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televisão

LL‘BOM SUCESSO’

A volta dos que
ainda não foram
Marcelo Faria faz participação como ex de Paloma

O

Resumo das novelas
Malhação — Toda forma de amar

17h54. Globo: Rui (foto) e Rita fogem do cativeiro,mas são
resgatados pelos bandidos. Carla pede que Thiago e Raíssa
liguem para Filipe para saber de Rita. Joaquim diz a Lígia que
Rita está mancomunada com Rui.Rita se preocupa com Filipe.
Éramos Seis

18h26.Globo:Alfredo pensa em começar a trabalhar.Emília
flagra Zeca falando comAdelaide sobre Justina e o repreende.
Olga (foto) e Candoca se surpreendem com Justina. Mabel
fica constrangida diante do comentário de Carlos e Marcelo.
Bom Sucesso

19h31. Globo: Mário (foto),William e Pablo se reencontram na ilha Boka Loka. Mauri avisa a Nana e Marcos que
o quadro de Alberto é grave. Alberto tem uma visão com
Eric. Paloma fica intrigada com o afastamento de Marcos.

Reginaldo Teixeira / TV Globo

ator Marcelo Faria vai fazer
uma participação especial
na novela Bom Sucesso, da
Globo, a partir do capítulo do dia
13.E o personagem já chega tocando o maior terror na trama na pele
de Elias, o ex-marido embuste de
Paloma (Grazi Massafera),que todos acreditavam estar morto.
Tudo começa quando Gabriela
(Giovanna Coimbra) fica à beira
da morte depois de salvar Alberto
(Antonio Fagundes) de uma tentativa de assassinato orquestrada
por Diogo (Armando Babaioff).
Acidentada, a menina precisa de
uma transfusão, onde apenas o
pai terá o sangue compatível com
o dela. Desesperado, padre Paulo
(Guti Fraga) é a única pessoa que
sabe da falsa morte de Elias e o procura para pedir ajuda. Ele aceita
prontamente. Mas o problema é
que, ao chegar na casa de Paloma,
o malandro vai transformar a vida
da costureira num inferno.
Além de abusar da hospitalidade da ex,Elias vai querer relembrar
os velhos tempos de casado. “Essa noite eu vou dormir com você.
Que nem antigamente.Desse jeitinho aí mesmo que você tá pensando”,diz ele.Assustada,a loura consegue se safar com uma ameaça.
“Agora que você voltou pro mundo dos vivos, eu posso fazer a sua
vida virar um inferno.Eu chamo a
polícia e te coloco na cadeia”,grita.
O safado desiste de forçar a barra, mas Paloma ainda não estará a
salvo.Em outra ocasião,Elias tenta
uma nova aproximação. Por sorte, os dois são surpreendidos por
uma visita inesperada na casa da
loura: a atual esposa do vilão (a
atriz ainda não foi revelada). Ela
flagrará o pilantra fechando a calça e ficará furiosa.
Elias vai abusar da hospitalidade da ex, que ameaça chamar a polícia

Topíssima

19h50. Record: Thaís convence Jade a deixar André. Pedro descobre que Taylor morreu. Graça (foto) é
abordada pelos jornalistas. Pedro é conduzido para a
delegacia. Graça lamenta a partida de Jade.
As aventuras de Poliana

20h50. SBT:Após o bom desempenho nas provas teóricas
e na apresentação, Ester é aprovada para integrar o quadro
de alunos da Ruth Goulart. Eric (foto) foge e, aflito, seu pai
vai procurá-lo no colégio. Luca e Mirela se beijam.
Amor de Mãe

21h19.Globo: Magno conta sobre o acidente com Genilson
e Wesley diz que investigará o caso.Thelma fala para Vitória
que não venderá seu restaurante. Lurdes (foto) anuncia para
os filhos que Domênico está vivo. Raul e Érica ficam juntos.

cena quente

Danilo decide sair de casa
divulgação / tv globo

Em Amor de Mãe, Danilo
(Chay Suede) vai se rebelar
contraThelma (Adriana Esteves), após a empresária afirmar paraVitória (TaísAraújo)
que não venderá seu restaurante afundado em dívidas.
Após uma discussão acalorada com a mãe, o rapaz pede demissão e garante que
jamais voltará a trabalhar
no estabelecimento. E para
piorar a situação de Thelma,
o jovem ainda faz as malas e
decide sair de casa.Desesperada e sem saber mais o que
fazer para manter o filho debaixo de sua asa, a mãe superprotetora fica desolada.
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