KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

T?râmul dintre Vânturi - episodul 17
de Julia79 04 - kingdom of the winds 4 Asculta mai multe audio soundtrack Fara a sti ca
despre el este vorba, Muhyul ii spune regelui ca e bine ca inainte de a lua orice masura sa se
grabeasca si sa opreasca insinuarile referitoare la printul care a murit sau nu a murit in urma
cu 20 de ani. Yuri il priveste parca surprins nestiind ce sa faca. Retras in sala tronului cu Hye
Ap socat de vorbele tanarului, Sefa ii marturiseste ca deja toate dovezile duc spre ceva bine
organizat de persoane care au cunostinta de existenta celui de-al treilea print. Muhyul nu stie
insa despre legenda si afla detalii de la Chubalso. Apare Seryu care ii cheama si ii roaga sa o
ajute in secret sa gaseasca dovada mortii fratelui ei. Chubalso, Maro si Muhyul trebuie sa
patrunda in altar. E un loc sacru unde in mod normal nu au ce sa caute si se tem. Nu si Muhyul
care chemat parca de destin se simte obligat sa o ajute pe Seryu.

Sangganim e fericit ca actiunile clanului au avut succes si asteapta cu calm reactiile regelui. El
va trebui sa demonstreze in ce masura sunt adevarate ultimele zvonuri. Dojin se pregateste
pentru urmatoarea miscare insa este afectat de modul cum a evoluat legatura lui cu Muhyul.
Mah Wang simte ca ultimele evenimente au legatura cu cei din clanul Biryu si ii tine sub
observatie. Fratele reginei ii face o vizita lui Baegeuk si il cheama pentru a discuta. Ubo ii
spune despre marea posibilitate ca Muhyul sa fie al treilea print, iar sansele sunt foarte mari.
Vestea ca Muhyul ar putea fi al treilea print nu ii este pe plac. Regina se teme ca va pierde
puterea, dar fratele ei o asigura ca oricine ii va sta in cale surorii lui va pieri asa ca nu trebuie
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sa se teama. Yeon e nelinistita de boala care seamana cu ciuma, dar totusi nu este, dar mai
ales de zvonurile care circula despre blestem si printul inviat. Negustorul spune ca e imposibil
de vreme ce chiar el a asistat la uciderea celui blestemat. Tot mai multi oameni cad “secerati”
, iar regele Yuri este din ce in ce mai nelinistit. Se teme ca profetia s-ar putea indeplini. Regina
si Baegeuk se intalnesc din nou nestiind cum sa reactioneze in fata acestor zvonuri.

Chubalso afla o cale prin care puteau ajunge in templu si la altar. Cei trei patrund impreuna
printr-un tunel, dar pana la un loc unde se opresc, iar Muhyul inainteaza singur in altar. Cauta
sipetul de bronz unde ar fi trebuit sa gaseasca dovada, insa langa hainele de bebelus gaseste
o placuta cu numele lui. E socat si nu stie cum sa reactioneze. Se aud pasi si trebuie sa se
ascunda. Regele si Guchu vin in altar si discuta tocmai despre el. Yuri ii marturiseste ca se
teme inca de blestem si nu stie ce sa faca. Muhyul sta ascuns, tremurand si afectat cand isi da
seama ca tocmai despre el se vorbea. Cand are posibilitatea, paraseste tacut incaperea prin
tunelul unde era asteptat de Maro si Chubalso. Trece pe langa ei fara a le spune nimic, cu fata
plina de lacrimi. Momentul in care ia spus frate printului ii revine acum in memorie si in sfarsit
intelege de ce a fost atat de protejat. Cuvintele lui Yuri ii rasuna in urechi si refuza sa
vorbeasca pana si cu Maro. Regina decide sa accepte propunerea clanului Biryu ca printesa
sa fie din clanul lor, insa cere in schimb uciderea lui Muhyul. Baegeuk ii spune lui Dojin sa fie
pregatit pentru a duce la indeplinire noua sarcina, dar nu a venit inca timpul. Muhyul este de
negasit. Dupa ce afla de rugamintea printesei de la Maro si Chubalso, Gweyu si Hye Ap
realizeaza ca Muhyul ar putea sa fi aflat adevarul si il cauta ingrijorati. Muhyul era in locul unde
fratele sau murise si se simtea singur si abandonat. Yuri realizeaza in sfarsit in ce pericol este
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fiul sau si este de acord sa fie cautat, dar discret. Asa-zisa ciuma il afecteaza si pe Mah-Wang
si pe slujitoarea lui Yeojin. Printul o ingrijeste cu devotament. Yeon nu stie ce ar putea face.
Antidotul pare de negasit. In Buyeo, Daeso are cosmaruri cu Tak Rok si cand se trezeste, cere
sa o vada pe Yeon. Regreta ca l-a ucis atat de usor si acum crede intr-o conspiratie. In
Goguryeo, domnita isi da seama in sfarsit care ar putea fi cauza bolii. Ii spune lui Dojin ca
poate fi vorba de ciuperci otravitoare folosite de Umbrele Negre, insa tanarul ii spune ca nu
trebuie sa-si faca griji: si el si Muhyul sunt bine. Regele si Guchu (Daebo) vorbesc despre
epidemie si sunt tot mai ingrijorati de lipsa unui leac. Muhyul priveste de la distanta, iar Yuri
pare sa-i simta prezenta. Inca socat de tot ce i se intampla “Inaltimea Sa” paseste derutat pe
strazi si vede peretii cu desenele blasfemitoare. Incearca disperat sa le stearga, dar incep sa
curga siroaie de sange. Yeon afla de la Maro de disparitia lui Muhyul si este ingrijorata. Ii
povesteste despre posibila cauza a bolii. Este anuntata Hye Ap si Serviciile Secrete urmaresc
toate sursele de apa. Astfel vad oameni care aruncau praf de ciuperci otravitoare in ape. Nu
afla insa cine este in spatele actiunilor pentru Dojin se asigura ca toti cei ce ar putea vorbi sunt
ucisi la timp. Il anunta pe Baegeuk ca totul este sub control, iar antidotul nu va fi niciodata
gasit.

Muhyul isi face aparitia in fata lui Yeon si aceasta ii este din nou alaturi aratandu-si ingrijorarea
pentru el. Muhyul ii spune ca vrea sa paraseasca cetatea si o intreaba daca nu doreste sa vina
cu el oriunde se va duce. Tanara e pregatita sa-l urmeze oriunde, dar dupa ce va reusi sa
vindece oamenii de epidemia care a cuprinsa tara. Muhyul e pregatit sa-i indeplineasca
dorinta. Hye Ap o cauta pe Yeon, medicul negustorului, pentru a-i cere ajutorul. In fata regelui
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Yuri domnita isi spune parerea sincer si promite ca va face eforturi pentru gasirea unui antidot,
incurajata mai ales de seful ei. Negustorul e fericit ca astfel va reintra in gratiile regelui si face
cateva remarci care il pun pe ganduri pe Yuri. Ii spune ca e sigur ca si acum in spatele
intamplarilor e clanul Biryu, dar i se pare ciudat ca folosesc otrava din Buyeo. Neincrezator,
regele da ordin sa fie urmarite atat actiunile clanului, cat si ale negustorului. Yuri este ingrijorat
ca Muhyul este de negasit, dar aceasta era deja in Buyeo. Reuseste sa fure antidotul trecand
peste toate garzile, insa la intoarcere este urmarit. Oare va scapa din plasa care i se intinde?
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