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2017. JÚNIUS KIEMELT PROGRAMJAINK
ISMERTETÉSE
Aranyláz a krokodilok földjén
Június 29-től, csütörtökön 20:00-kor
Az aranybányászat napjainkban is embert próbálóan
nehéz szakma, de a délkelet-ázsiai Pápua ÚjGuineától nem messze fekvő szigeten a
bányászoknak a szokásos problémáknál is többel kell
szembenézniük. A sziget belsejét átszelő folyó
nemcsak a világ egyik legnagyobb feltáratlan
aranytartalékának ad otthont, hanem vérszomjas
krokodilok egész hadának. A helyiek közül már sokan
áldozatul estek a támadásuknak, ha közel
merészkedtek a parthoz. A helyi bányászok a felszín
alatt rejlő hatalmas aranykincs kiaknázásával olyan
külső szakértőket bíznak meg, akik alaposan ismerik
a bányászati eljárásokat és azt is, hogyan lehet
megbirkózni a sebesen áramló folyó okozta
nehézségekkel. Kérdés, hogy mit tudnak kezdeni a
területüket védő hatalmas és éhes krokodilokkal?
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2017. JÚNIUS KIEMELT PROGRAMJAINK
ISMERTETÉSE
Az igazi prémvadászok
Június 19-től, hétfőn 21:00-kor
A sarkkörtől mindössze 60 mérföldre fekvő fagyos
falu egy ismeretlen Amerika része, ahol a férfiak a
túlélés érdekében vadásznak és csapdákat állítanak a
vadon élő állatoknak, és ahol az üvöltő farkasok
állandóan arra emlékeztetik az itt lakó 200 embert,
mennyire elszigetelt világban élnek. Ez a hely az
alaszkai Tanana. Az élet itt nehéz: állandóan
fenyeget az éhség és a kihűlés veszélye – a túlélés
alapkövetelménye a hús és a szőrme megszerzése.
Az éhes ragadozók is állandó fenyegetést jelentenek,
amikor nincs mit enniük, megtámadják a vadászokat
és a gyanútlan falusiakat is. A fiúk gyorsan férfivá
érnek, hogy segíthessenek a családnak a túlélésben.
Ebben a környezetben az apa-fiú viszonyok új
értelmet nyernek. A változó évszakok új
küzdelmeket, fenyegetéseket és új veszélyeket
hoznak magukkal, az emberek azonban le tudják
küzdeni a napi akadályokat, ha összefognak. A
sorozat folytatásában nyomon követhetjük ezeknek
a különleges embereknek a sorsát, akik az életüket
kockáztatják azért, hogy táplálják a családjukat és
megőrizzék a hagyományaikat.
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Halálos fogás
Június 11-től, vasárnap 21:00-kor
A rákhalászat a jeges Bering-tenger alaszkai
partvidékén a világ egyik legéletveszélyesebb
vállalkozása. Van, akinek ez a szezon új kezdetek
hajnala: Wild Bill minden pénzét egy új hajó
megvásárlására fordítja. És van, akinek ez a búcsút
jelenti: ez lesz a Hillstrand testvérek utolsó szezonja.
Sig Hansen megpróbál egyensúlyt teremteni az
egészsége megőrzése és pénzkereső munka között.
A fiatal kapitányok, Jake és Sean Dwyer azért
küzdenek, hogy megőrizzék helyüket a flottában. A
Bering-tenger hőmérséklete csak az elmúlt évben 4
fokkal emelkedett – ez a globális átlag ötvenszerese.
Emiatt a rákok eltűntek, és a flotta tilos területekre is
téved, miközben keresik a zsákmányt. Sig, a
Northwestern kapitánya a legrosszabbra is felkészül,
amikor egy súlyos szívroham után visszatér a hajóra.
A nehéz szezon után egy szelídebb és józanabb Keith
Colburn érkezik vissza, hogy átvegye az irányítást. A
kvóták csökkentek, és Sean küzd, hogy megőrizze
korán elveszített édesapja örökségét. A kiábrándító
szezon után Jake Anderson állása veszélyben forog.
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A nagy Discovery gyorsulási
verseny
Június 23-tól, pénteken 21:00-kor
Az Illegális gyorsulási versenyek csapata és az Amcsi
benzinfalók csapata közötti nagy összecsapás, a
„Mega Race” előtt a Texas és az Oklahoma méri
össze erejét egy izgalmas versenyen. Abban
állapodtak meg, hogy mindkét csapat a nulláról
indulva készít egy autót, és a versenyen összemérik
mind konstruktőri, mind versenyzői képességeiket. A
nézők nyomon követhetik az autók készítésének
egyes állomásait és hogy a csapatoknak milyen
nehézségekkel kell közben megküzdeniük. Vajon a
Gas Monkey Garage nagyobb konstruktőri
tapasztalata vagy az Illegális gyorsulási versenyek
csapatának nagyobb autóversenyzői tapasztalata
nyom többet a latban? A versenyen az Illegális
gyorsulási versenyek csapatából Big Chief és Murder
Nova, valamint az Amcsi benzinfalóknál Richard
Rawlings és Aaron Kaufman hírneve a tét. A
versenyen találkozunk még néhány különleges
vendéggel is, akik szintén fontos szerepet játszanak a
történetben.

Produced by EBS.tv
www.ebs.tv | + 44 (0)1462 895 999 | discovery@ebs.tv

