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T?râmul dintre Vânturi - episodul 14
de Julia79 18 - regatul vanturilor 18 Asculta mai multe audio soundtrack Dupa ce dau foc
depozitului, Muhyul si Maro se intorc in dormitor. Au noroc ca nu sunt descoperiti pentru ca nu
se mai arunca cu apa si peste incaltamintea lor. Seful garnizoanei este anuntat ca un pat este
gol, iar cel absent este Maeg Gwang. Astfel el este cel banuit de intregul incident. In Goguryeo
Dojin isi aminteste discutia pe care o are a avut-o cu Yeon si decide ca trebuie sa previna un
eventual atac asupra regelui. In tabara Umbrelor Negre pedeapsa aplicata celui gasit vinovat
este intrerupta de Seful Sfetnicilor care atentioneaza ca orice urma de vinovatie gasita asupra
acestuia nu mai exista pentru ca este omul lui. In timp ce privesc, Muhyul ii spune calm lui
Maro ca e timpul sa duca sabiile catre proprietarul de drept si sa-l ucida pe Daeso. Maro este
vadit surprins si ar dori sa-l opreasca. Dupa ce se remarca la antrenamentele din garnizoana,
cei doi sunt selectionati printre oamenii din Garda Regelui.

In Goguryeo continua lupta pentru putere intre Sfat si Regele Yuri. Sefii clanurilor se intalnesc
in secret pentru a contracara actiunile lui Yuri care a luat decizia de a indeparta armata lor de
la granita si de a retrogada in functii mai putin importante oamenii din clanurile ce i se opun.
Baegeuk ar dori sa actioneze rapid, insa Sangganim nu este de acord. Este primul conflict
intre cei doi. Baegeuk il considera inca o ramasita a regelui Jumong si crede ca asta il face
vulnerabil. De aceea, asculta sfatul lui Dojin care este de parere ca pentru iesirea din situatie
este nevoie de uciderea sefului Gisan, stat aliat acum lui Yuri si care era indirect la baza
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acestui nou conflict. Regina este vizitata de fratele ei ingrijorat de situatia tot mai tensionata
dintre cele doua tabere si ii cere sa-l ajute pentru a avea o intrevedere privata cu regele. In
schimb, el va insista pentru numirea rapida a Printului Mostenitor. Intrat in garda regelui
Daeso, Muhyul doreste sa afle cat mai multe despre ce are de facut, dar nu primeste prea
multe raspunsuri. Dojin este trimis sa-si duca misiunea la indeplinire, dar pe drum isi ucide cei
doi insotitori si pleca spre Buyeo. Muhyul si Maro se intalnesc cu Hye Ap si cei doi vechi
prieteni si ii lasa documentele pe care le-au luat din depozitele Umbrelor Negre. Chiar daca
Sefa insista sa revina in tara lor, Muhyul pare de neoprit in planul de a-l ucide pe Daeso. Maro
si Muhyul sunt urmariti de Maeg Gwang . Hye Ap se decide brusc sa mai ramana in Buyeo. Se
temea sa nu-l piarda pe “Inaltimea Sa” la fel cum s-a intamplat cu fratele lui.

Muhyul si Maro nu sunt lasati sa-l insoteasca pe Daeso in vizita in afara palatului, insa ramasi
singuri decid sa fuga pentru a-si duce misiunea la indeplinire. Imbracat ca un negustor, Daeso
se opreste la un han si da de baut oamenilor. Afla astfel despre nemultumirile acestora si ura
pe care o aveau oamenii pentru el. La intoarcere spre palat, Maro si Muhyul il ataca. Muhyul
reuseste sa-i infinga o sageata in piept, de departe, dar sunt rapid descoperiti de garzile ce-l
insoteau pe Daeso. In lupta generala apare Dojin, cu fata acoperita care se infrunta cu Muhyul,
insa aceasta, dupa ce il recunoaste, reuseste sa fuga alaturi de prietenul lui ranit. Hye Ap,
Chubalso si Gweyu reusesc sa-i recupereze si sa fuga. Starea de sanatate a lui Daeso este
destul de grava. Dojin ajunge in secret langa regele inconstient si aflam ca de fapt el lucra in
Goguryeo nu pentru Baegeuk, ci pentru tara sa. Era omul infiltrat acolo pentru a se folosi de
aceasta in folosul tarii sale. Muhyul devenise acum pentru el principalul dusman, Dojin jurand
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ca se va razbuna intr-o zi. La iesire se intalneste cu Seful Sfetnicilor cu care are un schimb de
replici. Ajunsi pe pamantul tarii lor, Maro se vaicareste inutil pentru ca este ranit. Muhyul are o
discutie cu Hye Ap in care ii spune ca desi acum ar trebui sa se simta eliberat, se simte mai
sufocat ca inainte. Sefa merge in fata lui Yuri pentru a-i povesti despre ce s-a intamplat in
Buyeo evidentiind inca o data meritele lui Muhyul in misiune, insa Yuri nu doreste inca sa-si
recunoasca fiul. La iesirea din sala tronului, Hye Ap este agresata verbal de fratele reginei si
cu greu este scapata de printesa Seryu care o roaga sa afle mai multe despre Dojin. Yuri este
informat despre situatia din Buyeo si de catre Guchu care este surprinsa vada ca regele era la
curent cu tot. Muhyul si Maro sunt tinuti ascunsi si li se cere sa evite iesirile pentru a nu fi
vazuti de nimeni. Yeon ii cere lui Mah Wang sa-I dea infirmieria in grija pentru a putea avea
grija si de saraci. Il asigura ca sa va creste prestigiul lui. In timp ce privea medalionul, printesa
Seryu este vizitata de Yeojin caruia ii povesteste ca mai are un frate despre care acum nu stiu
nimic. Surprins de ceea ce a aflat tanarul print ii povesteste lui Yeon Hwa ca este speriat de
soarta printilor tarii.

Muhyul nu rezista prea mult inchis. Paraseste ascunzatoarea pentru a o vedea pe Yeon.
Yeojin insista pe langa Chubalso sa-i revada pe cei doi rapitori ai sai si reuseste sa-l convinga.
Dar odata ajunsi acolo il gasesc doar Maro care se scuza de absenta prietenului sau si il roaga
pe Chubalso sa nu spuna nimanui nimic. Dojin revine in Goguryeo aducand cu el capul sefului
Gisan, urmarit indeaproape de Gweyu. Intalnirea dintre Muhyul si Yeon este extrem de
emotionanta. Tanarul ii aduce o amintire gasita in camera tatalui sau. Ii povesteste ce a facut
in Buyeo, pentru a-i razbuna pe tatal. Isi da seama ca totusi o parte din sufletul ei a ramas
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acolo dupa ce domnita izbucneste in lacrimi. Yeon isi impune sa uite totul chiar daca Buyeo e
tara ei, iar Daeso regele. Muhyul o strange in brate si ii promite ca intr-o zi isi va gasi linistea.
Momentul de tandrete dintre cei doi este urmarit de la distanta de Dojin care vegheaza, iar in
inima lui gelozia capata noi forme.
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