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B?ie?i de bani gata - Episodul 23
de Ioana V. Frumoasa zi petrecut? la gr?dina zoologic? se încheie înainte ca Joon Pyo s? îi
conduc? acas? pe Jan Di ?i micu?ul n?zdr?van, din cauza mamei tân?rului care dorea s? îl
vad?. Planul lui Ga Eul d? rezultate iar Yi Jung realizeaz? ce gre?eli a f?cut în trecut în
leg?tur? cu Eun Jae ?i las? s? ias? afar? toat? suferin?a pe care a adunat-o de-a lungul
timpului. Dup? pu?in timp, tân?rul îi spune lui Ga Eul c? se va apuca din nou de ol?rit de?i îi
este team? c? nu va mai fi atât de îndemânatic precum era înaintea incidentului ce i-a generat
problemele la mân?.

”Doamna de Fier” vede la televizor imagini cu Joon Pyo, Jan Di ?i micu?ul simpatic râzând ?i
sim?indu-se bine la gr?dina zoo. Acel moment a fost decisiv ?i un nou plan de înl?turare a fetei
începuse s? prind? roade. Dup? cum a spus chiar ea, Jan Di are un punct slab ?i anume
persoanele la care ?ine. A?adar, atacul s?u nu mai este frontal ci încearc? s? câ?tige r?zboiul
trimi?ând trupe ce vor înv?lui du?manul cu atacuri fulger?toare venite din flancuri, astfel
sl?bindu-i considerabil for?a ca mai apoi s? îi acorde lovitura final?. Primul pas este f?cut, tat?l
lui Ga Eul este concediat. Apoi încearc? s? distrug? funda?ia bunicului lui Ji Hoo, iar ve?tile
proaste îl fac pe b?trân s? le?ine ?i s? fie transportat de urgen?? la spital astfel aflând ?i Ji
Hoo c? bunicul s?u este bolnav. Într-o zi, Jan Di dore?te s? î?i viziteze prietenii,
îndreptându-se c?tre cartierul general al grup?rii F4. Dar când a ajuns acolo a auzit discu?ia
dintre Woo Bin ?i Yi Jung despre faptele pe care le face mama lui Joon Pyo. Fata decide c?
este cazul s? plece, a?adar merge s? îi comunice ”Doamnei de Fier” hot?rârea pe care a
luat-o ?i în acest caz, atacul împotriva prietenilor s?i poate înceta. Îi mai spune câteva vorbe
ce îi închid gura femeii.
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Jan Di î?i ia r?mas bun – în gând – de la Ji Hoo apoi preg?te?te o zi mai mult decât perfect?
pe care o petrece al?turi de Joon Pyo. Cei doi merg într-o mic? excursie de o zi, în afara
ora?ului, se plimb? cu bicicletele, fac un picnic savuros ?i apoi se plimb? pe plaj?. Joon Pyo o
întreab? de ce niciodat? nu i-a spus c? îl place iar r?spunsul fetei este scurt ?i la obiect ?i este
urmat de un dulce s?rut pe care îl ini?iaz? chiar Jan Di. Dar dup? o a?a zi, urmeaz? o sear?
crunt?. Jan Di îi d? de veste tân?rului c? aceasta este ultima oar? când se vor mai vedea. În
zadar, Joon Pyo încearc? s? în?eleag? ce se întâmpl?, fata este extrem de hot?rât?. Jan Di
merge în or??elul unde se afla familia ei, dar nu are curajul s? le spun? ce s-a întâmplat. Ji
Hoo se ocup? de treburile funda?iei, în locul bunicului s?u iar Joon Pyo î?i petrece zilele bând
neîncetat. Într-una din zile chiar are un comportament violent ?i este arestat.
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