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Kolejny odcinek drugiego sezonu Pułapki. We wtorek, 17 września, Twain będzie emitować trzeci odcinek drugiego sezonu Pułapki z udziałem Agaty Kulesyi. Co wydarzy się w ostatnim odcinku? Czy mogę oglądać online wcześniej? Gdzie jest? Przeczytaj poniżej i obejrzyj streszczenie najnowszego
odcinka! Rok po koszmarnych wydarzeniach Olga Savitskaya (Agatha Kulesha) organizuje swoje życie - adoptuje Ewę (Marianna Kowaliewska) i razem chce stworzyć szczęśliwy dom. Pisarka powraca również do pisania i na szczyt popularności, a jej książka Pułapka znajduje się na liście bestsellerów.
Niestety, Olga znajduje się na celowniku mediów i wzbudza zainteresowanie opinii publicznej procesem Dariusza Tynki - zabójcy młodej dziewczyny. Nadają mu przydomek Beast, który wiąże go z pisarzem, ponieważ była to jej pierwsza zbrodnia, w której opisała tak brutalnie, jak działa zabójca. Zbrodnia
opierała się na wspomnieniach kobiety, a więc oznacza zabójcę z lat 80. ponownie zaatakowany? Nowy sezon Pułapki został już wyemitowany na antenie TVN i w player.pl!17 września 2019 (17 września 2019) w TVN o godzinie 21.30Uchy - drugi odcinek 3Ewa i Olga podejrzewają, że ten prokurator
Stanyak może zajmować się śmiercią Moniki i zaginięciem Roxanne. Z więzienia Black dzwoni do nich, opowiada o porwaniu syna i śmierci Tynza. Nagle rozmowa zostaje przerwana... Olga próbuje go zobaczyć, ale bezskutecznie. W mieszkaniu zosi pojawia się Artur, kierowca funduszu. Zaprasza
gospodynię do pracy na prywatnych imprezach. Zaczyna podejrzewać, że może mówić nie tylko o radzeniu sobie z wydarzeniami. Olga otrzymuje od szpitala informację, że jej matka się obudziła. Pułapka odcinek 3 sezon 2. Czarni ludzie zostaną zabici w więzieniu... Jednak nadal nie ma kontaktu z
kobietą, ale Olga odkrywa, że była również potajemnie odwiedzana przez patrona Varsky'ego. Idzie do niego, aby się z nim skonfrontować. Nie ma tragedii na scenie z małymi włosami. Ktoś ukrywa się w życiu pisarza! W tym czasie Camille ujawnia tajemnicę zosyi. Ona i Ewa są zszokowani tym, do
czego zdolny jest ich przyjaciel. Upokorzona Zosya chce się odkupić - za to decyduje się na bardzo ryzykowny krok. Pułapka Sezon 2 Odcinek 3. Czy Black zostanie zabity w więzieniu? Gdzie oglądać trzeci odcinek TVN? Pułapka TVN 17.09.2019 online na pl TVNEwa i Olga nabierają przekonania, że
Dariusz Tyniec był setupem. W tym czasie, gdy Olga próbuje przekonać komisarza Marchuka do tego, ktoś zaczyna morderczą grę z Ewą, w której jej życie może być zagrożone. Black chce pracować z porywaczami syna, ale nie może się z nimi skontaktować. Wkrótce jeden z więźniów rzuca w niego
nożem... W roli tytułowej zobaczymy: Kulesha (Zimna wojna, Zabawa zabawa, Niewinna), Marianna Kowaliowska (Roust, Don't Tell Me Mom), Leszek Lichina (7 rzeczy, których nie wiesz o chłopakach, Vatah), Mateusz Vitzlazek (Claire, Belfer, Promise) i Krzysztof Pieczyński (Ziarno Prawdy). Serial
Pułapka - ile będzie odcinków? W pierwszym sezonie było sześć odcinków. Drugi będzie miał ich siedem! Trzeci odcinek drugiego sezonu Pułapki zostanie pokazany na Player.pl. Po tym, jak drugi odcinek nowej serii zostanie wyemitowany 10 września, drugi odcinek będzie dostępny na platformie
Player.pl (odpowiedni pakiet należy zakupić). Serial Pułapka - Sezon 2. Maciej Musiał o swojej postaci i pasji do retro samochodów Drugi sezon rozpoczyna się od procesu zabójcy Dariusza Tynki, który zainspirował okaleczanie swojej ofiary, zaczerpnięte z książki Bestia Olgi Savitskaya (Agata Kulesha).
