
Co nowego w Netflix-e 

 

Nowy serial twórców „Domu z papieru” oraz dla fanów Sherlocka Holmesa, 

familijna komedia z Jennifer Garner oraz polskie hity do nadrobienia, czyli 

„Sala samobójców. Hejter” oraz „Pan T.”. Co jeszcze znajdziecie  na Netflix? 

 Sprawdźcie! 
ABLA FAHITA: DIWA, PREMIERA: WKRÓTCE NA NETFLIX! 

Niewinna uciekinierka, Abla Fahita, zostaje rozdzielona z dziećmi. Znakomita diwa nie 

cofnie się przed niczym, by oczyścić swoje imię i wrócić do bliskich. 

NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, PREMIERA: 01/03/2021 

Gdy z innej krainy przybywa buntowniczy nieznajomy, mieszkańcy Nowego Londynu 

zaczynają kwestionować zasady swojego na pozór utopijnego społeczeństwa. 

BOMBAY BEGUMS, PREMIERA: 08/03/2021 

Pięć bardzo różnych, ale też bardzo ambitnych kobiet goni marzenia, spełnia 

pragnienia i mierzy się z rozczarowaniami we współczesnym Mumbaju. 

DOM NA ŁODZI  PREMIERA: 09/03/2021 

Muzycy i przyjaciele, Fynn Kliemann i Olli Schulz, poświęcają dwa lata, próbując 

przywrócić dom piosenkarza Guntera Gabriela do dawnej świetności. 

DOM CZY ŚLUB, PREMIERA: 10/03/2021 

Organizatorka ślubów i agentka nieruchomości konkurują o serca i budżety młodych 

par. Co okaże się bardziej kuszące — bajkowa ceremonia czy piękny dom? 

DILER, PREMIERA: 10/03/2021 

Brutalny serial stylizowany na amatorskie nagranie. Dwaj filmowcy podnoszą 

temperaturę w dzielnicy rządzonej przez gangi, gdy kręcą tam teledysk dla pewnego 

rapera. 



DOPASOWANI, PREMIERA: 12/03/2021 

Miłość i kłamstwa zacieśniają się w spirali, gdy badacz DNA odkrywa naukowy sposób 

wyszukiwania idealnych partnerów i wprowadza swój produkt na rynek. 

PARADISE PD: CZĘŚĆ 3, PREMIERA: 12/03/2021 

Parszywi policjanci z Paradise biorą się za psi szantaż, kradzież spermy, zastraszanie 

cukierni i całą masę innych czynności niegodnych stróżów prawa. 

LOVE ALARM: SEZON 2, PREMIERA: 12/03/2021 

Chcąc uzyskać dowód na to, że jej uczucia są prawdziwe, Jojo postanawia pozbyć się 

tarczy. Czy aplikacja pomoże jej odnaleźć prawdziwą miłość? 

ZAGINIONE KRÓLESTWO PIRATÓW, PREMIERA: 15/03/2021 

Serial dokumentalny o prawdziwych piratach z Karaibów, którzy pomimo mało 

cywilizowanego sposobu zarobku stworzyli zaskakująco cywilizowaną republikę. 

PODEJRZANY: SPRAWA BERNARDA WESPHAELA, PREMIERA: 17/03/2021 

Oparty na faktach serial o głośnej sprawie dotyczącej belgijskiego polityka, Bernarda 

Wesphaela, który w 2013 r. został oskarżony o zamordowanie żony. 

SKY ROJO, PREMIERA: 19/03/2021 

Uciekając przed swoim alfonsem i jego zbirami, trzy kobiety wyruszają w szaloną, 

chaotyczną podróż w poszukiwaniu wolności. Nowy serial twórców „Domu z papieru”. 

FORMULA 1: JAZDA O ŻYCIE: SEZON 3, PREMIERA: 19/03/2021 

W skróconym sezonie 2020 Lewis Hamilton, Max Verstappen i reszta wybitnych 

kierowców niestrudzenie kręcą kolejne okrążenia, gdy COVID-19 wykręca świat na 

drugą stronę. 

KTO ZABIŁ SARĘ?, PREMIERA: 24/03/2021 

Po 18 latach w więzieniu Álex mści się na rodzinie Lazcano, która wrobiła go w 

morderstwo jego siostry Sary. 

https://www.glamour.pl/artykul/john-lewis-po-raz-kolejny-stworzyl-reklame-swiateczna-ktora-zachwyca


NAILED IT!: PODWÓJNY KŁOPOT, PREMIERA: 26/03/2021 

Co dwóch fatalnych cukierników, to nie jeden. Przyjaciele, rodzeństwo i inne średnio 

utalentowane duety udowadniają, że minus i minus nie dają w kuchni plusa. 

FERAJNA Z BAKER STREET, PREMIERA: 26/03/2021 

Łobuzerska ferajna z XIX-wiecznego Londynu rozwiązuje sprawy nadnaturalnych 

zbrodni na zlecenie doktora Watsona i jego enigmatycznego partnera, Sherlocka 

Holmesa. 

PARANORMALNE DOŚWIADCZENIA: AMERYKA ŁACIŃSKA, PREMIERA: 31/03/2021 

Program, w którym nadnaturalne i paranormalne doświadczenia rzeczywistych ludzi 

są odtwarzane za pomocą mrożących krew w żyłach rekonstrukcji. 

Polecam Aneta Gołuch 


