KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

Legendele Palatului "Marele Hur Jun"-Episodul 47

Jun se gandeste serios sa
plece insa Da Hee il implora sa o trateze si sa nu se gandeasca la razbunare..

Jun se lasa induplecat doar de dragul sotiei. Yejin se opreste in dreptul casei lui Do Ji si face
cunostinta pentru prima oara cu sotia acestuia. Jun se sfatuieste cu infirmierele sefe iar Hong
Choon se ofera sa-l ajute la tratarea pacientei.

Chae Sun il place pe Sang-Hwa, dar acesta are deja o fata draga la inima lui, pe So Yon.
Sotia lui Do ji este impresionata de daruirea lui Jun cand il vede pe acesta carand apa in toiul
noptii.
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I Jun face tot posibilul pentru
Doamna Oh, insa ea ii spune ca prefera sa moara decat sa fie atinsa de unul ca el.
Cand Jun ii explica ca fara acupunctura viata ei este in primejdie aceasta se uita in
ochii Doctorului si vede lacrimi si sinceritate, dar si o determinare pe care nu o vazuse
niciodata in fiul sau, din pacate. Acestea o fac sa accepte tratamentul care ii aduce in
scurt timp vindecarea completa. Lasand la o parte toata reaua vointa merge la Da hee
si isi cere scuze ..vrea sa-i ofere bani dar Da hee refuza spunandu-i ca se bucura sa o
vada sanatoasa. La Palat se fac alegeri pentru o petrecere in randul infirmierelor, iar
Yejin este cea aleasa si urmeaza sa fie facuta Kisaeng

Jun ramane putin nedumerit si e vizibil suparat cand o vede cu prima doamna Intors in
Hyeminseo toti observa ca Jun nu este in apele lui. Oare sa fie intr-adevar indragostit de Yejin
si acum risca sa o piarda? Sa fie oare vorba de promisunea facuta ofiterului, de a o proteja pe
Yejin? .........Suspans ...............
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