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JUNIJ 2017 NOVE ODDAJE

Smrtonosne skrivnosti
Od nedelje, 3. junija, ob 21.00
Pretresljiva serija o resničnih zločinih predstavlja
policijske preiskave, kjer ni vse tako, kot je videti na
prvi pogled. Kaj se zgodi, ko preiskava umora razkrije
resnico, ki se skriva za popolnimi fasadami skrbno
urejenih domov in razkrinka vse od zapuščenih
ljubimcev in preračunljivih zakoncev do nenavadnih
sosedov? Nepričakovano odkritje med obdukcijo
trupla neke žene in mame, ki naj bi storila samomor,
osupne preiskovalce in pretrese skupnost. V drugem
primeru pa se zdi, da je bila smrt neke ženske
posledica tragične nesreče. Preiskovalci so
pripravljeni zaključiti primer, potem pa mrliški
oglednik na truplu odkrije skrivne rane. Vsaka
epizoda s pomočjo intervjujev s policijskimi
preiskovalci in pričami odstira skrivnosti vsake od
žrtev, dokler ni gotovo samo eno – nobena skrivnost
ne more ostati skrita za zmeraj.

V primežu paranormalnega
Od nedelje, 10. junija, ob 21.50
Zvezdnik preiskovanja nadnaravnih pojavov Nick
Groff in lovka na duhove Katrina Weidman
predstavljata trinajstdelno serijo, ki premika meje
paranormalnih raziskav. Dvojica se v vsaki epizodi za
72 ur zapre v nekatere najbolj grozljive zgradbe na
svetu. Groff in Weidman sta prepričana, da dlje časa
kot ostaneta na krajih, kjer straši, večja je verjetnost,
da bodo tamkajšnji duhovi stopili v stik z njima, s
čimer bosta lahko pridobila nove podatke o tem
neznanem svetu. V tej sezoni se bosta soočila s
pretresljivo preteklostjo kolonialnega posestva v
Massachusettsu in z grozljivo zgodovino zapora v
angleškem Shrewsburyju, ob tem pa bosta poskušala
odkriti še resnico o temačni prikazni, ki se potika po
hodnikih bolnišnice St. Ignatius v Washingtonu. S
pomočjo najsodobnejših visokoločljivostnih kamer in
doslej še nevidene tehnologije za paranormalne
raziskave bosta zbrala presenetljive slikovne in
zvočne dokaze. Toda njuno početje je tvegano: sama,
izčrpana in duševno zlomljena bosta izpostavljena
morebitnim napadom tistega, kar se skriva v teh
zapuščenih zgradbah.
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Casey Anthony in umor, ki je
pretresel Ameriko
Od torka, 13. junija, ob 21.00
15. julija 2008 je prijava pogrešanega otroka na
številko 911 sprožila obsežno preiskavo. Policija v
Orlandu je iskala dvoletno Caylee, toda zdelo se je,
da jim želi njena mama Casey Anthony to preprečiti.
V tej posebni tridelni dokumentarni seriji
predstavljamo primer, ki je pretresel ZDA. S pomočjo
izčrpnih pogovorov s Cayleejinimi starimi starši,
Cindy in Georgom Anthonyjem, odstiramo sloje
disfunkcionalnih odnosov v družini in razkrivamo
podrobnosti pretresljive preiskave in sodne
obravnave primera, ki je po vsej državi zbudil veliko
ogorčenja. Dramatična rekonstrukcija ključnih
trenutkov preiskave in pogovori z višje rangiranimi
policisti, ki so sodelovali v njej, razkrivajo mrežo laži
in prevar v tem neobičajnem primeru.

Usodni klici
Od srede, 21. junija, ob 21.00
Dokumentarna serija predstavlja resnične in
pretresljive klice v sili na številko 911 in razkriva
grozljivo resnico o nasilnih zločinih, ki se skrivajo za
krinko na prvi pogled popolnih življenj. Vsaka
epizoda vključuje posnetke klicev žrtev, dramatično
rekonstrukcijo dogodkov ter pričevanja prič in
preiskovalcev, s pomočjo katerih skušamo ugotoviti,
zakaj in kako je žrtve nasilnih zločinov doletela
nesrečna usoda. Prisluhnite pretresljivemu klicu, v
katerem prestrašena ženska, ki jo kasneje najdejo
mrtvo, policiji opisuje, kje se nahaja, ter nizu klicev
na številko 911, v katerih serijski morilec priznava
svoje zločine. Ta serija je opomin, da lahko tudi
srečna življenja hitro doživijo tragičen preobrat.
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