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Furtuna la palat - Episodul 54
Lee San are banuiala ca urmatorii ministri pe lista neagra a atacurilor vor fi ministrul finantelor
Yi Woon Suk, ministrul de grad trei al Riturilor Kang Hak Su si ministrul de grad 3 de la Finante
Min Woo si decide sa trimita soldati care sa inconjoare locuintele acestora, insa nici urma de

Jang Tae Woo se gandeste
criminal...
insa ca este doar o manevra a regelui de a-l salva pe Hong, pe care merge sa il viziteze in
arest, iritandu-l prin atitudinea sa, astfel incat Hong isi arata determinarea de a face orice
pentru a scapa si a-i demonstra lui Jang puterea pe care o are si de care poate dispune...

Pe cand Jang ii cere regelui sa
permita interogarea lui Hong, este anuntata moartea unui nou ministru, confirmand banuielile
lui San ca in spatele atacurilor s-ar afla o banda de sclavi abuzati de stapanii lor, ministri
deveniti tinta atacurilor fiind cunoscuti pentru relele tratamente aplicate sclavilor pe care ii
detineau… In cele din urma criminalul este prins, dovedindu-se a fi fratele unuia din sclavii ucisi
pentru ca au incercat sa fuga. Ascuzatoarea sclavilor este decoperita, iar San ordona
eliberarea lui Hong, cauzand ingrijorarea ministrului Choi care stie ca Min va fi urmarit de
Hong indeaproape pentru uciderea custodelui bibliotecii. Min, ingrijorat de situatia in care se
afla, vine la Hong sa ii spuna ca vrea sa opreasca o petitie semnata de oficiali impotriva
eliberarii sale, in schimbul acoperirii incidentului legat de uciderea custodelui, insa cand vede
ca Hong este ferm, spunandu-i clar ca il va pedepsi pentru crima sa, isi da seama ca nu mai
poate gasi alta solutie, decat de a-l pune la curent cu adevarul si pe Jang Tae Woo, in
speranta ca acesta il va salva. Jang Tae Woo insa, preocupat de soarta partidului, nici nu vrea
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sa auda, spunandu-i ca nu va permite ca partidul sa fie sub presiune din cauza unei singure
persoane, indiferent cat de loiala ar fi fost pana atunci.. Amintindu-si cu resentimente de Jang
Tae Woo, secretarul Hong are o intalnire cu regina pe care o roaga sa il scape de Jang; regina
ii arata o petitie trimisa de Jang cu multi ani in urma, prin care acesta il acuza pe fostul rege de

uciderea propriului frate...
Intre timp concubina Won-bin ramane insarcinata, facand-o fericita pe doamna Hye-kyung,
insa atitudinea lui Won-bin fata de Song-yeon nu se schimba, ba dimpotriva; palmuita de
Won-bin, Song-yeon se pregateste sa plece spre atelier si se intalneste cu San, care ii spune
ca nu vrea sa auda de la ea felicitari pentru nasterea copilulu lui Won-bin... Regina il cheama
pe ministrul Choi sa ii spuna ca sclavii prinsi vor fi eliberati din porunca lui Hong, insa aceasta
veste il infierbanta pe Jang, care spune ca nu se poate ca acestia sa scape asa de usor,
acuzandu-l din nou pe San ca i-a dat prea multa putere lui Hong. Lee San si leaderul Jang Tae
Woo au o discutie in contradictoriu despre principii si legi, in urma careia San il anunta ca vrea
sa schimbe legile tarii si sa aboleasca sclavia... Regina il viziteaza pe San in resedinta sa,
spunand ca a fost chemata de secretarul Hong...
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