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Bukmacherzy: Breaking Bad faworytem rozdania nagród Emmy 2014
Do oferty STS, legalnego polskiego bukmachera, wprowadzono zakłady
dotyczące nagród Emmy 2014. Nagrody zostaną przyznane m.in. za najlepsze
produkcje telewizyjne dramatyczne i komediowe oraz za najlepsze aktorstwo.
Faworytami do zdobycia statuetki według analityków STS są seriale Breaking
Bad oraz True Detective w kategorii serialu dramatycznego, a także Orange is
The New Black oraz Modern Family w kategorii serial komediowy.
Najlepszy film
Chociaż najwięcej nominacji (19) otrzymała superprodukcja Game of Thrones, to Breaking
Bad jest wielkim faworytem do otrzymania tegorocznej statuetki za najlepszą serialową
produkcję dramatyczną. Za każde postawione 100 złotych, STS wypłaci 110 w przypadku
poprawnego wytypowania. Duże szanse przyznaje się także serii True Detective, za którą
można otrzymać 180 złotych w przypadku postawienia 100 złotych. Game of Thrones jest
daleko w tyle za dwoma faworytami. Dla poprawnie typujących zwycięstwo serialu
nakręconego na podstawie powieści George’a R.R. Martina można wygrać 3000 złotych,
stawiając 100 złotych.
Najlepszy aktor
Największe szanse na zdobycie najważniejszej indywidualnej nagrody amerykańskiej
branży telewizyjnej za ubiegły rok ma Matthew McConaughey, który jest także laureatem
tegorocznych Oskarów. Za każde trafnie postawione 100 złotych na aktora grającego w
serialu True Detective, STS wypłaci 130 złotych. Jego notowania są wyższe od grającego
główną rolę w Breaking Bad - Bryana Cranstona. Za udane wytypowanie jego zwycięstwa
bukmacher przewiduje wypłacenie 180 złotych za każde postawione 100 złotych. Za
największych faworytów w kategorii seriali komediowych, STS wskazuje Jima Parsonsa
(The Big Bang Theory) oraz Ricky’ego Gervaisa (Derek). Za każde 100 złotych postawione
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w kasach bukmachera do odebrania będzie czekało 170 złotych w przypadku poprawnego
wytypowania Jima Parsonsa oraz 200 złotych za trafne wskazanie Ricky’ego Gervaisa.
Najlepsza aktorka
Na „telewizyjnego Oscara” w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
największe szanse ma Robin Wright, która zagrała w serialu House of Cards. Za każde
trafnie postawione 100 złotych na jej zwycięstwo do wygrania jest 140 złotych. Kolejną
faworytką jest Julianna Margulies (The Good Wife), której obstawienie przyznania
nagrody Emmy 2014 zostało wycenione na 160 złotych za każde postawione 100 złotych. W
tym wypadku szanse dwóch aktorek są bardzo porównywalne. Inaczej niż w kategorii
najlepsza aktorka w serialu komediowym, gdzie zdecydowaną kandydatką do zwycięstwa
jest Julia Louis-Dreyfus (Veep). Za każde postawione 100 złotych można wygrać 115
złotych. Według analityków STS dużo mniejsze szanse na zwycięstwo ma Taylor Schilling
(Orange is the New Black), za której wygraną można podwoić trafnie postawioną kwotę.
Bukmacherzy przygotowali kursy na następujące wydarzenia związane z Emmy 2014:
a) Najlepszy serial dramatyczny
b) Najlepszy serial komediowy
c) Najlepszy miniserial
d) Najlepszy film telewizyjny
e) Najlepszy aktor w serialu dramatycznym
f) Najlepsza aktora w serialu dramatycznym
g) Najlepszy aktor w serialu komediowym
h) Najlepsza aktorka w serialu komediowym
Pełna oferta na www.sts.pl.
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