


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: „Agenci
NIS ”, „Prawdziwe Zbrodnie”, „Chicago P.D. ”, „Kobra” „Morderstwa w Midsomer”.

13 Ulica



Szybcy i wściekli
Szybkie, piękne samochody, jeszcze piękniejsze kobiety i buntownicy, których łączy
jedno – nielegalne wyścigi samochodowe. "Szybcy i wściekli" to thriller sensacyjny,
który łączy zawrotną akcję z zapierającymi dech w piersiach popisami
kaskaderskimi.



Zaprzysiężeni
Dalszy ciąg problemów osobistych i zawodowych, z którymi zmaga się komisarz
Frank Reagan (Tom Selleck) i jego wielopokoleniowa rodzina zasilająca szeregi
nowojorskiej policji. To już dwunasty sezon tego popularnego serialu, w którym za
każdym napotykamy nowe, ciekawe historie.



Agenci NCIS: 
Nowy Orlean
Ciesząca się ogromnym powodzeniem seria opowiadająca o pracy NCIS
(Kryminalnego Biura Śledczego Marynarki Wojennej) w tym wydaniu skupia się na
działaniach oddziału w Nowym Orleanie, któremu przewodzi agent specjalny
Dwayne Cassius Pride (Scott Bakula). Jego zespół rozwiązuje sprawy przestępstw,
których dopuścili się żołnierze stacjonujący na tym terenie.



Killer Siblings
W tej serii poznajemy historie ludzi, którzy mają wspólnych rodziców i zamiłowanie
do morderstwa. Wywiady i relacje z pierwszej ręki ujawniają, co się dzieje, gdy
rodzeństwo wspólnie odbiera życie.



Koroner
W czwartym sezonie kanadyjskiego serialu kryminalnego jego bohaterka Jenny
Cooper (Serinda Swan) bierze urlop i wyjeżdża na prowincję, by uporać się
z niedawną stratą. Ekipa Jenny marzy o rychłym powrocie szefowej, bo jej zmiennik,
dr Elijah Thompson (Thom Allison) mocno daje się wszystkim we znaki. To życzenie
może się spełnić, gdyż zabójstwo w miejscu pobytu Jenny nie pozwoli jej odpocząć
od spraw zawodowych.



Chicago P.D.
13 Ulica prezentuje kolejny sezon wciągającego serialu policyjnego, za którego
produkcję odpowiada Dick Wolf – twórca Chicago Med i Chicago Fire. Tak jak
poprzednio w nowych odcinkach obserwujemy pracę policjantów z dwóch sekcji –
mundurowych ze służby patrolowej i detektywów z wydziału wywiadowczego,
którymi dowodzi sierżant Hank Voight (Jason Beghe).




