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RESUMO DAS NOVELAS
MALHAÇÃO — TODA FORMA DE AMAR

17h59. Globo: Marco implora para que Carla (foto)
não o faça escolher entre o casamento e sua profissão.
Anjinha pressiona Cléber sobre o namoro dos dois.
Começa a audiência entre Rita, Rui, Lígia e Joaquim.
ÉRAMOS SEIS

18h32. Globo: Alfredo (foto) se recusa a falar com Marion. Lola se emociona quando Júlio lembra que todos
os filhos estavam preocupados com ele. Emília recebe a
notícia da volta de Adelaide e se preocupa com Justina.
BOM SUCESSO

19h37. Globo: Eugênia exige que Diogo conte sobre
sua traição para Nana (foto) e demite Jeniffer. Gisele
aconselha Diogo a pedir ajuda para Machado. Marcos
leva Paloma para conhecer seu novo apartamento.
TOPÍSSIMA

19h50. Record: Pedro fica furioso ao saber que Yasmim
esteve na casa de Bruno. Isadora e Gustavo veem Angélica e Lima juntos. Edevaldo e Graça lamentam a prisão
de Edison e Vitor (foto). Paulo Roberto se irrita com Taylor.
AS AVENTURAS DE POLIANA

Na trama das 19h, Alberto curte momento romântico com Vera, mas acaba pensando em Paloma

Alberto e Vera
no maior love
Os dois dançam juntinhos e têm uma noite
de amor na mansão dos Prado Monteiro

V

era (AngelaVieira) e Alberto (Antonio Fagundes) vão
ter uma noite de amor em
Bom Sucesso. A cena está prevista
para ir ao ar no dia 25.
A noite de amor acontece na
mansão dos Prado Monteiro.Durante um encontro com Vera, Alberto coloca uma música da qual
gosta.A canção escolhida faz com
que ele se lembre da sua ex-mulher, que morreu.“Que bom, mas
vou pedir licença pra minha amiga, onde quer que ela esteja. Hoje quem vai dançar com você sou

eu”, diz a publicitária. O empresário brinca,falando que,se ele pisar
no pé dela, ela não deve reclamar.
Só que Alberto pensa em Paloma (Grazi Massafera) ao dançar com Vera. Como a publicitária percebe que o empresário
se distraiu, ele se sente culpado.
“Você é uma mulher incrível,
que apareceu na minha vida no
momento certo. Não merece que
eu pense em mais ninguém que
não seja você”, afirma ele, beijando Vera em seguida. Os dois acabam dormindo juntos.

O romance de Vera e Alberto
vai incomodar as famílias de ambos. No dia seguinte à noite com
o empresário, quando a publicitária chega em casa para o café da
manhã, sua filha, Eugênia (Helena Fernandes), pergunta onde a
mãe dormiu. “Não entendi. Eu
preciso te dar satisfação? Acho
que eu já tenho idade pra dormir onde e com quem eu quiser”,
responde Vera.“Meu pai vai ficar
arrasado se souber”, rebate Eugênia. “Então, conta para ele, querida”, devolve Vera.

20h50. SBT: Kessya (foto) sonha com Ciro. Em sua primeira noite na casa de Pendleton, Poliana encontra Ester.
Vini assume para Gabriela que gosta de Mirela. Gleyce
e Arlete discutem durante os ensaios com Lindomar.
A DONA DO PEDAÇO

21h17. Globo: Régis (foto) comenta com Gladys e Lyris
sobre sua vontade de melhorar do vício em apostas.
Capitã apresenta Jô a Gerusa. Abel pede Britney em casamento. Agno encontra o documento de Maria da Paz.

CENA QUENTE

Dívida da casa não é quitada
CESAR ALVES / TV GLOBO

LLCarlos (Danilo Mesquita) não consegue pagar a dívida da casa da
família,em Éramos Seis.O estudante vai ao banco quitar a dívida,mas é
surpreendido com os juros altos.O rapaz paga o que pode e,depois,conta
para Lola (Gloria Pires). Temendo que Júlio (Antonio Calloni) piore e
volte para o hospital se souber a verdade,a matriarca pede que os filhos
mintam para o pai, dizendo que a dívida da casa não existe mais.

