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Kobiety podbijają świat – dwie niezwykłe premiery telewizyjne 

Już 01. listopada Romance TV przedstawi dwa portrety wspaniałych kobiet: Mieli wspólną wizję, 

zaprojektować pojazd silnikowy, który poruszałby się bez zaprzęgu konnego. Wspólna pasja była 

początkiem wyjątkowej historii miłosnej mężczyzny, któremu marzenie o wielkim imperium 

przemysłowym nie dawało spokoju, oraz kobiety, która wspierała i motywowała go do jeszcze cięższej 

pracy. W dzień Wszystkich Świętych o godz. 21:30 Romance TV pokaże film oparty na prawdziwej historii 

tytułowej pary „Carla i Berthy”, która na zawsze zapisała się w fdziejach motoryzacji. A w Zaduszki, o godz. 

21:30, zaprezentujemy kolejną fascynującą historię w filmie biograficznym „Adele Spitzeder – 

Uwodzicielka”. Przebojowa Adele Spitzeder stawia sobie bardzo ambitny cel: pragnie otworzyć własny 

bank, i to w czasach, w których ludzie nie mają żadnego pojęcia o kredytach i odsetkach. 

 

01.11.2013, godz. 20:00 „Carl i Bertha”  

Premiera telewizyjna  

Pforzheim 1870. Carl Benz i August Ritter intensywnie 

poszukują inwestorów. Pragną założyć wspólną firmę. Mają 

wizję – chcą stworzyć pojazd z silnikiem napędowym, dzięki 

któremu będzie można zrezygnować z wozów konnych. Szykuje 

się rewolucja infrastrukturalna. W domu ich potencjalnego 

inwestora Mannstedta, Carl poznaje Berthę Ringer. Kobieta jest 

zafascynowana nim i jego wizją stworzenia nowego pojazdu. 

Natomiast Carl jest zachwycony niezależną kobietą. Spotkanie 

to okazuje się początkiem wielkiej miłości. 

 

02.11.2013, godz. 21:30 „Adele Spitzeder – Uwodzicielka” 

Premiera telewizyjna  

Monachium, połowa XIX wieku. Ambitna Adele Spitzeder snuje 

odważne plany. Zamierza zbudować jedną z największych 

instytucji finansowych owych czasów – Dachauer Bank. Pojawia 

się w Monachium w roku 1865, nie posiadając ani grosza. Musi 

pożyczyć pieniądze, oczywiście z niebotycznymi odsetkami. Powoli 

próbuje wytłumaczyć ludziom, że inwestycje pieniężne mają sens. 

Swe przedsiębiorstwo otwiera w starym bawarskim lokalu i w 

końcu odnosi sukces, co nie wszystkim się podoba.  
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I tak Cię kocham! – komediowe poniedziałki Romance TV – silne kobiety pokażą, na co je stać! 

Noszą swoich mężczyzn na rękach, dbają o gospodarstwo domowe i wszelkie zobowiązania rodzinne, 

planują także kolejny urlop. Każdego wieczora czekają na strudzonego pracą męża, z gorącą kolacją, i co 

dostają w zamian? Rozczarowanie, romanse, nic innego tylko łgarstwa i obłudę. Ninę, Verenę, Bellę i Iris 

łączy jedno: są oszukiwane przez swoich mężczyzn. Poddać się i bez słowa znosić takie traktowanie nie 

wchodzi dla nich w rachubę. Każda z nich dzielnie walczy z rozczarowaniem i udowadnia, co to znaczy być 

silną kobietą. Strategia odnosi zamierzony skutek: mężowie pogrążają się w żalu i zaczynają dostrzegać 

prawdziwą wielkość swoich kobiet. Zapraszamy na cykl komedii romantycznych w każdy listopadowy 

poniedziałek w Romance TV od godz. 20:00. Zaczynamy już 4. Listopada, premierą telewizyjną „Miłość 

uskrzydla”. 

