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Ponorka 

V premiéře od čtvrtka 29. září ve 21:00 
 
Série: 3 
Počet epizod: 10 x 60 min 
Původní název: Das Boot 
Rok: 2021 
 

Je jaro roku 1943 a Robert Ehrenberg opět 
vyplouvá na nemožnou misi s velmi mladým a 
nezkušeným velícím důstojníkem a posádkou U-
949, kterou pronásleduje pomstychtivý britský 
velitel Swinburn. Musí tak mít v rukávu víc než jen 
jedno eso, aby se posádka vzepřela smrti. Hagen 
Forster je mezitím pověřen misí v Lisabonu, během 
níž se setkává s Klausem Hoffmannem, který 

neoficiálně pomáhá americkému námořnictvu 
navázat prostřednictvím svého otce Wilhelma 
Hoffmanna spojení s říšským námořnictvem a 
ukončit tak válku. Wilhelmova dcera Hannie je v 
Kielu uvězněna v manželství bez lásky a mezní 
situace jejího postavení a nebezpečného režimu ji 
následně přivedou ke hře s ohněm. 
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Případy detektiva Murdocha, 15. série, 1. část 

Pokračuje každý všední večer od čtvrtka 1. září ve 20:15 
 
Patnáctou sérii otevírá cesta detektiva Murdocha 
do Montrealu, kde se snaží najít a ochránit svého 
syna Harryho před gangem Černá ruka. 
Brackenreidův syn po vraždě v Kingston Penu 
uteče z vězení, Crabtree se ocitne v kompromitující 
situaci, když se snaží zachránit Effie před únosci, 
Violet Hartová zkoumá zajímavý způsob, jak se 
vypořádat se svým ne zrovna novým manželem, a 

Watts - který má stále nedovolený poměr - se 
setkává se zbrusu novou záhadnou vraždou. Seriál 
nabídne také speciální epizody odehrávající se o 
Vánocích a Halloweenu, uvidíte návrat oblíbených 
postav, jakými jsou Percival Giles a Terence 
Meyers, a budete svědky historických událostí jako 
založení NAACP. 
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Vraždy pro slečnu Fisherovou 

V premiéře každý všední večer od pondělí 5. září v 19:30 
 
Série: 1 
Počet epizod: 8 x 60 min 
Původní název: Ms Fisher's Modern Murder Mysteries 
Rok: 2019 
 

Vyšetřování ve velkém stylu od tvůrců stále 
stylového a celosvětově zbožňovaného seriálu 
Vražedné záhady slečny Fisherové. Tentokrát bude 
ztělesněním stylu, půvabu a dobrodružství 
moderní slečna Fisherová. Píše se rok 1964, a když 
se nad vysočinou Nové Guineje ztratí slavná teta, 
kterou nikdy nepoznala, zdědí lehkomyslná 

Peregrine Fisherová nečekané dědictví a musí 
dokázat, že je dostatečně geniální, aby se sama 
stala soukromou detektivkou světové úrovně. 
Doposud nevěděla, co dělat a měnila jedno 
neuspokojivé zaměstnání za druhým, teď však pro 
ni osud stiskl tlačítko reset... 
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Policie Paříž 1900 

V premiéře od pondělí 5. září ve 21:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 8 x 60 min 
Původní název: Paris Police 1900 
Rok: 2020 
 

Paříž, rok 1899: Francouzský prezident Félix Faure 
právě zemřel. Francie, nyní ochromená krajně 
pravicovými antisemitskými skupinami a vzrůstající 
anarchií, se ještě nikdy nezdála tak slabá. Naléhavě 
je povolán z důchodu policejní šéf Louis Lépine, 
aby v Paříži obnovil pořádek. Tragický nález torza 
mladé ženy v kufru plujícím po Seině podnítí 
mladého a ambiciózního detektiva Antoina Jouina 
k akci přímo na policejním ředitelství. Joseph Fiersi 

je zkorumpovaný policista známý vydíráním, který 
si přivydělává i jako nájemný vrah pro tajnou 
policii. Ten se o celé kriminální vyšetřování 
obzvlášť zajímá a získá pro své služby jako špionku 
Meg Steinheilovou, kurtizánu obviněnou ze zabití 
srdcem slabého prezidenta při sexu. V Paříži, kde 
se zločin a hřích mísí s bohatstvím a puritánstvím, 
se cesty všech těchto postav zkříží a ony spojí své 
síly, aby zachránily Francii. 
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