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Împ?ratul m?rii - Episodul 50
de Ioana V. Ac?iunea se precipit?. Pe de o parte, Kim Yang dore?te ca înmormântarea regal?
s? aib? loc repede astfel îngropând toate semnele care conduceau la un asasinat. De cealalt?
parte este Bogo, care adun? nobilii ?i le prezint? suspiciunile sale în leg?tur? cu moartea
subit? a regelui ?i dore?te ca medicul regal s? fac? ni?te investiga?ii suplimentare pentru a
determina cauza exact? a decesului. Investiga?ia nu aduce rezultatul scontat de Bogo ci doar
cre?terea aversiunii nobililor fa?? de persoana sa. Chang-gyum nimere?te exact în momentul
în care medicul regal poart? o discu?ie suspect? cu Kim Yang. Din acest motiv decide c? este
cazul s? analizeze în profunzime acest caz. Dup? discu?ia avut? cu medicul, fostul guvernator
se gânde?te c? cel mai bine ar fi ca acesta s? dispar? deoarece ar fi fost un dezastru dac?
?i-ar fi dat drumul la gur?. Yeom Jang împreun? cu cei doi aghiotan?i loiali pornesc spre
re?edin?a nefericitului medic. Acolo Yeom Jang are parte de o surpriz? nepl?cut?, deoarece
se vede nevoit a asista la asasinarea fratelui domni?oarei Jung-hwa, care tocmai ce aflase
despre mâr?avul complot. Evenimentul acesta îi provoac? o mare suferin??, mai ales c? o
vede pe aleasa inimii sale plângând la c?p?tâiul fratelui s?u.

Jang Bogo î?i d? seama c? prezen?a sa în ora?ul imperial creaz? ostilitate ?i nu aduce nimic
bun, a?a c? se preg?te?te s? se întoarc? acas?. Înainte de plecare îi face o vizit? domni?oarei
Jung-hwa fa?? de care î?i cere iertare pentru c? o las? cu o mare responsabilitate pe umeri ?i
anume s? aib? grij? de fiul lui Kim Woo-jing, care acum devenise rege. Nu se poate ab?ine ?i
o întreab? din nou de ce l-a alungat din via?a ei, dar r?spunsul femeii este dat doar de
lacrimile pline de durere ce îi br?zdau obrazul fin. Bogo se întâne?te ?i cu Yeom Jang pe care
îl roag? s? aib? grij? de Jung-hwa. Imediat cum ajunge în Chunghae, consulul organizeaz? o
întâlnire cu nobilii de clas? mijlocie, care fuseser? îndep?rta?i de la curtea imperial? datorit?
nobililior de rang înalt corup?i. Bogo îi roag? s? stea al?turi de rege pentru c? acum este
momentul în care are cea mai mare nevoie de ei ?i de abilit??ile lor. Sosirea la palat a
oamenilor trimi?i de c?tre Bogo pun pe jar nobilimea ce dorea s? îl manevreze pe micul rege
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dup? voia lor. Vocea nemul?umi?ilor este însu?i Kim Yang a c?rui ambi?ie dep??este orice
limit?. Se întâlne?te cu Bogo ?i îl amenin?? dar consulul nu se las? intimidat ?i îi r?spunde cu
un avertisment. Yeom Jang î?i arat? latura sentimental? fa?? de Jung-hwa. Aceasta are
ocazia s? îl vad? a?a cum nu a f?cut-o niciodat? pân? acum. Vorbele lui Yeom Jang sunt pline
de iubire dar si de triste?e, spunându-i femeii c? cele mai fericite zile din via?a lui au fost cele
petrecute în Mujinju, când i-a fost profesor în arta nego?ului. Jung-hwa nu a putut scoate
niciun cuvânt.

Kim Yang a n?scocit o alt? g?selni?? ce îi va consolida puterea la palat. Dore?te s? o fac? pe
fiica sa consoarta regelui, astfel devenind socrul acestuia ?i putând s? îl manevreze dup? cum
îi dictau propriile ambi?ii. Jung-hwa se înfurie la aflarea ve?tii ?i la adunarea mai-marilor
statului ia atitudine dar este redus? la t?cere de c?tre agresivitatea lui Kim Yang. Jung-hwa
dându-?i seama c? lucrurile iau o întors?tur? urât?, î?i trimite omul de încredere s? îi
înmâneze o scrisoare lui Bogo. Dar b?rbatul, garda personal? a domni?oarei, este interceptat
de ?eful Jang ?i omorât. Kim Yang nu se opre?te aici ?i ordon? ca maestrul Jo ?i Jung-hwa s?
fie pu?i sub arest la domiciliu. V?zând acest lucru Yeom Jang îi spune oficialului c? va merge
personal în Chunghae ?i îl va opri pe Bogo astfel încât s? nu porneasc? un r?zboi ce nu avea
s? aduc? decât suferin?? de ambele p?r?i. Îi face o ultim? vizit? domni?oarei ?i îl las? pe
Baek-kyung s? aib? grij? de ea. Cuvintele fostului pirat îi r?sun? în minte ?i Jung-hwa începe
s? î?i dea seama cam ce dorea s? fac? Yeom Jang. A?adar îl cheam? pe Baek-kyung ?i
pornesc spre Chunghae. Pe drum sunt intercepta?i de solda?ii imperiali, Jung-hwa este r?nit?
dar cu toate acestea î?i continu? drumul. Kim Yang trimite totu?i dou? divizii în apropiere de
Chunghae astfel ca dup? ce Yeom Jang ar reu?i s? îl omoare pe Bogo, acesta s? distrug?
garnizoana. Yeom Jang ajunge la consul, care dup? ce se gânde?te mai bine, decide s? îl
primeasc?.
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