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Negustorul Lim Sang-ok – episodul 24
de Diana Cristol?ean 04 gong - Negustorul Lim Sang Ok

Chae-yeon merge la resedinta lui Park Joo-myung si il roaga pe acesta sa il elibereze din
inchisoare pe Lim Sang-ok.Tanara ii promite ca daca ii va face aceasta favoare, ea il va insoti
in Songdo. Capetenia Songsang ezita putin, insa in final accepta. Da-nyung aude conversatia
celor doi. Park Joo-myung se intalneste cu guvernatorul caruia ii cere sa-l elibereze pe
Sang-ok, spunandu-i ca daca il va duce pe tanar in Hanyang lucrurile se vor complica, si
imaginea sa va avea de suferit pentru ca nu a reusit sa rezolve cazul. Guvernatorul il cheama
la randul sau pe Hong Deuk-joo caruia ii cere o suma mare de bani in schimbul eliberarii
tanarului secretar Mansang. Capetenia accepta, incalcandu-si astfel propriile principii.
Sang-ok este eliberat, asa ca Chae-yeon stie ca trebuie sa isi tina promisiunea fata de Park
Joo-myung. Cho-rye afla ca tanara vrea sa plece la Hanyang, si se duce la Sang-ok pentru a-i
reprosa ca desi e evident ca Chae-yeon il iubeste, el nu ii arata niciodata ca o place. Sang-ok ii
marturiseste dansatoarei ca el iubeste pe altcineva si ca daca i-ar spune lui Chae-yeon ca o
iubeste doar pentru a o face sa ramana, nu ar reusi decat sa o raneasca mai tare. El o salvase
doar pentru ca ii era mila de ea si nu putea sa o lase singura, nu pentru ca ar fi iubit-o. Auzind
acestea, Cho-rye ii cere sa nu-i spuna aceste cuvinte si lui Chae-yeon deoarece ii va face mult
rau. Insa Chae-yeon ascultase cu lacrimi in ochi toata aceasta conversatie. Tanara merge la
Park Joo-myung si ii spune ca este pregatita sa porneasca spre Sangdo. Bok-tae o vede
plecand cu cativa oameni din Songsang si ii spune lui Sang-ok ca a trecut de partea
negustorilor rivali. Secretarul isi aduce aminte ca Chae-yeon ii povestise odata de oferta lui
Park Joo-myung de a o duce in Sangdo.
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Hong Deuk-joo este instiintat de guvernator ca negustorii sai nu mai pot participa la convoiul
ce merge spre China din cauza incidentului cu orezul stricat. El realizeaza ca acesta este
sfarsitul afacerilor Mansang, asa ca ii cere lui Sang-ok sa le dea clanurilor cu care s-a aliat
pentru convoi profiturile promise, iar datoriile sa fie platite atat cu bani, cat si cu drepturile din
port sau magazinele detinute. In timp ce Mansang se prabuseste incet dar sigur, Songsang
prospera, si datorita interventiei lui Park Joo-myung pe langa guvernator, acesta a primit si
lotul din convoi ce se cuvenea clanului rival. Hong Deuk-joo isi anunta negustorii ca este falit si
ca acesta este sfarsitul Mansang. Negutatorii primesc cu multa durere vestea, iar stapanul lor
isi cere iertare pentru ca s-a ajuns in situatia aceasta. La scurt timp, Jeong Chi-soo si Seok-jo
merg la fiecare magazin Mansang pentru a prelua afacerile acestora.
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