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חרטימיס צפייה לנתוני טזונה בסדרה, מתפקידו נהנה ונ״גינודיס") גילחור" נ״ננות גס (טטיחק
אנג׳לס לוס כספי, דודי
 ב״יס" תעלה 21:15ב־ הערב ♦
r ערוץ) yes Drama( הש העונה
וסו המצליחה הדרמה סדרת של נייה
עצמם". "החיים הדמעות חטת

 הראשונה עונתה את שסיימה הסדרה,
 נתון עם ביותר הנצפית החדשה כסדרה

הוזמ שבועיים, צופים מיליון 14 של
 כן, כמו נוספות. עונות לשתי כבר נה

 הנכספת השידור במשבצת תשובץ היא
 הרייטינג עתיר הסופרבול משדר אחרי
.2018 בפברואר מיוחד לפרק

 קורותיה את מגוללת עצמם" "החיים
במר ובהווה. בעבר פירסון משפחת של
 קייט(כריסי אחים: שלושה המשפחה כז

 ונושאת משקל מעודף הסובלת מץ),
בצעירו אביה מות סביב אשם רגשות

טל כוכב הארטלי), קווין(ג׳סטין תה,
כש עצמו את להוכיח המנסה וויזיה

 רומנטי קשר מחדש ולבסס רציני חקן
 ברקנרי־ סופי(אלכסנדרה גרושתו עם

שזכה בראון, ק. ורנדל(סטרלינג דג׳),

 שאומץ הופעתו), על האמי בפרס
נו האחרים כששני החולים בבית

 נפטר השלישי שהתאום ולאחר לדו
 שתי פלוס נשוי רנדל בלידה.

הראשו העונה ובתום בנות
 עם הקשר את חידש הוא נה

שנפ לפני הביולוגי אביו
מסרטן. טר

 בין היחסים מערכת
 על גם נשענת האחים
 - וג׳ק רבקה - הוריהם
 מור מנדי מגלמים שאותם
ונטימיליה. ומיילו
 לא בנסיבות נפטר ג׳ק

בש נשואה ורבקה ברורות
 הסדרה הטוב. לחברו נית
וב לעבר, הווה בין נעה
 בין הסבוכה הזוגיות עבר

 לידי מגיעה לג׳ק רבקה
שלו כאשר ופרידה משבר

עשרה. בני האחים שת
שמג ),40( ונטימיליה

בצעירותו, ג׳ק את לם

 מבין ביותר המוכר הפרצוף הוא
מוע היה ואף הסדרה כוכבי

 תפקידו. על האמי לפרס מד
 גילמור" ב״בנות כיכב הוא

 שהיה המורד, ג׳ס בתור
רורי(אלק־ של זוגה בן

 היתה שגם בלדל, סיס
במציאות), חברתו אז

בד־ כך אחר ומייד
 הבדיוני המדע רמת

 היידן לצד "גיבורים"
חב אז פנטייר(שהיתה

במציאות). רתו
 את שיחק הוא בקולנוע

 בל־ ב״רוקי רוקי של בנו
 סטא־ סילבסטר עם בואה"

 יפציע אגב, סטאלון, לון.
החד בעונה אורח בתפקיד

עצמם". "החיים של שה

 יה7ונטימי
עצמם" ב״הרויים

הס על יום בכל תודה אסירי "כולנו
 שהכותבים הנהדרים החומרים ועל דרה

 באירוע ונטימיליה אמר לנו", נותנים
 שחקן "להיות החדשה. העונה לקידום

 מאליה מובנת שאינה מתנה זו עובד
 היותי על שמח כל קודם אני בתעשייה.

 בסדרה תפקיד ביד וכשיש עובד שחקן
 מקווה אתה - ותהודה משמעות מלאת

לעד". יימשך שזה
 של הדמות את אוהב הוא לדבריו,

 שהוא הגון אדם לשחק גאה "אני ג׳ק.
 "עבור ונטימיליה. אמר אוהב", ובעל אב
 גבר הוא ופשוטים. ברורים די החיים ג׳ק

שג משהו זה משפחתו. על ומגונן דואג
 עצמי לי שלי. לאבא הודות איתו דלתי

 להאמין רוצה הייתי אבל ילדים אין
 כולי כל את הימים מן ביום להם שאתן
אבי". כמו ובדיוק ג׳ק, כמו בדיוק

הס החדשה בעונה האירועים לגבי
 תגליות "יהיו כי לומר ונטימיליה כים
 לא אני ג׳ק. של גורלו לגבי קלות לא

 תספיק אחת ממחטות קופסת אם יודע
הדמעות". את לנגב כדי


