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Negustorul Lim Sang-ok - episodul 48
de Diana Cristol?ean

01 jae sang pyung yuh soo in joong jik sa hyung - Negustorul Lim Sang Ok Negustorii
sunt decisi sa caute o cale de a-l scoate pe Sang-ok din inchisoare. Sam-bo merge acasa la
politicianul Park Jong-gyeong in speranta ca va putea sa-i vorbeasca acestuia, insa nu este
primit. Pe de alta parte, Chi-soo este asteptat de oficial. Doo-kwan merge la Mi-geum ca sa
vada cum se simte. Ii spune ca vor face tot posibilul sa-l scoata pe Sang-ok din inchisoare,
insa tanara le spune ca ea crede in nevinovatia sotului ei si ca acesta va fi eliberat fara mita. In
acel moment, garzile navaesc in curte si ii aresteaza pe negustori sub privirile speriate ale lui
Mi-geum. Toti negustorii Mansang sunt in scurt timp arestati, cu exceptia lui Sam-bo care se
ascunde. Interogat, Doo-kwan le marturiseste oficilalilor ca ei nu stiau de adevarata identitate a
lui Hong Dae-soo si ca acest om a fost cel care l-a sfatuit pe Sang-ok sa le dea oamenilor sare
la un pret mic, chiar gratis, si l-a ajutat sa gaseasca solutii pentru a-i sprijini pe cei saraci. Ii mai
spune ca Sang-ok a donat cantitati mari de orez si medicamente armatei, lucru pe care un
rebel nu l-ar face. Politicianului nu-i pasa si ii inchide.
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Park Jong-gyeong este neinduplecat in decizia sa de a-l executa pe Sang-ok si de a confisca
banii Mansang. Cand Sang-ok este interogat din nou, el ii spune oficialului ca toate donatiile lor
sunt documentate si ca a scris in registre ca a donat cei 20 000 nyang guvernului, din aceasta
cauza negustorii nu anuntat autoritatile despre acest furt – ei nu aveau de unde sa stie unde
banii erau cu adevarat, deci sunt nevinovati. Sub presiunile facute de politician, Sang-ok
admite ca este singurul vinovat de ceea ce s-a intamplat, si ca oamenii sai nu stiau nimic de
identitatea, intentiile si furtul lui Hong Dae-soo. Politicianul cere sa verfice documentele si ii
elibereaza pe negustori. Afland care este situatia, Da-nyung ii trimite tatalui ei o scrisoare prin
Jin-han. La randul sau, Park Joo-myung scrie alte doua scrisori pentru un liderii Gyongsang si
Naesang. Toti negustorii acestor clanuri semneaza o petitie pentru ca Lim Sang-ok sa fie
eliberat. De asemenea, locuitorii din Uiju si Taecheon cer guvernului ca fostul guvernator sa fie
scos din inchisoare. Negustorii Mansang, dar si oamenii de rand incep sa stranga semnaturi.
Toti se arata increzatori si solidari incercand sa-l elibereze. Chi-soo pe de alta parte, crede ca
aceasta petitie este fara rost.

Jang Myung-gook il convinge pe unul dintre politicieni sa ia atitudine si sa ii arate regelui toate
semnaturile stranse. Nobilul este de acord, insa amana aceasta chestiune deoarece intervine
o problema pe care conducatorul tarii trebuie sa o rezolve cat mai repede: chinezii cer sa li se
vanda 3000 kg de ginseng in doar o luna! Park Jong-gyeong se intalneste cu Chi-soo si ii cere
sa pegateasca aceasta cantitate de ginseng rosu pentru chinezi, insa liderul Songsang ii
spune ca acest lucru este imposibil. Oficialul care vrea sa-i arate regelui toate semnaturile
merge la inchisoare, sa-i vorbeasca lui Sang-ok. Ii spune despre problema cu care se
confrunta guvern, iar detinutul il atentioneaza ca daca Joseon nu va reusi sa onoreze
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comanda, ginsengul chinezesc si japonez le va lua locul pe piata asiatica si ca va fi o mare
pierdere pentru tara. Politicianul il intreaba daca el poate sa faca rost de atata ginseng in asa
scurt timp, iar Sang-ok ii raspunde ca poate incerca. Sang-ok este eliberat pentru o luna. Daca
nu reuseste sa faca rost de cele 3000 kg de ginseng rosu, va fi aspru pedepsit ca l-a mintit pe
rege. El convoaca o intalnire cu toti marii negustori din tara si le cere sa le dea ginsengul lor.
Chi-soo este si el prezent insa ii spune lui Sang-ok ca el nu poate sa-i dea deloc ginseng
deoarece nu are drept. Reuseste sa faca rost de jumatate din cantitate.

Park Yoo-cheol ii sare in ajutor impreuna cu ucenicii sai. Ei proceseaza ginseng zi si noapte.
Totusi, el nu pot sa pregateasca decat 2400 kg de ginseng. Sang-ok se reintoarce la
inchisoare si chiar cand urmeaza sa fie inchis, politicienii afla ca cele 600 kg lipsa tocmai au
sosit. Park Yoo-cheol a reusit sa termine de procesat restul ginsengului folosind oale cu aburi
si lucrand pana la epuizare. Regele se uita peste semnaturi si marturiseste ca si el este la fel
de ingrijorat pentru Lim Sang-ok, ca si oamenii sai. Cere reinvestigarea acestuia si il
desemneaza pe Yoon Jeong-ho responsabil de aceasta ancheta. Da-nyung, Park Joo-myung
si d-l Hwang sunt trimisi in Hanyang ca sa fie si ei reinvestigati. In inchisoare, ei se intalnesc cu
Sang-ok.
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