


SCI FI dostarcza ekscytującą i wciągającą rozrywkę dla fanów gatunku w każdym wieku. Wraz z uznanymi produkcjami science-ficition, hitami filmowymi,
serialami o nadprzyrodzonych zjawiskach pełnych akcji i przygody, SCI FI otwiera przed widzami bramy nieskończonej wyobraźni. To tu obejrzymy seriale,
takie jak „Outpost”, „Sanktuarium”, „Wynonna Earp”, „Gwiezdne wrota” czy „Battlestar Galactica” oraz oryginalne produkcje SCI FI, jak choćby serię
Rekinado i kino hity filmowe o tematyce science-fiction.

SCI FI



Sanktuarium
Piękna, tajemnicza i wiecznie młoda dr Helen Magnus (Amanda Tapping) oraz jej
nowy współpracownik, psycholog sądowy, dr Will Zimmerman (Robin Dunne),
badają niezwykłe istoty, które zupełnie niepostrzeżenie przenikają do naszego
świata i zamieszkują pośród nas. Główni bohaterowie odnajdują tych dziwnych,
często przerażających osobników, a następnie udzielają im schronienia. Premierę
tego kanadyjskiego serialu science fiction obejrzała rekordowa liczba widzów.
Wszystko wskazuje na to, że cykl jeszcze długo nie straci na popularności.



Surrealestate
Nicka Roman (Tim Rozon), czyli nietypowy agent nieruchomości. Owszem, ubiera
się jak koledzy z branży, ale sprzedaje domy, którymi oni zająć się nie chcą, bo
i kupca na nie znaleźć niełatwo. Nicka interesują wyłącznie nawiedzone miejsca.
Ma wsparcie elitarnego grona specjalistów, ale też wyjątkowe zdolności doskonale
sprawdzające się w jego pracy. A ta wymaga właściwego postępowania ze
złośliwymi duchami i siłami nadprzyrodzonymi.



Wampiry: Dziedzictwo
Każde szkolne życie ma swoje wzloty i upadki, ale gdy dodamy do niego
paranormalne moce i udział potworów, staje się jeszcze bardziej wyboiste.



Chucky
Pozornie idealne amerykańskie miasteczko, w którym następuje seria morderstw
po pojawieniu się laleczki Chucky, która odkrywa sekrety mieszkańców miasta.



Grimm
Dalsze odcinki serialu policyjnego z nadprzyrodzonymi siłami w tle. Czy bohaterom
uda się rozpocząć normalne życie, a może pochłoną ich rozważania nad
konsekwencjami takiej decyzji?



Legends of tomorrow
Kolejne, pełne wrażeń losy podróżujących w czasie superbohaterów, w których
tajemniczy „władca czasu” z przyszłości tworzy niezwykłą grupę w misji
uratowania świata przed potężną złą siłą.




