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Târ?mul dintre Vânturi - episodul 22
de Julia 79 21 - kingdom of the winds 21 Asculta mai multe audio soundtrack Invins pe
campul de lupta in prima lui misiune ca Print de Goguryeo, Muhyul trebuie sa-si asume totul. A
fost umilit de Sagu si Baegeuk abia astepta miscarea lui gresita. Regele il cearta aspru si il
intreaba ce pedeapsa ar putea compensa sangele cazut. Apare Baegeuk cu sefii de clan care
au ocazia de a-l invinovati pe Muhyul si sunt pregatiti de revolta daca regele nu-i asculta.
Baegeuk il acuza vehement in calitate de print ca nu a facut nimic real pentru tara, iar pe Yuri
ca i-am mintit impingandu-i intr-un razboi din care vor avea doar de pierdut. Pentru Ubo cea
mai buna solutie este sfarsitul razboiului. Insa regele nici nu vrea sa auda. Baegeuk ameninta
ca sfatul ca isi va retrage trupele. Yuri reactioneaza atentionandu-l cu sabia la gat ca acest
gest il va face tradator acum si pentru vecie. Muhyul si Hye Ap asista in genunchi la tot. Yuri
decide sa-i retraga printului orice comanda, iar aceasta isi primeste cu demnitate pedeapsa. In
scurt timp afla ca sefii de clan au imprastiat zvonuri pentru ca moralul armatei sa scada. Printul
se simte singur, iar Hye Ap e nevoita sa-i reamintesca ca daca lucrurile vor merge prost va
trebui sa-si ia viata. Muhyul nu e speriat de asta, ci de posibilitatea ca Goguryeo, din cauza
problemelor interne, sa redevina vasal Buyeo. Pentru a impiedica o astfel de rusine vrea sa
lupte si nu pentru viata lui. Seful Sfetnicilor se bucura de umilirea lui Muhyul. Daeso se alatura
pentru a sarbatori victoria si se foloseste de ocazie pentru a-i reaminti lui Dojin ca, desi il
felicita pentru victorie, nu va fi fericit pana nu ii va da capul lui Muhyul. Pentru prima data, ii da
sa bea un pahar ca semn al aprecierii.
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Baegeuk asteapta linistit reactia lui Yuri. E constient ca unitatea sfatului s-a intarit si deci pot
actiona unitar impotriva regelui. Negustorul Mah Wang se pregateste sa duca provizii catre
tabara Goguryeo cand apare Yeon care afland de cele intamplate pe campul de lupta vrea sa li
se alature. Pe chipul ei curg lacrimi de disperare. Mah Wang nu este de acord pentru ca ar fi in
pericol. In drum spre rezedinta lui Sangganim, Yeon vede cum Baegeuk si armata lui il
incoltesc si cum Ubo il anunta ca va lua puterea de la Yuri si Muhyul. Sangga ii avertizeaza ca
in nebunia lor fac oe mare greseala cu dusmanul la portile regatului. Yeojin vrea sa mearga pe
campul de lupta alaturi de fratele si tatal sau, dar mama sa, Regina, il atentioneaza ca situatia
ii poate fi favorabila ramanad in capitala. Vestea ca Sangga a fost inchis o pune pe ganduri. Si
Mah Wang e surprins de ceea ce ii spune Yeon si toti trei se grabesc sa plece pentru a duce
vestea in tabara regelui. Pe drum sunt atacati si luati prizonieri. In tabara, Muhyul incearca sa
gaseasca o solutie pentru a contracara puterea carelor de lupta ale Buyeo. Il ia pe Maro si
decide sa se apropie de tabara dusmanului pentru a analiza situatia indeaproape. Isi risca
viata inca o data. Daeso decide sa pregateasca ofensiva generala de cucerire a Goguryeo si
isi trimite deja spioni pentru a gasi cea mai scurta cale spre capitala tarii vecine unde vrea sa
intre triumfator. Yuri afla de atacul ce se pregateste si Guchu il avertizeaza ca e timpul sa ia o
decizie. Din pacate, trebuie sa cedeze daca nu reusesc sa gaseasca o solutie pentru a invinge
carele de lupta. Pentru Yuri insa nu este atat de usor sa renunte la mult asteptata razbunare si
sa ingenuncheze din nou. Baegeuk ii anunta pe sefii de clan ca Sangga este inchis si e timpul
sa actioneze impotriva lui Yuri si sa urmeze clanul Biryu. Trebuie sa preia in paralel controlul in
tabara si in capitala. Ubo are grija sa duca vestile si lui Daeso care are inca un motiv de
satisfactie, insa tradatorul va trebui ucis dupa ce Buyeo va invinge. Negustorul Mah Wang si
Yeon sunt capturati si dusi in tabara Buyeo alaturi de alti prizonieri. Seryu afla ca Muhyul a
parasit tabara cu Maro pentru a se infiltra in tabara Buyeo. Acolo acestia vad prizonierii abia
adusi, dar nu-i observa pe negustor si Yeon.
