
TÉA LEONI OCH MADAM SECRETARY, TILLBAKA MED NYA
AVSNITT DEN 22 JANUARI
Nu är det dags för den tredje säsongen av succéserien Madam Secretary med Téa Leoni i huvudrollen som utrikesminister
Elizabeth McCord. Säsongspremiären bjuder på spänning för Elizabeth, både på borta- och hemmaplan. Och hon försöker
intensivt parera sitt yrkes- och privatliv. Även denna säsong gästas serien av den exekutive producenten tillika skådespelaren
Morgan Freeman.

I dramaserien Madam Secretary följer vi den ambitiösa och drivna utrikesministern Elizabeth McCord (Téa Leoni) vars dagliga arbete
består av internationell diplomati. Elizabeth står ständigt inför nya politiska utmaningar och kringgår gärna protokoll för att få framgång när
hon förhandlar globala och inhemska frågor, både i Vita huset och i sitt eget hem.  

Säsong 3, avsnitt 1
I den händelsespäckade säsongspremiären den 22 januari försöker Elizabeth leda förhandlingar med och i Algeriet som står på randen till
ett inbördeskrig. Men Elizabeths plan går inte riktigt som hon tänkt sig då USA:s ambassadör i Algeriet Roy Curtis plötsligt och oväntat
avlider. Medan Elizabeth förhandlar med Algeriet, försöker hennes man Henry (Tim Daly) rädda religiösa antikviteter i Algeriet, som står
inför att förstöras av Hizb Al-Shahid. Samtidigt får barnen McCord säkerhetsskydd efter att någon har hackat sig in på sonen Jasons dator.
Säsongspremiären är regisserad av Eric Stolz.

I rollerna: Téa Leoni (Elizabeth McCord), Tim Daly (Henry McCord), Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver),  Zeljko Ivanek (Russell Jackson),
Keith Carradine (President Conrad Dalton), Sebastian Arcelus  (Jay Whitman), Patina Miller (Daisy Grant), Geoffrey Arend (Matt
Mahoney),  Erich Bergen (Blake Moran), Katherine Herzer (Alison McCord), Wallis Currie-Wood (Stephanie "Stevie" McCord), Evan Roe
(Jason McCord).

Den tredje säsongen av Madam Secretary har premiär den 22 januari klockan 20.05.

Nu har du möjlighet att via länk se säsongens fösta avsnitt av Madam Secretary. Vid intresse var vänlig kontakta Sara
Lindström, FOX Networks Group, Telefon: +46 (0)768-77 79 56 eller E-post: sara.lindstrom@fox.com.
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