
"Сълзи от рая": Една жена ще докаже, че майчинския инстинкт е по-силен от всичко на света

  

  

• С помощта на Дженер Суат отвлича Дженет. Надява се да получи откуп от Мелиса.
Дженер избягва, щом Дженет вижда лицето на Суат. Суат употребява алкохол. Обажда
се в дома на Сойер. Мелиса не откликва на исканията му. Арзу подслушва разговора им.
Узнава, че Дженет е отвлечена. Кая наема Пънар - прислужница, която твърди, че е
препоръчана от Нилгюн. Арзу е разгневена на Мелиса. Двете незабавно се отправят
към стара фабрика, където Суат държи Дженет в плен. Мукадес уведомява Кая за
похищението на Дженет. Пънар, изпратена от Яшар, уведомява Селим, че ще го
информира редовно за действията на Кая. Суат се опитва да изнасили Дженет. Арзу и
Мелиса срещат препятствие по пътя. Арзу стига до фабриката пеша, докато Мелиса
изчаква и моли полицаи да я отведат дотам. Арзу се нахвърля върху Суат и му нанася
тежки удари по главата, докато той не изпада в безсъзнание. Забранява му да се
доближава до дъщеря й. Дженет ридае в прегръдките на Арзу. Арзу я целува и
загръща с палтото си. Мелиса пристига с полицейската кола и става свидетел на
любовта на Арзу към Дженет. Арзу и двете й дъщери са отведени в полицейското
управление. Кая и Селим разбират, че Дженет е станала жертва на опит за
изнасилване. Сема планира да изгони Йозлем след раждането на детето. Йозлем
дочува нейните намерения и се обажда на своя любовник. Арзу дава
показания.Полицаите разпитват дали Арзу е имала достатъчен повод да причини тежка
телесна повреда на заподозрения. Дженет е в шок и остава безмълвна. Мелиса отрича
пред Селим да има връзка с похитителя. Орхан твърди, че все още има неyредени
сметки със Селим.
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Водят Дженет за съдебномедицински преглед. Дженет изпада в нервна криза. Арзу я
успокоява. Уверява я, че никога няма да я остави сама. Кая държи Мелиса отговорна за
инцидента с Дженет. Дженет търси утеха в обятията на Мукадес.
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• Шенол, любовникът на Йозлем, й припомня, че още преди време я е посъветвал да
направи аборт, тъй като не желае да има дете от нея. Той настоява тя отново да
спечели любовта на Махир. В противен случай заплашва, че ще я издаде на семейство
Сойер. Суат е в критично състояние. Арзу е задържана за нападение.
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