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Tenta?ia Îngerului - episodul 11
de Ana C. Temptation Of An Angel OST - Regret
.
Dup? aflarea ve?tii, domnul Shin este furios ?i arunc? vina pe so?ia sa, c? nu ?i-a f?cut datoria
de mam?, needucându-?i copiii s? nu î?i în?ele p?rin?ii. Hyun Min o confrunt? pe Ah Ran
despre rela?ia ei cu Joo Seung. La sauna unde lucreaz?, Yun Jin se întâlne?te cu unchiul ?i
m?tu?a lui Ah Ran. Aflând mai multe detalii despre ea, în special c? este v?duv? ?i c? acum
de?ine conducerea companiei, ace?tia caut? alte moduri în care pot face rost de bani. De
asemenea, ei îl recunosc ?i pe pre?edintele companiei ca fiind implicat în moartea fratelui lor.
Încercând s? g?seasc? înc? o modalitate de a o incrimina pe Ah Ran, Jae Sung, întorcându-se
de la vil?, g?se?te o solu?ie – camera de filmat de pe drumul înspre ora? care trebuie s? o fi
surprins plecând de la locul faptei. De?i, ajuns la poli?ie, nu reu?e?te s? ob?in? imaginile
dorite, el tot intr? în posesia unei dovezi – o amend? de circula?ie ce data din noaptea
incendiului care dovede?te c? ea a fost acolo ?i c? se gr?bea s? fug? de la locul faptei. Înc?
furios din cauza minciunilor spuse de Ah Ran, domnul Shin îi cere acesteia s? divor?eze. El
vrea s? o înl?ture complet din familia lui, s? î?i recupereze toate bunurile ?i, desigur, func?ia în
cadrul companiei. Hyun Min nu renun??. El vrea s? afle mai multe despre rela?ia dintre Ah
Ran ?i Joo Seung, ?i de aceea, o contacteaz? pe Jae Hee care, lucrând al?turi de doctor,
trebuie s? aib? mai multe informa?ii. În timpul discu?iei celor doi, Ah Ran a fost ?i ea prin
apropiere ?i a auzit totul. Astfel, ea afl? despre cumnatul s?u c? ?tie ?i b?nuie?te mai multe
decât ar fi crezut. El ?tie deja despre rela?ia sa cu Joo Seung ?i b?nuie?te c? Hyun Woo ?tia
de mult despre aceasta. Mai mult, el suspecteaz? c? accindentul fratelui s?u nu a fost deloc un
accident. Situa?ia este critic?, Ah Ran pare s? se scufunde tot mai mult.
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Joo Seung, parc? disperat, îi cere înc? odat? s? pun? cap?t acestei r?zbun?ri. Lucrurile au
mers deja prea departe. Îi propune s? se c?s?toreasc?. Acum ei sunt chit – Ah Ran ?i-a
pierdut p?rin?ii iar ei ?i-au pierdut fiul - dar pentru ea tot nu este destul. Vrea s? înl?ture
suspiciunile cumnatului s?u ?i îi propune lui Joo Seung s? o seduc? pe Jae Hee, s? arate
tuturor c? ea este de fapt, partenera lui.

Domnul Shin duce mai departe demersurile împotriva norei sale. Încearc? s? demonstreze c?
documentul prezentat de ea este un fals, Hyun Woo neputând niciodat? s? fac? a?a ceva
tat?lui s?u, ?i aranjeaz? ca ea s? fie urm?rit?. Se pare c? Hyun Woo, prev?z?tor, ?i-a mascat
amprenta chiar înainte ca Ah Ran s? o pun? pe document. Rudele lui Ah Ran o contaceaz?
din nou ?i îi d? noi informa?ii cu privire la moartea p?rin?ilor ei. Se pare c? ei ar fi putut fi
salva?i dac? nu ar fi fost domnul Shin care a intervenit ?i s-a opus chem?rii ambulan?ei. Dac?
ar fi ajuns la spital, ar fi fost salvati. Acum Ah Ran este ?i mai furioas?, setea ei de r?zbunare
devenind tot mai mare. Apeleaz? la Jae Sung pentru a interveni pe lâng? socrul ei; în schimb,
el îi cere s? se despart? de Joo Seung. Joo Seung, pentru a se r?zbuna pe Jae Sung, o atrage
pe Jae Hee în apartamentul s?u. Profit? de faptul c? e bolnav? ?i îi d? medicamente pentru a o
face s? adoarm?. Vrea s? îi pl?teasc? cu aceea?i moned?. Îl sun? ?i îl informeaz? c? ea este
în casa lui, în patul lui. De?i când ajunge la apartament, totul ar?ta de parc? cei doi au fost
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împreun?, Jae Sung reu?e?te s? întoarc? situa?ia în favoarea lui – arunc? o nou? bomb?
spunându-i despre planul lui Ah Ran de a se desp?r?i de el.

Plecând împreun?, într-un decor romantic, Jae Sung î?i declar? dragostea pentru Jae Hee,
nevoia de a o avea al?turi ?i o cere în c?s?torie.

Respins? de întreaga familie, Ah Ran nu mai are de ales decât s? accepte propunerea lui Jae
Sung ?i s? pun? cap?t rela?iei cu Joo Seung în schimbul sprijinului fa?? de socru. Pentru a-i
demonstra c? se va ?ine de cuvânt, ea îi ofer? chiar documentele clinicii doctorului Nam,
pentru a c?rei achizi?ie, ea a oferit drept garan?ie chiar casa. Totul se termin? foarte prost
pentru Ah Ran. Venind s? se întâlneasc? cu Jae Sung, domnul Shin afl? totul despre rela?ia
care tocmai lua sfâr?it dintre Joo Seung ?i nora sa, cele dou? întâlniri având loc în acela?i
restaurant.
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