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Împ?ratul m?rii - Episodul 48
de Ioana V. Doamna Jami îl trimite pe c?pitan la Bogo, cu o scrisoare în care îi prezint? oferta
de negociere, trebuia s? î?i retrag? toate trupele înapoi în garnizoana Chunghae ?i s? îl
predea pe Kim Woo-jing iar astfel Jung-hwa va fi eliberat?. Consulul refuz? deoarece acum era
momentul s? uite de sentimentele lui personale din cauza responsabilit??ii vie?ii a mii de
oameni care contau pe el. Dar cu toate acestea concepe o strategie care includea ?i salvarea
domni?oarei Jung-hwa. Îl trimite pe Yeom Jang s? se infiltreze în ora?ul imperial ?i s? o
elibereze pe femeie iar dup? aceea s? cucereasc? baliza de semnalizare. Între timp cele dou?
armate se aflau pe câmpul de lupt?, fiecare a?teptând ca cel?lalt s? atace.

Yeom Jang î?i duce la îndeplinire misiunile cu succes, trimite semnalul, doamna Jami mu?c?
momeala crezând c? ora?ul imperial este sub asediu ?i porunce?te ca o parte din armat? s?
se îndrepte c?tre ora? pentru a-l ap?ra pe rege. Îns? cele dou? divizii sunt prinse într-o
ambuscad? ?i trupele lui Kim Yang îi nimicesc pe inamici.
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Armatele rivale se lupt? pe via?? ?i pe moarte dar oamenii lui Bogo se dovedesc a fi mai
hot?râ?i ?i iscusi?i ie?ind victorio?i. Acest lucru, împreun? cu vestea înfrângerii diviziilor trimise
c?tre ora?ul imperial o determin? pe doamna Jami s? fug?. G?sind un loc de odihn?,
negustoreasa ?i c?pitanul Neung-cheung împart un moment de sinceritate ?i emo?ii. Jami î?i
arat? o fa?? pe care nimeni nu o mai v?zuse pân? acum, este cuprins? de disperare ?i
totodat? de furie, iar c?pitanul îi ?ine un discurs plin de în?elepciune dar din p?cate vorbele lui
sunt de prisos deoarece lucrurile erau deja mult prea avansate ?i nu se mai putea schimba
nimic. Jung-hwa îl r?ne?te din nou pe Yeom Jang. Aceasta îl roag? din nou, printre altele, s? o
uite ?i s? încerce s? î?i reg?seasc? fericirea. Bogo reu?e?te s? dea de urma doamnei Jami, se
lupt? cu pu?inele g?rzi care o p?zeau ?i îl doboar? chiar ?i pe loialul c?pitan, care a luptat cu o
vitejie ie?it? din comun.
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