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Kim Soo Ro, Regele de Fier - Episodul 23
de Mihaela N. Yijin Ahshi se preg?te?te de r?zboi. Dezam?git c? Jeong Kyeon-bi îl
subapreciaz?, a p?r?sit cetatea ?i s-a retras înso?it de Armata Divin? în satul Jangseogok. Aici
î?i stabile?te baza militar?, redeschide fier?ria ?i, cu ajutorul me?terului Il-seo, creaz? exclusiv
arme cu care îi înzestreaz? pe solda?i. Judecând dup? evolu?ia rela?iilor cu Shingwi Ghan ?i
Tal-hae, situa?ia este foarte periculoas?. Yijin Ahshi e con?tient c? îl a?tept? un atac iminent,
dar, în ciuda insisten?elor lui Soo Ro, nu se reîntoarce în Gaya.

Tal-hae îi atrage aten?ia lui Ah-hyo ?i îi spune c? îl preocup? ceea ce i se întâmpl? ?i nutre?te
anumite sentimente pentru ea. R?spunsul prin?esei tr?deaz? doar r?ceal? ?i un imens
dispre?. Shingwi Ghan prime?te sprijinul militar promis de regatul Saro, conform alian?ei
prestabilite, ?i dore?te s?-l atace pe Soo Ro care este într-o situa?ie dezavantajoas? ?i
dispune de un num?r nesemnificativ de solda?i. Se confrunt? cu o surpriz? de propor?ii dup?
ce se întâlne?te cu Tal-hae. Acesta are o atitudine radical schimbat? ?i stabile?te un plan
diferit. Foarte sigur de sine, de o arogan?? ustur?toare, Tal-hae îi arat? lui Shingwi Ghan c? nu
accept? s? fie tratat cu superioritate, ci din contr?, pretinde s? i se acorde mai mult respect. El
este acum cel care ia deciziile, iar Shingwi Ghan, de?i nu se manifest?, e scos din min?i de
asemenea situa?ie ?i promite c? nu va uita afrontul. Se va r?zbuna într-o bun? zi pe Tal-hae,
dar deocamdat? î?i înghite ura ?i prime?te de la acesta lec?ii de strategie ca un elev ne?tiutor.
Planul lui Tal-hae este s?-l anihileze mai întâi pe Yijin Ahshi.
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Satul Jangseogok, a?ezat între mun?i, se prezint? ca o adevarat? fort?re?? natural? aproape
imposibil de cucerit. Yijin Ahshi ia m?suri care s? sporeasc? ap?rarea, dar r?mâne o problem?
major? nerezolvat? - aprovizionarea cu hran? este dificil?. S?tenii sunt nemul?umi?i ?i
protesteaz?, deoarece alimentele sunt insuficiente, cu atât mai mult cu cât trebuie hr?nit? în
plus o armat? întreag?. Cu ajutorul ?efului satului ?i în fa?a argumentelor, ei trebuie s? cedeze
?i s? lupte pentru propria via??. Beo-deul îi însenineaz? clipele lui Yijin Ahshi, c?ruia îi fur? un
s?rut. Armata lui Tal-hae ?i Shingwi Ghan popose?te în fa?a por?ilor baricadate ale
Jangseogok. Deoarece Yijin Ahshi este hotarât s? se apere cu îndârjire, cea mai bun? op?iune
este s? a?tepte momentul în care, în lipsa proviziilor ?i epuiza?i de foame, locuitorii satului ?i
Armata Divin? se vor preda necondi?ionat. Soo Ro decide s? ri?te ?i pleac? înspre
Jangseogok pentru a-l ajuta pe fratele s?u mai mic.
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