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Împ?ratul m?rii - Episodul 13
de Vlad T. Pentru a reu?i s?-l trateze pe Goong-bok, Yeom Moon îi cere ajutorul maestrului Jo,
care îi indic? un vraci priceput în otr?vuri. Jung-hwa afl? despre ce i s-a întâmplat lui
Goong-bok ?i vegheaz? la capul acestuia în timpul tratamentului. Dup? ce î?i revine, eroul
nostru se întoarce la maestrul Sul-pyong, Chae-ryeong acoperind lipsa acestuia, spunând c? a
fost plecat într-o misiune.

În
calitate de ?ef al breslei negustorilor din Silla, Sul-pyong decreteaz? interzicerea comer?ului cu
sclavi. Doamna Jami ?i maestrul Lee pl?nuiesc ca la urm?toarea întâlnire a negustorilor
Sul-pyong s? fie îndep?rtat. Yeom Moon încearc? s?-l ucid? pe actualul ?ef, îns? este surprins
de Goong-bok care îl recunoa?te ?i îl las? s? scape. Doamna Jami reu?e?te s?-i conving? pe
ceilal?i negustori s?-l sus?in? pe maestrul Lee. Prin urmare, Sul-pyong pierde alegerile la
diferen?? de un vot. Maestrul Lee retrage prohibi?ia privind comer?ul cu sclavi, spre
satisfac?ia doamnei Jami.
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În
cinstea noului conduc?tor, doamna Jami organizeaz? un banchet la care îi invit? pe cei mai
importan?i comercian?i din Yangzhou. Goong-bok ?i Yeon vin în calitate de g?rzi ale lui
Sul-pyong, ocazie cu care se întâlnesc cu Jung-hwa ?i doamna Jami. Goong-bok îi promite
acesteia din urm? c? într-o bun? zi îi va distruge cu propriile mâini toat? puterea pe care
aceasta o de?ine. Maestrul Sul-pyong trimite o caravan? în Chuzhou, unde negustorii vestici
cump?rau m?tase. Maestrul Lee ?i doamna Jami trimit la rândul lor o alt? caravan? cu m?tase
din care fac parte atât Yeom Moon cât ?i Jung-hwa. Pentru a ajunge primii, ace?tia scurteaz?
drumul spre Chuzhou prin de?ert, loc în care sunt ataca?i de bandi?i.
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