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T?râmul dintre Vânturi - episodul 13
de Julia79 19 - regatul vanturiolor 19 Asculta mai multe audio soundtrack Yeon este adusa
in pestera unde il vede pe Muhyul lipsit de cunostinta. Lacrimile ii curg pe fata, dar are grija sa
nu fie observata. Mah Wang ar dori sa afle ce s-a intamplat, insa Maro isi protejeaza prietenul
si il minte. Yeon il trimite pe negustor dupa plante si afla de la Maro ca nu se stie nimic de
Dojin de cand a fugit din tabara Umbrelor Negre si tot ce s-a intamplat in realitate de cand nu
s-au vazut. Baegeuk incepe sa se detaseze de Sangganim si il numeste pe Dojin umbra lui,
omul care va trebui sa faca toate lucrurile murdare in locul lui. Yeon il trateaza cu multa grija
pe Muhyul in pestera, dar acesta este inca inconstient. Yuri afla ca tanarul este de negasit si
da de inteles ca nici nu isi doreste sa-l gaseasca. Intre timp “Inaltimea Sa” isi revine si este
surprins de revederea cu Yeon.

Negustorul Mah Wang realizeaza ca cei cautati in tot regatul sunt tocmai Maro si Muhyul. La
fel si Baegeuk care ii cere lui Dojin sa-i gaseasca pentru el. Muhyul se ridica si merge in afara
pesterii. Ii povesteste domnitei toata durerea lui, tot ceea ce s-a intamplat si cat de vinovat se
simte. Spre surprinderea lui, Yeon ii spune ca a asistat la moartea lui Haemyung si il considera
pe Yuri nevinovat. Acum este momentul in care tanarul se simte ca un tradator, iar domnita e
acolo pentru a-l ajuta sa depaseasca durerea, imbratisandu-l . Cand Mah Wang revine cu
plantele si observa ca Muhyul si-a revenit o ia pe Yeon sperand ca sa nu se mai revada
vreodata cu vechiul prieten al printului. Muhyul este decis sa se intalneasca cu negustorii din
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Buyeo pentru a le da un raport, insa si Dojin sta la panda si reuseste sa ucida un spion gasind
o scuza buna in fata lui Baegeuk. Impreuna cu oamenii dati de aceasta gaseste ascunzatoarea
celor doi, care abia plecasera si realizeaza ca unul dintre ei este ranit serios. Muhyul se
intalneste in secret cu Hye Ap si ii cere acesteia o intalnire privata cu Regele Yuri. Cand merge
sa-i vorbeasca despre aceasta dorinta, Hye Ap ii aminteste inca o data despre “Inaltimea Sa
Muhyul”. Cei doi se vad in mare taina, prilej de momente extrem de emotionate. Pentru a-si
rascumpara greselile Muhyul cere o sansa: vrea sa se intoarca in Buyeo ca Umbra Neagra,
dar ca spion pentru Buyeo. Sefa insista sa i se ofere aceasta posibilitate “Inaltimii Sale” insa
Yuri este inca victima indoielilor si este de acord doar cu plecarea celor doi in Buyeo.

Baegeuk insotit de noul sau slujitor, Dojin merg la regina urmariti indeaproape de Guchu. Ubo
venise sa-si arate sprijinul pentru gasirea celor care ii rapisera fiul, insa Yeojin nu pare prea
fericit de aceasta posibilitate. De fapt, Baegeuk lupta in felul sau pentru putere. Nu il
intereseaza nici Goguryeo nici Buyeo, ci doar clanul Biryu. Dupa ce ies de la regina, Dojin ii
este prezentat printesei Seryu care accepta un antrenament cu el. In timpul luptei Printesa
observa medalionul de la gatul lui si il cheama in particular pentru a afla de unde il are, insa
este partial mintita. Fara a stii multe despre el, ii spune lui Dojin ca acel medalion apartine
cuiva care este fratele ei. Yeojin ii spune lui Yeon Hwa ca nu vrea sa se afle despre rapitorii sai
si merge la Hye Ap pentru a o informa despre intentiile lui Baegeuk. E ingrijorat de actiunile
clanului Biryu si doreste sa-i vorbeasca lui Muhyul. Si Yeon ar dori sa-l revada, insa este oprita
de Mah Wang. Plecarea celor doi prieteni in Buyeo este grabita spre binele lor. Se vor revedea
peste o luna. Insa cei doi indragostiti se intalnesc in secret inainte de parasirea Goguryeo.
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Este prilej de a-si arata grija unul fata de celalalt si de promisiuni.

Intorsi in Buyeo, Muhyul si Maro ii cer iertare Regelui Daeso pentru ca nu si-au indeplinit
misiunea, insa Seful Sfetnicilor le ia apararea. Dupa cum observa si Muhyul daca ei ar fi fost
acuzati si el ar fi avut de suferit fiind prima misiune oficiala ca sef al Umbrelor. Dupa discutia
cu Seryu ii da de gandit lui Dojin care pare sa inteleaga ca Muhyul ar putea fi print al
Goguryeo. Yeon il trateaza cu grija pe Sangganim, iar acesta afla de la Mah Wang ca alianta
lui Yuri cu Gisan rezista si chiar este pe deplin folosita. Furios il cearta pe Baegeuk ca nu e
atent si ca se pierde teren in fara regelui. Razboiul dintre cele doua tabere capata noi
dimensiuni. Este la un nou inceput. Asteptandu-si stapanul, Yeon si Dojin se reintalnesc dupa
multa vreme, dar pentru moment doar se saluta. Sub pretextul ca merge sa cumpere plante,
Yeon reuseste in final sa scape de privirile lui Mah Wang si ii poate vorbi lui Dojin. Nestiind
insa de ce planuieste acesta, domnita ii vorbeste despre Muhyul si motivul intoarcerii in Buyeo
ca spion pentru Goguryeo. In tabara Umbrelor Negre, Muhyul si Maro cauta printre rapoarte cu
dorinta de a le gasi pe cele utile lui Yuri. In intuneric reusesc sa le gaseasca si dau foc
magaziei pentru ca restul manuscriselor sa fie arse dupa care revin in dormitor ca si cum nimic
nu s-ar fi intamplat. Dupa ce este data alarma, este cautat faptasul care putea fi recunoscut
dupa incaltaminte.
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