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Tenta?ia Îngerului - episodul 4
de Ana C. Temptation of An Angel OST - Secret La sfâr?itul episodului trecut, Hyun Min,
înc? suspicios cu privire la rela?ia dintre Kim Yun Jin si cumnata sa, se duce la fostul lor liceu
pentru a verifica dac? întradev?r, Ah Ran spune adev?rul cu privire la trecutul s?u. Din fericire
(pentru Ah Ran), acesta nu g?se?te nimic, iar protagonista scap? iar??i basma curat?. Înapoi
la casa de vacan??, Ah Ran pleac? al?turi de Joo Seung, l?sându-?i so?ul în grija asistentei,
f?r? nicio alt? intruc?iune, decât aceea de a-i îngriji r?nile, spunându-i lui Yoon Jae Hee, c? nu
mai exist? nicio speran?? de recuperare. Într-o not? mai comic?, Hyun Min pleac? în c?utarea
angajatei lui, nevrând s? o lase s? demisioneze. Ajuns la casa ei, o g?se?te pe aceasta într-o
situa?ie periculoas?, fiind amenin?at? de doi b?rba?i. El încearc? s? o apere dar, în schimb,
ajunge chiar el s? fie cel ap?rat, Yun Jin, printr-o impresionant? demonstra?ie de for??,
reu?ind s? îi alunge pe cei doi.

Yoon Jae Hee, vrând s? îl r?spl?teasc? pe Hyun Woo pentru bun?tatea cu care a tratat-o, se
hot?r??te s? îl ajute s? î?i revin?. Înc? de când era mic?, în orfelinat, el a fost întotdeauna cel
care a ajutat-o ?i a sus?inut-o. Acum este rândul ei s? aib? grij? de el. Pe cont propriu, ea se
ocup? de medica?ia bolnavului ?i se informeaz? despre modalit??ile prin care i-ar putea fi de
ajutor. Domnul Shin, înc? primind amenin??ri pentru moartea unui fost angajat, încearc? s?
afle cine este în spatele mesajelor misterioase. Prin cuvintele sale, el reu?e?te s? o înfurie ?i
mai mult pe Ah Ran, care era de fa?? la discu?ia lui cu asistentul s?u, aceasta devenind ?i mai
hot?rât? s? î?i îndeplineasc? planul de r?zbunare. Trebuie s? g?seasc? o modalitate de a-l
scoate din ?ar? pentru ca, în lipsa lui, s? poat? trece magazinul de mobil? pe numele ei, ?i
astfel s? îl ruineze. Joo Seung îi ofer? ocazia perfect? - organizeaz? o excursie în Japonia
pentru domnul Shin ?i pentru so?ia lui, sub pretextul c? va fi în beneficiul s?n?t??ii lor ?i
reu?e?te chiar s? ob?in? ?tampila lui pentru modificarea titlului de proprietate. Dup? ce familia
lui Hyun Woo se duce s? îl viziteze la casa de vacan?? unde este tratat, Ah Ran afl? c? Yoon
Jae Hee nu i-a urmat instruc?iunile ?i i-a aplicat tratamente f?r? aprobarea ei. Furioas?, o
amenin?? c? o va concedia dar, pentru a putea r?mâne, asistenta promite c? îi va urma
indica?iile. În aceeasi sear?, înapoi în camera sa, dup? plimbarea periculoas? la care l-a scos
Ah Ran, dându-i chiar drumul pe o pant?, Hyun Woo d? primele semne c? î?i revine,
deschizând chiar ochii.
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Încetul cu încetul, remu?c?rile încep s? o chinuie ?i mai tare pe Ah Ran. Imaginea lui Hyun
Woo pare s? o bântuie tot mai mult iar amintiri ale copil?riei sale tragice ies la suprafa??. Ziua
urm?toare, Hyun Woo deschide iar??i ochii. De data aceasta, Yoon Jae Hee este de fa??. Îl
anun?? pe Hyun Min iar Ah Ran aflând ?i ea, ajunge într-un suflet pentru a verifica personal
situa?ia. Nevrând s? se dea de gol, Hyun Woo continu? s? pretind? c? este înc? în com?,
chiar ?i atunci cand i se vars? ap? clocotit? pe mân?. Asistenta, aflând adev?rul, de data
aceasta p?streaz? secretul ?i îl ajut? în procesul de recuperare fizic?. La rug?mintea acestuia,
ea chiar intr? în casa lui pentru a-i recupera ?tampila din mâinile so?iei sale.

Înapoi la magazinul de mobil?, Ah Ran nu renun?? la ideea de a sc?pa de angajata care îi ?tia
trecutul. Ea îi însceneaz? un furt din banii magazinului dar, în cele din urm?, în ciuda a ceea ce
i-a f?cut, Kim Yun Jin o iart?, l?sându-se înduio?at? de povestea trist? si de talentul ei
actoricesc. Odat? ce a sc?pat de riscul ca secretul ei s? fie dezv?luit, vrând s? finalizeze
documentele prin care magazinul lui Hyun Woo îi revin atunci când acesta nu este capabil s?
decid? în privin?a acestuia, Ah Ran descoper? lipsa ?tampilei. Aflând c? posibilul ho? este
asistenta, Yoon Jae Hee, pleac? imediat s? verifice starea so?ului s?u. Ajuns? la destina?ie,
deschide u?a camerei bolnavului. Patul este gol.
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