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Gr?dina Secret? - episodul 20 (Ultimul episod)
de Diana Cristol?ean

Joo Won îi spune mamei sale c? va ?ine nunta doar atunci când
ea o va fi acceptat pe Ra Im drept nor?. Femeia îl asigur? c? acest lucru nu se va întâmpla
niciodat?. Ra Im se întâlne?te cu Ji Hyun , psihologul lui Joo Won, care nu î?i poate explica
prin ce împrejur?ri ea s-a putut trezi din com?. Cascadoarea îi spune c? acela a fost un
miracol, ?i a avut loc la fel ca întâlnirea de ai demult dintre ele, când ea era defapt Joo Won.
Joo Won se întâlne?te cu Jong Soo, fostul director al ?colii de Ac?iune, care îi cere
bussinessman-ului s?-i fie lui Ra Im nu doar so?, ci ?i tat? ?i frate. Joo Won îi spune acestuia
c? el va fi doar b?rbat pentru Ra Im, deoarece la aceasta se pricepe cel mai bine ?i c? îi va
l?s? lui în grij? celelalte atribu?ii. Joo Won o duce pe Ra Im la starea civil? f?r? a-i spune
motivul decât atunci când cei doi ajung acolo: el vrea s? devin? so?ul ei nu pentru c? o
iube?te, ci pentru c? ea e singura pentru care el are aceste sentimente. Ra Im accept?, ?i
merg împreun? pentru a semna documentele necesare, avându-i drept martori pe Yoon Seul
?i Oska. Tinerii proasp?t c?s?tori?i cad de acord s? se c?s?toreasc? religios ?i s? ?in? nunta
doar atunci când ?i mama lor îi va accepta.
Sung Si Kyung - You Are My Spring
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Acas?, Oska ?i Yoon Seul le preg?tesc acestora dormitorul pentru prima noapte pe care o vor
petrece ca so? ?i so?ie. Dup? câteva zile de vis împreun?, Joo Won o prezint? pe Ra Im
bunicilor s?i. Bunicul se declar? a fi de partea mamei lui, îns? bunica vitreg? o încurajeaz? pe
Ra Im s? fie puternic?. Joo Won îi trimite mamei sale o copie a cerficiatului de c?s?torie, iar
acesteia i se face r?u ?i este dus? la spital. Când merge la ea, d-na Moon îi spune c? nu mai
este fiul ei, c? fericirea lui nu va dura ?i c? va regreta în câ?iva ani totul. Joo Won îi
m?rturise?te c? nu îi pas?, deoarece atunci o va avea pe Ra Im al?turi. Femeia îi cere s? îi
înapoieze tot ce a primit în calitate de fiu al ei, îi cere s?-i pl?teasc? p?mântul pe care ?i-a
construit casa, ?i este de acord ca el s? continue s? lucreze la mall, deoarece este mult mai de
încredere decât orice str?in. Joo Won îl reangajeaz? pe Park Bong Ho ?i îi spune c? ei doi ar fi
ni?te colaboratori buni dac? acesta ar renun?a s? încerce în a-l înlocui în postul lui de munc?.
Ra Im le arat? certificatul colegilor ei, care nu pot accepta faptul c? Joo Won nu a ?inut o
petrecere în cinstea lor. Ei merg pân? în biroul acestuia ?i îl amenin?? c? dac? nu o face
fericit? pe Ra Im, va avea de-a face cu ei. Joo Won îi amenin?? c? îi va spune lui Ra Im de
vizita lor.

Oska lucreaz? din greu la noul s?u concert ?i la videoclipul care este regizat de Yoon Seul ?i
inspirat din trecutul lor, mai exact prima lor întâlnire. La concert, Han Tae Sun decide s?
renun?e la postul de produc?tor ?i la Oska, l?sându-i lui Yoon Seul drept dar de desp?r?ire
ultimul single al artistului. Pe durata acestei melodii, Yoon Seul îi scrie mesaje lui Oska
spunându-i c?-i pare r?u c? l-a f?cut s? sufere ?i c? îl iube?te. Peste cinci ani, avem ocazia s?
îi vedem pe Joo Won ?i Ra Im în postura de p?rin?i stric?i, care nu se las? cu una cu dou?, în
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fa?a celor trei b?ie?i ai lor. Ei îi duc regulat în vizit? la bunica ?i aceasta îi prime?te cu mult
drag, îns? îi ignor? complet pe cei doi p?rin?i.

Ra Im este acum director la ?coala de Ac?iune ?i este la fel de atent? cu oamenii ei, cu era ?i
Jong Soo cu ea, pe vremea când era cascadoare. Acesta din urm? scrie scenarii pentru filme
?i chiar are ocazia s? o întâlneasc? pe Son Ye Jin, care se arat? interesat? s? joace rolurile
sale. Oska o cere în sfâr?it în c?s?torie pe Yoon Seul, care accept? emo?ionat?. Într-una din
seri, Joo Won îi spune lui Ra Im cum a încercat s? o g?seasc? pentru a-i transmite ultimele
cuvintele ale tat?lui ei. El înc? se ref?cea dup? accidentul din lift, când a fugit de la spital ?i a
mers la locul unde se ?inea priveghiul pentru omul care l-a salvat. A privit-o de departe pe
tân?ra îndurerat?, ?i când aceasta a adomit, el a mers lâng? ea, ?i-a cerut iertare pentru
suferin?a pricinuit?, ?i a c?zut al?turi într-un somn profund.

~SFÂR?IT~
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