


AXN White to angażujące i intrygujące kino amerykańskie i europejskie oraz znane i lubiane propozycje serialowe i filmowe. W serialowych propozycjach
stacji znajdują się m.in. "Absentia 2", "Bez śladu", "Jednostka do zadań specjalnych 8". Istniejący od października 2013 roku na polskim rynku kanał AXN
White jest jednym z ponad 40 tematycznych kanałów TV należących do koncernu Sony Pictures Television.

AXN White



Oferta programowa
Absentia 2

Bez śladu

Jednostka do zadań specjalnych 8



Absentia 2
„Absentia” to historia agentki FBI, Emily Byrne (w tej roli znana z serialu Castle
Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez
śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie.
Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu
dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna
kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.
W drugim sezonie serialu Emily, po odnalezieniu i zabiciu swojego oprawcy, stara
się wrócić do równowagi i odnaleźć w nowej rzeczywistości, w czym pomagają jej
syn Flynn i były mąż Nick. Jednak obsesyjne śledztwo Emily doprowadza do
odkrycia seryjnego mordercy i niebezpiecznego spisku, który zagraża nie tylko jej
rodzinie.



Bez śladu
Serial „Bez śladu” opowiada o specjalnej jednostce FBI z Nowego Jorku, która
zajmuje się odnajdywaniem zaginionych osób. Poszukiwanie ludzi, którzy znikają
w niewyjaśnionych okolicznościach, wymaga zgłębienia ich osobowości, kontaktów
i odtworzenia ostatnich momentów ich życia. Właśnie w tym miejscu zaczyna się
praca zespołu, którym dowodzi agent Jack Malone (w tej roli Anthony LaPaglia).
Agenci tworzą dokładny portret psychologiczny poszukiwanej osoby i odtwarzają
ostatnie 24 godziny jej życia. Dzięki temu mogą ustalić, czy ktoś został
uprowadzony, zamordowany, popełnił samobójstwo, czy, zgodnie z własną wolą,
zerwał wszelkie kontakty z bliskimi.



Jednostka do zadań 
specjalnych 8
„Jednostka do zadań specjalnych” to francuski serial kryminalny. Produkcja
opowiada historię elitarnego oddziału, który podlega burmistrzommiast we Francji.
Jednostka składająca się z doświadczonych śledczych, ekspertów
kryminalistycznych oraz komputerowych włącza się w trudne śledztwa, z którymi
nie radzi sobie miejscowa policja.
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