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Gr?dina Secret? - episodul 15
de Diana Cristol?ean

Pentru c? au fost descoperi?i de Oska ?i Jong Soo, Ra Im ?i Joo Won se v?d
nevoi?i s? le clarifice acestora situa?ia. Se întâlnesc to?i patru acas? la muzician, unde Joo
Won î?i convinge v?rul c? se afl? prins în corpul lui Ra Im spunându-i cuvintele pe care i le-a
mai m?rturisit odat? atunci când ?i-a dat seama c? s-a îndr?gostit de cascadoare. Ra Im îl
convinge pe ?eful ei c? ea are acum corpul lui Joo Won în momentul în care îi spune care ea
repet? anumite cuvinte pe care el i le-a spus c? le roste?te de fiecare dat? când cineva îl sun?
dup? miezul nop?ii. (“La ce spital e? Mai e în via???”). Ah Young, care s-a întors la lucru,
prime?te în dar de la Secretarul Kim o pereche de cizme c?lduroase ?i afl?, spre uimirea ei, c?
acesta era dispus s? demisioneze în momentul în care a aflat c? ea a fost dat? afar?. Mama lui
Oska insist? ca acesta s? se lase de muzic? fiindc? are o reputa?ie proast?, lucru ce îl pune
pe gânduri. El decide s? se schimbe începând prin a cere scuze tuturor celor pe care i-a jignit
pe durata carierei sale. Un alt motiv pentru care Oska începe aceast? schimbare este c? dup?
ce va încheia cu p?rerile de r?u, el va fi îndeajuns de matur pentru a merge la Seul ?i a-i cere
?i acesteia iertare.
Yoari - Appear
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Han Tae Sun îi spune lui Yoon Seul c? refuz? s? semneze un contract cu ea din cauza
scandalului lui Oska, în care, este ?i el implicat. Totu?i, ea îi cere un ultim lucru: s? o ajute s?
g?seasc? arti?tii c?rora, compozitoarea implicat? în scandal, a încercat s? vând? cântecul. Ra
Im î?i aduce aminte de cuvintele lui Jong Soo, ?i de dorin?a acestuia ca ea s? nu devin?
director al ?colii deoarece stresul ?i grija c? unul dintre cascadori poate muri oricând e prea
mare. Ea afl? c? poate s? sus?in? o audi?ie pentru rolul din „Dark Blood” ?i insist? ca Joo
Won s? accepte s? mearg? acolo deoarece, chiar dac? va pica audi?ia, visul ei de a fi
prezent? la un astfel de eveniment, va deveni realitate. Jong Soo afl? ?i el de planul celor doi
de a participa la audi?ie. Totu?i, Joo Won impune o condi?ie înainte de a accepta s? se
antreneze de dragul lui Ra Im: ca ei doi s? locuiasc? împreun?, la el acas?. Seara, Ra Im afl?
de la Joo Won c? acesta sufer? de claustrofobie, ?i dac? ar intra într-un spa?iu închis, cum ar
fi un lift, ar putea s? aib? un atac de cord.

Ei se antreneaz? de zor, f?r? a sc?pa o ?ans? de a se tachina. Joo Won înva?? repede ?i o
face pe Ra Im mândr? de el, ?i chiar crede c? el ar putea câ?tiga. Ea î?i aduce aminte de
lichiorul pe care l-a primit pe Insula Jeju, ?i afl? c? de?i era pentru Oska, Joo Won a b?ut ?i el
in aceea?i substan??. Cei doi merg pe insul?, dar nu o mai întâlnesc pe femeia care i-a primit
mai demult. La întoarcere, ei sunt a?tepta?i de mama lui Joo Won, care le preg?te?te bagajele
?i îi d? afar? din cas?. Cei doi merg s? doarm? la Oska. Artistul continu? s? le cear? scuze
celor pe care i-a sup?rat în trecut, ?i afl? c? femeia care a compus piesa plagiat? a încercat s?
vând? cântecul ?i altora. El merge s? o întâlneasc? pe una din aceste persoane, ?i o vede
al?turi de Yoon Seul ?i Han Tae Sun. Când r?mâne singur cu fosta sa iubit?, acesta îi
m?rturise?te c? ?i-a adus aminte de tot ce s-a întâmplat între ei, inclusiv de scena care a
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f?cut-o pe ea s? sufere. Îi spune c? ceea ce a auzit atunci nu a fost decât vorbe nesincere, ?i
c? ea a fost pentru el cel mai de pre? lucru. Î?i cere iertare. La auzul acestor cuvinte, Yoon
Seul plânge ?i îi spune c? nu îi place s?-l vad? cerându-?i scuze. Han Tae Sun se arat? foarte
iritat de faptul c? Yoon Seul s-a folosit de el pentru a ajunge la Oska. Tân?ra abia acum î?i d?
seama c? acesta ?ine la artistul Hallyu.

Joo Won este gata de audi?ie, îns? afl? c? Ra Im (ce are corpul lui) trebuie s? mearg? la birou
deoarece bunicul s?u este chiar acum în trecere pe acolo. Ea merge, ?i îi salveaz? reputa?ia
lui Joo Won. Dup? ce bunicii lui pleac?, Ra Im vrea s? se întoarc? la audi?ia unde e
reprezentat? de Joo Won, ?i ia liftul, spre uimirea lui Park. Liftul se blocheaz? ?i nimeni nu este
în camera de control pentru a o elibera pe Ra Im. Afar? începe s? plou?, iar Ra Im ?i Joo Won
î?i schimb? trupurile la loc. Joo Won este prins în lift, unde dup? mai multe eforturi de a-?i
p?stra calmul ?i dup? ce reu?e?te s? schimbe câteva cuvinte cu Ra Im la telefon, î?i pierde
cuno?tin?a.
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