


AXN Spin oferuje tytuły skierowane do najmłodszej grupy widzów kanałów AXN. Kanał przenosi widzów do równoległych światów, pełnych tajemnic,
zagadek i istot nadprzyrodzonych. "Start Up 1 i 2", "Flash 5" czy „Midnight Texas 2” to tylko niektóre z propozycji programowych kanału.

AXN Spin



Oferta programowa
Start Up 1 i 2

Flash 5

Midnight Texas 2



Start Up 1 i 2
Serial „Start Up” opowiada historię nowej kryptowaluty GenCoin, stworzonej przez
młodą geniuszkę, Izyy (Otmara Marrero). Głównym bohaterem serialu jest Phil Rask
(Martin Freeman) – skorumpowany i zepsuty agent FBI, który chce się dorobić. Przez
przypadek jego drogi schodzą się z finansistą, Nickiem Talmanem (Adam Brody),
który pracuje w elitarnej firmie swojego znienawidzonego ojca w Miami.
Po zaginięciu Talmana seniora, Nick inwestuje nielegalnie zarobione pieniądze ojca
w GenCoin. Zaraz potem na horyzoncie pojawia się porucznik haitańskiej mafii,
Ronald Dacey (Edi Gathegi), któremu ojciec Nicka był winny pieniądze. Izzy, Nick
i Ronald zostają wplątani we wspólne interesy, a GetCoin zaczyna rozwijać się
w odmętach darknetu, mafijnych pralni pieniędzy oraz handlu narkotykami. Do tego
Phil Rask chce mieć z tego swoją działkę.



Flash 5
„Flash” to serial stworzony na podstawie komiksu DC Comics pod tym samym
tytułem, wydawanego od lat 40-tych ubiegłego wieku. Pewnej nocy, w wyniku
nieudanego eksperymentu naukowego życie Barry’ego Allena (w tej roli Grant
Gustin) zmienia się bezpowrotnie. Podczas eksplozji i uderzenia pioruna
w laboratorium STAR Labs główny bohater zapada w śpiączkę, a po wybudzeniu
odkrywa, że potrafi się przemieszczać z prędkością błyskawicy. Szybko okazuje się,
że takich jak on ludzi z wyjątkowymi umiejętnościami jest więcej. Nie każdy jednak
chce wykorzystać nowe zdolności w słusznym celu. Barry postanawia chronić
Central City i jego mieszkańców przed złoczyńcami z nadprzyrodzonymi
zdolnościami, jako superbohater Flash.



Midnight Texas 2
"Midnight Texas" to serial, który powstał w oparciu o powieści Charlaine Harris
(Czysta krew). Manfred Barnardo, namówiony przez tajemniczego mężczyznę,
porzuca swoje życie w Dallas i udaje się do na pozór zwyczajnego miasteczka
w Teksasie. Jednak w Midnight nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Miasto jest
tajemniczym schronieniem dla wampirów, wróżek i czarownic. Razem tworzą
niezwykłą rodzinę, która stara się pomagać sobie w trudnych sytuacjach. Miejsce
wydaje się idealne dla młodego Manfreda, który jest początkującym medium.
W 2. Sezonie Manfred popada w tarapaty – chodzi we śnie, kopie w obcych
grobach i ma halucynacje, w których morduje swoich przyjaciół.
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