 

 
04.11.2013, godz. 20:00 „Miłość uskrzydla” 

Premiera telewizyjna  

Mąż Vereny jest właścicielem firmy "Funk", 

produkującej modną odzież. Jest to rodzinna firma 

z tradycjami. Życie małżeństwa przebiega spokojnie 

i normalnie aż do dnia, w którym Verena odkrywa, 

że jej mąż ma romans ze swoją prawniczką 

Claudią. Wkrótce dochodzi do rozwodu. W wyniku 

podziału majątku Verena dostaje firmę stojącą na 

skraju bankructwa. Nie rezygnuje z niej, lecz stara 

się ją znów postawić na nogi. Próbuje przekonać 

wpływową hiszpańską inwestorkę - Estellę da Silva, 

by zainwestowała w podupadającą manufakturę 

dziewiarską. Verena wybiera się na targi tekstyliów 

do Berlina. W podróży poznaje niezwykle 

atrakcyjnego i dużo młodszego od niej mężczyznę 

imieniem Leon. 

 
11.11.2013, godz. 20:00 „Nie ze mną te 

gierki, kochanie”, Premiera telewizyjna  

Nina von der Heyden jest żoną burmistrza. Brzmi 

to imponująco, ale rzeczywistość wcale nie 

wygląda różowo. Nina dla dobra rodziny 

zrezygnowała z wykonywanego zawodu, a mąż 

jest wciąż zajęty konferencjami, spotkaniami i 

innymi sprawami związanymi z pełnioną funkcją. 

Kiedy mąż obiecuje jej, że nie będzie kandydował 

na stanowisko burmistrza w następnej kadencji 

Nina ma nadzieję, że wreszcie będzie mogła 

wrócić do pracy. Niespodziewanie dowiaduje się 

od dziennikarza telewizyjnego, że jej mąż nadal 

uchodzi za najlepszego kandydata na następną 

kadencję. Jest bardzo zawiedziona. Na domiar 

złego przyłapuje Roberta in flagranti z asystentką 

od PR. W jej głowie kiełkuje pewien plan: chce 

zostać kontrkandydatką męża. 

 

18.11.2013, godz. 20:00 „Bella Vita”  

Na przyjęciu urodzinowym z okazji pięćdziesiątych urodzin męża, Bella przyłapuje go in flagranti z inną 

kobietą. I do tego w ich własnym domu! Kobieta niezwłocznie pakuje walizki i wraz z córką Leną opuszcza 

rodzinny dom. Matka i córka zatrzymują się najpierw w hotelu, potem udaje im się wynająć jakieś 

zapuszczone mieszkanie. Lena jest zrozpaczona i chce wracać do domu oraz dawnego życia. Bella 

zdecydowanie odmawia powrotu do męża. Kobieta, która przez długie lata prowadziła dom, próbuje sobie 

radzić na wszelkie sposoby. Kiedy wydaje się jej, że wszystko poszło nie tak, niespodziewanie poznaje 

szarmanckiego policjanta Sebastiana. Czy to przypadkowe spotkanie całkowicie odmieni jej los? 

 

25.11.2013, godz. 16:55 „Rozwód dla zaawansowanych”  

Po 25 latach małżeństwa, Iris odkrywa, że mąż ją zdradza. Planuje rozwód, ale okazuje się, że nie może 

go przeprowadzić, ponieważ zmarła ciotka Jörga zapisała im cały swój majątek - pod jednym jednakże 

warunkiem - że zostaną razem.  
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Sobotnie wieczory z Emilie Richards 

W listopadzie miłośnicy Nowej Zelandii będą mieli 

powód do radości. Romance TV w cztery sobotnie 

wieczory wyemituje po dwie wybrane ekranizacje 

powieści Emilie Richards. Zaczynamy już 9. listopada 

o godz. 20:00 filmem „Sandy Bay”, a już o godz. 

