


BBC First jest adresowany do publiczności, poszukującej oryginalnych, innowacyjnych brytyjskich seriali typu premium. Dzięki nagrodzonym i uznanym
twórcom i aktorom, oferuje swoim widzom wyjątkową możliwość przeżywania opowieści, które nie tylko wciągają i bawią, ale także pobudzają do
refleksji. Obietnica wobec widzów to brytyjska narracja, której nie można przegapić, zabierająca w zdumiewającą podróż. Od nowych perspektyw po
świeże spojrzenie na klasykę - stacja dostarcza doskonałe dramaty i komedie w znanej i cenionej obsadzie.
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Śmierć pod palmami
Neville Parker ma do rozwiązania kolejne zbrodnie na błogiej wyspie Saint Marie,
jednocześnie radząc sobie z emocjonalnymi komplikacjami związanymi z bliską
współpracą z detektyw Florence Cassell.



Sanditon S2
Urzekające postacie z niedokończonej ostatniej powieści Jane Austen, Sanditon,
powracają w drugiej serii. Dziewięć miesięcy po rozdzierającym serce finale
pierwszego sezonu – nadmorskie miasteczko Sanditon zyskuje na popularności
i jest pełne nowych postaci, romansów i intryg.



Milczący świadek
Kolejny sezon obsypanego nagrodami serialu kryminalnego z uwielbianą przez
widzów Emilią Fox w roli błyskotliwej patolog Nikki Alexander. W obsadzie także
David Caves, Liz Carr oraz Richard Lintern. W tym sezonie widzowie obejrzą pięć
dwuodcinkowych historii, w których dr Nikki i jej oddany zespół pomagają policji
rozgryźć szereg tajemniczych morderstw oraz powiązanych z nimi spraw, m.in.
handel narkotykami oraz problemy społeczności LGBT+. Ponadto dr Nikki zostaje
oskarżona w sądzie o popełnienie poważnego błędu.



Profesor T.
Ekscentryczny profesor Jasper Tempest (w tej roli Ben Miller), genialny kryminolog
z Cambridge University ze zdiagnozowaną nerwicą natręctw, niechcący zostaje
doradcą policji. Współpraca rozpoczyna się, gdy na uniwersyteckim kampusie
zaatakowana zostaje kobieta. Wówczas detektyw Lisa Donckers (Emma Naomi),
jedna z byłych studentek profesora, zauważa, że okoliczności zbrodni łudząco
przypominają sprawę sprzed lat. Jedyną osobą, która może rozwiązać tę mroczną
tajemnicę, wydaje sięwłaśnie Jasper Tempest.



Morderstwa 
w Midsomer
Na pozór sielskie życie mieszkańców malowniczych miasteczek hrabstwa
Midsomer zakłócają okrutne zbrodnie. Śledztwa w tych sprawach od lat prowadzi
nadinspektor Barnaby, a wspiera go sierżant Winter.



Tajemnice Majorki
Nowy, energiczny duet detektywistyczny w świecie przestępczości oszałamiającej
Majorki. Młoda, ambitna brytyjska detektyw Miranda Blake i jej wyluzowany
niemiecki partner Max Winter wyglądają jak idealny zespół - gdyby tylko mogli to
dostrzec.




