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Universal Channel to kanał telewizyjny prezentujący 
najbardziej lubiane i najczęściej oglądane filmy  
i seriale na całym świecie. Oferta programowa stacji 
to mieszanka sensacji, komedii oraz najlepszych 
hitów filmowych ostatnich lat. Widzowie znajdą 
tu takie seriale jak: „Psych”, „Żona idealna”, 
„Bibliotekarze” czy „Hawaii 5.0”. Ponadto kanał 
Universal Channel proponuje doskonałe filmy, 
wśród których znajdują się propozycje zarówno dla 
wielbicieli kina akcji, fanów komedii romantycznych, 
a także dla całej rodziny.

Universal Channel
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Kultowa gwiazda telewizji i laureat Złotego Globu, 
David Duchovny, pojawi się na antenie Universal 
Channel w serialu „Era Wodnika”, w którym wcieli się 
w postać detektywa Sama Hodiaka. Akcja rozgrywa 
się w latach 60-tych i choć przedstawia wydarzenia 
fikcyjne, dotyka prawdziwej historii niesławnego 
przywódcy grupy religijnej, Charlesa Mansona. 
Prowadząc śledztwo w sprawie zaginięcia 
nastoletniej dziewczyny, Hodiak i jego partner, 
Brian Shafe (Grey Damon) poznają środowisko 
narkomanów, morderców i psychopatów. Podczas 
gdy Manson popada w coraz większą psychozę, 
detektyw musi zmierzyć się z własnymi demonami 
i otaczającym go przerażającym światem.

Era Wodnika



Shawn Spencer, obdarzony umiejętnościami 
zauważania detalów i ich logicznego łączenia, 
aby uniknąć aresztu, podaje się za jasnowidza 
i zostaje konsultantem policji w Santa Barbara. 
Wraz ze swym przyjacielem Gusem otwiera 
agencję detektywistyczną „Psych”. Z powodu 
jego „domniemanych zdolności jasnowidzenia” 
zachodzą śmieszne sytuacje.

Świry



Universal Channel prezentuje dalszy ciąg przygód 
elitarnej jednostki dbającej o porządek na Oahu. 
W marcowych odcinkach ekipa nadal próbuje się 
oswoić z rychłym odejściem Maxa. A kiedy się 
okazuje, że na wyspie szuka schronienia zbiegły 
przestępca, wchodzi w konflikt z amerykańskim 
szeryfem. Czy mężczyzna będzie mógł liczyć na 
wsparcie detektywów, czy też czeka go rozprawa  
i kara śmierci? Nie zabraknie też wątków osobistych, 
które być może przyniosą odpowiedź na pytanie, jak 
rozwinie się relacja McGarretta i Lynn w kontekście 
jego rozmowy z Catherine. Czy Steve potrafi 
zapomnieć o przeszłości?

Hawaii 5.0



Mick i Andreas nadal szukają sprawcy zabójstw  
w policji. W ręce Micka wpada dokument sugerujący, 
że morderca pracuje w jej szeregach, a dalsze 
śledztwo prowadzi do jeszcze bardziej szokujących 
wniosków.Dowody wskazują, że kiedy Mick był 
w śpiączce, brał udział w zabójstwie pracownika 
banku federalnego. On sam nic nie pamięta,  
a członków personelu szpitala nie można odnaleźć. 
Czy Mick wygra wyścig z czasem i dojdzie prawdy, 
oczyszczając z podejrzeń siebie i Andreasa zanim 
pętla się zaciśnie?

ostatni gliniarz



Matt Damon jako Jason Bourne, zawodowy zabójca 
wyszkolony przez CIA, ponownie ściga się z czasem 
i groźnymi przeciwnikami. Mimo amnezji Bourne 
układa sobie powoli normalne życie z ukochaną 
Marie u boku. Ale krwawa przeszłość daje o sobie 
znowu znać i Bourne ledwo uchodzi z życiem  
z zamachu. Musi kryć się przed nieznanym wrogiem, 
lecz nie jest bezbronny; wkrótce okaże się, że i on 
potrafi być nieuchwytny i zdeterminowany w walce.

krucjata Bourne’a



Universal Channel prezentuje premierę thrillera 
„Ścigani” z Jamesem McAvoyem, Angeliną Jolie  
i Morganem Freemanem. Znudzony pracą 
urzędnik, Wesley Gibson (McAvoy) odkrywa, że jego 
dziewczyna zdradza go z najlepszym przyjacielem. 
Kiedy myśli, że już nic gorszego nie może mu się 
przydarzyć, spotyka tajemniczą Fox (Jolie). Kobieta 
informuje Gibsona, że ojciec, który zostawił go 
tuż po narodzinach, był zabójcą i członkiem tajnej 
organizacji. Jej charyzmatyczny przywódca, 
Sloan (Morgan Freeman), zachęca Gibsona, który 
odziedziczył po ojcu niezwykłe umiejętności, by 
poszedł w jego ślady. Ten niechętnie godzi się 
na podjęcie misji, której celem jest pokonanie 
niebezpiecznego Crossa. Ale czy na pewno o to 
chodzi?

Ścigani
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