


Friends é uma série americana, que gira
entorno de seis amigos, três mulheres e três
homens, enfrentam a vida e os amores em

Nova York, e adoram passar o tempo livre na
cafeteria Central Perk.

Criada por David Crane e Marta Kauffman e
apresentada pela rede de televisão NBC entre
22 de setembro de 1994 e 6 de maio de 2004,

com um total de 236 episódios.

SOBRE:



Conhecendo um
pouco dos

personagens:



Rachel Green, interpretada por Jennifer
Aniston é uma garota mimada que deixou seu
noivo no altar para viver com sua amiga dos

tempos de escola.

Rachel teve uma filha chamada Emma de sua
relação instável com Ross, na qual em uma

letal noite dormiram juntos, mesmo não
estando em nenhum relacionamento.

Rachel Green 



Ross Geller

Ross Geller, interpretado por David
Schwimmer é um paleontólogo que é

abandonado pela esposa, que se descobriu
lésbica. 

Ross é o irmão mais velho da Monica Geller.
Desde a escola, Ross tem uma paixão por

Rachel.



Monica Geller 
Monica Geller, interpretada por Courteney
Cox é chef de cozinha, tem uma mania de
limpeza, organização e sua necessidade de

sempre estar certa.

No ensino médio, sofreu bullying por conta do
seu peso. Desde pequena sonhava com seu

casamento.

Monica e Chandler se casam e adotam um
casal de gêmeos.



Chandler Bing

Chandler Bing, interpretado por Matthew
Perry é casado com a Monica Geller,

adotaram um casal de gêmeos. 
Trabalhou um tempo como processador de

dados mas acabou se demitindo para
trabalhar com publicidade.

Antes de se casar com a Monica, Chandler
morava com seu melhor amigo, Joey.



Joey Tribbiani 

Joey Tribbiani, interpretado por Matt LeBlanc
é um ator frustrado, nasceu em Queens onde
morava com suas 7 irmãs. Sua família é ítalo-

americana.
Quando criança, ele teve um amigo

imaginário chamado Maurice, que era um
cowboy espacial.

Joey não gosta de dividir comida.
Oficializou o casamento de Monica e

Chandler.



Phoebe Buffay 
Phoebe Buffay, interpretada por Lisa Kudrow

é uma cantora com talentos questionáveis.
Descobriu que tem uma irmã gêmea, Ursula

Buffay. Sua mãe cometeu suicídio. 
Phoebe estava vivendo sozinha nas ruas da

cidade de Nova York aos 14 anos.
No começo, Phoebe foi morar com a Monica,

mas não conseguiu suportar o capricho
obsessivo. Então, decidiu ir morar sozinha no

antigo apartamento de sua avó.



A abertura não foi filmada em Nova
Iorque (assim como a série toda);

Curiosidades

Clássica moldura de quadro na porta de
Monica foi um erro;

 Os seis amigos protagonizaram a série em um
estúdio em Burbank, na Califórnia, sede dos

estúdios da Warner nos Estados Unidos.

A moldura era de um espelho que fazia
também parte do cenário, mas que quebrou.
Na ocasião, o cenógrafo prendeu a moldura
na porta e o objeto acabou se tornando um

fenômeno.



Salários altissimos;
Na primeira temporada, em 1994, os seis

atores principais recebiam cerca de 22 mil
dólares por episódio. Com a popularização do
show, a última temporada de Friends pagou
cerca de 1 milhão de dólares para cada um

dos atores principais.

A plateia era de verdade gravações
duravam muito tempo;

Os estúdios da Warner onde Friends era
filmada acabavam abrigando uma plateia de,

aproximadamente, 300 pessoas. 

Os episódios eram
gravados com a plateia e,
em muitos deles, se usava
a risada real do público

nas cenas.
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