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Brand new and exclusive series

unidentified: inside
america’s ufO investigatiOn
Måndagar kl. 21.00 från den 25 november
År 2017 publicerade New York Times en fantastisk
utredning av Pentagons mystiska UFO-program, AATIP
(Advanced Aerospace Threat Identification Program,
”avancerat program för hotidentifikation i luften”). Artikeln
omfattade en intervju med den ansvarige specialagenten,
Luis Elizondon, som bekräftade att ett dolt
regeringsuppdrag existerade, och rönte global
uppärksamhet. Som ett led i HISTORYs revolutionerande
serie Unidentified: Inside America’s UFO Investigation i sex
avsnitt talar nu Elizondo ut för första gången i samtal med
Tom DeLonge, medgrundare av To The Stars Academy
of Arts & Science, samt Chris Mellon, före detta biträdande
försvars- och informationsminister, för att avslöja en serie
fantastiska möten och inleda fascinerande nya utredningar.
Serien avslöjar nyligen bekräftade bevis och bilder,
intervjuer med ögonvittnen och före detta militärpersonal,
samt omfattande genombrott inom förståelsen av tekniken
bakom dessa okända himmelsfenomen.

Brand new and exclusive series

tHe strOngest man
in HistOry
Fredagar kl. 21.00 från den 22 november
Under hela mänsklighetens historia har starka mäns
bedrifter hyllats, men hur sanna är dessa fabler
egentligen? Efter åratals kamp mot varandra samlas nu
världens fyra starkaste män för att ta reda på det. Eddie
Hall, Brian Shaw, Nick Best och Robert Oberst reser
Jorden runt för att undersöka legender om starka hjältar
och testa deras bedrifter för att se vem som verkligen är
historiens starkaste man. I varje avsnitt antar våra hjältar
tre historiska styrkeutmaningar och försöker besegra
legenden – och varandra. De separerar fakta och fiktion,
replikerar legendariska lyft för att avgöra hur hög vikten
egentligen var, samtidigt som de tar reda på vem av dem
som egentligen är starkast.
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Brand new and exclusive

arctic: alOne
Tisdagar kl. 22.00 från den 19 november
I den mest krävande miljön hittills lämnas 10 överlevare åt
sitt öde nära Polcirkeln, där de får uthärda isande kyla,
en livskraftig björnpopulation, älgar, myskoxar, piggsvin
och hungriga vargar. Inga kamerateam. Inga gimmickar.
Den som håller ut längst kammar hem en stor summa
pengar.

Brand new and exclusive series

mOuntain men
Tisdagar kl. 21.00 från den 5 november
Vintern i den nordamerikanska vildmarken kan inte
besegras. Som bäst kan den uthärdas, och det enbart av
den som slåss till sista droppen för att överleva. Vinter
efter vinter av bitande kyla har Mountain Men förlitat sig
på sin uppfinningsrikedom, envishet och beslutsamhet för
att utstå det värsta som elementen kan utsätta dem för.
Men denna säsong kommer deras uthållighet att utsättas
för prövningar som aldrig förr. När vintern sveper över
kontinenten drabbas regioner från Alaska till North
Carolina av rekordlåga temperaturer. För de flesta innebär
dessa arktiska utbrott långsammare pendling och snöiga
dagar, men för dem som tjänar sitt livsuppehälle i bergen
betyder det fastfrusna motorer, frostbitna fingrar och en
daglig kamp som inte släpper taget innan det töar.
Friheten har alltid ett pris, och när någon väl valt denna
livsstil finns ingen återvändo. Denna vinter måste såväl
ungtuppar som veteraner tjäna sitt livsuppehälle i kamp
mot de värsta odds naturen har att erbjuda. Må bäste man
överleva.
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