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Kim Soo Ro, Regele de Fier - Episodul 28
de Mihaela N. Shingwi Ghan distruge obiectul sacru pe care este înscris? profe?ia referitoare
la viitorul rege al Gaya. În absen?a artefactului, aceasta devine f?r? valoare, iar eventuala
încercare de a-l însc?una pe Soo Ro va fi lipsit? de temei. Doamna Kyeon-bi este foarte
senin? ?i dispus? s? reflecteze asupra vie?ii agitate pe care a tr?it-o pân? acum. I se
confeseaz? lui Hwang-ok, de care este apropiat?, ?i, în firul discu?iei, o roag? s? aib? grij? de
Soo Ro.

Dup? ce este informat? despre ultima isprav? a lui Shingwi Ghan de la Templul Divin, Kyeon-bi
decide c? trebuie s?-l opreasc? definitiv. Se înarmeaz? ?i pleac? s? constate amploarea
dezastrului. F?r? s? realizeze, Kyeon-bi a intrat într-o capcan?, în care Soo Ro este atras de
asemenea. Shingwi Ghan îl provoac? s? încerce s-o elibereze. V?zând c? fiul ei se îndreapt?
c?tre solda?ii inamici, Kyeon-bi îl protejeaz? pe Soo Ro cu propriul corp, transformat într-un
scut în care s?ge?ile se înfig nemilos. Deuk-sun îl urm?re?te pe Shingwi Ghan într-o curs?
nebun? prin p?dure, dar nu îl poate captura. Se refugiaz? într-o pe?ter? ?i î?i recalculeaz?
oportunit??ile prin care visul lui de a fi rege s? se poat? materializa, dar speran?ele sunt
firave... Doamna Kyeon-bi î?i revine ?i discut? cu Soo Ro c?ruia îi cere iertare pentru ura pe
care i-a purtat-o ?i îl roag? s? o accepte ca mam?, în ciuda a tot ce s-a întâmplat. Î?i exprim?
credin?a c? va lua hot?rârea cea mai bun? ?i va urm?ri profe?ia. Yijin Ahshi este prezent
lâng? mama sa înainte ca ea s? se sting?.

page 1 / 2

KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

Gaya se preg?te?te de funeralii. Domne?te o atmosfer? posomorât?, înc?rcat? de regret
pentru cea care a fost doamna de fier care ?i-a impus autoritatea în acest ?inut în care a venit
ca o str?in? aruncat? de soart?. De?i tradi?ia impune sacrificii umane pentru sufletul celei
decedate, Soo Ro se împotrive?te acestui obicei nefiresc. Soo Ro tr?ie?te ultimele evenimente
într-o stare de spirit foarte ap?s?toare. Este epuizat suflete?te ?i nu are puterea de a merge
mai departe. Hwang-ok, întotdeauna al?turi, îl îngrije?te cu devotament ?i delicate?e.
Apropia?ii s?i îi dau sfaturi. Tal-hae îl încurajeaz? ?i îi promite c? nu va mai ac?iona împotriva
lui. Dar, energia cea mai mare ?i sprijinul vin de la Yijin Ahshi, de care e legat nu numai prin
sângele mamei, dar ?i printr-o promisiune f?cut? pe patul mortii. Fra?ii devin fra?i cu adev?rat.
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