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Vân?torii de sclavi – episodul 2
de Ana-Maria Ruse Yim Jae Beom - 02 ?? Nagin (Stigma) Asculta mai multe audio
soundtrack Wang-son îl informeaz? pe Dae-gil c? ?tie unde o poate g?si pe Eonnyeon iar
acesta pleac? c?lare spre locul unde, chipurile, aceasta ar fi fost v?zut?, f?r? s? ?tie c? în
exact acela?i moment ea este pe punctul de a se m?rita cu un nobil. Ajuns acolo, Dae-gil
realizeaz? c? a fost p?c?lit de Cheon Ji Ho, fostul s?u mentor ?i vân?tor de sclavi la rândul
s?u. Acesta împreun? cu oamenii lui îl atac? pe Dae-gil iar acesta, dezam?git ?i furios în
acela?i timp îi culc? la p?mânt pe to?i ?i îi pune sabia la gât fostului s?u mentor. Este chiar pe
punctul de a-l ucide, dar intervine generalul Choi care îi spune c? nu merit? s?-l ucid?. Dae-gil
î?i descarc? furia pe generalul Choi într-o lupt? ca între camarazi, iar acesta îl sf?tuie?te s?
renun?e odat? la c?utarea lui Eonnyeon pentru c? este f?r? sor?i de izbând?.

În acela?i
timp Eonnyeon se nume?te Kim Hye Won ?i este nevoit? s? se m?rite cu un nobil bogat. În
camera ei î?i aminte?te de vremurile în care era sclav? în casa lui Dae-gil, ?i acesta îi
promisese c? va schimba lumea ?i se va însura cu ea în ciuda diferen?elor de statut social.
Fratele ei o sf?tuie?te s? uite trecutul ?i s? aib? o via?? fericit? de acum înainte, dar Eonnyeon
nu poate uita c? st?pânul ei a murit din cauza lor. Hye Won îi promite fratelui ei c? va fi fericit?
dac? ?i el va fi la fel, ?i fuge din casa noului ei so? îmbr?cat? în haine b?rb?te?ti. Toat? lumea
este pe urmele ei, atât oamenii so?ului ei cât ?i Baek-ho, mâna dreapt? a fratelui.
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La palat regelui Injo i se aduce la cuno?tin?? c? cineva împr??tie în rândul popula?iei schi?e în
care sunt sugerate atrocit??i în rândul copiilor, petrecute pe insula Jeju. Oamenii cred c?
insula Jeju a fost lovit? de o plag?, dar schi?ele sugereaz? c? oamenii de acolo au fost
otr?vi?i, iar efectele au p?rut ca ale unei boli, la fel ca în cazul prin?ului decedat So-hyun.
Astfel se speculeaz? c? to?i copiii au fost uci?i cu scopul ca urma?ii prin?ului So-hyun, afla?i
în exil, s? fie nimici?i. Doi dintre fii acestuia au fost asasina?i ?i doar unul mai este în via??, ?i
se sugereaz? c? regele Injo dore?te s?-l ucid? ?i pe ultimul. În spatele acestor ac?iuni poate
sta chiar unul dintre mini?trii influen?i la curtea regal?. La grajdurile guvernamentale sclavii
pun la cale un plan de evadare, dar Song Tae-ha este exclus ?i chiar b?tut, îns? nu riposteaz?.
R?mas singur cite?te o scrisoare primit? de la prin?ul So-hyun c?ruia Tae-ha i-a fost vasal loial
în Qing, ?i î?i aminte?te de r?zboiul în care a luptat al?turi de prin?. Îns? prin?ul murise dup?
revenirea în Coreea, iar el era acum sclav al guvernului. Sclavii reu?esc s? fug? ?i la fel face ?i
Tae-ha, dar este observat de Dae-gil ?i generalul Choi care fuseser? trimi?i s? prind? sclavii
fugari. Dae-gil ?i Tae-ha se tatoneaz? ?i se preg?tesc de lupt?, fiecare cu sabia lui în mân? în
iarba înalt?. Se anun?? o lupt? încrâncenat? între cei doi care se privesc în ochii ?i se
n?pustesc unul asupra celuilalt.
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