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Legendele Palatului "Marele Hur Jun"-Episodul 36
Dispar din magazie 3 kg de angelica Yejin isi da seama prea tarziu , cand trebuie sa predea
inventarul.

Doctorul Jun se ocupa de pacienti cand afla ca Yejin si Chae au fost arestate . Iese si o vade
pe Yejin legata, privindu-l cu tristete.

Jun se reintoarce acasa insa este absent, gandindu-se numai la Yejin. Da Hee care vorbea cu
el isi da seama ca nu o asculta, dar prefera sa nu dea importanta . Pentru a o elibera pe Yejin,
Jun se intalneste cu un om influent si reuseste sa obtina eliberarea infirmierelor. Jun vine la
sediu si ii spune lui Yejin ca a facut toate demersurile ca sa fie eliberata. Toate infirmierele
raman impresionate de gestul Doctorului si mai ales Yejin, care acum e convinsa ca Jun are
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sentimente pentru ea. Jun o ia pe Yejin ca ajutor pe langa el , cei doi intelegandu-se de

minune...
Se intampla intr-o zi ca Do Ji sa-l pandeasca pe Jun si o surprinde pe Yejin langa el ! O striga
pe nume si Yejin ridica ochii. Do Ji ii spune ca vrea sa vorbeasca intre patru ochi si are cu
aceasta o discutie in care ii cere explicatii; Jun ii promite ca pentru ea va face absolut totul ,
chiar daca este deja insurat si, intr-adevar, isi anunta mama si sotia ca o va aduce pe Yejin sa
stea in casa lui ! Se reintalneste cu Yejin si o roaga sa se mute cu el si sa fie sotia lui. Desi
Yejin ii raspunde ca viata ei e devotata medicinei si ca vrea sa fie o infirmiera desavarsita,
aceasta incepe sa planga cand el pleaca. Jun are multi bolnavi de tratat, unul dintre ei moare
din cauza unui tonic nepotrivit, si Jun simte ca nu isi poate ierta greseala. Doctorii care nu-l au
la inima pe Jun se aduna si decid sa-i gaseasca o slabiciune cu care sa il compromita . Jun
este chemat de urgenta in fata Primului Doctor Yang si obligat sa ingenunchieze!
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