
"Сълзи от Рая"- Орхан се съюзява с Мелиса, за да спечели...

  

  

Арзу отива в дома на Мукадес, за да вземе брошката. Суна също търси ключа, за да
влезе в къщата. Отваря вратата и заварва бизнес дамата да тършува. Започва да
говори, че Дженет е родната й дъщеря. Суна отново започва да упреква Джавидан и
съобщава, че тази брошка е в Дженет, а момичето знае, че бижуто принадлежи на
майка й.

  

Селим търси майстора, направил брошката.

  

Арзу е раздвоена и не вярва, че е добра майка. Мелиса я успокоява, че за нея тя е
най-добрата майка.

  

Йозлем е пребита и плаче. В отчаянието се обажда на Махир, но той не отговаря. След
второто позвъняване Махир отговаря. Тя му разказва какво се е случило с нея. Махир
веднага отива при нея.
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Орхан споделя с Мелиса, че Дженет е друга, а не като жените, с които е бил. Той
разчита на племенницата си да му помогне, за да спечели архитектката.

  

Махир вижда пребитата Йозлем и се озадачава.

  

        (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 

  

Сема дава на Селим визитка на един от най-добрите ювелири в Истанбул. В това време
влиза Арзу и вижда брошката в ръцете на свекърва си. В паниката си тя се блъска в
сервитьора.

  

Йозлем обвинява Арзу за побоя. Показва на Махир съобщението от Арзу.

  

Суна се опитва да убеди Дженет, че майка й не е идвала в къщата. Момичето е
разколебано относно поведението на майка си.

  

Арзу разбира, че Селим търси майстора на бижуто.

  

Нюлгюн се изненадва, че Дженет е израснала в сиропиталище.

  

Махир е разочарован от поведението на жена си.

  

Арзу говори с човека, който е пратила да търси брошката. Махир подслушва разговора.
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Мелиса съобщава на Селим, че Орхан харесва Дженет.

  

Дженет благодари на Селим за неговата подкрепа.

  

  

Източник: Теленовелас
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