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GRANT
Söndagar kl. 21.00 från den 8 november
Exekutiv producent: Leonardo DiCaprio. Vid sin död var Ulysses S Grant
världens mest berömda människa och sällade sig till amerikanska hjältar som
George Washington och Abraham Lincoln. Idag är Grant emellertid i princip
heltbortglömd, hans arv fördunklat av myter, rykten och felaktigheter. ”Grant”
berättar historien om en enkel man som övervinner otroliga hinder, når den
absoluta makttoppen och räddar landet inte bara en utan två gånger. Genom

en sömlös blandning dramatiseringar, expertkommentar och underbart,
digitalt förbättrade arkivbilder avslöjar denna miniserie i tre delar den sanna
berättelsen om den osannolika hjälte som ledde nationen genom dess största
prövningar: inbördeskriget och rekonstruktionen. Efter att ha fötts in i en
enkel abolitionistfamilj gifter Ulysses S. Grant in sig i en slavägande familj
och tvingas konfrontera sina egna åsikter om jämställdhet. Bara några få år
senare för denna tystlåtne, anspråkslöse man kommando över en miljon man,
och det är hans geniala strategi och beslutsamhet som vinner inbördeskriget,
återförenar nationen och ger fyra miljoner före detta slavar deras frihet åter.
Efter att redan betraktas som sin generations störste general kallas Grant åter
att tjäna nationen som president. Inför enorma hinder lyckas Grant återförena
en splittrad nation. Ulysses S Grant spelas av den brittiske skådespelaren
Justin Salinger (”Doctor Who”, ”Ripper Street”, ”Dracula”). (3x120 min)
THE BEST OF MONSTERQUEST
Torsdagar kl. 21.00 från den 5 november
Varje avsnitt avhandlar en mystisk varelse. Vissa av dessa har
verklighetsbakgrund, till exempel den enorma sötvattensfisk som då och då
hemsöker badare i de Stora Sjöarna. Andra kan vara ett resultat av folks
fantasi, exempelvis Indiens världsberömda apmänniska. Ytterligare andra är
groteska skapelseförsök, till exempel de supersoldater som Stalins
vetenskapsmän försökte skapa genom att korsa människor med apor.
Vetenskap och teknik sammanförs i syfte att få en bättre förståelse för ett
mystiskt fenomen. Ben analyseras och viktiga ”bevis” utsätts för ett otal
tester. Istället för att förlita oss på suddiga bevis befinner vi oss på plats och
söker aktivt svar. (5x60 min)
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