21:30, zaprezentujemy premierę telewizyjną „Ślady 

przeszłości”. W tej ekranizacji pianistka orkiestrowa 

Jessica tuż po śmierci swojej matki dowiaduje się, że 

będąc niemowlęciem została adoptowana. Kobieta 

wyrusza, więc w podróż na wyspę, na której przyszła 

na świat. Tam poznaje Lydię, która wraz z mężem 

Benem i dziećmi, zaprasza ją pod swój dach. Okazuje 

się, że Ben ma brata Alexa, szarmanckiego chirurga i 

lokalnego podrywacza. Alex natychmiast wpada 

Jessice w oko. Gdyby tylko nie jego była… Cykl 

zakończy premiera filmu „Nowozelandzki cud”, w 

której Duncan podróżuje do Nowej Zelandii, aby 

sprzedać rodzinny hotel, który dostał w spadku. Na 

miejscu zakochuje się w ślicznej lekarce. Niestety 

nagle na jaw wychodzi pewna mroczna tajemnica 

rodzinna… 

 

09.11.2013, godz. 20:00 „Emilie Richards: Sandy Bay” 

Antoinette Deveraux jest psychoterapeutką. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jej życie jest 

uporządkowane i szczęśliwe. W rzeczywistości kobieta, której mężem jest Timothy, dużo starszy od niej 

geolog, jest bardzo nieszczęśliwa w małżeństwie. Jej przyjaciółka i współpracowniczka, Rosy Wheeler 

chcąc, by Antoinette nieco się zrelaksowała, proponuje wspólną wycieczkę do Parku Narodowego Abel-

Tasman. Tam Antoinette poznaje szarmanckiego lekarza, Sama Longa, w którym zakochuje się bez 

pamięci. Kiedy Timothy, jej mąż, zamierza przeprowadzić badania złóż naturalnych w parku narodowym, 

Antoinette ponownie spotyka atrakcyjnego lekarza, który – zaangażowany ekologicznie – absolutnie nie 

zgadza się na plany jej męża. Antoinette staje przed trudnym wyborem - musi wybrać pomiędzy dwoma 

mężczyznami. Jaka będzie jej decyzja?    

 

09.11.2013, godz. 21:30 „Emilie Richards: Ślady 

przeszłości”, Premiera telewizyjna  

Po śmierci matki pianistka Jessica dowiaduje się, że jest 

adoptowanym dzieckiem. Postanawia udać się na wyspę, na 

której się urodziła. Szukanie korzeni jest jednak bardzo trudne, 

tak więc Jessica szuka najpierw zatrudnienia. Udaje się jej 

dostać pracę - będzie uczyła gry na fortepianie w szkole 

muzycznej. Jessica szybko znajduje nowych przyjaciół. Poznaje 

Lidię, jej męża Bena i ich dzieci. Lidia oferuje jej mieszkanie. 

Poznaje również brata Bena, Alexa – szarmanckiego chirurga i 

znanego na całej wyspie uwodziciela. 

 

16.11.2013, godz. 20:00 „Emilie Richards: Raj na końcu świata” 

Julia Whitman i jej córka Jody uciekają przed przemocą męża i ojca do ‘raju na końcu świata’. W Nowej 

Zelandii Julia poznaje Matthew Haley’a, w którym mimo wewnętrznych oporów zakochuje się . Ale cienie 

przeszłości nie pozwalają na zapomnienie i niczym niezmącone szczęśliwe życie. Na wyspie pojawia się 

były mąż Julii Charles, który udał się tam tropem żony i córki. 
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16.11.2013, godz. 21:30 „Emilie Richards: Już tylko Nowa Zelandia” 

Tina Fielding mieszka w USA. Otrzymuje wiadomość, że zmarł jej ojciec i natychmiast udaje się do Nowej 

Zelandii, by zająć się swym przyrodnim rodzeństwem, Robinem i Lissy. Była to ostatnia prośba jej ojca. 

Okazuje się, że na Tinę czeka jeszcze większe wyzwanie. Musi przejąć po ojcu kierownictwo małego 

hotelu rodzinnego, który pozostawił w spadku. Wszystko wydaje się sprzysięgać przeciw niej. Jej przyrodni 

brat Robin jest arogancki i kompletnie ją ignoruje. Wydaje się nawet, że utrata ojca jest powodem 

nienawiści Robina do przyrodniej siostry. 

 

23.11.2013, godz. 20:00 „Emilie Richards: Tęsknota za Nową Zelandią” 

Paige Duvall właściwie nie tęskni za Nową Zelandią, musi jednak udać się na zieloną wyspę, by przyjąć 

tam przedziwny spadek. Na wyspie Paige podąża śladami mężczyzny, któremu zawdzięcza ów spadek. 

