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49 de zile - Episodul 8
de Ioana V. Min Ho afl? c? In Jung a fost la el acas? ?i pentru a o lini?ti o scoate în ora?. Ji
Hyun ?i-a propus ca de acum încolo, în zilele care i-au mai r?mas în trupul fetei cu privirea atât
de trist?, s? o ajute pentru a se men?ine s?n?toas? printr-o diet? echilibrat? ?i f?când jogging
în mod regulat. Aceast? decizie îi este comunicat? ?i Programatorului. Doctorul care apare
mereu în via?a lui Yi Kyung îi face o vizit? la noul loc de munc?. B?rbatul îi face o m?rturisire
care o emo?ioneaz? pe Yi Kyung ?i în acea clip? de neaten?ie toarn? ap? fierbinte pe mân?.
Când ajunge acas? se uit? la o fotografie veche în care erau doi copii, un b?iat ?i o fat?, iar pe
spatele fotografiei erau scrise numele acestora: Song Yi Kyung ?i Song Yi Soo. Ji Hyun
negociaz? programul de lucru ?i salariul cu noul s?u ?ef. Negocierea este destul de dur?, iar
Min Ho sim?ind acest lucru î?i imagineaz? cum fata îi spune c? renun?? ?i pleac?. În secunda
imediat urm?toare, Min Ho sare ca ars ?i îi cere actul de identitate, în felul acesta fiind sigur c?
fata va r?mâne. În momentul în care aceasta i-l înmâneaz?, Min Ho vede rana de pe mâna
fetei. Gândul c? acea fata cu privirea de ghea?? va trebui s? spele ?i s? fac? curat având acea
ran?, nu îl las? pe Min Ho s? î?i vad? de treab?. A?adar d? o fug? la farmacie ?i cump?r?
diverse leacuri speciale pentru arsuri ?i se îndreapt? c?tre cas?. In Jung îl vede plecând ?i îl
sun? dar acesta o expediaz? rapid spunându-i c? este într-o ?edin??. Acest lucru o face pe In
Jung s? afle unde a plecat atât de gr?bit Min Ho. Este cuprins? de gelozie ?i alearg? într-un
suflet la Han Kang inventând o scuz? pentru a-l face pe acesta s? mearg? acas? la Min Ho.

Ji
Hyun se transform? într-un adev?rat detectiv ?i începe c?ut?rile documentelor care spera ea
c? îl vor incrimina pe Min Ho. Nasul ei de câine poli?ist aflat în misiune, d? lovitura. A g?sit
locul cu pricina numai c? era o problem?, locul respectiv era de fapt un seif iar ea nu
cunoa?tea combina?ia norocoas?. Era cât pe ce s? fie prins? de Min Ho, dar la fix a reu?it s?
strâng? totul ?i s? fac? s? par? c? de abia acum terminase cur??enia în camer?. Ji Hyun
refuz? ini?ial s? accepte leacurile aduse de ”tr?d?tor” dar în cele din urm? face un compromis
?i le ia. Apare Han Kang care face o adev?rat? criz? de nervi atunci când o vede pe Ji Hyun în
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casa prietenului s?u. Ba mai mult decât atât îi spune fetei c? o accept? înapoi la restaurant
îns? prime?te lovitura de gra?ie atunci când Ji Hyun îi spune c? nu vrea acest lucru ?i c?
dore?te s? r?mân? în slujba lui Min Ho. Fata aceasta ciudat? a pus st?pânire pe gândurile lui
Min Ho, f?cându-l s? zâmbeasc?. Când Ji Hyun îi cere bani pentru a merge s? cumpere
alimentele necesare prepar?rii cinei, Min Ho o invit? în ora?. Deja este rutin? ca Ji Hyun s?
refuze toate propunerile venite din partea lui Min Ho ca mai apoi s? cedeze. Micu?ul restaurant
unde o duce pe fat? este localul preferat al mamei lui Min Ho, dup? cum se dest?inuie
b?rbatul. Dup? cin?, Min Ho se ofer? s? o conduc? acas? dar de data aceast? Ji Hyun nu se
mai las? p?c?lit? ?i refuz?. Pe drum o idee încol?e?te în mintea ei, ?i dac? Min Ho o place?
Altfel de ce i-ar fi acordat atâta aten?ie?!

Ji
Hyun îi cere din nou ajutorul Prgramatorului, de data aceasta pentru a-l g?si pe Song Yi Soo,
cel pe care îl credea drept fratele mai mic al lui Yi Kyung. Aceast? rug?minte are darul de a-l
scoate din s?rite pe ”Îngerul motociclist” spunându-i c? nu are timp pentru astfel de lucruri
banale ?i dac? vrea s? o ajute pe fat? atunci s? o fac? pe cont propriu. Din nou Programatorul
î?i arat? latura sensibil? printr-un discurs emo?ionant la sfâr?itul c?ruia îi ordon? lui Ji Hyun ca
de acum încolo s? nu îl mai cheme în acela?i loc în care se afl? ?i Yi Kyung. Min Ho afl? c?
tat?l lui Ji Hyun are o tumoare pe creier ?i nu se ?tie dac? va supravie?ui. Doctorul îi spune c?
opera?ia este extrem de dificil?, datorit? stadiului avansat al bolii ?i mai mult decât atât
tat?l-socru î?i programase opera?ia imediat dup? nunta celor doi dar pentru c? Ji Hyun a avut
acel accident s-a v?zut nevoit s? o amâne. Este ziua de na?tere a lui Han Kang. Ji Hyun vede
data însemnat? în calendarul de pe biroul lui Min Ho ?i trage repede o fug? la localul lui Han
Kang pentru a-i l?sa un pachet. Hae-won îl cheam? la mas? iar în momentul în care vede ce
este în farfurie î?i aduce din nou aminte de un moment petrecut cu Ji Hyun pe vremea când
erau elevi. Hae-won îi spune c? mâncarea a fost adus? de fata pe care o concediase iar acest
lucru îl face s? se simt? confuz ?i cedeaz? primului impuls: se urc? în ma?in? ?i gone?te c?tre
apartamentul lui Min Ho ?i pur ?i simplu o înha?? pe Ji Hyun ?i aproape c? o târ??te afar? din
cas?.
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