk på lufta første gang i november
1965, og som sendes i alle kontinenter. Originaltittel: Days of Our Lives. Sesong: 0 Episode: 99.
Sendetidspunkt: i dag kl. 9.15. Varighet: 50 minutter "I gode og onde dager" omhandler familiene Horton. I 'I
gode og onde dager - Chuck &sLarry' spiller Sandler og James to streite typer som snubler seg gjennom livet
med de beste hensikter. Vi har sett Adam. Da Ian Murphy ble hjerneskadet i en bilulykke, forventet slett ikke
alle at ungdomskjæresten Larissa skulle gifte seg med ham. De fleste som gir hverandre. I gode og onde dager.
I Kalfarhuset er innsatte, eks-kriminelle og pårørende på søndagssamling skuddårsaften, da Annette forteller
hvor høyt hun.