Przy okazji odkrywa rodzinną tajemnicę.   

 

23.11.2013, godz. 21:30 „Emilie Richards: 

Tęsknota za Rajską wyspą”  

Kelsey Donovan poszukuje swojego ojca Jake’a, 

którego nie widziała od ponad dwudziestu lat. Kiedy go 

w końcu znajduje w malowniczym nowozelandzkim 

miasteczku, nie potrafią się do siebie tak naprawdę 

zbliżyć. Ojciec Kelsey pracuje w Nowej Zelandii jako 

zawodowy poszukiwacz skarbów i prowadzi wspólnie z 

Dillonem Wardem kursy nurkowania dla turystów. 

Kelsey nie podoba się fakt, że jej ojciec traktuje Dillona 

jak własnego syna. Kiedy Jake ma wypadek podczas 

nurkowania i prawie ginie, wydaje się, że wreszcie 

dojdzie do porozumienia między nim i córką. Kiedy 

jednak okazuje się, że Kelsey i Dillon mają się ku 

sobie, Jake nie jest z tego zadowolony.  

 

30.11.2013, godz. 20:00 „Emilie Richards: Czas przebaczenia” 

Żądna zemsty Julianna Mason wraca po wielu latach do Nowej Zelandii. Mieszkają tam rodzice jej byłego 

narzeczonego, Graya Sheridana, którzy, niezadowoleni ze związku syna, snuli najróżniejsze intrygi, 

doprowadzając do zerwania miedzy młodymi. Najpierw spowodowali bankructwo ojca Julianny – odebrali 

mu ziemię i doprowadzili go do samobójstwa. Julianna wraz z bratem posiada wielkie winnice w Kalifornii. 

Chcąc stworzyć dalsze winnice, nabywa dużą część posiadłości ziemskiej Sheridanów. Powoli udaje się jej 

doprowadzić rodziców byłego narzeczonego do finansowego bankructwa. Po jakimś czasie spotyka 

dawnego ukochanego i stwierdza, że jej uczucia wobec niego są wciąż aktualne.  Natomiast Gray ma 

nową narzeczoną i próbuje uniemożliwić zemstę planowaną przez Juliannę. Koniec końców okazuje się 

jednak, że Juliannę i Graya wiąże wiele więcej, niż początkowo przypuszczali… 

 

 

 

30.11.2013, godz. 21:30 „Emilie Richards: 

Nowozelandzki cud”, Premiera telewizyjna 

Duncan udaje się do Nowej Zelandii. Ma zamiar 

sprzedać należący do rodziny hotel, który właśnie 

otrzymał w spadku. Na miejscu zakochuje się w 

pięknej wiejskiej lekarce. Niestety okazuje się, że 

jego rodzina skrywała pewną mroczną tajemnicę… 
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Miłość, dzieci i radość rodzinna – wzruszające premiery 

telewizyjne w Romance TV 

Gdy powoli zima zaczyna nas witać za oknem a temperatura 

krąży wokół zera, nieuchronnie zbliża się melancholia. Aby 

uchronić naszych widzów przed listopadowym smutkiem, o 

godz. 20:15 i 21:30, zapraszamy na siódmą oraz ósmą 

premierową część niezwykle zabawnej i ciepłej serii „Miłość, 

dzieci i…”.  

 

24.11.2013, godz. 11:00 „Miłość, dzieci i wielkie serce” 

Antonia mieszka w Berlinie i pracuje jako położna. Coraz mniej podoba jej się życie w wielkim mieście. 

Jest też niezadowolona ze swojego związku ze Steffenem, który wciąż ją zdradza. Wyjeżdża więc do 

Bawarii, do swojej przyjaciółki Heleny. W nowym miejscu pracy czuje się bardzo dobrze, jednakże jej nowi 

koledzy odnoszą się sceptycznie do stosowanych przez Antonię nowoczesnych metod pomocy przy 

porodzie. Patrzą jej na ręce, nie szczędząc krytyki. Po jakimś czasie Antonii udaje się przekonać do siebie 

wszystkich, zawdzięcza to swemu miłemu i przyjacielskiemu sposobowi bycia. 

