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Kim Soo Ro, Regele de Fier - Episodul 20
de Mihaela N. Ah-ro ?i nepoata ei Ah-hyo se întorc în regatul Saro. Î?i reiau identitatea real? ?i
sunt înconjurate de toat? aten?ia ?i privilegiile pe care le confer? statutul de prin?ese. De?i ar
trebui s? se bucure c? ?i-a reg?sit familia ?i ?inuturile natale, pe chipul lui Ah-hyo se cite?te
triste?ea. Se învinov??e?te pentru c? nu a avut curajul s?-i dezv?luie lui Soo Ro adev?rul ?i e
convins? c? el nu o va ierta niciodat?. Î?i stabile?te singur? sentin?a ?i simte c? acesta este
sfârsitul pove?tii lor de iubire. Nu ?tie c?, în ciuda fr?mant?rilor, Soo Ro nu vrea s? cread? nici
una din acuza?iile aduse împotriva ei.

Yijin Ahshi cere ca fratele s?u mai mare s? fie executat, pedeapsa fiind conform legii drastice
din Gaya. Jeong Kyeon-bi pretinde s? fie ucis? înaintea lui Soo Ro. Fiind mama lui, consider?
c? este mai vinovat? decât el, ?i se impune s? fie sanc?ionat? în m?sur? mai mare. În aceste
circumstan?e, Yijin Ahshi se vede silit sa cedeze, iar Soo Ro este eliberat si se întoarce acas?.
Doamna Jobang nu îl mai întampin? ca alt?dat?, deoarece a plecat definitiv la Shingwi Ghan.
Timpul se scurge, Soo Ro se adânce?te în munc?. Lucreaz? al?turi de muncitorii veni?i din
insula Neuk-do pentru a construi un nou furnal. Hwang-ok, mereu aproape de el, se transform?
într-un ajutor nepre?uit. Ah-hyo revine în Gaya în secret, motivând c? dore?te s? observe
progresele obtinu?e în noua fier?rie. În realitate, tânje?te s?-l revad? pe Soo Ro. Se
reîntâlnesc doar pentru a se desp?r?i pentru totdeauna, desi el o roag? insistent s? r?mân?.
Nu îi cere explica?ii, nu o acuz?. Sentimentele pe care le are fa?? de ea nu s-au schimbat...
Ah-hyo decide îns? c? dragostea lor este imposibil?.
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Tal-hae a lucrat ini?ial la grajdurile regelui din Saro. A suportat umilin?e ?i a ascultat supus
toate preten?iile lui Ah-hyo, dar cu timpul a câ?tigat influen??, iar Ah-ro îi apreciaz? sfaturile.
Planul lui Shingwi Ghan de a-l constrânge pe Soo Ro s? realizeze o fier?rie pentru el a e?uat.
Îl amenin?? c? o va face pe doamna Jobang s? sufere, apoi hot?r??te c? e mai important s?-l
ucid? ?i s? scape de înd?r?tnicul „fiu” Soo Ro. Doamna Jobang descoper? inten?iile sale, dar
nu îl poate opri nici m?car încercând s?-l omoare. Dup? ce Shingwi Ghan o brutalizeaz? ?i îi
spune cât de mult o dispre?uie?te pentru c? s-a întors din nou la el, mama adoptiv? a lui Soo
Ro î?i curm? singur? via?a.
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