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Премиерите през април 
 

National Geographic 
 
 
Произход: пътешествието на човечеството 
(Origins: The Journey of Humankind) – 8 епизода 
2 април (неделя) от 20:55 ч. 
Премиера 

 

Ние сме Огненият вид. Да уловим силата на огъня ни 
даде власт да създаваме, да разрушаваме и да 
трансформираме. Но също така ни даде важни уроци за 
това какво можем и какво не можем да контролираме. 
Това е история, от която ще научим как огънят 
трансформира нас самите и ни отведе по пътя от 
саваната до Луната. Това е „Произход: Пътешествието 
на човечеството“.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Геният (Genius) – 10 епизода 
23 април (неделя) от 21:55 ч. 
Премиера 

 

„Геният“ е първата изцяло игрална продукция 
на National Geographic, която разказва за 
драматичния живот на физика, който израства и се 
превръща в иконичен образ: Алберт Айнщайн. 
Яростно независим, гениален по рождение, 
безкрайно любопитен и любознателен, Айнщайн 
променя начина, по който разглеждаме вселената. 
Новата поредица ще промени образа, който сме си 
изградили за Айнщайн. От провалите в ранните му 
години и постиженията му в академичната област 
до изпълненото с бурни емоции търсене на любов и 
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близост в личния му живот, поредицата от 10 епизода обрисува портрет на истинския 
Алберт Айнщайн с цялата сложност на неговия образ.   
 
 
Майкъл Уеър: Без цензура (Uncensored with Michael Ware) – 8 епизода 
17 април (понеделник) от 22:55 ч. 
Премиера 

Представете си ако Хънтър Томпсън 
имаше фотоапарат вместо химикалка. Без 
скучни разкази. Без предубеждения. Само 
пътешествие с цел откривателство. Гледайте 
как журналистиката се превръща в 
литературно творчество на телевизионния 
екран в новата поредица с участието на 
неподражаемия Майкъл Уеър – леко грубият, 
но добронамерен бивш военен кореспондент 
на списание TIME и CNN, който разкрива 
загадките на нашия свят. Уеър е отразявал 
какво ли не, включително Чарли Шийн и 
операция „Свобода за Ирак“. Предстои той да  
разкаже по Nat Geo история, каквато не сте 

чували досега. Поредицата е вълнуващо телевизионно изживяване, което руши бариерите 
между разказвач и зрител. Истинските пътешествия трябва да бъдат усетени. Да бъдат 
изживени. Те никога не са фалшиви. От момента, когато Уеър и екипът му кацат до 
момента, когато най-накрая стигат до истината, зрителите са напълно съпричастни. Всички 
герои изминават своя собствен път. Няма сценарий. Те са живи и съвсем истински.   
 
 
Суша (Parched) – 4 епизода 
17 април (неделя) от 20:55 ч. 
Премиера 

 
Водата е жизненоважна за 

живота и без нея не можем да 
оцелеем повече от 3 дни. Но 
количеството й на земята е 
ограничено. Едва 3% от водата на 
планетата е питейна, а по-малко от  
1% е достъпна за ползване от 
хората. Другите 2% са на 
полюсите. В наши дни над милиард 
жители на планетата нямат достъп 
до чиста питейна вода и това ни 
изправя пред суровата 

