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HISTORY 2
HISTORY 2 to kanał popularno-naukowy dla ludzi ciekawych świata. Z nami dowiesz się, jak przypadek może zmienić losy ludzkości, jak działa mózg i jakie tajemnice kryje 
wszechświat. Razem ze światowymi ekspertami dostarczymy Ci sprawdzonych informacji na każdy temat.
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Pojedynek bestii
Od ponad stu lat historycy i naukowcy starają się odtworzyć wygląd świata w czasach prehistorycznych. Serial poświęcony jest zwierzęcym wojownikom  tego wyjątkowego 
okresu -  ogromnym bestiom, które żyły na Ziemi miliony lat temu. Niektóre z dinozaurów były większe niż sześciopiętrowe budynki. Polując na zdobycz wykorzystywały strategię  
i podstęp. Temperatura, ukształtowanie terenu, wrodzone wyczucie słabości i atutów przeciwnika - wszystko to wpływało na wybrany przez danego dinozaura sposób ataku. Dzisiaj 
paleontologowie odkrywają miejsca, w których prehistoryczne bestie toczyły swoje walki, i tym samym zdobywają nową wiedzę o tym jak zręczność, zwrotność tych stworzeń, 
koordynacja działań całej grupy i precyzyjnie wybrany moment ataku decydowały o życiu lub śmierci. Każdy z odcinków szczegółowo zaprezentuje przebieg bitwy. Przekonamy 
się, że świat wielkich drapieżników był znacznie bardziej wyrachowany i złożony, niż pierwotnie sądziliśmy.



Na tropie gigantów
Kilka lat temu dwaj ciężko pracujący kamieniarze Bill i Jim Vieira natknęli się w lasach Massachusetts na coś, co miało na zawsze odmienić ich życie – i być może zmieni 
dzieje ludzkości. Bracia Vieira odkryli kompleks zaawansowanych kamiennych budowli i tuneli, które mogą być pozostałością po zaginionej cywilizacji nigdy niewspominanej 
w podręcznikach historii. Dalsze badania przyniosły jeszcze bardziej niesamowite odkrycie: tę nieznaną cywilizację stworzyła rasa olbrzymich humanoidów, którzy kiedyś 
zamieszkiwali Amerykę Północną. W „Na tropie gigantów” wraz z braćmi Vieira odwiedzamy sekretne komory, podziemne tunele i tajemnicze kurhany, poszukującchoć jednej kości, 
jednego włosa czy fragmentu DNA, który by pozwolił wyjaśnić ten zagadkowy rozdział w historii Ameryki.



Najwięksi tyrani historii
Adolf Eichmann żałował, że nie udało mu się zabić więcej Żydów. Czyngis-chan zamordował więcej ludzi niż Hitler i Stalin razem wzięci. Pol pot manipulował dziećmi, by zrobić 
z nich bezwzględnych morderców a Iwan Groźny gwałcił kobiety i rzucał je niedźwiedziom na pożarcie. Program „Najwięksi tyrani historii” ukaże okrucieństwo najbardziej 
znienawidzonych tyranów w historii.



Łowcy Ufo
Twórcy serii poszukują śladów kosmitów na Ziemi, które zostawiali przez ostatnie 75 milionów lat: od epoki dinozaurów, przez starożytny Egipt, po współczesną Amerykę. Zbadają 
dokumenty historyczne i dzieła sztuki sugerujące spotkania z pozaziemską cywilizacją, a także współczesne doniesienia o obserwacjach tajemniczych obiektów na niebie. 
Spróbują potwierdzić wiarygodność tych źródeł i zbadają ich wpływ na nasz świat, szczególnie na rozwój techniki.
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