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Novela TV
Novela tv to jedyny w Polsce kanał dla fanów telenowel latynoamerykańskich. Powstał z myślą o widzach kochających historie, w których główną rolę odgrywa miłość. Siedem dni 
w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Bez przerwy. Seriale premierowe, nigdy nieemitowane w Polsce, a także te już znane i lubiane przez polską publiczność. Produkcje 
dobre i sprawdzone, które już zdążyły zdobyć wierną publiczność w innych krajach świata. Telenowele przeniosą widza do słonecznego Miami, ruchliwego Nowego Jorku, wielkiego 
Meksyku czy dzikiej Wenezueli i dostarczą niezapomnianych emocji. Seriale emitowane na  kanale bawią, wzruszają, ściskają za serce, szokują i trzymają w napięciu.
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Stellina
Stellina żyje razem z matką na prowincji. Pewnego dnia okazuje się, że matka jest bardzo ciężko chora. Konieczna staje się przeprowadzka do Buenos Aires. Kobiety znajdują 
schronienie u przyjaciółki matki, Teresy. Teresa jest pokojówką w domu rodziny Medoza. Choroba rozwija się bardzo szybko i matka Stelliny umiera. Przed śmiercią zdążyła jeszcze 
poprosić Daniela Mendozę, żeby zaopiekował się jej córką. 



Namiętności
Abel Linares jest pilotem awionetki, która ulega wypadkowi. Milagros, uboga chłopka ratuje pilota z rozbitej maszyny. Abel czuje, że wdzięczność nie jest jedynym uczuciem, jakie 
żywi do Milagros. Milagros również kocha przystojnego pilota, ale nie akceptuje tego uczucia ze względu na różnice społeczne, jakie ich dzielą. Czy dwoje kochających się ludzi 
ma szansę się połączyć?



Dom po sąsiedzku
Renato Conde jest inteligentnym i odnoszącym sukcesy biznesmenem, który znalazł swoje miejsce w świecie biznesu. Jego nazwisko kojarzy się z pieniędzmi, władzą i szacunkiem. 
Największą dumą Renato i jego żony Evy jest trójka dzieci: Ignacia , Emilio i Carola. Obok, w luksusowej rezydencji, mieszka przyjaciel rodziny, prawnik Javier Ruiz z żoną Pilar  
i dwójką pociech. Pewnego dnia w domu rodziny Conde dochodzi do tragedii. W wyniku tajemniczego wypadku ginie mąż Ignacii, Adolfo. Mężczyzna wypada z okna i umiera. Kilka 
miesięcy po śmierci męża  Ignacia zakochuje się ze wzajemnością we wspólniku Javiera, Gonzalo Ibañezie. Wkrótce odbywa się ślub, a Gonzalo zamieszkuje z żoną w rezydencji 
jej ojca. Tam szybko odkrywa, że jest coś, co łączy rodzinę Conde i Ruiz: obie za drzwiami luksusowych drzwi skrywają mroczne sekrety i pilnują, aby te nigdy nie ujrzały światła 
dziennego.



Celeste
Przejmująca opowieść o miłości, przeciwnościach losu i pasji. Celeste i Franco Visconti poznają się przypadkowo, zakochują się i przyrzekają sobie miłość do śmierci. Celeste 
pochodzi z ubogiego domu, a Franco ma bardzo bogatą rodzinę, ale nie przyznaje się do tego. Po śmierci matki, która zabrała do grobu tajemnicę, kto jest prawdziwym ojcem 
Celeste, dziewczyna przenosi się do Buenos Aires i zaczyna pracę jako pokojówka rodziny Visconti. Poznaje prawdziwą tożsamość ukochanego. Czy pochodzenie będzie największą 
przeszkodą w ich związku?
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