


AMC to kanał dla widzów szukających mocnych wrażeń, wysokiej jakości rozrywki i wielbicieli niezwykłych historii. Oferuje kultowe filmy
akcji oraz wyjątkowe produkcje własne. Seriale AMC to wielokrotnie nagradzane, wysokobudżetowe produkcje, m.in. „Fear the Walking Dead”,
„Wywiad zWampirem”, „Terror”.
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Oferta programowa
Fear the Walking Dead s. 8 

Frankenstein

Bliźnięta

Ocean strachu

Dracula

Kiedy dzwoni nieznajomy



Fear the Walking Dead 
s. 8 
Akcja 8. sezonu rozpoczyna się siedem lat po finale sezonu 7., w którym Morganowi
(Lennie James) i Madison (Kim Dickens) nie udało się uratować Mo przed PADRE.
Teraz Morgan, Madison i reszta ludzi sprowadzonych przez nich na wyspę żyją pod
cynicznymi rządami PADRE. I to właśnie rolą 8-letniej Mo (Zoey Merchant), kiedy
przygnębieni bohaterowie stracą już resztki nadziei, będzie przywrócenie wiary
w lepszy świat.



Frankenstein
Adaptacja słynnej powieści Mary Shelley. Historia ocalonego rozbitka doktora
Wiktora Frankensteina (Kenneth Branagh), który opowiada marynarzom historię
swojego życia. Wraca wspomnieniami do czasów, gdy stworzył potwora z części
ciał martwych ludzi. Kiedy stwór ożywa, doktor szybko odkrywa, że jego dzieło jest
niebezpieczne i niezdolne do uczuć. Frankenstein musi zmierzyć się
z konsekwencjami swoich czynów, gdy potwór zaczyna dokonywać zabójstw
i plądrować miasta.



Bliźnięta
Okrutna zbrodnia wystawia na próbę skomplikowaną relacje między oddaną
osobistą asystentką (Lola Kirke) a jej szefową, zadufaną hollywoodzką gwiazdą
(Zoë Kravitz). Droga do rozwiązania zagadki przyniesie prawdę o przyjaźni oraz
cenie sławy i zweryfikuje czy faktycznie warto postawić siebie na pierwszym
miejscu.



Ocean strachu
Trzymający w napięciu film grozy, opowiadający historię pary turystów, którzy
zostają porzuceni na oceanie przez niedbałą ekipę wycieczkowej łodzi. Z dala od
brzegu, bez żadnego kontaktu z ludźmi - i z czyhającym pod wodą zagrożeniem.
Para musi walczyć o przetrwanie i znaleźć sposób na powrót na bezpieczne
wybrzeże.



Dracula
Rumuński książę, a tak naprawdę wampir Vlad Dracula udaje się w podróż do
Londynu w poszukiwaniu kobiety, która boleśnie przypomina mu tragicznie zmarłą
ukochaną. Wystawna ekranizacja powieści Brama Stokera w reżyserii Francisa
Forda Coppoli z Bradem Pittem, Garym Oldmanem, Winoną Ryder i Keanu
Reevesemw rolach głównych.



Kiedy dzwoni 
nieznajomy
Opiekunka do dzieci Jill Johnson (Camilla Belle) zostaje zmuszona do walki o życie,
kiedy nieznany mężczyzna zaczyna nękać ją groźnymi telefonami. Sytuacja staje
się coraz bardziej niepokojąca i dramatyczna, a Jill, żeby przetrwać, musi zmierzyć
się ze swoimi najgorszymi lękami.
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