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Negustorul Lim Sang-ok – episodul 37
de Diana Cristol?ean

15 na na ni (Telop) - Negustorul Lim Sang Ok
Park Joo-myung este foarte trist din cauza afacerii esuate si isi aduce aminte inca odata de
momentul in care Sang-ok i-a jurat razbunare. Chi-soo este furios deoarece capetenia
Songsang nu i-a luat in seama atentionarile. In Mansang se petrece de zor. Dupa ce bea
impreuna cu d-na Woo Yeo-ran, Sang-ok iese sa ia putin aer si isi aduce aminte de tatal sau,
de incidental cu sulf in care Park Joo-myung a preferat sa-i arunce in inchisoare pe nedrept
decat sa-si pateze onoarea, de momentul in care d-l Lim a fost ucis iar el a fost eliberat… Ii
transmite tatalui sau ca a renuntat la razbunare, si ca va deveni un negustor ce salveaza vieti.
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Mansang se intorc acasa unde sunt primiti cu multa caldura atat de negustori, cat si de familii.
Pentru Songsang lucrurile stau cat se poate mai rau: imediat ce si ei se reintorc, sunt asaltati
de garzile trimise de guvernator care au ordin sa-i aresteze pe Park Joo-myung si Jeong
Chi-soo, deoarece sunt suspectati ca au facut comert cu ginseng pe piata neagra din China.
Sang-ok se intalneste cu toti negustorii Mansang si le prezinta planurile pentru viitor: vor
deschide noi magazine in Joseon si se vor extinde. Cat despre ajutorul d-nei Woo Yeo-ran,
tanarul sef Mansang ii promite negustoresei sa-i dea jumatate de profit. Putin mai tarziu,
Sang-ok merge la mormantul lui Hong Deuk-joo pentru a se ruga pentru acesta si ii promite ca
va face din Mansang cel mai mare si instarit grup de negustori din Joseon. Mi-geum il priveste
de la cativa metri departare. Desi au fost incarcerati cateva zile, Chi-soo si capetenia
Songsang sunt eliberati fiindca nu exista destule dovezi pentru a fi acuzati. Park Joo-myung le
spune oamenilor sai doar atat: cei care nu ii vor urma ordinele vor fi dati afara. Sang-ok se
duce la Hanyang unde cumpara o casa pentru a fi folosita drept birou al Mansang. El restituie
imprumutul facut de la guvern, si il intalneste acolo pe nobilul caruia i-a oferit o mana de ajutor
cu mult timp in urma, in China. Nobilul il felicita pentru succesul din China, ii spune ca a facut
un lucru remarcabil pentru negustorii coreeni reusind sa-i faca pe chinezi sa rupa pactul, si ii
spune ca este mandru de el.

Park Jong-gyeong ii cere lui Sang-ok sa ii faca o vizita. Sang-ok banuieste ca batranul nobil
stie de succesul Mansang si ca ii va cere o suma de bani pentru ca le-a dat drepturi de
comercializare in trecut. Daca ii va da mita, Mansang-ul va fi condus de politicieni. Daca nu ii
va da suma ceruta, negustorii sai vor avea mari dificultati. Cand se intalneste cu Park
Jong-gyeong, Sang-ok ii da un cec nescris, si ii spune ca ii va da orice suma va trece el pe
hartie. Desi ii marturisise in trecut ca nu-i va da niciodata mita, tanarul sef Mansang ii spune
nobilului ca ii va da bani doar daca ii va folosi pentru a-i hrani pe saraci. Park Jong-gyeong
este amuzat de tactica tanarului si ii spune intr-un final ca va face precum doreste, si ca va
folosi banii in scopul mentionat mai sus. Park Joo-myung se confrunta cu furia mocnita a
negustorilor sai ce-l acuza ca a vandut prea ieftin ginsengul si le promite oamenilor ca va face
rost de banii pierduti din aceasta afacere. Capetenia Songsang ii cere lui Chi-soo sa fie atent
la acestia si la cel mai mic semn de revolta, sa-i indeparteze. Jeong Chi-soo isi cheama
oamenii si le spune ca negutorii Songsang se vor ridica din nou, si ca el nu mai poate sa stea
alaturi de Park Joo-myung. Se va alatura celorlalti si va conduce el insusi Songsang-ul. D-na
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Lim este decisa sa-si insoare fiul cu Mi-geum, asa ca se consulta cu mama acesteia, care este
si ea de acord. Sotia lui Sam-bo ii da vestea barbatului ei, insa este prezent si d-l Hwang si o
servitoare Songsang la aceasta scena. Servitoarea ii spune lui Da-nyung ca Sang-ok se va
casatori cu fiica lui Hong Deuk-joo. Tanara este surprinsa si indurerata la auzul vestii.
Un oficial de la finante merge la Songsang pentru a face niste verificari. Acolo, el ii mustra pe
negustori deoarece nu au resuit sa vanda ginsengul la un pret mai bun si ca ar trebui sa se
gandeasca si la locuitorii Joseon-ului atunci cand dau mita sau monopolizeaza piata. In
discutia despre stabilirea unor afaceri prospere cu China, Chae-yeon se face remarcata,
ridicand chestiunea importului de matase. Ea ii spune tanarului oficial ca nu ar trebui doar sa
cumpere matase de la chinezi, ci sa angajeze si sa produca tocmai ei matase. Mai tarziu,
tanarul afla de povestea fetei, si ii spune ca el a fost ajutat de tatal ei in trecut, ca rudele o
cauta, si ca este foarte posibil reputatia familiei sale sa fie curatata in curand. Chi-soo se
intelege cu negustorii Songsang (pe la spatele lui Park Joo-myung) si merge in Shanmen
pentru a imprumuta de la d-l Jin banii pierduti in afacerea cu ginseng.

Sang-ok si Da-nyung sunt chemati de guvernator pentru a li pune in vedere ca tot mai multe
grupuri de negustori sunt jefuiti si ca vor trebui ca pe viitor sa mearga impreuna deaorece
guvernul nu le poate pune la dispozitie oameni multi pentru protectie. La iesire, Sang-ok ii
spune lui Da-nyung ca vrea neaparat sa-i vorbeasca si stabileste o intalnire. Seara, tanara
merge la locul stabilit.
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