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AMC
AMC to kanał dla widzów szukających mocnych wrażeń, wysokiej jakości rozrywki
i wielbicieli niezwykłych historii. Oferuje kultowe filmy akcji oraz oryginalne
produkcje własne. Seriale AMC to wielokrotnie nagradzane, wysokobudżetowe,

innowacyjne i kreatywne produkcje, m.in. Fear the Walking Dead, Terror, NOS4A2,
Kraina bezprawia, Eli Roth: Historia Horroru.



PREACHER
Walczący z powołaniem kaznodzieja Jesse Custer (DominicCooper) powraca do rodzinnego
miasteczka w Teksasie, by objąć prowadzenie kościoła po swym zmarłym ojcu. Kiedy już ma
porzucić ambonę, otrzymuje tajemniczą moc, dzięki której może zmusić ludzi do
wykonywania swojej woli. Nie zdając sobie sprawy z tego, żedwóch aniołów podąża jego
tropem, Jesse stara się zrozumieć nowe zdolności.
Jednocześnie w jego życiu pojawiają się była dziewczyna Tulip (Ruth Negga) z nie do końca
legalnymi pomysłami oraz zmagający się z problemem alkoholowym wampir Cassidy
(Joseph Gilgun). Gdy okrutny lokalny bogacz zaczyna zagrażać kościołowi Jessego,
kaznodzieja werbuje przyjaciół do walki o Annville i dusze jego mieszkańców.



FEAR THE WALKING DEAD
Wraz z coraz śmielszymi próbami uwolnienia pozostałych członków grupy przez Morgana
(Lennie James), rośnie desperacja Virginii (Colby Minifie) – musi odnaleźć siostrę i ochronić
osady przed zagrożeniami z wewnątrz, a także spoza ich murów.

Druga połowa 6. sezonu pokazuje, jak życie pod kontrolą Virginii wpłynęło na każdego
członka grupy, która niegdyś uważała się za rodzinę. Powstaną nowe sojusze, relacje zostaną
zniszczone, a lojalność na zawsze się odwróci. Kiedy wszyscy muszą stanąć po którejś ze
stron, odkrywają znaczenie tego, że „Koniec jest początkiem”.



NOS4A2
Osiem lat po wydarzeniach z 1. sezonu, Vic McQueen (Ashleigh Cummings) jest jeszcze
bardziej zdeterminowana, by zniszczyć Charliego Manxa (Zachary Quinto). Charlie, który
zmierzył się z własną śmiertelnością, desperacko próbuje zemścić się na Vic. Tym razem
jego uwaga jest skierowana na osobę, która znaczy dla niej najwięcej – jej ośmioletniego
syna Wayne’a. Wyścig o duszę chłopca nabiera tempa, a sytuacja zmusza bohaterów do
stawienia czoła błędom z przeszłości, by mieć wpływ na przyszłość Wayne’a.

W 2. sezonie serialu z gatunku horroru nadprzyrodzonego zobaczymy nominowanego do
nagrody Emmy® Zachary’ego Quinto oraz wschodzącą gwiazdę Ashleigh Cummings.
Ponadto w serii występują: Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach,
Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David oraz Mattea Conforti.
Producentami wykonawczymi NOS4A2 są showrunnerka Jami O’Brien („Fear the Walking
Dead”, „Hell on Wheels”) oraz Joe Hill, autor bestsellerowej powieści z 2013 roku o tym
samym tytule.



R.I.P.D AGENCI 
Z ZAŚWIATÓW
Laureat nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Jeff Bridges i Ryan Reynolds występują
w filmie akcji „R.I.P.D. Agenci z zaświatów”. Wcielają się w role dwóch gliniarzy wysłanych
przez Wydział ds. Wiecznego Spoczynku, aby służyć i chronić żywych przed coraz bardziej
niszczycielskim szeregiem dusz odmawiających pokojowego przejścia na drugą stronę.



PRZEKRĘT
Złodziej diamentów Franky „Cztery Palce” wraca do Nowego Jorku, gdzie ma dostarczyć
swojemu szefowi Aviemu ogromny diament. Po drodze zatrzymuje się w Londynie, gdzie
pada ofiarą oszustów, a diament dostaje się w niewłaściwe ręce. Tymczasem dwaj
podejrzani organizatorzy walk bokserskich odkrywają prawdziwy talent – irlandzkiego
włóczęgę i zabijakę Mickeya O'Neila, którego kuszą wizją bogactwa, pod warunkiem, że
podłoży się w walce.

Losy ich wszystkich zaczynają się spinać, gdy do Londynu przylatuje Avi, by odnaleźć swój
diament. Rozpętuje się prawdziwe piekło, gdy każda ze stron chce zrealizować swoje plany –
wszystkie nielegalne, z góry skazane na niepowodzenie i bardzo bolesny odwet.



RESIDENT EVIL
Thriller oparty na popularnej serii gier wideo. Coś strasznego czai się w Hive, ogromnym
podziemnym ośrodku badawczym. Wybucha epidemia śmiertelnego wirusa, a Czerwona
Królowa, komputer kontrolujący ośrodek, zamyka cały obiekt i zabija wszystkich
uwięzionych pracowników.

Grupa komandosów pod dowództwem Alice i Rain chce odizolować wirusa od świata.
Odkrywają, że pracownicy ośrodka tak naprawdę nie zginęli, tylko stali się żarłocznymi
nieumarłymi – jedno ugryzienie lub zadrapanie przemienia ich ofiarę w żywego trupa. Alice
i jej oddział mają trzy godziny na to, by pokonać szereg przerażających przeszkód i zakończyć
misję, zanim wirus opanuje Ziemię.