 

24.11.2013, godz. 12:30 „Miłość, dzieci i wielkie serce - Obietnica”  

W klinice nad jeziorem Tegern zapanował chaos: kierownictwo zamierza zamknąć oddział położniczy.         

W międzyczasie Antonia związała się z szefem kliniki, Thomasem Hellmannem. Dochodzi między nimi do 

scen zazdrości. Na domiar wszystkiego jej koleżanka okazuje się bardzo uciążliwą osobą. Na oddziale 

zaczyna pracować nowy lekarz położnik. Antonia ze zdziwieniem stwierdza, że jest to jej dawny kolega – 

doktor Markus Leitner, z którym pracowała w berlińskiej klinice Charité. 

 

24.11.2013, godz. 14:00 „Dzieci i wielkie serce - Nowe drogi” 

Antonia z radością przyjęła oświadczyny doktora Thomasa Hellmanna. Razem z Heleną, swą przyjaciółką i 

współlokatorką, zaczyna się rozglądać za suknią ślubną. Jej przyjaciółka, nie widzi, że jej szczęście jest tuż 

obok i nawiązuje tajemniczą znajomość przez internet. Heleną zainteresował się nowy kolega, doktor 

Leitner. Tymczasem Antonia nieoczekiwanie otrzymuje propozycję wyjazdu do pracy w Afryce. Usiłuje na 

razie zachować ten fakt w tajemnicy i nic nie mówi Thomasowi. Gdy ten dowiaduje się o zamiarach 

ukochanej, zrywa zaręczyny. Czy Antonii uda się przekonać narzeczonego, by pozostał przy niej? 

 

24.11.2013, godz. 15:30 „Miłość, dzieci i uroki Afryki”  

Koniec końców narzeczony Antonii – Thomas decyduje się na wspólny wyjazd do Afryki. W podróż 

poślubną nowożeńcy udają się do Namibii. Po powrocie z miesiąca miodowego Antonia zaczyna pracę w 

afrykańskim szpitalu, gdzie z pomocą swego dawnego kolegi, doktora Grothe, stara się założyć szkołę dla 

przyszłych położnych. Podczas otwarcia szkoły doktor Grothe ulega wypadkowi. Na szczęście natychmiast 

może go zastąpić Thomas, który przebywał dotychczas w Niemczech, w klinice nad jeziorem Tegern, 

chcąc sprawdzić, czy podczas jego nieobecności wszystko odbywa się według planu. Antonia stwierdza, że 

praca w szkole kosztuje ją zbyt wiele wysiłku. W międzyczasie poznaje jedenastoletniego chłopca 

imieniem Nahas. Chłopiec podbija serca Antonii i Thomasa. Chcą go adoptować. Czy Nahas zdecyduje się 

jednak wyjechać z Afryki i zamieszkać razem z nimi w odległym od ojczyzny kraju? 

 

24.11.2013, godz. 17:00 „Miłość, dzieci i rodzinne szczęście” 

Antonia wraca z Namibii, nie przyjeżdża jednak sama, przywozi ze sobą Nahasa, afrykańskiego chłopca. 

Zamierza go adoptować razem z mężem, lekarzem Thomasem Hellmannem. Wkrótce do kliniki nad 

Tegern przybywa ciężarna etnolożka Gesine Müller, cierpiąca na gorączkę Lassa, ostrą wirusową gorączkę 

krwotoczną. Niewykluczone, że wirusem zarazili się również doktor Markus Leitner i położna Helena. 

Antonia i Thomas robią wszystko, by pomóc chorej i jej nienarodzonemu dziecku. 

 

24.11.2013, godz. 18:30 „Miłość, dzieci i skrawek ojczyzny” 

Również i w szóstym odcinku serialu rodzinnego "Miłość, dzieci i wielkie serce" położna Antonia i jej mąż 

przeżyją wiele zawirowań: porzucone niemowlę, niespodziewana wizyta gości z Namibii, nieprzyjemne 

pacjentki... Rodzina Hellmannów wybiera się na narty i w górach świętuje Sylwestra... 
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24.11.2013, godz. 20:15 „Miłość, dzieci i 

marzenia”, Premiera telewizyjna 

Antonia chce otworzyć w klinice, studio yogi dla 

przyszłych matek. Dyrektor kliniki – doktor 

Ansbach, nie jest zachwycony tym pomysłem. 

