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Gr?dina Secret? - episodul 4
de Diana Cristol?ean

Joo Won afl? c? Ra Im a venit la mall pentru a intra în posesia aspiratorului pe
care de curând a fost anun?at? c? l-a câ?tigat. Ea crede c? el este cel care a desemnat-o f?r?
ca tân?ra s? fi participat la tombol?, îns? Joo Won o critic? aspru. El îi reaminte?te înc? o dat?
c? nu s-ar fi obosit s? îi arate atâta aten?ie ?i c? este inferioar? lui. Depa?it? de situa?ie, Ra
Im vrea s? plece, îns? Joo Won o conduce spre unul dintre magazinele de lux, ia ni?te haine ?i
încearc? s? o oblige s? le probeze, pentru a-i demonstra c? nici îmbr?cat? cu acestea, ea nu
se va ridica standardelor lui. În cabina de proba, Joo Won îi m?rturise?te lui Ra Im c? a
încercat în tot acest timp s? în?eleag? situa?ia financiar? în care aceasta se afl?, doar c? ea
este cea care nu i-a oferit mai mult timp la dispozi?ie ?i i-a cerut s? plece f?r? ca m?car s? se
gândeasc? la sentimentele ?i inten?iile sale. Deoarece presiunea acestui loc strâmt a ajuns s?
fie prea mult pentru Joo Won, el iese din cabina de prob? respirând cu mult? greutate.
Yiruma - Fairy Tale
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Ra Im se întoarce la ?coala de Ac?iune unde lucreaz? din greu la o cascadorie pentru scenele
cu accidente de ma?in?. În acela?i timp, Joo Won întâmpin? noi situa?ii claustrofobice ?i are
nevoie de tratament. Lucrurile par a se înr?ut??i pentru omul de afaceri deoarece tat?l lui Yoon
Seul îi trimite drept cadou ni?te c?prioare - simbol al noble?ei. Mai mult, la întrunirea de
familie, Joo Won se întâlne?te cu noua sa rud? prin alian??: angajatul pe care el obi?nuia s? îl
critice atât de des la ?edin?e, ?i care acum îi câ?tig? încrederea bunicului s?u. Oska îl g?se?te
în sfâr?it pe tân?rul muzician pe Insula Jeju, îns? acesta din urm? nu face decât s? critice dur
muzica artistului Hallyu. Îns? Oska nu se d? b?tut cu una cu dou?.

Yoon Seul începe s? fac? preg?tiri pentru a realiza noul videoclip al lui Oska ?i apeleaz? la
echipa de cascadori a lui Jong Soo pentru a ad?uga mai multa ac?iune acestui proiect
muzical. Prietena lui Ra Im îi aduce aspiratorul de la serviciu, îns? acesta se simte jignit?, nu îl
mai vrea, ?i merge la Kim Joo Won acas? pentru a i-l returna. Ea îi cere explica?ii, îns? el îi
spune c? a avut a?tept?ri prea mari de la ea ?i c? poate avea aspiratorul acum deoarece este
doar o vecin? “s?rac? ?i neglijat?”. Ra Im îi m?rturise?te c? nu are nevoie de un vecin ca el,
?i îi las? lui aspiratorul. Drept r?spuns la refuzul ei, Joo Won arunc? obiectul în iaz. Ra Im intr?
în ap? dup? cutie, sub privirile ?ocate ale bog?ta?ului. Când vrea s? plece, el o opre?te
aruncându-i de aceast? dat? cheia motocicletei in micul lac. Joo Won strig? la ea, spunându-i
c? nu trebuia s? fac? asta, c? putea doar s? îl roage sau s?-i ceara scuze ?i el ar fi intrat în
ap? dup? cutie.

El o duce pe Ra Im în cas? pentru ca aceasta s? î?i schimbe hainele ude, îns? sunt
surprin?i de mama lui Joo Won care a a?teptat tot acest timp în?untru. Aceasta o jigne?te
pe tân?r? considerând-o sub standardele fiului s?u, îns? Ra Im pleac? la scurt timp,
spunându-i femeii c? Joo Won nu este genul de persoan? cu care ea se joac?. Din cauza
videoclipului lui Oska, Joo Won este nevoit s? amâne sejurul acestuia cu fericitul câ?tig?tor al
tombolei. În acela?i timp, Jong Soo o anun?? pe Ra Im c? nu o poate lua ?i pe ea s? participe
la cascadoriile pentru videoclipul lui Oska deoarece este periculos, în ciuda preg?tirii ei. Îns?
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norocul îi surâde tinerei deoarece aceasta afl? c? a fost desemnat? marea câ?tig?toare a unei
vacan?e în Jeju. Pe insula exotic?, Ra Im se întâlne?te cu Oska, care este încântat s? afle c?
talentata cascadoare este ca?tig?toarea unei vacan?e romantice cu el. O invit? s? ia împreun?
masa, dar sunt întâmpina?i la restaurant de nimeni altul decât ... Joo Won.
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