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Jumong - Episodul 55
Aflat in inchisoare Jumong realizeaza ca regele este acum controlat si fortat in luarea deciziilor lui de catre Primul
Ministru.

Young Po este satisfacut ca amandoi rivalii sai sunt inchisi si impreuna cu reprezentantul imparatului incearca sa-l
convinga pe rege sa indeplineasca cerintele imparatului, in speranta consolidarii relatiei cu Han: de a-l preda pe
Ju Mong, impreuna cu tributul catre Han.
La auzul acestor vorbe, regele se infurie si-l izgoneste pe reprezentantul imparatului, iar pe Young Po il
pedepseste dandu-i sarcina administrarii grajdurilor.
Putin mai tarziu, Yeo Mi Eul si Ju Mong sunt adusi in aceeasi incapere cu Regele si cu Primul Ministru, iar cum
preoteasa isi mentine sprijinul pentru Ju Mong, Primul Ministru, plin de ura, o raneste mortal. Inainte de a muri,
Yeo Mi Eul ii promite lui Ju Mong ca ii va proteja natiunea si mai departe cu spiritul ei.
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In timp ce Primul Ministru pune la cale uciderea lui Ju Mong, Comandantul si oamenii sai reusesc sa evadeze.
Ajung in curtea palatului unde izbucneste lupta cu garzile conduse de Generalul-Sef. Aparitia Regelui este
neasteptata, dar are darul de a pune capat confruntarii. Regele il lasa pe Ju Mong sa plece impreuna cu oamenii
sai dar precizeaza ca din momentul acela va intrerupe toate legaturile dintre ei. Totodata, va continua sa aiba
grija de Doamna Yu Hwa si de Domnita Ye So Ya si le va elibera la momentul potrivit, cand va fi sigur ca Ju Mong
nu va reprezenta un pericol pentru Puyeo.
In scurt timp, Regele Geum Wa il numeste pe Dae So Seful Frontierei de Est, iar acesta pleaca de la palat pentru
a-si prelua noile atributii.
Intors la ai sai, Ju Mong intareste securitatea taberei, antreneaza armata Da Mul si porneste in noi cuceriri de
triburi mici pentru a-si extinde natiunea.
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