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Vídeňská krev 

V premiéře od pondělí 9. ledna ve 21:00 
 
Série: 3 
Počet epizod: 3 x 90 min 
Původní název: Vienna Blood 
Rok: 2022 
 

Třetí řada začíná na jaře 1908. Brilantní mladý 
anglický lékař Max Liebermann a houževnatý 
detektiv inspektor Oskar Rheinhardt nyní pracují 
při řešení zločinů jako osvědčení partneři. Maxův 
život se posunul, protože nyní je publikujícím 
autorem v oblasti kriminální psychopatie, zatímco 
Oskarovu pověst posílila úspěšná vyšetřování s 

Maxem. Poprvé po dlouhé době se zdá, že Oskar 
dokáže pustit někoho do svého života, ale u Maxe 
to s láskou neprobíhá tak hladce. Amelia 
Lydgateová se vrátila do Anglie a tuší, že milostný 
vztah mezi Maxem a Clarou neskončil. Clara zase 
zrušila vlastní zasnoubení a zaměřila se místo 
manželství na kariéru módní novinářky. 
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Inspektor George Gently 

V premiéře od pátku 13. ledna ve 21:00 
 
Série: 5 
Počet epizod: 4 x 90 min 
Původní název: Inspector George Gently 
Rok: 2012 
 

Píše se rok 1968 a inspektor Gently a jeho 
pomocník Bacchus se vracejí, aby vyřešili další 
vraždy a případy pohřešovaných osob v oblasti 
Durhamu a Northumberlandu. Šedesátá léta jsou 
pro tým náročná, rasové nepokoje, které zachvátily 
Spojené státy americké, zasahují i britské břehy. 
Antipatie k zastaralým společenským zvyklostem 
vyšších vrstev a jejich zneužívání privilegií roste 
každým dnem. A zákon o potratech z roku 1967, 

který ještě nebyl uveden v platnost, způsobuje 
zlomená srdce a rodinná dramata po celé zemi. 
Gently a Bacchus řeší řadu kriminálních případů, 
jež se týkají těchto problémů sužujících anglické 
komunity. Navíc Gentlyho dožene jeho minulost, 
když je postava z podsvětí, kterou poslal do vězení, 
očištěna na základě důkazů, které zfalšoval sám 
Gently, a dotyčný je odhodlán se pomstít. 
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