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AMC
Z miłości do filmu i niezwykłych historii, AMC prezentuje popularne na całym świecie filmy, a także uznane produkcje własne. Wielokrotnie nagradzane seriale, które powstały  
w AMC w ciągu ostatniej dekady, zmieniły kierunek telewizji, podejście do produkcji, jak i oczekiwania widzów. Zarówno w przypadku kultowych filmów, jak i produkcji autorskich 
zdobywających rzesze fanów na całym świecie, AMC oferuje widzom nową jakość, przenosi ich na nowy poziom kina i odkrywa przed nimi szersze perspektywy.
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STAN AGAINST EVIL

Kraina bezprawia



STAN AGAINST EVIL
Serial „Stan Against Evil” śledzi losy ciągle niezadowolonego byłego szeryfa, Stana Millera (John C. McGinley), który zmuszony jest do współpracy ze swoja młodszą następczynią, 
Evie Barret (Janet Varney) i wspólnej walki z nadprzyrodzonymi siłami opanowującymi urokliwe miasteczko Willard’s Mill w Nowej Anglii. Razem dzielnie stawiają czoła pladze 
demonów prześladujących ich miasto zbudowane w miejscu, w którym w XVII wieku odbywały się masowe palenia czarownic. 3. sezon rozpoczyna się tuż po dramatycznych 
wydarzeniach z finału z sezonu drugiego. Stan i Evie wracają do Willard’s Mill, gdzie zmierzą się z konsekwencjami podróży w czasie, którą odbył Stan, by uratować swoją zmarłą 
żonę, Claire. Nieumyślnie otworzył on portal między terytorium żywych a umarłych, pozwalając złym siłom przejąć kontrolę nad miastem, a nawet niektórymi jego mieszkańcami. 
Choć początkowo sceptycznie nastawiony, Stan musi pracować z Evie, aby po raz kolejny uratować Willard’s Mill, nawet jeśli oznacza to dosłowne zawarcie umowy z diabłem.



Kraina bezprawia
Wkraczamy w ostatni rozdział „Krainy bezprawia”. Przebywający w niewoli Bajie ostrzega Sunny’ego, by nie ufał Pielgrzymowi. Na szali znajduje się życie syna Sunny’ego, dlatego 
bohater zmaga się z podjęciem decyzji o udzieleniu Pielgrzymowi pomocy. W tym samym czasie, M.K., który wciąż nie może pogodzić się z tym, że Sunny zabił jego matkę, jest 
zdecydowany, by się zemścić. Porwana przez Mistrzynię Wdowa jest zmuszona stawić czoła swojej przeszłości. Moon śpieszy się, by uratować Lydię przed niechybną śmiercią, 
po tym, jak zaryzykowała dla niego swoje życie. Ostatnie odcinki serii odsłonią palące sekrety, doprowadzą do zawarcia nowych sojuszy, a całość zakończy się epicką bitwą, która 
położy kres wszystkim wcześniejszym potyczkom.
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