


BBC Brit to kanał adresowany przede wszystkim do młodych mężczyzn. Znajdą w nim wszystko, co uwielbiają: od samochodów przez biznes po programy
dokumentalne i naukę. Kanał stanowi idealne miejsce, gdzie można się czegoś nauczyć, ale i pośmiać w towarzystwie najbardziej ujmujących
i ekscentrycznych gwiazd telewizji.

BBC Brit



Elon Musk Show
Fascynująca i kontrowersyjna historia najbogatszego człowieka świata,
opowiedziana przez rodzinę, przyjaciół i wrogów.



Brian Cox: Oblicza 
pieniądza
Brian Cox, aktor znany z serialu Sukcesja bada skrajności bogactwa i ubóstwa
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, rzucając światło na licznie
występujące nierówności w obu tych społeczeństwach.



QI
Komediowa gra panelowa, w której bycie Całkiem Interesującym jest ważniejsze
niż posiadanie racji. Co tydzień do Sandi Toksvig dołącza czterech komików, którzy
dzielą się anegdotami i ciekawostkami, a może także odpowiadają na pytania.



Narodziny nazimu: 
Upadek
Staje się jasne, że Naziści przegrają wojnę. Przyciśnięty do muru Hitler chowa się
w swoim bunkrze, a jego niegdyś wierni poplecznicy planują ucieczkę. Ogromne
straty na froncie oraz niedawny zamach na życie fuhrera uświadamiają wszystkim,
że ściągnął on Niemcy na dno otchłani. Wykończony i pokonany, kurczowo trzyma
się resztek władzy, które mu pozostały. Nieliczni zwolennicy knują przeciwko sobie
i sekretnie obmyślają plan wymknięcia się z pierścienia oblężenia. Tylko kilku z nich
przeżyje i stanie przed obliczem sprawiedliwości. Serial przedstawia ostatnie dni
Hitlera oraz próbuje wyjaśnić pełne desperacji decyzje powodowane nieuchronnie
zbliżającym się końcem.



Najniebezpieczniejsze 
drogi świata
Założenie programu jest proste: przejechać od początku do końca budzące respekt
najniebezpieczniejsze drogi świata. W każdym odcinku gwiazdy poznają
zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz fascynujące postacie, które żyją,
pracują i podróżują wzdłuż tych tras. Podczas każdej niebezpiecznej podróży,
gwiazdy doświadczają uroków mijanych miejsc, ale są również poddawani testom
swoich wytrzymałości i przekraczania własnych granic. To unikalny sposób na
poznanie fascynujących kultur, z którymi w innym przypadku nie mielibyśmy do
czynienia.



Najsłabsze ogniwo
Wiedza, taktyka, gra zespołowa, spryt i duże pieniądze - to celne skojarzenia ze
słynnym teleturniejem, nad którym dowodzenie przejmuje komik Romesh
Ranganathan. W tym quizie zawodnicy mają za zadanie stworzyć łańcuch
prawidłowych odpowiedzi. Po każdej rundzie odpada jedna z osób, uznana
przez zespół za najsłabsze ogniwo. Z każdąminutą presja rośnie coraz bardziej.
Kto okaże się najmocniejszym graczem?




