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Kim Soo Ro, Regele de Fier - Episodul 2
de Mihaela N. Kyeon-bi reflecteaz? asupra întâmpl?rilor recente din via?a sa. Pierderea
so?ului ?i a fiului este dureroas?, dar nimic nu poate fi schimbat. S?-?i accepte destinul sau
s?-l resping?? Cu timp în urm? i s-a prezis c? va da na?tere unui rege...

Ea
decide s? lupte ?i s?-?i împlineasc? visul în ?inutul în care i-au fost purta?i pa?ii, în Gaya.
Marele Preot Ybiga ?i Jeong Kyeon-bi se c?s?toresc. Liderii celor nou? triburi sunt prezen?i la
ceremonie. De?i nu o arat?, sunt îngrijora?i. În special Tae-gang, fiul ?efului tribului
Shingwicheon, se teme. Dac? Marelui Preot i se va na?te un fiu, tensiunile legate de
suprema?ia politic? vor cre?te. Iar Tae-gang are propriile a?tept?ri ?i mai ales ambi?ii foarte
îndr?zne?e. Copilul mult a?teptat apare în familia Marelui Preot. Yijin Ahshi, sper? tat?l s?u, va
st?pâni Gaya. Seok Tal-hae e un tân?r harnic ?i ascult?tor. El este copilul adus de ape. Eisun,
medicul satului, l-a luat în grija sa dup? ce l-a g?sit plutind într-un co?ule? pe râu. Î?i dore?te
s? fie acceptat ucenic în armurerie, dar este respins ?i am?r?ciunea lui e nem?rginit?.
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Timpul zboar?. Dup? 13 ani, Soo Ro ?i Yijin Ahshi lucreaz? împreun? în armurerie, ca fierari.
Soo Ro e talentat. Nu îi place ceea ce face, îns? e con?tient c? toate speran?ele tat?lui s?u
Jobang sunt puse în el. E curajos, destoinic ?i înva?? cu foarte mare u?urin??. Yijin Ahshi nu
î?i poate st?pâni invidia. Soo Ro a g?sit în mult mai maturul Seok Tal-hae de acum un prieten
cu care poart? discu?ii surprinz?toare. Tal-hae a c?l?torit în numeroase ?inuturi, face comer?
?i e convins c? fierul va juca un rol esen?ial în lupta pentru putere din Gaya. I-a adus
simpaticului Soo Ro cadouri inedite, dintr-o cetate îndep?rtat?... B?trânul conduc?tor al
Shingwicheon moare ?i este înmormântat conform tradi?iei cu toate armele, obiectele
personale ?i suita de înso?itori. Slujitorii decedatului trebuie s?-l înso?easc? dup? moarte. Soo
Ro intervine în acest ceremonial ?ocant ?i o salveaz? pe o tan?r? servitoare, spre
consternarea tuturor celor prezen?i.
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