
Vårkänslor på Paramount+: The Hills: New
Beginnings tillbaka med ny säsong

Den efterlängtade serien The Hills: New Beginnings, baserad på dokuserien som förändrade reality-TV
för alltid, gör nu en episk återkomst till streamingvärlden. Den 26 maj kommer andra säsongen
exklusivt till Paramount+.

Efter ett år av lockdowns och isolering återförenas nu äntligen ett av Hollywoods mest ikoniska
kompisgäng. I den nya säsongen ställs vännerna i The Hills inför vägskäl och prövningar de aldrig mött
tidigare. Medan vissa kämpar med de ekonomiska problem den globala pandemin fört med sig navigerar
andra genom problematiska förhållanden, kämpar med missbruk och både mental och fysisk ohälsa.

Från en väldigt publik skilsmässa och nytändningen av gamla romanser till nya familjekonstellationer
och överraskande graviditeter märks snabbt att allt kan hända i den här säsongen. Tillsammans med
ett nytt Hollywoodstjärnskott och en efterlängtad återförening av gamla klasskamrater skriver gänget nu
nästa kapitel i historien om The Hills.

Audrina Patridge, Ashley Wahler, Brandon Thomas Lee, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt,
Jason Wahler, Jennifer Delgado, Justin “Bobby” Brescia, Kaitlynn Carter, Spencer Pratt och Whitney
Port återvänder alla till den ikoniska serien tillsammans med nykomlingen Caroline D'Amore .
Medverkar gör även Kristin Cavallari.

Paramount+ är tillgängligt online på ParamountPlus.com och på mobila och anslutna TV-enheter via
Paramount+ -appen för iOS, Android, Apple TV och Android TV. Prenumerationen kostar 69 SEK och
konsumenter kan registrera sig för en sju dagars gratis testperiod.

The Hills: New Beginnings produceras av MTV och Evolution Media.
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Om Paramount +
Paramount + är en global videostreamingtjänst från ViacomCBS som erbjuder ett berg av premiumunderhållning för tittare i alla
åldrar. Internationellt har tjänsten ett omfattande bibliotek med originalproduktioner, hit serier och populära filmer i alla genrer från
världsberömda varumärken och studios som SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures
och Smithsonian Channel samt förstklassigt lokalt innehåll. För mer information om Paramount +, besök www.paramountplus.com
och följ Paramount+ Nordic på Facebook, @paramountplussverige på Instagram och Paramount+ Nordic på YouTube.