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Muhyul cauta solutia pentru a castiga razboiul, clanurile pregatesc strategia de a-l ucide pe el
si pe tatal sau. Printul revine la timp si cere sa-l vada pe Yuri. Acum stie cum il poate invinge
pe Daeso.Yuri trebuie sa rezolve problema cu Sfatul. Printul mai vrea doar o sansa. Yuri risca
totul pe mana fiului sau si ii da comanda absoluta a armatei. Daca va da gres, va muri! Sefii de
clan trebuie arestati, dar armata acestora incearca sa opreasca intrarea lui Muhyul spre
tabara. Printul insa se impune in calitate de print al tarii. Baegeuk este inchis alaturi de ceilalti
sefi de clanuri si nu intelege cum Printul a capatat atata putere. Muhyul isi imbarbateaza
oamenii pentru ca doar dorinta lor de a lupta poate aduce victoria. Pentru asta trebuie sa tina
sub supraveghere tradatorii. Nu mai are ce sa piarda acum! Pentru el e batalia decisiva. Dojin
este in prima linie in fruntea armatei Buyeo, Muhyul in fruntea armatei Goguryeo. Dojin ataca
increzator, dar Muhyul incepe sa-si puna in aplicare strategia. Acum fiecare scut, fiecare soldat
actioneaza unitar pentru a invinge carele ce se rastoarna unul dupa altul. E timpul ca Muhyul
sa intre in mijlocul luptei chemand dupa el intreaga armata. Dojin este la un pas de a fi
desconspirat si fuge alaturi de armata sa. Victoria nesperata a Goguryeo este anuntata regelui
Yuri de catre Hye Ap. Toti sunt fericiti. In Buyeo insa Daeso este infuriat si cere retragerea
generala. Sefii de clan sunt eliberati de Yuri, dar nu inainte de a fi anuntati de victoria lui
Muhyul spre nemultumirea lui Baegeuk.
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In retragerea armatei Buyeo sunt luati si prizonierii de razboi. Mah Wang, slujitorul lui si Yeon
incearca sa scape, dar Domnita este grav ranita. Regele si alaiul sau revin in capitala
triumfatoare. Yeojin este felicitat pentru grija fata de poporul sau. Chiar daca regina este
revoltata, tanarul print isi anunta mama ca nu are de gand sa concureze cu fratele sau nici
acum, nici pe viitor. Regina incearca sa para o victima si alaturi de fratele ei trebuie sa
gasesca solutii pentru ca Muhyul sa nu fie numit Print Mostenitor. Abia intors in Capitala,
Muhyul trebuie sa se ocupe de reinstaurarea lui Sangganim. Baegeuk insa il repune in functia
de lider, ca imagine, daca nu vrea sa moara. Ubo il avertizeaza ca va trebui sa faca intocmai
ca el si ca, intr-o zi, vor prelua puterea in tara. Sangga da dovada de experienta si demnitate,
iar atunci cand Muhyul ajunge pentru a-l salva de Baegeuk, Seful isi apara oamenii pentru a nu
duce la scaderea influentei clanului Biryu in regat. Intelept, ii avertizeaza pe tradatori ca nu va
uita niciodata ce iau facut, chiar daca acum ii iarta. Muhyul afla ca Yeon e de negasit, dar viata
ei este in pericol. Ca si sclava ranita este la un pas de a fi ucisa. Dojin apare la timp pentru a o
salva. Acum e langa el, dar atat de departe de Muhyul care simte vinovat cand afla de la Mah
Wang ce s-a intamplat. Din cauza lui domnita e in pericol simte ca se prabuseste. Fericirea lui
Dojin e doar o aparenta. Yeon ii spune raspicat ca inima ei e doar alaturi de Muhyul inca de
cand l-a intalnit prima data. Infuriat, Dojin isi arata pentru prima data ura si spune ca va vedea
cum il va ucide si cum o sa o faca sa-l uite. Yeon e disperata, iar Dojin vrea cu orice pret sa
revina in Goguryeo pentru a-i ucide pe Muhyul si Yuri. Acum e o misiunea pentru sufletul lui.
Revenit in regat ii revede pe Maro si Muhyul...
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