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Gr?dina Secret? - episodul 19
de Diana Cristol?ean

Ra Im scap? din prinsoarea lui Joo Won, îns? acesta îi d? un ultimatum: s?
stea la el iar dac? el nu î?i va da seama de ce a iubit-o, atunci s? dispar?. În schimb, Ra Im îi
propune altceva: s? o lase pe ea s? aib? rolul Micu?ei Sirene pentru a fi al?turi de el, iar apoi
s? dispar? asemeni spumei m?rii. Joo Won o duce la ?coala de Ac?iune unde cei doi afl? c?
Ra Im nu mai poate juca în filmul „Dark Blood” din cauza condi?iei medicale. Ea îi spune lui
Jong Soo ?i celorlal?i cascadori c? doar participarea la film?ri a fost un vis împlinit pentru ea.
Mai târziu, îi zice lui Joo Won c? rolul pierdut a fost un miracol d?ruit de el. Acesta începe s?-?i
aduc? aminte de tot mai multe lucruri care au leg?tur? cu Ra Im. Han Tae Sun a acceptat s?
devin? produc?torul lui Oska, îns? Yoon Seul e iritat? de aceast? schimbare de situa?ie, îns?
mai ales de faptul c? tân?rul chiar a acceptat s? ?i locuiasc? acas? la iubitul ei. Yoon Seul ?i
Oska se ceart? pe acest? tem?, dar pe de alt? parte, tân?ra se în?elege de minune cu „noul”
Joo Won. Pe un ton amuzat, Joo Won îi spune mamei sale c? de?i Ra Im este o cascadoare,
?i c? este foarte antisociabil?, el o place ?i nu se va desp?r?i de ea. Când el întreab? de
pompierul care l-a salvat acum 13 ani, d-na Moon este rezervat?, refuzând s?-i dea detalii
despre acel om.
Hyun Bin - That Man
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Tân?rul aranjeaz? o nou? întâlnire cu Ra Im, la jacuzzi de aceast? dat?. Ei se tachineaz?,
dup? care Joo Won î?i aduce aminte de o glum? f?cut? de cascadoare în trecut. Ea este
bucuroas? s? vad? c? începe s? î?i recapete memoria, îl îmbr??i?eaz?, dup? care încep din
nou s? se tachineze. Joo Won descoper? tot mai multe lucruri care îl fac s? cread? c? rela?ia
sa cu Ra Im este absolut imposibil?: ea locuie?te într-un apartament s?r?c?cios, dar mai ales,
este fan Oska! De asemenea, el ?i-a g?sit o nou? persoan? cu care poate s? ?in? dezbateri,
Han Tae Sun. Mama lui Oska se întâlne?te cu Yoon Seul pentru a-i cere explica?ii de ce a
negat c? îl cunoa?te pe fiul ei la masa în familie, ?i de ce s-a întâlnit cu Joo Won, de?i îl place
pe v?rul lui. Oska apare ?i el ?i îi ia ap?rarea tinere. Yoon Seul îi propune doamnei s? ias?
amândou? la „un pahar”, unde, pân? la urm?, cele dou? se împac? ?i devin prietene.
Oska devine imaginea reprezentativ? pentru o campanie anti-fumat, iar popularitatea lui
cre?te. El iese la o cafea cu Ra Im, îns? atunci când o duce acas? sunt (din nou) a?tepta?i de
Joo Won. Cei trei merg în cas? la un ceai, când d-na Moon î?i sun? fiul ?i îi spune adev?rul
despre identitatea ?i moartea pompierului care l-a salvat, dar îi mai spune ?i minciuna c? Ra
Im îl învinov??e?te ?i vrea s? se r?zbune pe el. Joo Won nu o las? s? îi explice nimic, ?i
merge acas?, unde afl? c? p?streaz? câteva lucruri dragi lui, ?i anume un aspirator, un co? cu
portocale, bani, ?i haine de dam?. Oska iese cu Yoon Seul în public, încercând s? se
revan?eze pentru toate momentele când i-a fost fric? s? lase lumii de ?tiut c? ei sunt
împreun?. Câteva fane îl acuz? c? este nerespectuos fa?? de ele deoarece iese cu cineva,
îns? Oska se ap?r?, spunând c? are ?i el dreptul s? iubeasc?, ?i în plus este timpul s? se
a?eze la casa lui. Joo Won cite?te scrisoarea pe care Ra Im i-a scris-o, precum ?i varianta sa
a sfâr?itului basmului „Micu?a Siren?” scris? ulterior, ?i î?i aduce aminte de tot ce s-a petrecut
în ultimii 13 ani. Merge la Ra Im, îi spune adev?rul, ?i mai m?rturise?te ceva: ultimele cuvinte
ale tat?lui ei.
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El ?i-a amintit de momentul în care a fost prins în lift, ?i tat?l ei l-a g?sit. Acesta din urm? a
f?cut tot posibilul de a-l salva pe Joo Won, ?i chiar i-a promis c? dac? vor sc?pa amândoi, el
i-o va prezenta pe fiica sa. Din nefericire, liftul s-a pr?bu?it cu pompierul prins în?untru, nu
înainte ca acesta s?-i cear? lui Joo Won s?-i spun? fiicei lui c? îi pare r?u c? nu va putea
ajunge la masa din acea sear? ?i o va iubi mereu. Joo Won î?i exprim? regretul pentru c? nu
i-a putut transmite lui Ra Im aceste cuvinte mai devreme ?i c? tat?l acesteia a murit încercând
s?-l salveze. Ra Im îi mul?ume?te c? i-a adus aminte cât de mult tat?l ei a iubit-o. Împreun?,
cei doi merg la locul de veci al pompierului, unde Joo Won îi cere acestuia mâna lui Ra Im.
Joo Won merge la mama sa, c?reia îi m?rturise?te c? din cauza minciunii pe care a spus-o
mai devreme despre Ra Im, el numai poate s? îi poarte respectul de mai demult. De acum
înainte, el îi spune c? va tr?i ca so? al lui Ra Im, ?i nu ca fiul al d-nei Moon.
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