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T?râmul dintre Vânturi - episodul 7
de Julia79 12 - regatul vanturilor 12 Asculta mai multe audio soundtrack Simtindu-se
vinovat de cele intamplate, printul se intalneste cu tatal sau lasand in urma durerea si tristetea
prietenilor care nu inteleg de ce. Yuri trebuie sa alega intre datoria de rege si cea de tata. Ca
rege ar trebui sa-l predea lui Daeso pentru a-si salva tara. Ca tata trebuie sa lupte pana in
ultima clipa chiar daca asta inseamna sacrificiul sau. Mai singur ca niciodata, Yuri decide sa-l
tina sub observatie pe Haemyeong fara ca sefii de clan sa afle de prezenta lui. In Buyeo,
vazand lipsa de reactie a lui Yuri, Daeso decide sa ucida toti prizonierii indiferent daca erau
civili sau parte a armatei Goguryeo spre surprinderea lui Yeon care il sfatuieste sa fie mai
bland si sa incerce sa-si ia oameni de partea lui decat sa-i ucida. Insa Daeso, ironic, nu este
convins. Are loc si un schimb de replici intre Seful Sfetnicilor din Buyeo si Dojin. Intelegem ca
cei doi nu se suporta si ca Dojin este print, considerat fiul unui tradator. Inca de cand avea 12
ani si a fost trimis alaturi de armata Umbrelor Negre, iar singurul de care asculta este
regele. Afland de crimele impotriva poporului sau, Yuri este si mai decis sa-si continue planul
si sa razbune moartea acelor oameni nevinovati. Ii spune lui Daebo sa anunte Sfatul ca vrea
sa porneasca contraatacul impotriva Buyeo, chiar daca stie ca sansele sunt mici. Sangganim
insista sa-si sacrifice fiul si nu tara pentru ca ii va fi greu sa-l invinga pe Daeso.

Vestea ca Printul ar putea fi sacrificat pentru pacea din Goguryeo ii nelinisteste pe toti prietenii
lui. Printesa Seryu se implica pentru a-l scoate pe Haemyeong din palat. Ataca impreuna cu
adeptii garzile ce aparau drumul spre locul din palat unde putea fi ascuns, insa este prea
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tarziu. Printul deja plecase spre tabara lui Daeso de la granita. Yuri afla vestea profund
tulburat. Decide sa blocheze drumurile, dar nu e inutil si nu poate decat sa-si ia cativa oameni
de incredere si sa incerce sa-l ajunga pe fiul sau pana nu este prea tarziu. In acest timp, cu
lacrimi in ochi, Printul mai saruta o data pamantul tarii sale si se indreapta spre granita. Este
oprit de oamenii lui Baegeuk care isi anunta seful de prezenta printului, iar pentru Ubo este
ocazia ideala de a scapa de unul dintre contestatarii sai. Decide sa-l insoteasca la Daeso
avand grija sa-si puna armata in alerta pentru a opri apropierea adeptilor lui Haemyong.
Muhyul il vede pe print mergand spre sacrificiu insotit de Baegeuk si chiar atunci tot grupul lor
este atacat. Tanarul este grav ranit si nu mai poate lupta.

Ajuns in tabara lui Daeso, Haemyeong este pregatit sa se sacrifice pentru tara, nu inainte de a
avea o ultima infruntare cu regele Buyeo caruia ii spune ca nu are cum sa-si dea seama de
relatia tata-fiu. Daeso ii raspunde ca el nu si-ar sacrifica fiul pentru nimic si ar lupta pana in
ultima clipa. Ii spune printului sa-i devina loial promitandu-i in schimb asigurarea tronului
Goguryeo, insa acesta prefera moartea. Daeso ii da un pumnal pentru a se sinucide si ii
promite ca dupa moartea lui se va retrage in tara sa. Apare si Yuri care nu poate decat sa
asiste disperat la moartea inca unui fiu spre ironia lui Daeso care priveste de pe tronul sau
facandu-l prost pe Yuri. Baegeuk este singurul fericit. Pana si printesa Yeon plange in fata
acestei scene. E prea tarziu! Daeso si-a tinut promisiunea si l-a facut sa asiste la inca o drama
a vietii sale. Disperat il prinde pe print in bratele sale intrebandu-l de ce nu a avut incredere in
el. Printul ii cere iertare si se stinge. O noua etapa a luat sfarsit. Regele isi plange moartea
fiului inchis in altar. Muhyul se trezeste dupa ce viseaza exact modul in care s-a produs
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moartea mentorului sau. E socat ca visul e realitate, ca fluierul primit de la print ia salvat viata
si jura razbunare. Pentru el Yuri e singurul vinovat. Regina e fericita: in sfarsit fiul ei are sansa
de a fi Print Mostenitor. Insa Yojin nu ii impartaseste dorinta. Negustorul Mah-Wang este din
nou atras de bani si pentru ei ii spune lui Sannga unde este ascunzatoarea adeptilor printului.
Sub pretextul ca a venit cu o porunca a regelui Baegeuk ii scoate afara pe toti pentru a pune in
aplicare dorinta Maiestatii Sale. Muhyul este singurul care are suspiciuni si promite ca intr-o zi
il va razbuna pe Haemyeong. Odata iesiti in camp, Baegeuk isi pune in aplicare planul de a
scapa de adeptii Printului sub pretextul ca aceasta este dorinta regelui. Maro si Muhyul scapa
cu greu din plasa armatei lui Ubo, insa sunt prinsi de Umbrele Negre. Grupul s-a destramat.

Peste un an il gasim pe regele Daeso nemultumit de pierderea puterii in Hwangnyong. Fortele
rebele deveneau tot mai puternice, iar asta insemna caderea de la putere a regelui pus de el.
De fapt actiunile erau sprijinite de Yuri si de negustorul Mah Wang care avea grija sa nu le
lipsesca proviziile si caii pentru razboi. Daeso afla si el de asta si decide sa implice Umbrele
Negre in uciderea regelui Goguryeo. Ii revedem pe Maro si Muhyul sclavi care sunt folositi de
Umbre pentru testarea otravurilor. Tanarul este considerat cel mai rezistent specimen,
supravietuitor record pana acum. Ajunsa in tabara Umbrelor impreuna cu tatal sau, Yeon ii
spune ca-l recunoaste pe Muhyul si observam ca este afectata de starea acestuia. In scurt
timp se anunta moartea lui ca urmare a unui nou test, insa Yeon observa ca poate fi salvat si
cere sa fie adus la infirmierie. Spre nedumerirea tuturor si mai ales a lui Dojin, Yeon face totul
pentru a-i scoate otrava de sarpe din organism si a-l salva. Desi o ajuta si chiar ii ofera un leac
pretios, Dojin ii spune ca prelungind viata tanarului ii provoaca si mai multa suferinta. Muhyul
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se trezeste dupa ce viseaza din nou momentul mortii mentorului sau si ultima clipa alaturi de
Hye Ap. O revede pe printesa si este chemat imediat la Tak Rok care vrea sa inteleaga ce il
determina sa traiasca. Raspunsul primit de la Muhyul il surprinde.
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