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Secretele de la palat - Episodul 26
Yu Shin incearca sa afle motivele si adevaratele intentii ale lui Deokman. Aceasta il roaga sa renunte la ea, pentru ca
sentimentele pe care le poarta pentru Yu Shin o impiedica sa faca ceea ce trebuie pentru a deveni conducatoarea Shillei.
Deokman este constienta ca poporul crede in mituri si in semizei si ca Mi Shil se foloseste de aceste credinte pentru a-si spori
puterea. Daca poporul va continua sa creada in ea, chiar daca Deokman avea sa detina controlul asupra ostilor si asupra
Consiliului Nobililor, situatia tot nu avea sa se schimbe. Asadar, mai intai Deokman si aliatii sai trebuie sa ii rastoarne lui Mi
Shil reputatia de detinatoare a sigiliilor si toate miturile care o inconjoara, iar primul pas pe care trebuie sa-l faca este sa o

impiedice sa se mai foloseasca de calugarul Wolcheon.

Insotita de Bi Dam si de Alcheon, Deokman pleaca spre templul Hwadeoksa pentru
a-l gasi pe Wolcheon. Ajunsi la templu, descopera urmele unei adevarate batalii, iar Wolcheon pare sa fi fost rapit.
Locuitorii Gaya care fusesera exilati din Shilla pornesc o miscare de rezistenta impotriva clanului lui Kim Seo Hyeon si il
rapesc si pe Wolcheon. Yu Shin se reintoarce la tatal sau si, in incercarea de a-si apara familia, se preda liderilor miscarii de

rezistenta.

In Sorabol sunt imprastiate manifeste care
indeamna la detronarea regelui, aducandu-se la cunostinta nasterea cu ani in urma a celor doua gemene... Regele banuieste ca
in spatele acestor actiuni ar sta Deokman, motivata de o puternica dorinta de razbunare. Mi Shil nu stie ce sa creada despre
cele intamplate. Seol Won il banuieste pe Ha Jong de imprastierea manifestelor, stiind ca daca regina este detronata, tatal lui
Ha Jong, Sejong, va fi rege. Deokman il trimite pe Bi Dam in provincia Sapryang, locul in care fusesera exilati locuitorii
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Gaya, pentru a-l gasi pe Wolcheon inaintea lui Mi Shil.

Intre timp, Bo Jong tortureaza oameni pentru a afla ascunzatoarea celor din
rezistenta. Bi Dam reuseste sa afle ascunzatoarea inaintea lui Bo Jong si o informeaza pe Deokman ca membri rezistentei
se afla in valea Nobang. Yu Shin realizeaza o alianta cu oamenii din rezistenta. Deokman ajunge in valea Nobang si este
prezentata de catre acesta ca regina acestei aliante...
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