Nie ma dobrego zdania o medycynie naturalnej, 

której zwolennikami są Antonia i Thomas. Nie 

wierzy, że przysłuży się to klinice i przysporzy jej 

pacjentów. W tym czasie nagle umiera pacjentka 

Thomasa, Florentine Hilke. Miała cesarskie cięcie, 

które wprawdzie przebiegało prawidłowo, a mimo 

to zmarła. Jest to pierwszy śmiertelny przypadek 

w „Klinice nad jeziorem”. Czy dla Thomasa 

Hellmanna to koniec jego kariery zawodowej? 

24.11.2013, godz. 21:45 „Miłość, dzieci i 

nowy początek”, Premiera telewizyjna 

W ósmej części filmu z serii „Miłość, dzieci i 

wielkie serce” udany związek Antonii i Thomasa 

Hellmannów jest wystawiony na wielką próbę. Po 

przeprowadzce cała rodzina powraca do utartego 

trybu życia. Thomas znów nieuważnie słucha 

żony, co ją doprowadza do białej gorączki. 

Tymczasem trzeba zawieźć Nahasa do Pauli, 

koleżanki z klasy, której rodzice zabierają go na 

wakacje. Antonia i Thomas nie mogą wyjechać 

na urlop, gdyż w klinice jest dużo pracy i 

stresowych sytuacji. Położna złamała rękę, a jej 

mąż miał wypadek na rowerze i złamał nogę.

Długa noc zakochanych – Andrzejki 29. Listopada 

Noc Św. Andrzeja 29. listopada będzie przepełniona miłością. Ta 

noc od wieków stanowiła dla młodych dziewczyn okazję do 

wróżb, która z obecnych panien jako pierwsza wyjdzie za mąż. 

Legenda głosi, że to właśnie w noc andrzejkową objawia się ten 

jedyny – ukochany. Romance TV zaprasza na noc pełną 

wzruszających romansów, przy których widzowie będą mogli się 

wtulić w swoich ukochanych i odpocząć po ciężkim tygodniu. 

Zaczynamy o godz. 21:30 filmem „Miłość w Wenecji”.  

 

29.11.2013, godz. 21:30 „Miłość w Wenecji”  

Nina chce zrobić swojemu mężowi urodzinową niespodziankę – planuje wycieczkę do Wenecji. Kiedy 

przybywa do hotelu, okazuje się, że Stefan w ogóle tam nie dotarł. Podczas poszukiwań męża, Nina 

poznaje właściciela restauracji Toma. Spędzają razem wiele czasu, nawiązuje się między nimi nić sympatii. 

 

29.11.2013, godz. 23:00 „Cała ta miłość”  

Eva Kovac ma wszystkiego dość. Znów musiała zamknąć za sobą jakieś drzwi i nie wygląda na to, by 

miały się przed nią otworzyć kolejne. Samotna matka traci pracę i ma nadzieję, że wkrótce znajdzie nowe 

zatrudnienie. Chcąc podreperować domowy budżet, decyduje się na zakup maszyny dziewiarskiej. 

 

30.11.2013, godz. 00:35 „Lilly Schönauer: Miłość z przeszkodami”  

Kiedy Laura znajduje u swego przyjaciela Alexandra pierścionek, jest pewna, że oświadczyny to kwestia 

czasu. Młodzi wyjeżdżają na weekend do rodziców Alexandra, wszystko staje na głowie. Laura czuje, że 

rodzice ukochanego jej nie tolerują, dając jej odczuć, że jest piątym kołem u wozu. Kiedy na dodatek 

pojawia się była dziewczyna Alexandra, Laura jest rozczarowana. Czyżby jej radość była przedwczesna? 