Pisarz jest nazywany jako świadek. Autorzy nie wyjaśniają zbyt wiele, przynajmniej w pierwszym odcinku, dlaczego autor książki powinien zeznawać w sprawie, która nie dotyczy jej bezpośrednio. Zakłada się, że istnieje sekwencja przyczyn i konsekwencji łączących mordercę z Savitskaya, który jako
dziecko był świadkiem podobnej zbrodni, ale jest oskarżony zbyt młody, aby być tą samą osobą, którą pisarz poznał wiele lat temu. Jednak ten wątek od początku widza jest intrygujący. Chcemy poznać szerzej nagłośnioną historię. Mniej opadających wątków bocznych, takich jak to, co stało się z
komisarzem Blackiem (Leszek Likhota) po jego uwięzieniu, czy sprawa Ewy May (Marianna Kowaliowska), która postanawia podążać śladem tajemniczej kobiety, która twierdzi, że zna biologiczną matkę Sawickiej. Nie wiem, wszystkie tematy są ze sobą powiązane i w finale pokażą nam pełny obraz
sprawy. Jak na razie jednak nie są one zbyt interesujące. Scenarzyści nie mają absolutnie żadnego pojęcia o czarnej postaci, która po wydarzeniach z pierwszego sezonu siedzi w więzieniu. Od czasu do czasu ktoś chce go pobić i wyrwać od byłego policjanta, ale nic z tego nie wychodzi. Ani służba
więzienna się tym nie przejmuje, ani śledczy nic z tym nie robią. Generalnie wydaje się, że w polskich więzieniach każdy może bić każdego, a służba więzienna nie sprzeciwia się.  Nie ukrywam, że mam problem z tym, jak zakończył się pierwszy sezon Pułapki i nie mam na myśli błahego ujawnienia tego,
kto stoi za atakiem na rodziców Ewy. Odcinek kończy się urwiskiem - May otrzymuje dziwny SMS na cmentarzu. Panikuje i... I nic. Drugi sezon rozpoczyna się rok po tych wydarzeniach, a twórcy nawet do nich nie odnoszą. Każdy prowadzi szczęśliwe życie, a przynajmniej wydaje się, że tak. Pisarze nie
wracają do tego, co się dzieje w ostatniej scenie ostatniego odcinka. Jakby nie mieli pojęcia, jak prowadzić wątek zaczęli, więc postanowili go uciszyć, mając nadzieję, że publiczność zapomni. Cóż, ten widz nie zapomniał. Do obsady dołączyli bardzo dobrzy aktorzy jak Jan Fritsch, Eryk Lubos i Eji
Radziwiłł. W pierwszym odcinku ich role są małe, ale nie dlatego zajmują się nazwiskami w serialu, które pojawiają się w tle. Mam nadzieję, że wraz z rozwojem sytuacji ich znaczenie dla fabuły będzie rosło. Jeśli nie, będzie to bardzo duże rozczarowanie i wydać potencjał wielkich aktorów. Autorzy
Pułapki wyciągnęli wnioski z błędów popełnionych w pierwszym sezonie i serwują nam o wiele ciekawsze nadchodzące intrygi kryminalne. Nie próbują nas zaskoczyć od pierwszej minuty, ale po cichu przedstawiają nowe postacie i stopniowo przywołują atmosferę tajemnicy. Jednak nadal robią to
nieseprocedliwie, sygnalizując publiczności, że wkrótce wydarzy się coś znaczącego, co w wielu momentach jest irytujące. Wady fabularne ratują aktorskie kreacje. Agata Kulesya doskonale odnajduje się w roli bardzo starej i odważnej pisarki. Jej partnerka Marianna Kowaliewska spisuje się znacznie
lepiej niż w poprzednim sezonie. Może to dlatego, że scenarzyści nie wymagają od niej, aby ciągle krzyczała na wszystkich, że aktorka wychodzi bardzo nienaturalnie. Teraz jej bohaterka jest znacznie spokojniejsza, bardziej naturalna. Osobiście zaintrygował mnie złoczyńca czy Dariusz Tyniets. Jego
wątek zapowiada się bardzo obiecująco. Pytanie brzmi, czy zakończy się to ciekawym początkiem. Poprzedni sezon również rozpoczął się od obietnicy dobrej historii, po której przeciągnął nas przez serię miękkich decyzji, aby w końcu służyć rozczarowujący finał. Pułapka - 2. Sezon - fot. Nauczyciel
domu dziecka nie ufa pisarzowi na tyle, aby ujawnić wszystkie jego tajemnice. Dziewczyna uważa, że Savitskaya dba tylko o dobry temat dla książki. Pułapka - podsumowanie Ewy (Marianna Kowaliowska) i Aldze (Agatha Kulesha) udaje się uciec z zasadzki ułożonej przez czarnych (Leszek Likhota).
