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Gr?dina Secret? - episodul 17
de Diana Cristol?ean

D-na Moon îi dezv?luie lui Ra Im c? tat?l acesteia ?i-a pierdut via?a
salvându-l pe Joo Won ?i îngenuncheaz? în fa?a ei cerându-i s? se despart? de fiul ei,
r?spl?tind-o cu sume imense de bani. V?zând c? ea nu se arat? interesat? de propunere,
mama lui Joo Won se schimb? instantaneu, o nume?te nepoliticoas?, chiar profitoare pe
tân?ra care înc? nu î?i poate reveni din ?oc. Joo Won merge la Ra Im pentru a afla ce anume
îi ascunde. O trimite pe cascadoare s? îi cumpere fructe, timp în care el încearc? s? afle de la
Ah Young ce anume o sup?r?. Nemul?umit de ce aude, merge dup? Ra Im ?i v?zând-o
plângând lâng? un stand de fructe, î?i d? seama c? persoana care a r?nit-o trebuie s? fie
mama lui. Vrea s?-i vorbeasc? d-nei Moon, dar aceasta refuz? s? îl întâlneasc?. Yoon Seul îi
spune lui Oska despre plecarea lui Han Tae Sun, ?i îngrijorarea acestuia nu face decât s? o
enerveze. Artistul vrea s? ?tie dac? ea îi mai poate da o ?ans?, iar tân?ra îi d? un r?spuns
afirmativ, spunând c? de acum el va trebui s? se ?in? scai de ea.
Baek Ji Young - That Woman

Oska îl opre?te pe Han Tae Sun în ultimul moment ?i îi propune ca de acum înainte s? îi
produc? el cântecele ?i s? îl ajute s? fie mai bun. Tân?rul nu are de ales, deoarece e luat pur
?i simplu pe sus de Oska. Înc? marcat? de detaliile moar?ii tat?lui ei, Ra Im este luat? prin
surprindere de o nou? veste: ea a primit rolul protagonistei din „Dark Blood”. Afl? c? acest
lucru a fost posibil datorit? lui Joo Won care l-a adus pe regizor înapoi în Coreea cu un avion
privat ?i l-a convins de talentul tinerei în doar 5 minute. Ra Im îl sun? pe Joo Won pentru a-i
spune noutatea ?i a-i mul?umi pentru miracol, privindu-l tot acest timp de aproape. Dup? ce
termin? conversa?ia, ea se întâlne?te întâmpl?tor cu Yoon Seul. Aceasta din urm? o sf?tuie?te
s? lupte pentru Joo Won, oricare ar fi piedicile, deoarece nicio poveste de iubire nu e simpl?,
f?r? obstacole.
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Mama lui Joo Won propune celorlal?i directori ai mallului s? îl îndep?rteze pe Joo Won din
pozi?ia ocupat?. Afl? de la Ra Im c? nu este dispus? s? se despart? de Joo Won, mai ales c?
tat?l ei l-a salvat, deci ?i ea pre?uie?te via?a tân?rului. Cascadoarea îi cere d-nei Moon o
?ans?, promitândi+i c? va face tot ce poate pentru a deveni persoana potrivit? pentru el.
V?zând c? nu o poate îndupleca, d-na r?spunde apelului lui Joo Won ?i o las? pe Ra Im s?
aud? conversa?ia lor. Ea afl? despre posibilitatea demiterii lui din postul de?inut, lucru care pe
el nu îl deranjeaz? deoarece o are pe Ra Im ?i nu va renun?a la ea. D-na Moon o amenin??
pe Ra Im c? îi va face via?a un iad propriului fiu pân? în momentul în care ea îl va p?r?si.
Tân?ra cedeaz? ?i plângând, îi cere mamei lui Joo Won s? nu îi fac? r?u acestuia, deoarece
ea se va desp?r?i de el. Ra Im merge la Joo Won acas?, îi las? o scrisoare într-una din c?r?i,
?i îi spune lui Oska de probabilitatea ca ei s? nu se mai vad? de acum încolo. Cascadoarea îi
cere lui Joo Won s? se despart?, deoarece acum va fi prea ocupat? cu noul s?u rol, mai mult,
refuz? bro?a personalizat? pe care el i-a adus-o în dar pentru geanta rupt?, pe motiv c? îi
aduce aminte de jignirile aduse în seara în care ea trebuia s? îi pl?teasc? datoria.

De?i i-au fost aruncate vorbe grele, Joo Won se întoarce la Ra Im. Aceasta adânce?te cu?itul
mai tare în ran? spunându-i c? salvatorul lui, adic? pompierul care a murit pentru el, a fost tat?l
acesteia, ?i c? de fiecare dat? când îl vede, ea î?i aduce aminte de suferin?a care i-a fost
provocat?. Arunc? vina asupra lui, ?i îi cere s? dispar? asemeni Micii Sirene. Ra Im este
implicat? într-un accident pe platourile de filmare ale peliculei, totul din cauza unui ?ofer care
nu a respectat interdic?ia de a conduce în acel loc. Cascadoarea este declarat? în com?
cerebral? iar Joo Won face fa?? cu greu acestui ?oc. El este decis s? fac? schimb de locuri cu
Ra Im a?a c? se intereseaz? de urm?toarele ploi ce urmeaz? s? cad?. Oska îi spune de vizita
lui Ra Im de acum câteva zile, ?i g?se?te scrisoarea sa, care e defapt finalul pove?tii „Micu?a
Siren?”. Joo Won îi trimite un buchet de flori ?i o felicitare mamei sale, petrece timpul liber cu
Oska ?i îi ofer? acestuia niste obicte la care el râvnea de mult timp, dup? care îi scrie lui Ra Im
o scrisoare prin care o implor? s? nu-l uite. Diminea?a, el o ia pe tân?r? din spital, ?i se
îndreapt? spre o furtun?.
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