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Împ?ratul m?rii - Episodul 38
de Ioana V. Yeom Moon este învins ?i capturat de c?tre Jang Bogo. Acesta a decis c? cea mai
bun? pedeaps? pentru pirat nu este moartea, a?adar îl las? s? tr?iasc?, dar pentru a-?i isp??i
p?catele ?i pentru a r?zbuna vie?ile nevinovate ce au fost curmate de sabia lui, îi este
preg?tit? o pedeaps? rezervat? doar tr?d?torilor. Pe fruntea lui va fi marcat cuvantul ”ho?” ?i
apoi va fi condamnat la sclavie. Dup? ce prima parte a pedepsei a fost dus? la îndeplinire,
Yeom Moon este ”expus” în portul din Chunghae pentru ca setea de r?zbunare a tuturor celor
pe care piratul i-a r?nit, s? fie potolit?. Yeom Moon jur? c? se va r?zbuna ?i se va asigura c?
inima lui Bogo va fi str?puns? de un pumnal.

Au
trecut doi ani. Afacerile lui Bogo sunt înfloritoare, acesta reunind to?i negustorii Silla într-un
grup puternic ?i bogat. Dar are parte de o surpriz? nepl?cut? când afl? c? unul dintre ace?tia
ob?inea profit din comer?ul cu sclavi, de?i aceast? practic? fusese interzis?. Negustorul este
pedepsit ?i exclus din grup. Jang Bogo este chemat în ora?ul imperial pentru a se întâlni cu
regele. Acesta îi acord? o func?ie înalt?, cea de Consul al garnizoanei din Chunghae ?i
controlul asupra unui num?r de 10.000 de solda?i. Nobilii sunt revolta?i de aceast? decizie din
cauza statutului social pe care Bogo l-a avut înainte de a avansa.
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Doamna Jami se afl? ?i ea în ora?ul imperial împreun? cu guvernatorul din Mujinju pe care îl
prezint? Inspectorului General ?i Ministrului de R?zboi. Dar ace?tia sunt reticen?i în privin?a
unei posibile alian?e cu guvernatorul din cauza trecutului familiei sale. V?zând acest lucru,
guvernatorul î?i îndreapt? aten?ia c?tre Bogo c?ruia îi propune s? îl sus?in?. Bogo îi refuz?
propunerea ?i îl trimite la doamna Jami spunându-i c? ea este cea mai potrivit? persoan?
pentru a-l ajuta s? î?i îndeplineasc? ambi?iile politice. Yeom Moon are parte de un tratament
îngrozitor, fiind pus la o munc? istovitoare ?i primind b?t?i zdravene.
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