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Polsat Romans
Polsat Romans stworzony został z myślą o kobietach i specjalnie dla nich. Jest to kanał, w którego ofercie znajdą się zarówno filmy fabularne, jak i najbardziej popularne i znane 
seriale. Polsat Romans to wielkie namiętności, dobry humor, optymizm i odprężenie, wszystko to, co powinno towarzyszyć kobiecie każdego dnia.
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Maska Zorro
Meksyk, 1821 rok. W czasie rebelii przeciw hiszpańskim kolonizatorom jeździec w masce ratuje życie trzem skazańcom..W odwecie hiszpański gubernator Montero morduje żonę 
Zorro (Anthony Hopkins), porywa córkę, a jego samego wtrąca do więzienia. Po latach Zorro szuka następcy, który opanuje sztukę walki i stanie przeciwko nikczemnemu don 
Rafaelowi Montero. W ten sposób pojawia się „nowy” Zorro (Antonio Banderas). Gubernator w Meksyku, Montero, morduje żonę Zorro, porywa córkę, a jego samego wtrąca do 
więzienia. Po latach Don Diego szuka następcy, który zemści się na wrogu.



Adwokat
Thriller w reżyserii Ridleya Scotta z gwiazdorską obsadą. Znany prawnik (Michael Fassbender) z Teksasu dostaje propozycję od ekscentrycznego właściciela nocnego klubu 
Reinera (Javier Bardem). Ma przemycić z Meksyku warte 20 milionów narkotyki i ma na tym dużo zarobić. Adwokat, który planuje właśnie ślub z ukochaną Laurą (Penélope Cruz) 
i pragnie zapewnić jej życie na odpowiednim poziomie, decyduje się jednorazowo wejść w ryzykowny interes. Westray, (Brad Pitt), człowiek na usługach Reinera, pośredniczący  
w kontaktach z kartelem, ostrzega prawnika przed przyjęciem oferty, ale chciwy adwokat nie wycofuje się. Chce reprezentować Reinera i jego psychopatyczną dziewczynę Malkinę 
(Cameron Diaz) w transakcji. Kiedy towar zostaje skradziony, wina spada na adwokata, a odpowiedzialność ponoszą wszyscy, którzy byli z nim związani.



Skazani na Shawshank
Mistrzowsko zrealizowany dramat oparty na opowiadaniu Stephena Kinga. Młody bankier Andy Dufresne (Tim Robbins) zostaje oskarżony o zabójstwo żony i jej kochanka  
i skazany na bezterminowy pobyt w ciężkim więzieniu Shawshank. Interwencja współwięźnia, czarnoskórnego Ellisa Boyda ‚Reda’ Reddinga (Morgan Freeman), ratuje go przed 
śmierci z rąk współwięźniów. Red wciaga go w interes prowadzony przez naczelnika. Mistrzowskie posunięcia giełdowe wyrabiają Andy’emu pozycję, co umożliwia mu zemstę na 
skorumpowanym personelu więzienia.



To tylko seks
Jamie (Mila Kunis) to młoda, żyjąca pełnią życia specjalistka od rekrutacji. Dzięki swojej pracy poznaje Dylana (Justin Timberlake), dyrektora artystycznego z Los Angeles  
i namawia go na zmianę pracy i przeprowadzkę do Nowego Jorku, gdzie sama mieszka. Przy okazji oboje odkrywają, że “nadają na tych samych falach” - szybko się zaprzyjaźniają 
i jako wrogowie romantycznej miłości, postanawiają wykorzystać wzajemne zauroczenie i spróbować związku bez zobowiązań. Sytuacja komplikuje się, kiedy odkrywają, że ich 
wzajemne relacje są bardziej romantyczne niż im się wydawało.



Kod da Vinci
Światowej sławy historyk i badacz symboli profesor Robert Langdon (Tom Hanks) w środku nocy zostaje wezwany do muzeum Luwru, gdzie, jak się okazuje, miało miejsce 
tajemnicze morderstwo. Jego ofiarą jest kustosz muzeum, który przed śmiercią pozostawił jako trop kilka zawoalowanych wskazówek i symboli. Podejrzewany o dokonanie 
tej zbrodni Langdon, którego własne bezpieczeństwo wisi teraz na włosku, z pomocą młodej agentki policji, wnuczki zamordowanego kustosza, Sophie Neveu (Audrey Tautou), 
specjalizującej się w kodach i szyfrach, podejmuje próbę rozwikłania zagadki, której kluczowe elementy kryją się w najsławniejszych obrazach mistrza Leonarda Da Vinci. Trop 
wiedzie do tajnego stowarzyszenia, którego zadaniem od wieków jest ochrona tajemnicy sięgającej swoimi korzeniami 2000 lat wstecz. Duet Langdon-Neveu rusza zatem tropem 
poszukiwań, który wiedzie przez Paryż, Londyn i Szkocję. Po drodze udaje im się stopniowo łamać kolejne kody, przybliżające dwójkę bohaterów do ujawnienia głęboko skrywanej 
od wieków tajemnicy. Prawda, którą przyjdzie im odkryć może wstrząsnąć posadami całej ludzkości.



Moja dziewczyna wychodzi za mąż
Życie Toma (Patrick Dempsey) to sielanka: jest seksowny, odniósł sukces, ma szczęście do kobiet i wie, że w każdej sytuacji może polegać na Hannah (Michelle Monaghan) – swojej 
najlepszej przyjaciółce i jedynej stałej rzeczy w jego życiu. Układ jest idealny do chwili, kiedy Hannah wyjeżdża do Szkocji w sześciotygodniową podróż służbową, a Tom nagle 
zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jak puste jest bez niej jego życie. To właśnie wtedy podejmuje ważną decyzję - kiedy Hannah wróci, poprosi ją o rękę – i dostaje obuchem  
w głowę. Dowiaduje się bowiem, że dziewczyna zaręczyła się z przystojnym i bogatym Szkotem i planuje przeprowadzić się za granicę.
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