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T?râmul dintre Vânturi - episodul 26
de Julia79 10 - kingdom of the winds 10 Asculta mai multe audio soundtrack Dupa
casatoria fortata cu Yiji printesa din partea clanului Biryu, Muhyul decide sa uite de durere si sa
inceapa o campanie de cuceriri. Isi lasa in urma sotia nedorita pe care o refuza chiar in
noaptea nuntii spunandu-i clar ca inima lui apartine altcuiva. Sub ochii aparent blanzi ai noii
printese, se ascunde insa destula rautate. Muhyul are un antrenament cu Gweyu, iar Maro
intelegand cat de profund este chinul prietenului sau, decide sa-l duca acolo unde isi poate
gasi linistea. Muhyul e uimit sa-si vada femeia iubita traind intr-o casa saracacioasa si nu mai
intelege nimic. De ce nu e in Buyeo unde ar putea fi fericita? E confuz si trist, insa Yeon il
asigura ca ii este bine pentru ca e constienta de rolul ei in inima lui. E constienta ca va ramane
acolo pentru totdeauna si fericita ca poate trai in tara omului pe care-l iubeste. Il roaga insistent
sa se intoarca la sotia lui pentru a nu inrautati si mai mult situatia. In timp ce Yeon si Muhyul se
intalnesc in secret, Yiji vine sa-si vada sotul. E enervata cand afla ca e de negasit si il
palmuieste pe Gweyu. Printesa incepe sa-si arate adevarata fata. Muhyul isi petrece noaptea
alaturi de Yeon in ciuda insistentelor acesteia de a pleca. Muhyul isi cere iertare pentru toate
suferintele provocate si ii promite ca in curand o va lua alaturi de el. Iubirea celor doi este tot
mai evidenta si pentru prima data sunt cu adevarat apropiati in timp ce sotia lui isi petrece
noaptea singura, in cortul lui, asteptandu-l. Hye Ap, Gweyu si Chubalso sunt ingrijorati de
disparitia brusca a lui Maro si Muhyul. Printul isi recapatase in sfarsit increderea de care avea
nevoie si il roaga pe Maro sa aiba grija de Domnita.
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Yiji si Muhyul se intalnesc. Printesa il roaga sa ramana alturi de el si ii da o haina facuta de ea
pentru a o purta pe timpul razboiului daca tot nu are acordul lui de a ramane. Yiji se intoarce in
palat si ii povesteste lui Seryu ca si-a vizitat sotul. Cumnata o felicita, dar cere unei servitoare
sa-i urmareasca miscarile. In palat, regele Yuri si sotia lui discuta despre ultimele decizii
cerandu-i, printre altele, sa aiba incredere in Muhyul si sa-l sustina pentru asa ii va fi bine si lui
Yeojin. Regina ii spune ca-l va asculta, insa e furioasa si il cearta pe fratele sau ca nu a luat
masuri mai repede pentru a termina cu Muhyul, insa acesta simte ca noul Print Mostenitor
indeparteaza voit de sotia lui. Yiji il cheama pe Dojin. Acesta alaturi de Baegeuk pregteaste in
secret armata care il va ataca pe rege si pe Sangga. Aduce sefi de clan carora le pune in
vedere ca daca nu se supun regulilor lor vor fi ucisi. Yiji ii cere lui Dojin sa afle in secret unde a
fost de fapt sotul sau in acea noapte. Simte ca a fost la o alta femeie, iar Dojin e constient ca
ar putea sa aiba dreptate. Muhyul se pregateste atent de atac, constient ca va duce o
campanie si impotriva Xin. Au deja acceptul pentru a ajunge la tinta folosind teritoriul unei alte
tarisoare. Aliatii cer ajutorul Buyeo importiva Goguryeo, insa Daeso decide sa-si continue
planul de a-l sustine pe Dojin in eforturile sale de a ocupa cetatea Gungnae si de a prelua
astfel controlul in regat in lipsa lui Muhyul. Sangganim afla despre planurile lui Baegeuk si este
ingrijorat.

Maro il duce pe negustorul Mah Wang la Yeon pentru a o lua in grija pe perioada razboiului.
Insa ascunzatoarea este descoperita si de un spion a lui Dojin care ii da raportul. Sagu a ajuns
si el in Goguryeo pentru a-l sprijini pe Dojin. Este insa urmarit de Chubalso care observa
intalnirea celor doi. Hye Ap ii spune Printului Muhyul ca acum are dovezile impotriva lui Dojin si
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trebuie retinut. Sefa banuieste o posibila revolta a lui Baegeuk cu sprijinul Buyeo. Dojin merge
in locul unde stia ca este ascunsa Yeon si este incoltit de oamenii lui Muhyul care il iau
prizonier. Maro ii spune lui Yeon ca a trebuit sa-l retina pe Dojin pentru spionaj. Domnita
sufera. In baza militara a lu Muhyul sunt insa si oameni ai Biryu care duc rapid vesti lui
Baegeuk. El are incredere in Dojin si pregateste deja evadarea lui. Dojin este batut pentru a
spune legatura cu Sagu, insa acesta minte ca nu l-a mai vazut pana atunci. Muhyul priveste cu
durere de la distanta, insa nu are ce face, este viitorul conducator al Goguryeo. Sangganim
afla Baegeuk pune la cale o mare rascoala alaturi de Buyeo si ca tot mai multi i se alatura.
