


BBC FIRST
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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LUTHER
Kryminał psychologiczny, w którym Idris Elba wciela się w postać pełnego pasji
londyńskiego detektywa. Luther potrafi być tak niebezpieczny oraz bezwzględny jak
złoczyńcy, których ściga. Granice między jego życiem prywatnym a zawodowym dawno się
już zatarły, a on sam często balansuje na granicy prawa, by samodzielnie wymierzać
sprawiedliwość. Z podobną odwagą przenika umysły psychopatów co mroczne przestrzenie
własnej duszy.

Demony z przeszłości pomagają mu tropić seryjnych morderców i przewidzieć ich kolejne
ruchy.



LISTY DO NINY
Uroczy i pełen inteligentnego humoru serial komediowy kipiący klimatem Londynu lat 80.
XX wieku. W obsadzie nominowana do Oscara Helena Bonham Carter oraz Faye Marsay
(„Gra o tron”). 20-letnia Nina z Leicester przyjeżdża do stolicy w poszukiwaniu pracy.
Zatrudnia się w domu pięknej i uznanej redaktorki jako niania jej dwóch synów.
Nieświadomie wkracza do świata najbardziej wpływowych postaci literackich ówczesnej
epoki. Obserwujemy zderzenie dwóch odmiennych środowisk – prostej dziewczyny
z prowincji i literacko-kulturalnej bohemy Londynu.

Serial jest adaptacją autobiograficznej bestsellerowej powieści Niny Stibbe. Na mały ekran
przeniósł ją scenarzysta i znany polskim czytelnikom brytyjski pisarz Nick Hornby (m.in. „Był
sobie chłopiec”, „Wierność w stereo”, „Długa droga w dół”). To afirmacja rodziny, przyjaźni
i zwykłej codzienności.



PRESS
Błyskotliwa seria uznanego pisarza Mike'a Bartletta, która odsuwa na bok pierwsze strony
rywalizujących ze sobą gazet, aby ujawnić życie, miłość i kłamstwa dynamicznej grupy
bohaterów. Pod nieustanną presją 24-godzinnego cyklu wiadomości, specjaliści dokładają
wszelkich starań, aby odkrywać historie i przekazywać je opinii publicznej.

Dzięki swojej wiedzy mają ogromne możliwości i mogą zamienić życie zwykłych ludzi
w nagłówki, ale czy są w stanie wyznać prawdę o sobie? Dzięki wybitnej obsadzie
i angażującej fabule Press dociera do rdzenia branży.



MALLORCA FILES
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.



LES MISERABLES
Na tle trudnej sytuacji Francji w czasie niepokojów społecznych, Les Misérables to historia
Jeana Valjeana, byłego skazańca, który nie jest w stanie uciec od grzechów swojego
poprzedniego życia. Jego przyszłości zagraża jego nemezis, chłodny policjant i były strażnik
więzienny Javert, który jest zdeterminowany, by postawić go przed wymiarem
sprawiedliwości. Tymczasem Fantine, kobieta z klasy robotniczej porzucona przez bogatego
kochanka, zmuszana jest do coraz bardziej desperackich działań w celu zapewnienia
utrzymania swojej młodej córce.
Ich historie zderzają się i Jean Valjean rozpoczyna podróż w kierunku akceptacji siebie,
odkupienia i miłości, w momencie gdy rewolucyjna przemoc pojawia się na ulicach Paryża.



LEWIS
Spin-off popularnego brytyjskiego serialu policyjnego „Sprawy inspektora Morse'a". Akcja
obu osadzona jest w Oksfordzie. Aktor Kevin Whately ponownie wciela się w postać
dociekliwego detektywa Roberta Lewisa. Awansowany na inspektora Lewis przy wsparciu
sierżanta Jamesa Hathaway’a (w tej roli Laurence Fox) prowadzi trudne śledztwa
kryminalne. Przed nimi m.in. zagadka śmierci absolwenta uniwersytetu oraz profesora
znalezionego w Halloween z kołkiem w sercu.




