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AXN Black
AXN Black to kanał oferujący mocne oblicze akcji, pokazane w propozycjach serialowo-filmowych, w których bohaterowie wywołują silne emocje. Premierowe odcinki seriali „Helix 
2”, „Grimm 4”, czy „Midnight Texas” oraz „Breaking Bad” to tylko niektóre pozycje z oferty programowej. AXN Black oferuje też filmowe hity z gwiazdorską obsadą: „Przekręt”, 
„Zastępca”, „Punisher”. Istniejący od października 2013 roku na polskim rynku, kanał AXN Black jest jednym z ponad 40 tematycznych kanałów TV należących do koncernu Sony 
Pictures Television.
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Agenci NCIS: Los Angeles 10

Amerykańscy Bogowie 2

Midnight Texas

The Brave



Serial Agenci NCIS: Los Angeles opowiada o członkach Naval Criminal Investigate Service w Los Angeles, w których ręce trafiają najtrudniejsze sprawy kryminalne dotyczące 
armii USA. Agenci specjalni G. Callen i Sam Hanna (Chris O’Donnel i LL Cool J) dzięki pracy w terenie potrafią przeniknąć do przestępczego podziemia. Wsparcie zapewniają im 
komputerowy magik Eric Beale (w tej roli Barrett Foa) oraz analityk wywiadu Nell Jones (grana przez Renée Felice Smith).

Agenci NCIS: Los Angeles 10



Amerykańscy Bogowie 2
„Amerykańscy bogowie” to serial na podstawie powieści Neila Gaimana o tym samym tytule. Głównym bohaterem produkcji jest Cień - mężczyzna skazany na sześć lat więzienia 
za obrabowanie kasyna. Na kilka dni przed wyjściem na wolność dowiaduje się, że jego ukochana żona zginęła w wypadku samochodowym. W samolocie, którym leci na pogrzeb 
Laury, Cień poznaje tajemniczego pana Wednesdaya. Losy obu mężczyzn splatają się: Cień odkrywa, że Wednesday jest inkarnacją Odyna (boga panteonu nordyckiego), a ludzką 
postać przybrały także bóstwa innych kultur i religii. Bohater zostaje wciągnięty w konflikt pomiędzy starymi a nowymi bogami.



Midnight Texas
„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 serialu występują: François Arnaud, Dylan Bruce, Parisa Fitz-Henley, Arielle Kebbel, Jason Lewis, Peter Mensah, Sarah Ramos i Yul Vázquez.



The Brave
„The Brave” to amerykański serial wojskowy Deana Georgarisa, ukazujący misje elitarnego zespołu specjalnego agencji wywiadowczej ISA – jednostki podobnej do wydziału do 
zadań specjalnych CIA. Serial pokazuje złożony świat bohaterskich żołnierzy, którzy podczas najtrudniejszych i najbardziej wymagających misji za linią wroga nierzadko dokonują 
ogromnych poświęceń.
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