Cere convocarea trupelor dar isi face aparitia Baegeuk care il avertizeaza ca e bine sa
cooporeze daca vrea sa fie in siguranta. Sangga este inchis si oamenii lui de incredere ucisi.
Dojin refuza sa vorbeasca in ciuda torturii la care este supus, iar Muhyul decide sa-i vorbeasca
personal. Muhyul ii spune ca acum ii intelege actiunile din trecut ce au avut ca scop doar o
dezbinare a sfatului si a familiei regale. Il intreaba daca Baegeuk stie ca e spion al Buyeo si de
ce nu l-a omorat pana acum? A avut destule ocazii! Dojin tace ceea ce-l enerveaza pe Muhyul.
Intrun tarziu ii spune ca l-a crutat din cauza trecutului comun, dar ca pe viitor nu va mai ezita.
Nu-l va ucide doar pe el, ci pe toti prietenii lui. Muhyul ii cere sa i se alature si ii promite ca va
face totul pentru el daca accepta, insa Dojin ii zambeste ironic. Daca ar renunta la Yeon atunci
ar putea discuta, dar din cauza lui a pierdut-o. De cand a aflat sentimentele ei pentru el s-a
decis sa faca totul pentru a-l distruge. Ii cere sa-l omoare pentru ca daca nu, el Dojin, il va
ucide cu prima ocazie. Muhyul insa e calm si nu are puterea de a-i face nimic. Isi amintestele
prin cate au trecut impreuna si cate a invatat de la el.
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Yiji e destul de nervoasa ca nu are vesti de la Dojin si doreste sa-l vada pe Sangga, insa
observa miscarile de trupe si vrea sa fuga. Afla ca Baegeuk a inceput o rascoala si decide sa
nu-si uite originea si nu-si anunta noua familie si pe sotul ei de ceea ce se intampla. Ahnseung
isi anunta sora ca observa miscarile clanului Biryu si ca banuietste ca se pregateste o tradare
a familei regale. Regina vrea sa-si alerteze sotul, insa fratele sau o opreste sub pretextul ca ar
putea fi o nesperata oportunitate pentru ea. Muhyul si Yuri sunt cei vizati, iar tronul poate
ramane liber pentru Yeojin. Baegeuk o viziteaza la invitatia ei. Regina il avertizeaza ca va duce
niste vesti Maiestatii sale daca nu vorbesc putin. Ubo e constient ca regina are dreptate si ii
spune ca pot face o intelegere in urma careia fiul ei sa obtina tronul. Yeojin asculta o parte din
discutie si este pus pe ganduri. Nu stie cum sa actioneze. Vorbeste disperat cu Yeon Hwa. Pe
cine sa aleaga: pe mama lui sau pe tatal si fratele lui. Pentru Baegeuk, Yeojin nu va fi decat o
marioneta ce poate fi folosita pana se capata increderea popoprului. Dupa care trebuie sa vina
si randul lui la tron. Regele si-ar dori sa poata vorbi cu Sangga insa acesta pare bolnav. Yuri
este informat in legatura cu miscarile suspecte ale clanului Biryu, insa nu o trateaza la timp ca
pe o problema. Pentru el Baegeuk poate fi usor pedepsit. Intre timp, in tabara lui Muhyul se
discuta cazul lui Dojin. S-a aflat deja ca el a condus carele de lupta in razboi si ca el a stat la
baza colaborarii dintre Baegeuk si Buyeo. Trebuie luata o decizie in privinta vietii lui, dar pentru
Muhyul e inca greu. Muhyul decide sa mearga in Capitala pentru a discuta cu tatal sau,
lasandu-l pe Dojin in paza unor soldati. Astfel este usor pentru oamenii lui Baegeuk care, sub
pretextul ca vin la ordinul Inaltimii Sale, il scapa. Regele isi da seama in sfarsit de ce se
intampla si vrea sa-l traga la raspundere pe Sangga, desi e clar ca Baegeuk este la baza
tuturor relelor. In acest timp, Dojin revine in tabara lui Ubo si cere grabirea uciderii lui Sangga
si inceperea ofensivei impotriva lui Muhyul si Yuri pentru a construi o noua natiune a clanului
Biryu. Yeojin ii spune fratelui sau tot ceea ce stie inclusiv ca Sangga este in mare pericol.
Evadarea lui Dojin il pune si mai mult pe ganduri pe Muhyul. Armata Biryu-Buyeo inainteaza
spre capitala Goguryeo in frunte cu Dojin si Baegeuk. Muhyul trebuie sa amane razboiul pentru
a ramane sa apere capitala.
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