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49 de zile - Episodul 5
de Ioana V. Ji Hyun merge acas? la ea ?i inventeaz? o poveste pentru a putea intra în camera
sa ?i a lua ?tampila din juc?ria preferat?. Planul îi reu?e?te dar este cât pe ce s? se
întâlneasc? nas în nas cu In Jung care se afla ?i ea în c?utarea ?tampilei bucluca?e. Min Ho
încearc? s?-?i calmeze complicea dup? ce aceasta îi împ?rt??e?te temerile sale ?i totodat? o
roag? s? îl lase un timp s? se gândeasc? la urm?toarea mi?care. Ji Hyun ?op?ie fericit? pân?
la localul lui Han Kang unde s-a gândit c? este cel mai sigur loc pentru a-?i ascunde ”prada”
pe care a ob?inut-o cu atâta greutate. Tot c?utând ea un cotlon ?i ferindu-se de ochii
angaja?ilor ajunge în apartamentul lui Han Kang. Acesta fiind la du? nu aude niciun zgomot
a?a c? fata trece la ac?iune ?i pite?te ?tampila într-un vas unde se afla un cop?cel. Dup?
pu?in timp coboar? ?i Han Kang ?i o g?se?te pe Ji Hyun treb?luind de zor, aceasta fiind ziua
în care se f?cea cur??enie general? în restaurant. Are loc o discu?ie foarte simpatic? pe care
bineîn?eles c? o domin? eroina noastr?. A?adar Ji Hyun î?i reia activitatea, ?terge praful, mut?
vasele de flori, ?terge geamuri etc, toate aceste lucruri întâmplându-se sub privirile lui Han
Kang care din când în când îi mai d? câte o mân? de ajutor. Dup? o zi istovitoare de munc?, o
mas? copioas? este întotdeauna binevenit? a?a c? buc?tarul-?ef avea un întreg ritual romantic
pe care îl preg?tea so?iei sale, în fiecare an, drept recompens? pentru ajutorul oferit în
aceast? zi de cur??enie. Masa era aranjat? ca la carte, vinul de-abia a?tepta s? fie degustat
iar savoarea mânc?rii frumos a?ezate în farfurii te îmbia duios. ?i cum aceasta era o cin?
romantic? între îndr?gosti?i, bineîn?eles c? nu erau accepta?i al?i participan?i a?a c? Ji Hyun
?i Han Kang au fost ”exila?i nemilos” la o alt? mas?. Han Kang observ? c? fata scotea din
mâncare foile de dafin exact a?a cum f?cea ?i Ji Hyun, mai apoi vede figura trist? a fetei ?i
aceasta privindu-i pe cei doi îndr?gosti?i, îi m?rturise?te c? ?i-ar dori ?i ea s? tr?iasc? a?a o
poveste de dragoste sincer?.

În
timp ce se îndrepta spre cas?, fiind trist? ?i aproape plângându-?i de mil?, Ji Hyun îl întâlne?te
pe pozna?ul Programator c?ruia îi dest?inuie c? aceasta este ziua în care ea ar fi trebuit s? se
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m?rite. ”Îngerul motociclist” v?zând în ce stare este fata, se gânde?te c? o sesiune de
shopping ?i apoi o nou? tunsoare îi vor pune un zâmbet pe buze. Aceast? ie?ire din cotidian
este una extrem de dr?gu?? ?i într-adev?r are rezultatul a?teptat de Programator. B?rbatul
misterios care îi tot d?dea târcoale lui Yi Kyung î?i face din nou apari?ia, dar de data aceasta îi
propune fetei s? mearg? în ora?. Aceasta refuz? categoric dar b?rbatul nu se las? mai prejos.
Din discu?ia celor doi Ji Hyun î?i d? seama c? Yi Kyung a trecut printr-o tragedie care a l?sat
urme adânci în sufletul s?u ?i c? de cinci ani de zile î?i tr?ie?te via?a în acest mod trist ?i f?r?
vlag?. De aceea, ia decizia ca s? fac? tot ce îi st? în putere ca s? î?i duc? opera?iunea la bun
sfâr?it tocmai pentru a preveni ca p?rin?ii s?i s? fie nevoi?i s? treac? prin durerea de a o
pierde ?i ca mai apoi s? ajung? în aceea?i stare în care se afla Yi Kyung.

Dup? ce se gânde?te bine, Min Ho decide s? îi spun? viitorului socru c? de fapt afacerea pe
care trebuia s? o încheie nu s-a finalizat, motivul fiind faptul c? Ji Hyun nu îi adusese ?tampila.
Din aceast? cauz? logodnica sa era pe acel drum, în acea zi, pentru a-?i repara gre?eala ?i a-i
aduce ?tampila. Iar acum singura cale pentru ca afacerea s? fie un succes este ca Ji Hyun s?
fie declarat? incompetent? ?i astfel nu mai era necesar? ?tampila ei. Apoi Min Ho îi înmâneaz?
socrului s?u demisia. Dup? pu?in timp are loc o alt? discu?ie între cei doi b?rba?i ?i tat?l lui Ji
Hyun îi spune ginerelui s?u c? nu îi accept? demisia ?i c? trebuie s? g?seasc? alt? cale de a
încheia afacerea respectiv?. Ji Hyun ?i Han Kang râd datorit? unei glume f?cute de fat? iar Min
Ho surprinde scena respectiv?. Nu dore?te s? îi întrerup? a?a c? a?teapt? în local. Ji Hyun î?i
face apari?ia ?i îl trateaz? cu r?ceal?, lucru care are darul de a-l intriga pe Min Ho. O cheam?
pe fat? la masa sa unde are loc un schimb de replici care îl face pe Han Kang s? ajung? la
concluzia c? Min Ho ar putea fi interesat de aceast? misterioas? fat?. Îi ?i spune acest lucru în
momentul în care r?mân doar ei doi pentru a discuta o problem? de afaceri. Cuvintele lui Han
Kang i se întip?resc în minte lui Min Ho ?i chiar se întreab? dac? prietenul s?u are dreptate în
aceast? chestiune. Si cum gândurile acestea nu îi dau pace apare în fa?a lui tocmai cea de la
care pornise totul, fata cu privirea de ghea??. O întreab? de ce îl prive?te cu atâta dispre? iar
ea îi r?spunde c? poate într-adev?r merit? s? fie privit a?a. R?spunsul fetei nu este pe placul
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lui ?i când aceasta d? s? plece o apuc? de mân? ?i o trage spre el. În acel moment apare In
Jung.
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