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Negustorul Lim Sang-ok – episodul 26
de Diana Cristol?ean 03 sang sa mong - Negustorul Lim Sang Ok

Sang-ok si Da-nyung se intalnesc. Ea isi exprima regretul in legatura cu decizia negustorilor
Songsang de a prelua afacerile Mansang, si ii doreste tanarului sa devina acel negustor care
sa castige inimile oamenilor. El ii marturiseste ca i-a fost dor de ea cat timp a fost plecat, si ca
daca nu il lasa sa i se confeseze, va regreta pentru tot restul vietii sale. Da-nyung il opreste,
spunand ca nu merita dragostea lui. Incearca sa fuga, insa Sang-ok o opreste. Ea incepe sa
planga, iar el o imbratiseaza. Apoi ea ii dezvaluie ca nu este fiica adevarata a lui Park
Joo-myung, ci nora lui. Tatal sau lucrase pentru Songsang, iar dupa moartea acestuia, ea a
lucrat pe plantatiile de ginseng. Intr-o zi, domnul Hwang i-a prezentat-o lui Park Joo-myung, iar
cand a ajuns acasa, fata a aflat de la mama ei ca aceasta acceptase sa-si casatoreasca fata
cu fiul negustorului pentru 4 saci de orez. In final si Da-nyung a acceptat casatoria, stiind ca
era spre binele familiei sale care ducea lipsa hranei. In ziua nuntii a aflat ca tanarul ce urma
sa-i devina sot era grav bolnav. Nu l-a vazut zile intregi, iar cand in sfarsit s-au putut vedea, el
si-a cerut iertare stiind ca din cauza casatoriei lor, ea era despartita de familia sa. La 10 zile de
la casatorie, tanarul a murit, lasand-o pe Da-nyung singura.

Dupa funeralii, Park Joo-myung isi cere scuze pentru ca a pacatuit fata de ea de dragul fiului
sau si o intreaba daca poate sa-i ofere ceva. Ea ii marturiseste ca si-ar dori sa invete despre
afaceri, ca raposatul sau tata a fost un negustor Songsang si ca a regretat ca fiica sa nu putea
fi ca el deoarece era fata. Ea spera ca in acest fel, sa-si faca fericit parintele. Capetenia
Songsang i-a indeplinit dorinta si i-a spus ca din acel moment Da-nyung a devenit fiica sa.
Sang-ok este profund impresionat de povestea tinerei, si dupa ce Da-nyung pleaca, se
intoarce si el la templu unde este asteptat de doamna Woo Yeo-ran. Aceasta ii spune ca a
avut surpriza sa afle ca Sang-ok este cunoscut in China. Wang Zhoshi, negustorul caruia ii
vanduse ginsengul rosu in Yanjing si caruia ii scrisese o poezie pentru a-i acapara atentia, il
cauta si chiar este dispus sa dea o recompense de 500 nyang celui care i-l aduce pe Lim
Sang-ok. Woo Yeo-ran incearca din nou sa-l convinga sa o urmeze in China si sa-l intalneasca
pe negustorul chinez, insa tanarul refuza.
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Unul dintre calugarii din templu ii cere lui Sang-ok sa plece din acest loc, deoarece un
negustor trebuie sa-si gaseasca pacea in piata. El il avertizeaza ca va intampina 3 situatii
dificile, ii da un saculet si ii spune sa-l deschida doar cand se afla intr-unul dintre acele
momente grele doarece acolo va gasi cheia ce-l va ajuta sa treaca peste obstacol. Apoi ii mai
da un paharel pentru ultima incercare, si ii cere sa uite de acest templu si sa nu se mai
intoarca niciodata. Intorcandu-se acasa, el afla ca mama sa a avut mare grija de Mi-geum si
de mama acesteia. Sang-ok ii trimite lui Da-nyung o scrisoare pentru a se intalni. Cand se
revad, el ii marturiseste ca o iubeste la fel de mult in ciuda celor relatate de tanara anterior.
Sang-ok ii spune ca nu l-a durut sa afle ca a fost casatorita, ci a suferit din cauza ca a aflat prin
cate a trecut tanara. El isi doreste sa-i poata alina suferinta, si o imbratiseaza.

Park Joo-myung afla ca Da-nyung se intalneste cu Sang-ok. El pune niste oameni sa il lege,
bata si sa-l ameninte ca daca o va mai intalni pe tanara o data, va fi omorat. Plin de sange si
de vanatai, Sang-ok reuseste sa ajunga la casa unde stau clovnii. Fata in fata cu socrul sau,
Da-nyung este avertizata ca daca se mai intalneste cu Sang-ok, ceva infricosator i se va
intampla acestuia.
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