ZAPOWIEDZI
MIEJSCE ZBRODNI

kwiecień 2018

C on ta ct : E l i z a S wi d er sk a
P R M a n a g er Po land
Tel : +4 8 6 6 2 165 33 8
E - m a i l : el i z a . swi d er ska@n b c uni .co m

2

Zapowiedzi

2

MIEJSCE ZBRODNI

kwiecień 2 01 8

Śledczy do pary
SEZON 2. PO L SK A PRE MIE RA

PodwójnE odCinki w PoniEdziałki o 21:00. PiERwSzy
odCinEk dRugiEgo SEzonu 9 kwiETnia
w kwietniu 13 ulica zakończy emisję pierwszego sezonu serialu, ale już w
kolejnym tygodniu zaprosimy na spotkanie z jego bohaterami w sezonie
drugim. Różnica zdań między Shadem (jason Priestley) a Everett (Cindy
Sampson) zagrozi ich relacji, ale kiedy zostaną wynajęci przez właściciela
zespołu wyścigowego, sytuacja wróci do normy. w kolejnych odcinkach
wspólnie pomogą kobiecie twierdzącej, że w jej domu dzieje się coś
dziwnego, zbadają sprawę nauczyciela oskarżonego o związek z
uczennicą, a nawet przyjmą rolę ochroniarzy strzegących najnowszej
kolekcji mody pewnej projektantki. (Sezon 2, Część 1: 9 odcinków x 60
minut)

Odwrócić wyrok
SEZON 1. POL S KA P R E M I E R A
ŚRody o 22:00 od 25 kwiETnia
zapraszamy na porywający miniserial, prezentowany wyłącznie przez
13 ulicę. jak to jest, kiedy człowiek zostaje skazany za przestępstwo,
którego nie popełnił? Brian Banks, zawodnik futbolu amerykańskiego,
oskarżony o gwałt spędził za kratkami pięć lat. w 2012 roku
oczyszczono go z zarzutów. w serialu Brian Banks wraz z prokurator
Loni Coombs prezentują inne, wątpliwe przypadki, w których doszło do
skazania. Badają sprawy osadzonych, którzy przysięgają, że są
niewinni. Bohaterką pierwszego odcinka jest Patty Prewitt, od 30 lat
odbywająca karę więzienia za zamordowanie swojego męża. Czy Brian
i Loni znajdą dowody, które pozwolą jej odzyskać wolność? (4 odcinki)
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Chance

SEZON 2. POLSKA P RE M IE RA
niEdziELE o 22:00. zakońCzEniE 8 kwiETnia
w kończącym się w kwietniu drugim sezonie fascynującego serialu
psychologicznego Chance w roli tytułowego bohatera występuje
zdobywca złotego globu, Hugh Laurie. grany przez niego lekarz
psychiatra coraz częściej zaczyna stosować brutalne metody d
(Ethan Suplee) i mści się na oprawcach swoich pacjentów. w
kolejnych odcinkach przekonamy się, czy działania Chance’a będą
miały negatywny wpływ na niego i jego karierę. Po burzliwym
spotkaniu Chance zmieni kurs, po czym wraz z d wróci do San
Francisco, by ostatecznie zająć się niedokończoną sprawą. (Sezon
2: 10 odcinków x 60 minut)

Zaprzysiężeni

SEZON 8. P OL SK A P R E M I E R A
PiąTki o 22:00
w tym miesiącu 13 ulica kontynuuje nadawanie ósmego sezonu serialu
policyjnego Zaprzysiężeni. w pierwszym kwietniowym odcinku Erin
(Bridget Moynahan) poprowadzi sprawę handlarza ludźmi. niestety
śmierć sędziego poważnie skomplikuje sytuację. Później, za przyczyną
fałszywego zgłoszenia, garrett (gregory jbara) zostanie zaatakowany
przez jednostkę SwaT, a Frank (Tom Selleck) zajmie się zamieszkami w
więzieniu wywołanymi przez nowy pomysł burmistrza. na koniec danny
(donnie wahlberg) przyjrzy się powiązaniom zamordowanego
koszykarza z miejscowym gangiem, a Erin - kiedy pojawią się dowody
wskazujące na niewinność skazanego przez nią człowieka - będzie
zmuszona powrócić do dawnego śledztwa. (Sezon 8: 22 odcinki x 60
minut)
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CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
SEZON 14. P RE MIE RA

PodwójnE odCinki wE wToRki o 22:00
13 ulica kontynuuje emisję nowych odcinków tego cenionego serialu
kryminalnego. w tym miesiącu, kiedy w domu pewnego milionera zostaną
znalezione zwłoki, detektywi dostaną drugą szansę na przyskrzynienie
go za morderstwo, które - jak sądzą - 14 lat wcześniej uszło mu na sucho.
Tajemnicza śmierć bezdomnego, który niespodziewanie wygrał duże
pieniądze, doprowadzi ekipę CSi do pracowników kasyna i ich powiązań
z miejscowym lombardem. greg (Eric Szmanda), oskarżony o podłożenie
dowodów, będzie musiał oczyścić się z zarzutów. w kolejnych odcinkach
policjanci zajmą się też zagadkową śmiercią mężczyzny znalezionego w
ogromnej kuli dla chomika, sprawą pechowego pokoju hotelowego i
poszukiwaniami Finlay (Elisabeth Shue), która zaginie w spa, do którego
wybierze się z Morgan (Elisabeth Harnois) i Sarą (jorja Fox). (Sezon 14:
22 odcinki x 60 minut)

13 najgorszych
CYK L DOK U M E N TÓW
ŚRody o 22:00. zakońCzEniE 18 kwiETnia
w kwietniu 13 ulica kończy emisję przejmującego cyklu
dokumentalnego o seryjnych mordercach, prezentując sylwetki tych,
którzy znaleźli się na szczycie listy. każdy z godzinnych odcinków
poświęcony jest innemu zbrodniarzowi. Przedstawia jego oﬁary, opisuje
odrażające czyny i szuka ich motywów. kto zajmie pierwsze miejsce w
tym makabrycznym rankingu? (13 odcinków x 60 minut)

