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Secretele de la palat - Episodul 37
Deokman este in stare de soc cand afla raspunsul pe care Yu Shin i-l da lui Mi Shil, prin care accepta
casatoria cu nepoata acesteia. Deokman se intalneste cu Mi Shil si o felicita pentru casatoria care va avea loc in
familia ei. Kim Yu Shin o intalneste pe Deokman si incearca sa-i explice decizia sa, dar aceasta il intrerupe,
spunandu-i ca a inteles lectia pe care el i-a oferit-o: aceea de a-si apara natiunea cu orice pret.

Deoarece Mi Shil ii tine ostatici pe toti cei refugiati din Gaya, Deokman
incearca sa accepte compromisul lui Yu Shin ca singura solutie pentru a-i proteja. La randul sau, Yu Shin
considera ca singura modalitate prin care ei doi vor putea avea castiga de cauza in ce privea guvernarea
Shillei este ca Deokman sa devina un politician si un reformator remarcabil, iar el, un mare militar si strateg.

In ciuda sentimentelor nutrite de ei doi, increderea supusilor in
conducatorii lor este mult mai greu de pastrat, decat sentimentele de dragoste dintre cei doi, iar drumul
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ales devine tot mai greu. Deokman este constienta de situatie...

Munno vede asemanarea dintre firea lui Bi Dam si cea a mamei lui, Mi Shil.
De aceea, ii interzice acestuia sa se apropie de Cartea celor Trei Regate. Kim Seo Hyeon il comunica regelui, ca
desi se va inrudi cu familia lui Sejong, loialitatea pentru familia regala nu se va schimba niciodata. Deokman ii
marturiseste lui So Hwa sentimentele de singuratate care o apasa, la gandul nuntii lui Yu Shin. Bi Dam vrea sa
puna mana cu orice pret pe cartea celor Trei Regate, chiar cu pretul mortii lui Munno. In timp ce maestrul si
discipol se dueleaza, Munno este ranit de o sageata trasa de catre un asasin ascuns in tufisuri. Bi Dam incearca
zadarnic sa-l salveze pe Munno. In ultimele clipe, acesta ii spune lui Bi Dam sa se intoarca la palat si sa fie in
slujba printesei si a lui Yu Shin...
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