
 

History estreia a série Trey: O Mensageiro dos Mortos 

Episódios acompanham o especialista em caixões personalizados e médium 

enquanto transmite mensagens do além para seus clientes 

ESTREIA: 17/2, quarta-feira, 21h30 

Promo: https://aeole.box.com/s/7gx5hug08uimby5yuji48s341raoxqz3 

Em Trey: O Mensageiro dos Mortos (Trey: The Lone Star Medium), que o History.  

estreia em 17 de fevereiro, a produção acompanha Trey Ganem, especialista em 

fabricar caixões e urnas personalizadas, e que possui um dom especial: pode se 

comunicar com os mortos. E seu propósito na vida é usar seus dons psíquicos para 

transmitir mensagens do além, comoventes e até mesmo divertidas, para seus 

clientes. 

O History exibe dois episódios inéditos por semana. 

No primeiro de hoje, Artesão e mensageiro, Trey Ganem é um fabricante do Texas 

especializado em fazer caixões e urnas para cinzas personalizados. No entanto, seu 

verdadeiro propósito é usar seus dons psíquicos para servir como médium e 

entregar mensagens dos recém-falecidos aos seus parentes. 

Em seguida, em Caixão guitarra, durante uma visita ao salão de beleza com sua 

esposa, Trey surpreende uma manicure cética e transmite a ela uma mensagem de 

seus entes queridos desencarnados. Além disso, uma mulher procura homenagear 

seu irmão falecido e pede a Trey uma urna que mantenha vivo para sempre o amor 

dele pela música. 

Classificação indicativa: 10 anos 

 

Sobre HISTORY 

HISTORY é o líder incontestável em conteúdos históricos e produções originais, oferecendo 

entretenimento inteligente e relevante. HISTORY apresenta séries como Trato Feito, 

Caçadores de Relíquias, Loucos Por Carros e Alienígenas do Passado, combinadas com 

superproduções históricas como Eu Conheci Jesus, Knightfall e produções exclusivas para 

https://aeole.box.com/s/7gx5hug08uimby5yuji48s341raoxqz3


a América Latina, como Desafio Sob Fogo América Latina, Desastres em Tempo Real e a 

vencedora do Emmy Internacional, O Jesuíta. HISTORY alcança mais de 76 milhões de 

lares. HISTORY faz parte do portfólio da A+E Networks América Latina. 

Contatos de imprensa: 

Márcia Campos / Marco Dabus 

(55 11) 3627.9895 / 3627.9896 
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