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Już 7 listopada na antenie TVN zadebiutuje nowy serial paradokumentalny – „19+”! To będzie
prawdziwy zastrzyk energii i młodzieńczego entuzjazmu na zimne, ponure jesienne popołudnia! Czy
współczesna młodzież jedynie lajkuje, robi selfie i łapie pokemony? A może pod idealnie
dopracowanymi profilami na portalach społecznościowym kryją się wrażliwi nastolatkowie, którzy
marzą o miłości, są pracowici, ambitni i chętnie pomagają innym? Przekonamy się już wkrótce.

Mają 19 lat, zdaną maturę, głowę pełną marzeń i ukochanego smartfona w kieszeni. Z radością
opuszczają szkolne mury i z entuzjazmem wkraczają w dorosłość. Nie spodziewają się nawet, że
samodzielne życie da im prawdziwą lekcję. Jak potoczą się losy młodych bohaterów nowego serialu
TVN „19+”?

„19+” to produkcja z gatunku scripteddocu, która opowiada historie absolwentów klasy maturalnej,
próbujących odnaleźć się w dorosłym świecie. Niektórzy z nich mają już sprecyzowany plan na
przyszłość, inni ciągle szukają pomysłu na siebie. Młodzi ludzie przeżywają pierwsze poważne
miłości i rozczarowania. Świętują zawodowe sukcesy oraz boleśnie znoszą studenckie porażki.
Serialowi dziewiętnastolatkowie są bardzo różni, tworzą jednak zgraną ekipę i mogą na siebie liczyć,

bo przyjaźń jest dla nich zawsze na pierwszym miejscu.

Grupę znajomych poznajemy w przełomowym dla nich momencie – tuż po uroczystym rozdaniu
świadectw maturalnych. Główną bohaterką jest Melania, zwariowana nastolatka, która komentuje
życie swoje i znajomych na videoblogu. Dziewczyna marzy o karierze aktorskiej. Czy uda jej się
dostać na wymarzone studia?
Najlepsza przyjaciółka Melanii to ambitna i skoncentrowana na przyszłej karierze lekarskiej Lena.
Oby miłość nie przeszkodziła jej w osiągnięciu celu. Pasją Sebastiana jest taniec, a własne studio
spełnieniem marzeń. Niestety, napotka trudności przy realizacji tego przedsięwzięcia. Luźne
podejście do życia charakteryzuje Oskara. Chłopak lubi dobrą zabawę, więc świetnie odnajduje się w
pracy barmana w klubie. Przyjaciele wątpią, czy kiedykolwiek się ustatkuje.
Najbardziej odpowiedzialni z grupy znajomych wydają się być Kasia i Rafał. To licealne małżeństwo,
które musi podołać trudnemu wyzwaniu – wychowaniu dziecka. Rodzicielstwo będzie poważną próbą
dla ich związku. Poznamy również szaloną parę Jolę i Irka, przyszłą prawniczkę Lucy, zakręconą Alę,
ekscentrycznego studenta informatyki Kacpra, romantyka Staszka oraz Kamila, któremu rodzice
zaplanowali życie w najdrobniejszych szczegółach. Przyjaciele zamieszkają razem, by wspierać się i
wspólnie stawiać pierwsze kroki w dorosłość.

„19+” jest serialem paradokumentalnym, realizowanym w nowoczesnej, oryginalnej formule. Sceny
przedstawiające perypetie bohaterów przeplatane są komentarzami pojawiającymi się na videoblogu
Melanii – jednej z bohaterek. W ten sposób produkcja bardzo naturalnie i realistycznie pokazuje
świat młodych ludzi.

„»19+« to przede wszystkim opowieść o młodości, o dziewiętnastolatkach, którzy cieszą się sobą i
odkrywaniem świata. Te historie łączy radość, młodzieńczy entuzjazm, gotowość do zmian i do
podejmowania wyzwań. Nasi bohaterowie nie nudzą się i nie znają rutyny, ciągle muszą robić coś po
raz pierwszy w życiu i nieustannie ciekawi są każdego następnego dnia. »19+« to serial o tym, jak
młodość jest piękna i... jak szybko mija” –podsumowuje Krystyna Lasoń – producentka serii.
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