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49 de zile - Episodul 19
de Ioana V. Ji Hyun se reîntoarce în trupul s?u iar revederea celor dragi este foarte
emo?ionant? ?i plin? de lacrimi de fericire. Han Kang se întoarce din America ?i cum prime?te
vestea cea bun? alearg? într-un suflet la spital dar Ji Hyun îl întâmpin? ca ?i cum nimic nu s-ar
fi întâmplat între ei doi în aceste 49 de zile. Mama lui Ji Hyun împreun? cu Han Kang ?i Seo
Woo decid s? nu îi spun? deocamdat? nimic fetei din toate câte s-au întâmplat ?i s? a?tepte
pân? când aceasta cap?t? for?e proaspete. Han Kang îi face o vizit? lui Yi Kyung, care între
timp se mutase înapoi în c?m?ru?a sa pentru a-l a?tepta pe iubitul s?u, Yi Soo. Îi spune c? Ji
Hyun ?i-a revenit dar c? nu î?i aduce aminte de nicio întâmplare care le-a legat destinele
pentru 49 de zile. Yi Kyung îi d? br??ara înapoi transmi?ându-i un ultim mesaj venit din partea
lui Ji Hyun.

Pe
numele lui Min Ho a fost depus? o plângere la Procuratur? ?i a fost somat s? fie prezent la o
discu?ie. In Jung îi aduce la cuno?tin?? faptul c? va pleca din Seoul pentru o perioad? de timp.
De?i Ji Hyun nu îl mai trateaz? cu aceea?i afec?iune, Han Kang nu se las? b?tut ?i îi promite
fetei c? va veni în fiecare zi la spital pân? când aceasta se va face bine. Mama lui Ji Hyun ?i
Seo Woo o aduc la spital pe In Jung, aproape cu for?a. Discu?ia dintre cele dou? fete o
emo?ioneaz? foarte tare pe In Jung ?i izbucne?te într-o repriz? puternic? de plâns.
Programatorul prime?te permisiunea de a o întâlni pe Yi Kyung, lucru care îl face
nemaipomenit de fericit. Momentul în care cei doi se întâlnesc ?i se ating dup? atâ?ia ani este
aproape perfect, un cadru sublim plin de flori care parc? este înv?luit de aura minunat? a iubirii
pure. Lacrimile curg pe obraji ca ni?te râuri cristaline sp?lând durerea desp?r?irii ?i aducând
bucuria sincer? a reg?sirii. Dar clipele fericite nu se termin? aici. Yi Soo pune pe degetele lor
simbolul dragostei ce le-a unit inimile astfel ducând la bun sfâr?it lucrul pe care dorea s? îl fac?
atunci când soarta i-a jucat cea mai îngrozitoare fest?. Apoi petrec momente vesele ?i pline de
dulci ?i amuzante copil?rii exact a?a cum trebuie s? o fac? un cuplu de îndr?gosti?i.
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Dar toate lucrurile perfecte au un sfâr?it. A venit ?i clipa desp?r?irii. Yi Soo îi face o ultim?
declara?ie de dragoste lui Yi Kyung ?i o sf?tuie?te s? încerce s? fie fericit? pentru c? numai
a?a va putea s? aib? parte ?i el de lini?te în locul unde va merge. Un ultim s?rut ?i acum
lini?te... Min Ho î?i ia r?mas bun de la mama sa, apoi este arestat sub acuza?ia de sustragere
ilegala de fonduri dar când anchetatorii îl întreab? dac? In Jung i-a fost complice acesta minte
pentru a o proteja. Yi Kyung îi face o vizit? lui Ji Hyun la spital ?i este surprins? pentru c? fata
o recunoa?te. Când o întreab? de ce se preface, c? de fapt nu ?tie nimic despre cele 49 de
zile Ji Hyun îi spune ceva ?ocant.
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