Nauczyciel domu dziecka nie ufa pisarzowi na tyle, aby ujawnić wszystkie jego tajemnice. Dziewczyna uważa, że Savitskaya dba tylko o dobry temat dla książki. Justin (Joanna Coolidge) postanawia pomóc dziewczynom. Ewie udaje się ukryć przed komisarzem, który robi wszystko, aby znaleźć May.
Pisarz, szukając wskazówek, które mogłyby rozwiązać zagadkę sierocińca, spotyka tajemniczego i niebezpiecznego wroga. Czy znowu jest uwięziony? Trap - ile odcinków? Oryginalna produkcja TVN jest wykonywana na sześć epizodycznych scenariuszy Karoliny Frankowskiej i Michała Godzic. Reżyser
został nagrodzony i nagrodzony przez Łukasza Palkowskiego, który m.in za filmy Bogowie, Najlepszy i Serial Belfer. Autor zdjęć Marian Prokop (Listy M., Miasto 44, Belfer). Producentem serialu są Katarzyna Biletska i Tomasz Karpiński. Pułapka - gdzie oglądać? Możesz obejrzeć wszystkie odcinki The
Player.pl Trap. Pułapka - kiedy premiera nowego odcinka? Nowe odcinki Pułapki można oglądać w niedziele o godzinie 21.30 w TVN. Oglądaj online premierowe odcinki w player.pl również w 4K! Ewa i Olga podejrzewają, że śmierć Moniki i zaginięcie Roxany mogą być zamieszane w adwokata Stanika.
Z więzienia Black dzwoni do nich, opowiada o porwaniu syna i śmierci Tynza. Nagle rozmowa zostaje przerwana... Olga próbuje go zobaczyć, ale bezskutecznie. W mieszkaniu zosi pojawia się Artur, kierowca funduszu. Zaprasza gospodynię do pracy na prywatnych imprezach. Zaczyna podejrzewać, że
może mówić nie tylko o radzeniu sobie z wydarzeniami. Olga otrzymuje od szpitala informację, że jej matka się obudziła. Jednak nadal nie ma kontaktu z kobietą, ale Olga odkrywa, że była również potajemnie odwiedzana przez patrona Varsky'ego. Idzie do niego, aby się z nim skonfrontować. Nie ma
tragedii na scenie z małymi włosami. Ktoś ukrywa się w życiu pisarza! W tym czasie Camille ujawnia tajemnicę zosyi. Ona i Ewa są zszokowani tym, do czego zdolny jest ich przyjaciel. Upokorzona Zosya chce się odkupić - za to decyduje się na bardzo ryzykowny krok. Ewa i Olga są przekonane, że
Daryusha Tyniets została oprawiona w ramę. W tym czasie, gdy Olga próbuje przekonać komisarza Marchuka do tego, ktoś zaczyna morderczą grę z Ewą, w której jej życie może być zagrożone. Black chce pracować z porywaczami syna, ale nie może się z nimi skontaktować. Wkrótce jeden z więźniów
rzuca w niego nożem... Pułapka 2 - opis Rok po koszmarnych wydarzeniach Olga Savitskaya (Agatha Kulesha) organizuje swoje życie - adoptuje Ewę (Marianna Kowaliowa) i razem chcą stworzyć szczęśliwy dom. Pisarka powraca również do pisania i na szczyt popularności, a jej książka Pułapka
znajduje się na liście bestsellerów. Niestety, Olga znajduje się na celowniku mediów i wzbudza zainteresowanie opinii publicznej procesem Dariusza Tynki - zabójcy młodej dziewczyny. Nadają mu przydomek Beast, który wiąże go z pisarzem, ponieważ była to jej pierwsza zbrodnia, w której opisała tak
brutalnie, jak działa zabójca. Zbrodnia była oparta na wspomnieniach kobiety, więc czy to oznacza, że zabójca z lat 80., ponownie zaatakował? Olga postanawia ustalić, co łączy zbrodnię lat 80. ze sprawą Dariusza Tynki. Bestia przywołuje kobiecą przeszłość i zmusza ją do konfrontacji z jej przeszłością.
Pułapka 2 - Obsada Trap to nie tylko wielka zbrodnia, ale także fantastyczna obsada. W rolach głównych Agatha Kulesh (Zimna wojna, zabawa, niewinna), Marianna Kowaliowska (Roust, Don't Talk to Me Mom), Leszek Lihat (7 rzeczy, których nie wiesz o chłopakach, Vatah), Mateusz Wietslavek (Claire,
Belfer, Promise) i Krzysztof Petsky (Senit). Pułapka 2 - gdzie oglądać wszystkie odcinki można oglądać na Player.pl Player.pl tvn player pułapka sezon 2 odcinek 3
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