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W 16 serii magazynu motoryzacyjnego Top Gear zobaczymy supersamochód Pagani Zonda R – jednen z najrzadszych
i najbardziej egzotycznych aut na świecie, oraz najpotężniejsze na drogach Ferrari – model 599 GTO. Zapowiada się
naprawdę szybka i ekscytująca seria, pełna wspaniałych i budzących podziw samochodów o ogromnej mocy!

Jeremy Clarkson będzie się ścigał z czasem w nowym Jaguarze XJ – popędzi w stronę Land’s End, starając się
wyprzedzić zachodzące słońce. Richard spróbuje pokonać siłę ciążenia ziemskiego dzięki kabrioletowi Porsche 911
Turbo S, zaś James zasiądzie za kierownicą Ariela Atoma V8, nowej, niesamowitej wersji samochodu, który omal nie
urwał głowy Jeremy’emu. Nie zabraknie też gwiazd, które – jak dawniej – popędzą po torze w samochodzie za
rozsądną cenę. Krótko mówiąc: szykuje się kolejna wysokooktanowa seria programu Top Gear!
Streszczenia odcinków
Odcinek 1 – Top Gear na Bliskim Wschodzie
Trzej królowie szos wybierają się na kolejną wyprawę. Tym razem postanawiają odbyć drogę przez Bliski Wschód, do
Betlejem. Pojadą trzema sportowymi kabrioletami. Żaden z nich nie nadaje się ani do przemierzania niebezpiecznych
gór południowej Turcji, ani na wyprawę przez targany konfliktem Irak czy pustynie Syrii. Zarówno kierowcy, jak i ich
wozy przejdą ciężki sprawdzian w naprawdę ekstremalnych warunkach. Przy okazji spróbują znaleźć odpowiedź na
pewne palące pytanie: czym właściwie jest mirra i gdzie ją można kupić?
Odcinek 2
Jeremy Clarkson podda Skodę Yeti wyjątkowo trudnemu testowi drogowemu. James May złoży rzadką wizytę na
torze, po którym pomknie zwariowanym Aerialem Atomem V8. Richard Hammond zamierza uczcić ewolucję Porsche
911, urządzając wyścig nowoczesnego kabrioletu turbo z jego najstarszym krewnym. Oba wozy – i kierowcy – walczyć
będą też z siłą przyciągania ziemskiego. W studio rozpęta się zażarta dyskusja wokół przywróconej do łask ściany
fajnych wozów, zaś gwiazdą w samochodzie za rozsądną cenę będzie komik estradowy John Bishop.
Odcinek 3
Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May spotkają się ze swymi odpowiednikami z australijskiej edycji
programu. Oczywiście, staną z nimi do wyścigu. Panowie urządzą rajd, spróbują driftu, urządzą nawet australijskie
wyścigi samochodów... dwupoziomowych. Te zawody niemal na pewno skończą się płaczem! A co prócz tego? Jeremy
wyjedzie na tor testowy nowym Ferrari 599 GTO, zaś za kierownicą samochodu w rozsądnej cenie zasiądzie
legendarny tenisista Boris Becker.
Odcinek 4
Tym razem nasi trzej panowie wybiorą się do Albanii. Tu przetestują trzy luksusowe wozy: Rolls Royce’a Ghosta,
Bentleya Mulsanne’a oraz Mercedesa S65 AMG. Po powrocie do domu Jeremy znów ruszy na tor wypróbować trzy
potężne samochody: Forda Focusa RS500, Prodrive Imprezę CS400 oraz Volvo C30 PPC. Gwiazdą w samochodzie za
rozsądną cenę będzie Jonathan Ross.
Odcinek 5
Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May kupują używane samochody z otwieranym dachem. Przy okazji
dowiadują się kilku zaskakujących rzeczy o tym, na co zwracać uwagę, kupując samochód z drugie ręki. Jeremy
wyjeżdża na tor w Pagani Zonda R – wozie o niesłychanej mocy, zaś aktorzy Simon Pegg i Nick Frost zasiadają za
kierownicą samochodu w rozsądnej cenie.
Odcinek 6
Tym razem trzej prowadzący chcą zaradzić chaosowi, który nęka Wielką Brytanię, gdy tylko zacznie padać śnieg.
Postanawiają przerobić ogromny kombajn na pług śnieżny. Żeby to zrobić wystarczy przecież podstawowa znajomość
inżynierii... prawda? Uzdatniona maszyna przejdzie test w ośnieżonej Norwegii. Co poza tym? Jeremy podda próbie
nowe Audi RS5, zaś samochodem w rozsądnej cenie przejedzie się amerykańska aktorka Amber Heard.
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Odcinek 7
W ostatnim odcinku tej serii Jeremy wsiądzie do Jaguara XJ, by pokonać nie lada przeciwnika: obracającą się kulę
ziemską. Richard spełni marzenie z wczesnej młodości, zasiadając za kierownicą dwóch legendarnych samochodów z
lat 80.: Porsche 959 i Ferrari F40. James May natomiast uda się do Ameryki, gdzie dzięki NASA będzie mógł
wypróbować najnowszy pojazd służący badaniom w kosmosie.
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