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Cléber pede Anjinha em casamento para Marco.
Rafa acredita ter visto
Rita na rua. Rui busca
Nina na casa de Lígia.

Osório ataca Alfredo. Ele se defende e acaba ferindo o
agressor. Isabel visita
Lola. Inês sente falta
de Lúcio.

SEGUNDA
Rui acredita que Leila não
sabe do paradeiro de Rita e a
liberta. Jaqueline se incomoda com a proximidade entre
César e Vânia. Henrique descobre que Fake contou para
Vinícius sobre sua virgindade.

SEGUNDA
Alfredo conforta Lola. Justina
se ilumina quando Emília elogia
seus desenhos. Adelaide aconselha Emília. Alfredo diz que tem
um sentimento diferente por
Adelaide.

TERÇA
Filipe conta a Lígia e Carla
que o homem preso não sequestrou Rita. Filipe pede
que Lígia anuncie uma recompensa em troca de notícias sobre Rita.
QUARTA
Lígia afirma que não oferecerá a recompensa por notícias
sobre Rita, e Filipe se desespera. Diana convida Henrique
para estrelar sua campanha
no colégio ao lado de Andressa, que teme que seu segredo
seja descoberto.
QUINTA
Rui comemora e Filipe tenta
acalmar Lígia. Rui agradece Leila pelas provas contra
Lara. Andressa conta a Nanda que Marquinhos inventou
que namorava com ela. Nanda confronta Marquinhos.
Madureira apoia Lígia. Cléber
e Anjinha não conseguem
ficar juntos.
SEXTA
Lígia se preocupa com insinuações de Joaquim. Rugieri
diz a Marco que Joaquim será
intimado a depor sobre Rita.
Meg conversa com Max sobre
Regina. Carla, Raíssa e Thiago aconselham Nanda sobre
declarações para imprensa.

TERÇA
Alfredo é encarcerado. Almeida
se surpreende com firmeza de
Clotilde. Nero alerta Adelaide
sobre prisão de Alfredo. Shirley
mente para Afonso sobre Inês e
Lola. Inês não se sente bem. Alfredo presenteia Lola com rádio.

QUARTA
Inês se desespera com a notícia
da gravidez, e Lúcio a conforta.
Shirley avisa a Durvalina que
encontrou Afonso. Afonso se
recupera.
QUINTA
Inês recusa a proposta de Lúcio.
Shirley adoece e Afonso cuida
da mulher. Osório e Gusmões
tramam contra Alfredo.
SEXTA
Lola desiste de falar com Afonso e deixa o hospital com Genu.
Marcelo descobre o nome de sua
mãe biológica.
SÁBADO
Isabel consegue fugir, e Felício
detém Zulmira. Zulmira é presa
e tenta subornar Gusmões. Durvalina e Genu têm uma conversa
franca sobre Marcelo e Lili.

salve-se quem puder
19h | Globo | 12 anos

Dionice aconselha Bia. Dominique
avisa a Renzo que é
a responsável pelas
perdas da Labrador.
Úrsula ameaça Luna.
SEGUNDA
Luna/Fiona diz a Helena que
Ermelinda é sua mãe. Helena se
arrepende de ter ido à casa de
Luna/Fiona e fica desconcertada quando a fisioterapeuta
deixa claro que deseja o bem de
Téo e da empresária.
TERÇA
Zezinho confessa a Alexia sobre o disfarce. Rafael apresenta
Renzo como o novo sócio da Labrador. Petra não gosta de saber
que Alan trará os filhos e Kyra/
Cleyde para o Rio.

QUARTA
Téo se surpreende com a reação
de Úrsula, que promete provar
que Luna/Fiona é interesseira.
Bel percebe que Edgar está interessado em Ermelinda.
QUINTA
Vicky fica assustada ao ver
Luna/Fiona sendo destratada
por Úrsula. Téo fica indignado
ao saber que Helena investigou
Luna/Fiona.
SEXTA
Mário hesita em aceitar o convite para trabalhar no Brasil, e
Juan se anima com a oportunidade de rever Luna.
SÁBADO
Graziela avisa a Petra sobre o
sequestro de Alan e Kyra/Cleyde
e manda a filha ir para o hotel
cuidar de todas as crianças.

