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: „Agenci NIS ”, „Prawdziwe
Zbrodnie”, „Chicago P.D. ”, „Kobra” „Morderstwa w Midsomer”.
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PRAWDZIWE ZBRODNIE:
ZNIKNIĘCIE SUSAN COX
POWELL
W 2009 roku nagle zniknęła mieszkające na przedmieściach matka dwójki dzieci, Susan Cox
Powell. Jej mąż stał się jednym z podejrzanych. W konsekwencji zaginięcia kobiety doszło
też do innych wydarzeń, które przybrały tragiczny obrót. Teraz, po ponad dziesięciu latach
nadal wiele ważnych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Dziennikarka śledcza Stephanie
Bauer podejmuje próbę wyjaśnienia tej trudnej sprawy.
Czy rozmowy z członkami rodziny i wcześniej niepublikowane prywatne nagrania filmowe
wskażą nowe tropy i pomogą ustalić, co się stało z Susan?

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 zastępcą jest agent terenowy Christopher LaSalle (Lucas Black).
Prowadzone przez ich zespół dochodzenia poświęcone są sprawom związanym z osobami
służącymi w marynarce i piechocie morskiej, a swoim zasięgiem obejmują znaczną część
kraju. Już pierwsza z nich zaczyna się intrygująco – od znalezienia w marinie odciętej
ludzkiej nogi.

AGENCI NCIS: LOS ANGELES
Kryminalne Biuro Śledcze Marynarki Wojennej ma swój oddział również w słonecznym Los
Angeles, a poświęcony jego pracy serial koncentruje się na elitarnej grupie
wyspecjalizowanej w działaniach pod przykrywką. Przewodzącego zespołowi Callena (Chris
O'Donnell) wspierają weteran pracy w terenie, agent Sam Hanna (LL Cool J), młodsza
agentka Kensi Blye (Daniela Ruah) i nowicjusz Dominic Vale (Adam Jamal Craig).
Sprawy prowadzone przez ekipę wymagają od jej członków zdolności śledczych, sprytu
i zachowania spokoju podczas stresujących zadań. Wszyscy bohaterowie reprezentują te
cechy.

KOBRA - ODDZIAŁ
SPECJALNY
Oddział specjalny patrolujący niemieckie autostrady ma stale pełne ręce roboty. Każdy
odcinek serialu zachwyca intrygującą fabułą i emocjonującymi scenami akcji. Nic dziwnego,
że Kobra - oddział specjalny od lat cieszy się ogromną popularnością i uznaniem, a przygody
detektywa Semira Gerkhana (Erdoğan Atalay) i jego kolegów z uwagą śledzą widzowie na
całym świecie.
Brawurowe pościgi, porwania, strzelaniny, kraksy i wybuchy to dla dzielnych detektywów
chleb powszedni. Dobrze, że ich poczynania możemy obserwować, siedząc w wygodnym
fotelu.

KORONER
Jenny Cooper (Serinda Swan), koroner z Toronto, powraca, by rozwikłać kolejne kryminalne
zagadki. Kobieta zmaga się z problemami osobistymi, ale szczęśliwie w pracy może liczyć na
wsparcie detektywa Donovana McAvoya (Roger Cross) i pozostałych kolegów.
Akcja trzeciego sezonu serialu nawiązuje do epidemii covid-19. Jenny prowadzi
dochodzenie w sprawie tajemniczej śmierci opiekunki społecznej, której ciało zostaje
znalezione w jej własnym samochodzie.

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).
Siódmy sezon nie zaczyna się dla Hanka dobrze, bo jest podejrzanym w sprawie
o zabójstwo. Upton i Halstead za wszelką cenę chcą dowieść jego niewinności, ale zadanie
nie jest łatwe.

