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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 ا3مريكيةسينيماكس يعرض على قناة دراما) برنامج تلفزيوني أمريكي Banshee (بانشي

. أحداث المسلسل تقع في قرية صغيرة في و$يةديفيد شيكلر و جوناثن تروبرقام بكتابته 

 و في دور البطولة محتال وضع نفسه مكان قائد الشرطة المقتول في القرية و بھذابنسيلفانيا

يفرض شكل جديد من العدل في ھذه القرية و ذلك باJضافة إلى تجھيز خطط لمصالحه

.]1[اJجرامية 

، و ھذا المسلسل من2013  يناير11 يوم سينيماكسلقد تمت إذاعة الحلقة ا3ولى على قناة 

ضمن خطة للقناة لتطوير مسلسQتھا ا3صلية. لقد تم تجديد المسلسل لموسم آخر، ليتم إذاعة

2014الموسم الثاني عام  ]2[.
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15. بعد مكوثه بنسيلفانياتقع أحداث المسلسل في قرية خيالية صغيرة تسمى بانشي في و$ية 

سنة في السجن لسرقة ا3لماس من رجل عصابات أوكراني، يذھب بطل المسلسل إلى القرية

ليبحث عن شريكته في الجريمة و عشيقته السابقة أنستازيا. عندما يجدھا، يعلم البطل إنھا

أصبحت إمرأة متزوجة و والدة لطفلين تحت شخصية مبتكرة و اسمھا الجديد ھو "كاري

ھوبويل". و$حقاً عندما يُقتل قائد الشرطة الجديد، ينتحل البطل شخصية الشرطي "لوكاس

ھود" و يصبح قائد الشرطة الجديد للقرية. الموسم ا3ول من المسلسل يشھد صراع البطل

للتأقلم مع حياته الجديدة و الشخصية المنتحلة و يحاول التعامل مع القائد اJجرامي في القرية و

.]3[يحاول أيضاً البقاء ھارباً من من رجل العصابات ا3وكراني
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.1^ http://www.deadline.com/2011/08/cinemax-prepping-amish-country-series-executive-produced-by-alan-ball/

.2^ http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/banshee-renewed-second-season-at-416373

.3^ http://www.metacritic.com/tv/banshee/critic-reviews
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