CI Polsat
CI Polsat zabiera widzów w poruszającą podróż do świata zbrodni, intryg i tajemnic. Próbujemy zrozumieć motywy i emocje, które popchnęły ludzi do
zbrodni. Pomagają nam w tym eksperci biorący udział w naszych programach. Pokazujemy najgłośniejsze sprawy kryminalne z Polski i ze świata.
Wierzymy, że nigdy nie jest za późno na poznanie prawdy.

Kryminał Rawicz
Pedofil i dwóch morderców. Łączą ich tylko dwie rzeczy. Są naszymi rozmówcami
i odsiadują długie wyroki w jednym z największych polskich więzień - w Zakładzie
Karnym Rawicz. Historyczny, wielki gmach skrywa w ceglanych budynkach
oddziały terapii uzależnień (w tym dla przestępców seksualnych) i bloki mieszkalne,
gdzie zabójcy mieszkają wspólnie ze złodziejami czy handlarzami narkotyków.
Wchodzimy do tego więziennego ekosystemu, by przekonać się, kim są ludzie,
którzy tu trafili.

Playboy:
mroczne sekrety
Program „Playboy: mroczne sekrety" odkrywa prawdę, kryjącą się za baśniowym
imperium Playboya. Seria zgłębia skomplikowany świat stworzony przez Hugh
Hefnera i bada jego długofalowe konsekwencje dla postrzegania władzy
i seksualności w naszej kulturze. Odkrywając fenomen mitu tworzonego przez
markę od dziesięcioleci, seria zawiera archiwalne nagrania i ekskluzywne wywiady
z osobami ze wszystkich stron świata Playboya, z których wielu dzieli się swoimi
historiami po raz pierwszy.

Szokujące morderstwa:
Kalifornia
Serial ujawnia mroczną stronę życia w skąpanej słońcem południowej Kalifornii,
prezentując niektóre z najbardziej szokujących przypadków zbrodni, do jakich
doszło w tej zamieszkałej przez pięknych i bogatych, malowniczej okolicy.
Począwszy od historii błędnej tożsamości aż po niebezpieczne dążenie do
stworzenia wizerunku wzorowej rodziny – każdy z odcinków to niezwykła opowieść
o tym, jak sukces i przywileje mogą sprowadzić na manowce.

Dowody zbrodni
DOWODY ZBRODNI to serial opowiadający o śledztwach dotyczących przestępstw,
które przez lata pozostawały nierozwiązane. W poszczególnych odcinkach
obserwujemy pracę detektywów, ale też towarzyszymy rodzinom ofiar, które za
wszelką cenę pragnęły oddać sprawiedliwość zmarłym. Począwszy od historii
dziecięcego wspomnienia przestępcy o śmierci siostry, aż po masowe badania
DNA, które mają doprowadzić do wykrycia zabójcy – detektywi sprawdzają każdy
trop, który może pomóc w rozwiązaniu zagadki zbrodni liczącej nawet 30 lat, by
w efekcie postawić jej sprawcę przed sądem. W piątki o 21:00 od 8 października na
Crime+Investigation Polsat.

Miasto morderców
W nowym sezonie "Miasta morderców" prowadząca, Anita Rani, opowiada
z fascynującymi szczegółami, jak udało się rozwiązać jedno niezwykłe morderstwo
i jak wpisuje się ono w niepokojący szerszy obraz danego miasta. Formuła
programu sprawia, że morderstwa te stają się wyjątkowo realne; czujemy, że
wydarzyły się na ulicy czy dworcu, na którym mógł być każdy z nas. We wtorki
o 22:00 od 12 października na Crime+Investigation Polsat.

Krwawe rozstania
Zemsta, chciwość, nienawiść, zdrada. Rozwód potrafi obudzić w ludziach najgorsze
instynkty. W cyklu „Krwawe rozstania" zobaczymy jak miłość zamienia się
w podstęp, kłamstwo i tragedię. W historiach pokazanych burzliwych rozwodów,
jeden z małżonków sięgał po brutalne środki, aby całkowicie pozbyć się partnera
ze swojego życia. Autorzy programu, opowiadając przerażające historie, korzystali
z zeznań świadków i udramatyzowanych rekonstrukcji zdarzeń. Od poniedziałku do
piątku od 4 października o 20:05 na Crime+Investigation Polsat.

