


CBS Reality prezentuje autentyczne sprawy kryminalne, wnikliwe śledztwa i nowoczesne techniki kryminalistyczne. Stacja skupia się na historiach z życia
wziętych i na prawdziwych ludziach w samym ich centrum. CBS Reality regularnie przybliża widzom polskie sprawy kryminalne, m.in. w takich produkcjach
jak „Kryminalne akta inspektor Biskupskiej”, „Zbrodnia bez ciała”, „Kryminalne zagadki PRL”.
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Dom jak z koszmaru

Wielkie małe zbrodnie

Morderstwo, które zmieniło Wielką Brytanię

Pies i kot: kto tu rządzi?

Sprawiedliwość po latach 

48 godzin



Dom jak z koszmaru
Historie ludzi, których życie zostało wywrócone do góry nogami po tym, jak ich
posiadłości stały się koszmarem. Każdy odcinek opowiada historię innego domu
i jego mieszkańców, którzy doświadczyli katastrof, duchów, dziwnych zjawisk
i zagadek. Pierwszy odcinek przedstawia Phila i Helen ze Staffordshire, których
pensjonat był już zagrożony z powodu osiadania gruntu, zanim ogromny lej
krasowy otworzył się zaledwie dwa metry od ich drzwi wejściowych.
W Bexhill-on-Sea w East Sussex Tony wspomina, jak piorun uderzył w jego dom,
zostawiając czterometrową dziurę w jego dachu i podpalając strych.



Wielkie małe zbrodnie
Serial dokumentalny, który śledzi mało znane kryminalne sprawy z różnych części
świata. Każdy odcinek opowiada historię innej zbrodni i pokazuje, jak śledztwo
i proces sądowy wpłynęły na życie osób zaangażowanych w sprawę. Serial łączy
elementy kryminału i społecznej dokumentacji, a także ujawnia nieznane fakty
i tajemnicze okoliczności związane z każdą zbrodnią. Narratorzy opowiadają
historie z perspektywy osób zaangażowanych w śledztwo, w tym policjantów,
świadków i członków rodziny ofiar, a także ujawniają nieznane fakty i tajemnicze
okoliczności, które kryją się za każdą z tych zbrodni.



Morderstwo, 
które zmieniło 
Wielką Brytanię
Serial dokumentalny opowiadający o najbardziej szokujących i znaczących
zbrodniach, jakie miały miejsce w Wielkiej Brytanii. Każdy odcinek skupia się
na jednym morderstwie i śledzi proces śledczy, jak również wpływ, jaki miało
to morderstwo na społeczeństwo i kulturę. Serial łączy elementy kryminału i historii,
a także ukazuje, jak te zbrodnie zmieniłyWielką Brytanię na zawsze.



Pies i kot: kto tu rządzi?
Kiedy w ruch idą kły i pazury, słychać warczenie i syczenie, a w powietrzu lata
wyrwane futro, zrozpaczone rodziny wzywają behawiorystów zwierzęcych, aby
pomogli zawrzeć rozejm między domowymi pupilami. Stawka jest wysoka dla
wszystkich. Jeśli Nanci Creedon, psi psycholog i Chirag Patel, doradca ds. kotów, nie
zakończą sporu, jedno z ukochanych zwierząt może potrzebować nowego domu.
Na szczęście eksperci uzbrojeni są w mnóstwo sztuczek i wyjątkową, tajną broń,
aby położyć kres brutalnym, zwierzęcym konfliktom.



Sprawiedliwość po latach 
Amerykański serial dokumentalny, który śledzi sprawy dawnych, nigdy
nierozwiązanych zaginięć i morderstw. W każdym odcinku zespół śledczych - były
prokurator i były szeryf - rewizytują miejsca zbrodni i przeprowadzają nowe
śledztwa. Dzięki nowoczesnym technologiom i nowym świadkom, zespół stara się
ujawnić prawdę i uzyskać sprawiedliwość dla ofiar i ich rodzin. W ciągu 5 sezonów
zespół śledczy wyjaśnił ponad 25 spraw i pomógł w ujęciu podejrzanych.



48 godzin
Seria opowiada o sprawach kryminalnych i śledztwach, które trwają 48 godzin i są
prowadzone przez policję i detektywów. Serial pokazuje rzeczywiste historie
i śledztwa, które prowadzone są przez funkcjonariuszy i ekspertów w dziedzinie
bezpieczeństwa, a także ukazuje dramatyczne momenty i niezwykłe zwroty akcji,
które im towarzyszą.
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