Mélybe süllyedt történelem
Képzelje el, mi történne, ha leengednénk a tengerek és óceánok vizét, és azok a titkok,
amelyek az elmúlt évszázadok során a vízbe süllyedtek, egyszer csak láthatóvá
válnának! A National Geographic új sorozata erre vállalkozik: a legújabb képalkotó
eljárások segítségével mélybe tűnt rejtélyek nyomába ered.
Földünk több mint 70%-át víz borítja, és a folyók, tengerek, óceánok számtalan titkot
rejtenek. A National Geographic megkísérli feltárni az elsüllyedt történelem darabjait a
legmodernebb távérzékelési és digitális képalkotó eljárások segítségével. A Lecsapolt óceán
című sorozat második évadában olyan elsüllyedt kincsek, hajóroncsok, mélybe tűnt városok
és geológiai képződmények válnak láthatóvá, melyek korábban nem kerültek emberi szem
elé.
A tízrészes sorozat minden epizódja más-más témát dolgoz fel: a Malaysia Airlines eltűnt
370-es járatától az évezredek óta keresett Atlantiszig az óceánok megoldhatatlannak hitt víz
alatti rejtélyeiről rántja le a leplet. A világkörüli kalandozás során többek között megtudhatjuk,
hogy miért olyan sok a pusztító földrengés és vulkánkitörés a Csendes-óceánt keretező
tűzgyűrű-övben; hogy milyen sötét titkokat rejt a Mexikói-öböl a térség múltját beárnyékoló
háborúkkal, kalózkodással és rabszolgatartással kapcsolatban; hogy a Földközi-tengerben
milyen nyomokat és bizonyítékokat találhatunk híres ókori civilizációkról; és hogy a Kínaitenger mélyén milyen állapotban vannak a világ egyik legnagyobb csatahajójának
maradványai.
Ismerje meg a Föld legmélyebben őrzött titkait a Lecsapolt óceán látványos
epizódjaiban, szeptember 13-tól csütörtökönként 22 órakor a Nat Geo műsorán!

A szeptemberi epizódok tartalmából:
Kincses hajók
Kincses hajók nemcsak a mesékben és legendákban léteznek: a tengereket és óceánokat
évszázadokon át ezüsttel, arannyal és drágakövekkel megrakott vitorlások járták, melyek
egy részének annak idején nyoma veszett. A történészek már lemondtak a megtalálásukról,
ám a legújabb radartechnológiák és képalkotó módszerek birtokában felcsillant a remény,
hogy be lehet azonosítani tengermélyi nyughelyüket.
Bemutató: 2018. szeptember 13-án, csütörtökön 22.00-kor
Egyiptom elveszett csodái
A Nílus vidéke az ókorban a földkerekség egyik legjelentősebb civilizációja, az Egyiptomi
Birodalom területéhez tartozott. A kultúra világhírű épített örökségének egy jó részét ma már

ismerjük, vannak azonban fontos objektumok, melyeket ma víz (vagy homok) borít. A filmben
lenyűgöző erődítmények és más építmények válnak láthatóvá a modern képalkotó
technológiáknak köszönhetően.
Bemutató: 2018. szeptember 20-án, csütörtökön 22.00-kor
A Mexikói-öböl titkai
Ha virtuálisan lecsapoljuk a Mexikói-öböl vizét, meglepő titkokra bukkanhatunk és számos
érdekességet megtudhatunk Észak-Amerika múltjáról: kereskedelemről, rabszolgaságról,
háborúról, az olajiparról, sőt még a dinoszauruszok kihalásáról is.
Bemutató: 2018. szeptember 27-én, csütörtökön 22.00-kor

