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JUNIJ 2017 NOVE ODDAJE
Smrtonosni ulov
Od sobote, 17. junija, ob 22.00
Spoznajte najnevarnejši poklic na Zemlji: lov na rake
ob aljaški obali ledenega Beringovega morja. V tej
sezoni bomo priča novim začetkom in koncem: Wild
Bill bo ves svoj denar vložil v novo barko, za brate
Hillstrand pa bo nova sezona hkrati tudi zadnja. Sig
Hansen ne uspe najti ravnovesja med skrbjo za
zdravje in služenjem denarja, mlada kapitana Jake in
Sean Dwyer pa se trudita obdržati svoje mesto v
floti. Temperatura Beringovega morja je samo v
zadnjem letu narasla za več kot dve stopinji, kar je
petdesetkrat več od svetovnega povprečja. To je
povzročilo izginotje rakov, kar je v floti sprožilo
paniko in še dodatno zaostrilo že tako neusmiljen
lov. Posadke, ki želijo ohraniti svoj način življenja, so
se prisiljene podati v neraziskane vode. Kapitan
Northwesterna Sig Hansen, ki se vrača po hudem
srčnem infarktu, je pripravljen na najslabše. Keith
Colburn se po težavni sezoni za krmilo vrača bolje
pripravljen, bolj odločen in povsem trezen. Sean se v
luči znižanih kvot ulova trudi ohraniti zapuščino
prezgodaj preminulega očeta, služba Jaka Andersona
pa po katastrofalni lanski sezoni visi na nitki.

Legenda o krokodiljem zlatu
Od torka, 20. junija, ob 21.00
Sodobni lov na zlato je tudi na dan, ko ti gre vse od
rok, izjemno zahteven poklic. Na nekem otoku
nedaleč od Papuanske Nove Gvineje v Jugovzhodni
Aziji pa imajo domačini še več preglavic kot običajni
zlatokopi. Skozi osrčje otoka namreč teče reka, ki ne
skriva samo ene največjih svetovnih zalog zlata, pač
pa je tudi dom krvoločnih krokodilov, ki so pokončali
že marsikaterega domačina, ki se je preveč približal
reki. Da bi se dokopali do izjemnega zlatega
bogastva, ki se skriva pod vodno gladino, so
tamkajšnji zlatokopi za pomoč zaprosili tuje lovce na
zaklad, ki poznajo različne načine izkopavanja, ob
tem pa posedujejo tudi potrebno opremo in znanje,
s katerima se lahko spopadejo z rečnim tokom. Toda
ali bodo njihove izkušnje dovolj, da jih obvarujejo
velikih, teritorialnih in sestradanih krokodilov?
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JUNIJ 2017 NOVE ODDAJE
Možje z Jukona
Od sobote, 3. junija, ob 18.05
Le 100 km stran od arktičnega kroga leži v led ujeta
vas, ki je del neznane Amerike, kjer možje za
preživetje nastavljajo pasti in kjer tuljenje volkov
vseh dvesto prebivalcev tamkajšnje skupnosti
nenehno opominja na to, kako daleč od civilizacije
živijo. Dobrodošli v Tanani na Aljaski, kjer je življenje
neizprosno. Živalsko meso in krzno sta ključnega
pomena za preživetje vasi, ljudem pa poleg
podhladitve in lakote po življenju strežejo tudi
sestradani plenilci, ki zalezujejo lovce in nič hudega
sluteče vaščane, ko v naravi primanjkuje plena.
Fantje tukaj hitro dozorijo v može, saj morajo
družinam pomagati preživeti, vez in trenja med očeti
in sinovi pa v tem okolju dobijo povsem nov pomen.
Vsak letni čas prinaša nove izzive in nevarnosti, a
kljub slabim izgledom ljudje držijo skupaj in preživijo.
V prihajajoči sezoni bodo ti posebneži ponovno
tvegali svoja življenja, da bi nahranili svoje družine in
ohranili svojo tradicijo.

Delavnica odpadnikov
Od srede, 28. junija, ob 20.00
Ekipo delavnice Fired Up Garage iz Dallasa v Teksasu
združuje strast do obnove klasičnih avtomobilov. V
novi sezoni želijo ponovno dokazati, da jim v tem
poslu ni para. Po dveh uspešnih prodajah na
legendarni dražbi klasičnih avtomobilov BarrettJackson je ekipa pijana od uspeha. Toda v delavnici
se zaiskri, ko se Klump in Scot odločita za nakup
zarjavele karavanske različice Willysovega džipa, ki je
potreben temeljite prenove. Bo Thomas privolil v
projekt? Slednji izsledi tudi povsem izvirnega GTO-ja
iz leta 1969, s katerega prenovo želi na hitro
zaslužiti. Nazadnje pa se v delavnici znajde še sanjski
avtomobil vsakega pravega ljubitelja hot rodov –
izjemno redek ford iz leta 1939, ki čaka samo še na
to, da ekipa delavnice Fired Up na njem razkaže vse
svoje znanje.
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