действителност: пред бъдеще, в което в много части на света има недостиг на питейна  
вода, тя е с висока цена и не разполагаме с нея. „Суша“ е игрално-документална поредица 
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от четири епизода с фокусиран върху героите разследващ подход към историята с цел да 
стане ясно кой има реалния контрол върху световните водни ресурси. В „Суша“ ще видим 
комбинация от разследваща журналистика и развлекателен наратив в дълбоко 
ангажиращия стил на Джигсоу. Поредицата ще бъде шокираща, откровена и въздействаща 
като кино продукция, а зрителите ще достигнат до ново плашещо усещане за това колко е 
застрашен най-ценният ресурс на планетата. Престъпници, жертви и герои са главните 
действащи лица във всеки от епизодите, като са подкрепени от експертни мнения, реални 
сцени и ценни архивни кадри. В първия епизод на поредицата ще тръгнем по петите на 
мощни бизнес фигури, под чийто контрол са водните ресурси в тормозената от суша 
Калифорния и отвъд нея, докато те завземат контрола над още ценни водни ресурси, 
сключвайки нечисти сделки. Втория епизод разследва как индустрии за милиарди долари 
използват пари и манипулация в замяна на отворен достъп с цел да замърсят важни 
водоизточници и подземни залежи. В третия епизод поредицата разкрива как големите 
банки печелят от сделки с водни ресурси и създават нова индустрия, която 
облагодетелства отбран елит. Последният епизод на „Суша“ чертае тревожни сценарии от 
близкото бъдеще, когато войните за водни ресурси ще бъдат реалност и държавите ще 
преразпределят границите си с претенции за контрол над сладководните източници: 
Антарктика и Гренландия.  
 
 
 
Теория на глупостта (Science of Stupid) – Сезон 4 (14 епизода) 
Сряда от 21:55 ч. 
Продължава през април 

 
    

Шоуто, което показва най-зрелищните и най-
болезнени аматьорски клипове, записвани някога и ги 
съчетава с научното им обяснение, се завръща с нов 
четвърти сезон. В епизодите ще научим колко много 
начини има да се смутиш, контузиш и унизиш докато 
правиш пого завъртания назад, докато скачаш със ски 
от скала или просто докато паркираш на задна.  
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Сервиз S.O.S. (Car SOS) - Сезон 5 (10 епизода) 
Петък от 21:55 ч. 
Продължава през април 

 
Предаването, което сбъдва 

автомобилни мечти, се завръща с пети 
сезон и е по-вълнуващо отвсякога. 
Всеобщите любимци – автоманиаците Фъз 
Таунсхенд и Тим Шоу продължават 
мисията си да издирват класически 
автомобили със собственици, които 
заслужават внимание. Те впрягат всичките 
си познания и умения за реставриране с 
цел да измъкнат поочукани класически 
коли без знанието на собствениците им и в 
буря от грес и сажди и с подмяна на някои 
части да върнат тези обичани екземпляри 
там, където те заслужават да бъдат - на 

пътя. В поредицата момчетата приемат големи предизвикателства. Тежка ръжда, 
изключително трудни за намиране части и повредени двигатели изпитват границите на 
авто-реставраторите. Исторически британски класики, италиански роудстъри, германски 
комбита и френски хечбеци от преди седем десетилетия ще видите в най-впечатляващи 
сезон на „Сервиз S.O.S.” досега, а за щастливите им собственици, те са изненадата, която 
никога няма да забравят.“  
 
 
Разследване на самолетни катастрофи (Air Crash Investigation) - Сезон 16 
(4 епизода) 
Понеделник 20:55 ч. 

Продължава през април 
 

Броени минути след излитането си 
от летище Джей Еф Кей в Ню Йорк, полет 
800 на TWA избухва в мощна експлозия. 
ФБР предполага, че става дума за 
терористичен акт и обединява усилия със 
следователите от NTSB в спешно търсене 
на причината за случилото се. И двете 
агенции се надяват бързо да стигнат до 
истината, но разследването за полет 800 
на TWA в крайна сметка ще ги изправи 
едни срещу други и ще се превърне в 
едно от най-дългите, най-скъпи и 
предизвикателни разследвания, които 

някога са провеждани.  
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Океан без закони (Lawless Oceans) – 6 епизода 
Понеделник 22:55 ч. 
Последен епизод на 3 април 

 
Видео в YouTube, заснето от 

риболовен плавателен съд, показва 
брутално разстреляни хора. Карстен 
фон Хеслин е следовател. Неговият 
участък: беззаконните океани.  
Преследването на убийците ще го 
отведе къде ли не по света, ще го 
изправи срещу пирати, срещу 
трафиканти на хора и наркотици. В 
Тайван обаче разследването му се 
сблъсква със сериозно 
предизвикателство още от самото 
начало. Във Фиджи Карстен попада на 
заплетена мистерия и започва да се 

чуди накъде води всичко това.  

 
 


