Dráma, izgalmak és önfeledt szórakozás novemberben is a Sony csatornáin
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Országos tévépremierként jön a Skorpió – Agymenők akcióban 3. évada az AXN-re, valamint
érkezik az NCIS: Los Angeles 8. és az Észlelés 3. szezonja. November 13-án startol a csajos
szórakoztató csatorna, a Sony Max dedikált, saját gyártású műsora, a Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal. A Sony Movie Channel-re pedig érkezik Sean Connery, Al Pacino és Tom Cruise is.

Az AXN-en november 10-én, országos tévépremierként indul A Skorpió - Agymenők akcióban
harmadik szezonja. A különleges zseni csapatnak félre kell tenni személyes problémáit, hogy
egy hekkerek tervezte nukleáris támadást megakadályozzanak. Egy különc neurológus
rejtélyes bűneseteit követhetjük nyomon az Észlelés új, harmadik évadában, míg november
20-tól a Teen Wolf – Farkasbőrben hatodik évadában az érettségi közeledtével vérfarkasaink
kissé érzelmesebbek és feszültebbek lesznek. Évadpremierrel folytatódik az NCIS: Los Angeles
november 30-án. A nyolcadik évad elején egy konténer miatti riasztás ügyében kérik ismét az
NCIS különleges csapatának segítségét.

A Sony Max saját gyártású műsora, a Stíluspárbaj Lakatos Márkkal november 13-án indul,
vadonatúj részekkel. Új díszlet, különleges kihívások és váratlan csavarok várják a nézőket! A
megújult műsor díszlete izgalmas, színes, gigantikus és látványos, így nemcsak Lakatos Márk
stílustippjei kerülnek megújult formában a képernyőre, hanem egy igazi divatmogul
főhadiszállásán találjuk magunkat.

De nem maradunk csajos sorozatok nélkül sem, folytatódik a Szex és New York, Az
uralkodónő, a Bosszú és a Született detektívek is. Újdonságként pedig érkezik a Nevelésből
elégséges első évada, ahol közösen szórakozhatunk az egyedülálló „legényapa” Jimmy és
családja történetein, valamint az Egy fiúról második évada, amely Nick Hornby híres
regényének sorozat adaptációja.

A Sony Movie Channel csatornán novemberben is több nagysikerű mozifilmet és számos
sikerszériát láthatunk, érkezik például a Gyilkos nap Sean Connery-vel, a 88 perc Al Pacinoval,
de itt lesz Tom Cruise is a Született július 4-én című klasszikussal.
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