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Kim Soo Ro, Regele de Fier - Episodul 31
de Mihaela N. Progresele na?iunii Gaya, noul tratat comercial, ridicarea unui palat uimitor ?i
preconizata încorornare a lui Soo Ro sunt privite ca fiind periculoase pentru interesele statului
Saro. Tal-hae îl sf?tuie?te pe regele Chachaung s? porneasc? r?zboiul împotriva Gaya, dar
înal?ii demnitari se opun vehement ?i cer ca acesta s? fie pedepsit prin alungarea de la curtea
regal?. Tal-hae trimite asasini pe urmele celui mai aprig contestatar al s?u ?i rezolv? pentru
moment problema. Tensiunile se exacerbeaz?, îns? regele îl sus?ine pe Tal-hae, c?ruia îi
prevede un viitor spectaculos, dac? va reu?i s? scape de Soo Ro.

Prin?esa Hwang-ok pleac? în India ca s?-?i întâlneasc? restul familiei ?i s? aranjeze ultimile
preg?tiri de nunt?. Soo Ro este îngrijorat pentru ea ?i pentru lunga c?l?torie pe care o
întreprinde, dar iubita lui îl convinge c? se va întoarce repede ?i corabia sa va arbora vele de
culoare ro?ie (simbol pentru alaiul miresei) înainte s? intre în Gaya. M?surile pe care le ia Soo
Ro reconfigureaz? harta Byeonhan. Teritoriul vechii confedera?ii este împ?r?it în ?ase regiuni
distincte care se angajeaz? s? colaboreze pentru ob?inerea prosperit??ii ?i siguran?ei
locuitorilor s?i. Soo Ro este nelini?tit de absen?a îndelungat? a prin?esei Hwang-ok ?i
inspecteaz? continuu suprafa?a m?rii. I se aduce vestea c? o furtun? n?prasnic? a lovit
numeroase nave ?i este foarte probabil ca printre ele s? fie ?i aceea care se întorcea din India.
Soo Ro este disperat ?i nu accept? c? Hwang-ok ar putea fi printre victime. Devine foarte
contemplativ ?i î?i neglijeaz? îndatoririle, astfel c? ?efii de trib sunt nemul?umi?i. Ah-do Ghan
profit? de situa?ie ?i insist? ca fiica lui, So-ha, s? fie numit? regin?, în ciuda opozi?iei acesteia.
Ceilal?i conduc?tori de trib, ner?bd?tori s? încheie perioada de incertitudine, sus?in ini?iativa
lui Ah-do Ghan.
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Atitudinea lui Soo Ro este dezaprobat? chiar ?i de apropia?ii s?i. Soo Ro se gânde?te s?
abdice în favoarea fratelui s?u. Yijin Ahshi îl ceart? ?i îi explic? faptul c? poate s? piard? totul
comportându-se astfel. Nu în?elege de ce renun?? s? lupte pentru visul s?u, pentru ultima
promisiune pe care i-a f?cut-o doamnei Kyeon-bi. Soo Ro le declar? ?efilor de trib c? dore?te
s? i se respecte decizia de a nu se c?s?tori niciodat?. Ace?tia sunt consterna?i ?i nu î?i pot
imagina un rege lipsit de descenden?i... Corabia cu vel? ro?ie este z?rit? lâng? ??rmul gayan,
iar Soo Ro, extrem de fericit, dore?te s? î?i întâmpine mireasa. Trebuie s? respecte îns?
etapele ritualului indian al nun?ii ?i protocolul casei regale, dar ?i obiec?iile ridicate de oficialii
din Gaya. Se g?se?te o solu?ie de compromis, iar cei doi, viitorul rege al Gaya ?i prin?esa
indian?, se pot întâlni în sfâr?it.
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