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49 de zile - Episodul 16
de Ioana V. Programatorul î?i aduce aminte toat? povestea ?i îi spune lui Ji Hyun. Yi Kyung
v?zuse fotografia în care Yi Soo ap?rea al?turi de alt? femeie dar lui nu îi spusese acest lucru.
În schimb, l-a întrebat ce simte el pentru ea. Yi Soo, fiind asaltat de întreb?rile fetei se
enerveaz? ?i este extrem de dur cu ea f?când-o s? cread? c? b?rbatul pe care îl iubea atât de
mult dore?te s? o abandoneze. Yi Soo plecase pentru dou? s?pt?mâni cu trupa muzical? din
care f?cea parte, pentru a sus?ine ni?te concerte. Dar pe timp de zi lucra pe un ?antier de
construc?ii ca s? poat? strânge destui bani ?i s? cumpere verighete pentru el ?i Yi Kyung. Pe
drumul de întoarcere, aflându-se pe motociclet?, o clip? de neaten?ie i-a fost fatal? astfel
nemaiputând s? îi dea inelul lui Yi Kyung ?i s? îi spun? cât de mult o iube?te. Han Kang
reu?e?te s? î?i dea seama c? Ji Hyun avea nevoie de lacrimi sincere pentru a se putea
reîntoarce la via?a sa obi?nuit?. ?tia acum ?i de colierul pe care fata îl purta la gât ?i când
aceasta s-a întors la restaurant, Han Kang a v?zut c? avea deja o lacrim? în?untru. A
întrebat-o în ce moment s-a întâmplat s? ob?in? lacrima iar când Ji Hyun i-a spus, Han Kang a
realizat c? de fapt acea lacrim? era a lui. I-a spus fetei c? în acea zi în care i-a înmânat
scrisoarea de demisie, el a fost cel care a plâns. Ji Hyun, cu lacrimi în ochi, îi spune c? este
extrem de recunosc?toare dar Han Kang nu las? ca emo?iile s? pun? st?pânire pe ea ?i astfel
s? î?i dezv?luie identitatea.

Ji
Hyun prime?te un telefon de la Min Ho, care îi spune c? o a?teapt? în parcarea restaurantului.
Han Kang auzind acest lucru încearc? s? o împiedice s? se întâlnesc? cu el dar Ji Hyun îl
lini?te?te zicându-i c? se va întoarce imediat înapoi dup? ce îl trimite pe Min Ho acas?. Gelozia
a pus st?pânire pe Min Ho, indiferen?a ?i vorbele fetei îl fac s? se comporte ca o fiar?
însp?imântat?. Han Kang v?zând scena, sare în ajutorul lui Ji Hyun. Programatorul o
urm?re?te îndeaproape pe Yi Kyung. În momentul în care acesta, privind-o, murmur? ”Îmi
pare r?u”, Yi Kyung, din senin, simte ca ?i cum un pumnal îi str?punge inima. Yi Soo face un
pas c?tre ea dar se opre?te ?tiind c? deocamdat? nu este timpul pentru a se ar?ta în fa?a ei.
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Apare Han Kang ?i o întreab? dac? se simte bine. În cafenea se afla ?i In Jung, care vede
toat? scena dintre Yi Kyung ?i Han Kang. In Jung se comport? cu Min Ho de parc? nimic nu
s-ar fi întâmplat ?i îi explic? faptul c? dintre to?i doar ea a r?mas cea care ?ine la el ?i de
asemenea îi aduce la cuno?tin?? c? de fapt ?i Han Kang ?tie adev?rul despre Ji Hyun. Seo
Woo o roag? pe In Jung s? se mute în alt? parte. Este ziua de na?tere a lui Ji Hyun. Han Kang
dore?te s? îi fac? o surpriz? si s? îi prepare mâncarea preferat? dar nu ?tia cum. A avut
norocul, ca mama fetei s? aib? deja preg?tit? mâncarea ?i i-a dat ?i lui dou? por?ii.

Min Ho închiriaz? camera în care locuia Yi Kyung oferindu-i proprietarei mul?i bani. Apoi o
oblig? pe fat? s? se întâlneasc? cu el ?i îi dezv?luie faptul c? ?tie cine este. Ji Hyun fuge
însp?imântat?, primul impuls fiind s? îl sune pe Han Kang dar dându-?i seama c? acest lucru
este imposibil, riscând astfel s? î?i desconspire identiatea, se întâlne?te cu Programatorul. Din
aceast? discu?ie, Ji Hyun afl? c? de fapt persoana care a încercat s? se sinucid? ?i a cauzat
accidentul care a trimis-o între via?? ?i moarte este chiar Yi Kyung. Lucrul acesta o înfurie ?i o
face s? îi dea peste mân? lui Yi Kyung când aceasta se afla la mas?. Yi Kyung s-a speriat ?i
când s-a uitat împrejur a v?zut-o pe Ji Hyun ?i a întrebat-o ce dore?te de la ea. Dar tocmai în
acel moment apare ?i proprietara cl?dirii ?i îi spune c? a închiriat camera altcuiva ?i are la
dispozi?ie o s?pt?mân? pentru a se muta. Min Ho îi propune lui Yi Kyung s? se mute de acolo
punându-i la dispozi?ie un apartament în Busan. Îi explic? fetei c? dac? va mai continua s? î?i
împrumute corpul îl va face s? se simt? incomfortabil ?i nesigur iar acest lucru înseamn? c? va
trebui s? ia ni?te m?suri drastice. Se întoarce acas?, dup? ce îi face o vizit? ?i doctorului care
o sf?tuie?te s? accepte oferta lui Min Ho, o vede pe Ji Hyun ?i îi spune s? plece. Apoi î?i
împacheteaz? lucrurile ?i pleac? gr?bit? penru ca Ji Hyun s? nu o poat? ajunge din urm?. Han
Kang o vede pe fat? cum aproape sare într-un taxi iar dup? ce afl? de la proprietar? c? Yi
Kyung s-a mutat de acolo î?i d? seama c? ceva s-a întâmplat începând s? o caute disperat pe
Ji Hyun. Ji Hyun, trist? cutreier? str?zile f?r? a avea nicio direc?ie ?i dintr-odat?, lesin?.

page 2 / 3

KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

page 3 / 3

