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Gr?dina Secret? - episodul 3
de Diana Cristol?ean

Dup? ce î?i exprim? punctul de vedere cu privire la felul in care Ra Im este tratat?, Joo Won le
face cinste actorilor ?i staff-ului. Pe cascadoare o invit? s? ia masa cu el într-o camer?
separat?. Ra Im nu se las? impresionat? de masa romantic? pregatit? special pentru ea, ?i
înc? uimit? de aceast? întors?tur?, îi cere lui Joo Won s? nu o mai caute. Tân?ra cascadoare
se întoarce la restaurantul unde membrii echipei de filmare au terminat de mâncat, îns?
directorul mallului o urm?re?te. El îi spune c? a intervenit deoarece nu i-a pl?cut s? o aud?
cerându-?i scuze în mai multe rânduri în fa?a regizorului. Ea îi raspunde c? nu îi este ru?ine s?
î?i cear? scuze ?i îi pl?te?te pentru spitalizare ?i consuma?ie. Oska afl? c? Joo Won a lansat
un concurs de promovare a mallului s?u, în urma c?ruia câ?tig?torii vor avea ocazia s?
mearg? într-o c?latorie pe Insula Jeju cu renumitul star Hallyu. Lucrurile se complic? atunci
când Oska afl? c? trebuie s? ajute un artist aflat la început de drum s? devin? celebru, a?a
cum a afirmat pentru o revist?.

Un musafir nea?teptat se ive?te în biroul lui Kim Joo Won. Într-o discu?ie nu foarte cordial?, Im
Jong Soo, directorul ?colii de Ac?iune, îi cere omului de afaceri s? nu o mai deranjeze pe Ra
Im. Yoon Seul îl onoreaz? ?i ea pe Joo Won cu o vizit?, îns? arogantul director se arat?
neinteresat s? ias? cu aceasta. Joo Won merge la ?coala de Ac?iune pentru a-i cere lui Ra Im
to?i banii datora?i pentru spitalizare. A?teapt? cât a?teapt? (timp în care nu poate s? nu fac?
poze cu celularul fotografiilor cu Ra Im din dul?piorul acesteia), apoi merge în sala de
antrenament unde tân?ra ?ine or? cu nou-veni?ii ?i vrea ?i el s? participe la cursuri.
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În pauz?, Ra Im îl întreab? pe Joo Won de ce acesta continu? s? o urm?reasc?. El îi r?spunde
c? ea este vinovat?, c? din cauza ei începe s? o vad? peste tot, ?i c? tocmai misterul care o
înconjoar? îl atrage mai mult la ea ?i îl înnebune?te în acel?i timp. Pleac?, spunându-i c? înc?
îi pretinde restul de 2000 de woni. Secretarul Kim Sung Woo iese la o întâlnire cu prietena lui
Ra Im pentru a s?rb?tori 5 ani de când tân?ra a fost angajat?.

Ra Im se întâlne?te cu Joo Won, care v?zând c? geanta ei este rupt? î?i schimb? atitudinea,
face apel la bun-sim? ?i maniere, r?nind mândria tinerei. Cu lacrimi în ochi, ea îi las? banii ?i
pleac? din acel local. La ie?ire se întâlne?te cu Oska, care este entuziasmat s? o vad? din nou
?i care se afl? în c?utarea unui tân?r talentat pe care l-a auzit de curând cântând. Cei doi ies la
o plimbare, ?i artistul îi m?rturise?te c? v?rul s?u vorbe?te aproape tot timpul despre ea. La
scurt timp cei doi se întâlnesc cu sora lui Joo Won, care le spune c? fratele ei a fost la mai
multe întâlniri aranjate, dar c? toate (inclusiv cea cu Yoon Seul) s-au dovedit inutile. Vestea c?
Joo Won s-a întâlnit cu fosta sa prieten? îl intristeaz? pe Oska.

Artistul afl? c? tân?rul muzician de care este interesat (?i al c?rui interes nu este reciproc, din
p?cate) se afl? pe insula Jeju, a?a c? decide s?-l urmeze. Ra Im este în?tiin?at? c? a ca?tigat
un aspirator la un concurs la care nici m?car nu a participat. Prietena sa este de p?rere c?
?eful s?u, Kim Joo Won este cel din spatele premiului. Joo Won merge pân? în fa?a u?ii
apartamentului fetelor, îns? nu î?i poate face curaj s? bat?. Ziua urm?toare, cei doi se
întâlnesc din coinciden?? la mall.
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