 

30.11.2013, godz. 02:05 „Miłosne negocjacje”  

Max wraca do rodzinnego Baden-Baden. Od razu staje przed wielkim wyzwaniem – dawny przyjaciel 

Thomas i jego narzeczona są w kłopocie, gdyż zawiódł ich człowiek, który miał zorganizować ich wesele. 
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Max ulega namowom przyjaciela i ma zamieszkać u Thei – terapeutki zajmującej się problemami w 

związkach międzyludzkich, która wybiera się na kilka tygodni do Francji, do narzeczonego. Okazuje się 

jednak, że Thea znów ma pecha w relacjach z mężczyznami. Sytuacja się komplikuje: Max i Thea są 

zmuszeni do zamieszkania razem. Maleńkie mieszkanie jest jednak o wiele mniejszym problemem niż 

całkowicie odmienne podejście do życia obojga ludzi. Przy każdej okazji dochodzi między nimi do scysji.   

 

30.11.2013, godz. 03:35 „Alpejska miłość”  

Akuratny, perfekcyjny i kochający nade wszystko porządek urzędnik skarbowy z Monachium, Bernhard 

Maiwald, przybywa na kontrolę do niewielkiej miejscowości w Górnej Bawarii. Odwiedza gospodarstwo 

Ariane Olster, która błędnie wypełniła formularze podatkowe i musi zapłacić ogromne zaległości 

podatkowe. Burmistrz chce wykorzystać ten fakt i zmusić kobietę do odsprzedania mu posiadłości w 

górach. Na terenach należących do Ariane planuje wybudowanie hotelu. Dobrze, że Bernhard znajduje 

inne rozwiązanie problemu… 

 

30.11.2013, godz. 05:05 „Gdyby miłość była prosta”  

Katrina pracuje w kasie biletowej. Niespodziewanie okazuje się, 

że odziedziczyła część przedsiębiorstwa armatorskiego. Katrina 

jest sierotą i jej największym marzeniem było posiadanie 

kochającej i wspierającej się rodziny. Wydaje się, że jej 

marzenia wreszcie się spełnią, gdyż członkowie nowej rodziny 

przyjmują ją serdecznie. Początkowo jest niepewna – zmiany i 

nowe życie wśród „pięknych i bogatych” nieco ją paraliżują, ale 

wkrótce zaczyna sobie nieźle radzić. Poznaje nawet mężczyznę 

marzeń.  

 

 

Romance TV zaprasza do „Hotelu Elfie” 

Elfie Gerdes, była pracownica hotelu Hansson-Palace, pragnie otworzyć własny hotelik. Gdy nadarza się 

okazja do przejęcia małego hotelu w Hamburgu, dochodzi do wniosku, że prowadzenie własnego interesu 

to nic prostego, nawet mając wsparcie szefa banku, Birknera. W roli Elfie Gerdes wspaniała Manon 

Straché. 

 

03.11.2013, godz. 18:40 „Hotel Elfie” 

Elfie Gerdes, pracująca kiedyś w hotelu Hansson-Palace, marzy o małym, ale własnym hoteliku. Kiedy 

nadarza się okazja przejęcia niewielkiego hotelu w Hamburgu Elfie korzysta z niej, niebawem przekonując 

się , że samodzielne kierowanie hotelem wcale nie jest takie łatwe, jak się jej wydawało. Na niewiele zdaje 

się pomoc dyrektora banku, pana Birknera, wspierającego ją w sprawach finansowych.  

 

 

Romance TV zaprasza za kulisy przemysłu filmowego! 

Markus Böker, z zawodu murarz, który marzył, by zostać 

muzykiem. Musiał przerwać studia aktorskie na Wyższej Szkole 

Sztuk w Berlinie, gdyż potajemnie grał w teatrze, co było 

zakazane. Jednak nawet to nie powstrzymało go to przed 

dalszym rozwojem swej aktorskiej kariery… 

W wywiadzie dla Romance TV opowiada o swoich aktorskich 

doświadczeniach oraz zdradza tajemnice swojego prywatnego 

życia.  

 

24.11.2013, godz. 20:00 „Wywiady z gwiazdami: Markus Böker”, Premiera telewizyjna  

Markus Böker w ekskluzywnym wywiadzie dla Romance TV. 


