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13 Ulica
13 Ulica to kanał intrygi i sensacji, który zapewnia swoim widzom ciekawe, zajmujące historie ze zbrodnią w tle. Kierowany jest do widzów, którzy uwielbiają rozwiązywać kryminalne 
zagadki, zgłębiać umysł przestępców lub po prostu poczuć strach. To tutaj obejrzeć można seriale takie jak: „The Level”, „Castle”, „Columbo”, „CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas” 
„Morderstwa w Midsomer” czy najnowsze sezony serialu „Prawo i porządek: Sekcja specjalna”.
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CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
13 Ulica kontynuuje emisję piętnastego i zarazem ostatniego sezonu serialu. W tym miesiącu D.B. Russell (Ted Danson) i jego ekipa zajmą się ofiarą zabójstwa, której zwłoki 
pokryte są odłamkami szkła. Trop zawiedzie detektywów do świata wingsuitingu. Potem wrócą do zamkniętej przed 10 laty sprawy morderstwa i samobójstwa w pewnej rodzinie, 
a stanie się tak za przyczyną nowych dowodów, które ujawni jeden z jej członków. W kolejnych odcinkach D.B. podejmie ryzykowną decyzję, gdy chcąc złapać zabójcę z Gig Harbor, 
użyje swojej córki jako przynęty, natomiast śledztwo wszczęte po znalezieniu zwłok w dawnym samochodzie seryjnego mordercy zaprowadzi detektywów do świata pamiątek 
związanych z zabójstwami.



Koroner
Nagła śmierć z nienaturalnych, trudnych do wyjaśnienia, a często podejrzanych przyczyn, to dla niedawno owdowiałej lekarki śledczej, Jenny Cooper (Serinda Swan) codzienność. 
Jenny jest bohaterką kanadyjskiego serialu detektywistycznego opartego na bestsellerowych powieściach M.R. Halla. W pracy  dochodzeniowej wspierają ją policjant z wydziału 
zabójstw Donovan McAvoy (Roger Cross) i patolog, doktor Dwayne Allen (Lovell Adams-Gray). Jenny musi też znaleźć czas na uporanie się z własnymi zaburzeniami lękowymi, 
opieką nad nastoletnim synem i życiem osobistym.



Zaprzysiężeni
Frank (Tom Selleck) i pozostali członkowie policyjnego klanu zmierzą się z kolejnymi, intrygującymi sprawami. Kiedy w obsługującej go kelnerce Frank  ozpozna byłą policjantkę, 
do zwolnienia której przyłożył rękę, obudzą się w nim wyrzuty sumienia i podejmie próbę przywrócenia kobiety do służby. Później ekipa zajmie się medium, które twierdzi, że zna 
prawdę kryjącą się za rzekomym samobójstwem, a Jamie i Eddie pomogą matce chłopca chorego na cukrzycę. W następnych odcinkach Danny zlekceważy rozkazy podczas 
negocjacji z zakładnikami, Nicky poprosi Erin o przysługę dla swojego przyjaciela, a Frank będzie musiał podjąć trudną decyzję dotyczącą jednego z policjantów.



Kobra - oddział specjalny
Twardy glina Semir Gerkhan (Erdoğan Atalay) podobnie jak jego koledzy z niemieckiej drogówki nie mają chwili wytchnienia. W kwietniu zajmą się nowym rodzajem lakieru, który 
sprawia, że pokryta nim broń staje się niewidzialna dla urządzeń prześwietlających, tajemniczym zabójcą polującym na dawnych  znajomych Semira, mężczyzną zmarłym za 
kierownicą samochodu, a także nagłą prośbą o pomoc ze strony nastoletniej córki Semira, która czuje się zagrożona.



Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Olivię Benson (Mariska Hargitay), Fina Tutuolę (Ice-T) i resztę ekipy SVU czekają kolejne trudne sprawy, między innymi szokujący przypadek ciężarnej 13-latki, będącej jedną z 
bohaterek telewizyjnego reality show. Z kolei Dodds (Andy Karl) bardzo emocjonalnie podejdzie do śledztwa dotyczącego poszukiwań zaginionej dziewczyny, kiedy ta zostanie 
znaleziona martwa. Detektywi będą też chcieli za wszelką cenę doprowadzić do skazania groźnego przestępcy, ale zakwestionowanie ich metod pracy sprawi, że Barba (Raúl 
Esparza) zostanie zmuszony do ponownego opracowania materiałów dowodowych.



Hawai 5.0
Steve McGarrett [Alex O’Loughlin] i jego ekipa powracają, by strzec bezpieczeństwa na hawajskich wyspach. Idylliczne widoki i tropikalny klimat zachwycają turystów, ale dla 
policjantów nie są gwarancją beztroskiego życia. Za sprawą domniemanego powrotu groźnego przestępcy, Wo Fata (Mark Dacascos), McGarrett i jego ludzie nie będą mieli czasu 
na odpoczynek.
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