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Secretele de la palat - Episodul 44
Intelegand ca Mi Shil a orchestrat totul din umbra prin numarul mare de voturi pro si doar unul impotriva, cat sa nu
atraga furia nobililor asupra ei, Deokman propune schimbarea sistemului de vot dintr-unul unanim intr-unul
majoritar. Argumenteaza ca in Shilla Consiliul Nobililor este singura formatiune care inca foloseste sistemul de vot
unanim, ceea ce insemna ca o propunere care nu beneficiaza de aprobarea unuia dintre membri intotdeauna
sfarseste prin a nu fi votata ca lege, acest lucru nefiind benefic pentru dezvoltarea natiunii si reprezentand doar
un mijloc de a spori interesele speciale ale marii nobilimi.

Multimea care asista la intalnirea Consiliului aproba amendamentele propuse de Deokman privind sistemul de
votare. In urma votului Consiliului, noul amendament este respins cu 8 voturi impotriva si 2 in favoare. In randul
nobililor prezenti creste dezamagirea legata de imposibilitatea adoptarii reformelor care sunt impotriva intereselor
marii nobilimi. In urma unei confruntari intre Deokman si Mi Shil, aceasta ii spune Printesei ca sistemul de vot
unanim pe care intentiona sa-l modifice ii este in avantaj, deoarece, prin majoritatea voturilor, Deokman ar fi putut
fi oricand inlaturata de pe scena politica, luandu-i-se dreptul de luare a deciziilor. Dar, gratie sistemului actual, prin
prezenta la vot a celor doi sustinatori ai sai, Kim Seo Hyeon si Kim Yong Chun, Deokman se bucura inca de
statutul sau politic. Seol Won ii prezinta lui Mi Shil planul unei lovituri de stat asigurand-o de ajutor armat din
partea unui nobil care sustine cauza lor... Mi Shil are o intrevedere cu Yeom Jong caruia ii cere, auzind ca este
apropiatul lui Bi Dam, sa-l ia pe acesta chiar fortat intr-o excursie de cateva zile. Kim Seo Hyeon si Kim Yong
Chun sunt impiedicati sa participe la intalnirea speciala a Consiliului Nobililor in care urmeaza sa se dezbata
popunerea ca Deokman sa fie eliminata din sfera afacerilor politice. Se Jong prezideaza Consiliul si declara ca
votul poate incepe doar cu cei 8 membri prezenti in loc de 10, in ciuda solicitarii de amanare venita din partea
unora dintre membri. Informati de faptul ca celor doi membri ai Consiliului nu li se permite accesul la intalnire de
catre garzi, Kim Yu Shin si Al Cheon sosesc la fata locului insotiti de luptatori Hwa Rang. Lui Deokman i se
comunica ca YuShin si Al Cheon au intrat prin forta in palatul in care se intruneste Consiliul. Intuind din nou ca
este implicata Mi Shil, Deokman insotita de Chun Chu alearga spre palat. Bi Dam se trezeste imobilizat de catre
Yeom Jong si acesta ii marturiseste despre cerinta lui Mi Shil. Bi Dam capata banuiala ca Mi Shil planifica o
rebeliune si alearga sa sara in ajutorul printesei...
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