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T?râmul dintre Vânturi - episodul 34
de Julia79 11 - regatul vanturilor 11 Asculta mai multe audio soundtrack Dupa ce isi vede
pentru prima data fiul in bratele dusmanului suferinta lui Muhyul se adanceste. Dar trebuie sa
fie puternic pana la capat. Ii cere o audienta lui Dojin si ii spune ca isi vrea prietenii inapoi in
schimbul unor prizonieri de razboi. Discutia dintre cei doi e una in care fiecare arata ca este un
bun tactician. Muhyul pastreaza o urma de prietenie, Dojin o nesfarsita ura. Enervat ca Muhyul
nu a spus pentru ce a venit de fapt sa-l vada, printul Buyeo ii rasuceste cutitul in rana
vorbindu-i despre Yeon si fiul sau. Abia acum Regele Muhyul il priveste cu ochii plini de o mare
suferinta si ura. Pe un ton ferm ii spune ca se inseala daca crede ca a venit sa se roage de el
pentru a-i recupera pe cei doi si pleaca fara a-i da lui Dojin prea multe explicatii. Chiar daca
pare ca nu i-a reusit nimic Muhyul e decis sa-si puna planul in aplicare si sa-i salveze in primul
rand pe Hye Ap si Chubalso. Daeso cere sa discute situatia in care se afla cele doua tari cu
regele Goguryeo care insa constient de strategia lui Daeso. De aceea trimite vorba sa fie pusa
in alerta armata la granita. Daeso le da de baut chiar din prada luata din fortareata Namso pe
care reusisera sa o invadeze de curand si le spune ca nu ii trebuie, dar are nevoie de alte
teritorii in schimb. Regele Buyeo ameninta ca daca nu va accepta schimbul va omora toti
oamenii din fortareata. In ciuda acestei amenintari, Muhyul ii spune ca refuza pentru ca stie ca
oamenii isi vor da viata bucurosi pentru tara. Daeso e si mai enervat si decis sa atace
Goguryeo. Muhyul insa e sigur ca poate recastiga fortareata pierduta in drum spre tara sa. Nu
se teme pentru viata lui avand incredere in regele Daeso cat timp e in Buyeo. Baegeuk insista
ca Dojin sa-i dea armata pentru a-l ucide pe Muhyul pentru ca exista riscul ca intr-o zi sa pice
sub sabia lui daca nu o vor face. Muhyul retrimite o sticluta si o scrisoare catre Gweyu in afara
palatului. Dojin ii scoate pe Hye Ap si Chubalso pentru a-i informa ca a refuzat propunerea de
schimb de prizonieri facuta de Muhyul si le cere informatii despre Goguryeo in schimbul vietii
regelui lor. Le spune ca e pregatit sa incalce regulile din timpul ceremoniilor pentru asta. Cei
doi se afla intr-o mare dilema, dar nu cedeaza. Baegeuk incearca pe toate caile sa-si
gaseasca armata pentru a-l ucide pe Muhyul si gaseste sprijin neasteptat. Intre timp, regele
Goguryeo isi pregateste ofensiva de recuprare a cetatii pierdute, Namso, si il trimite pe
comandatul garzilor sa incepa ofensiva in acelasi timp cu plecarea lui din Buyeo. Sticluta cu
otrava ajunge la destinatie cu sprijinul lui Mah Wang, iar cei doi prizonieri par morti inseland
chiar si vigilenta lui Dojin. Sunt aruncati in padure numai bine pentru a fi recupaerati de cei
patru preteni care asteapta sa se trezeasca.
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Maro revine si il anunta pe Muhyul ca lucrurile au mers conform planului si decid sa-si anunte
plecarea. Prin refuzul de a accepta propunerea lui Daeso, Muhyul s-a angajat intr-un razboi pe
care e sigur ca-l poate castiga si nu se teme in ciuda amenintarilor marelui rege Buyeo. Are o
ultima discutie cu Dojin care ii spune despre moartea lui Hye Ap si Chubalso. Muhyul ii da o
prima lectie lui Dojin pe care il acuza ca a pierdut supusi din cauza resentimentelor personale.
Asta nu poate fi bine pentru un viitor rege al Buyeo. Ii mai spune ca pe campul de lupta va
trebui sa-si infrunte si dusmanii si sufletele celor pe care i-a trimis la moarte. Yeon Hwa se
imbraca in servitoare Buyeo si merge la domnita Yeon la dorinta lui Maro. Le spune garzilor ca
a venit la ordinul Maiestatii Sale pentru a o escorta pe Printesa alaturi de printul Hodong.
Reuseste cu greu sa convinga garzile si ajunge la Yeon insistand ca se afla acolo la ordinele
Majestatii Sale. Printesa intreaba de delegatia Goguryeo si refuza invitatia pe motiv ca se
simte rau, dar tanara insista ca trebuie sa-i lase ceea ce a dorit sa-i ofere regele. Vazand
papusa de lemn, Yeon intelege in sfarsit despre ce rege este vorba! Decide sa plece impreuna
cu copilul, dar este oprita de garzi pana la acordul lui Dojin. Acesta deja realizeaza ca a fost o
inscenare. Ajunge la casa lui si porneste in cautarea sotiei. Constienta ca ar putea fi prinsa,
Yeon ia decizia de a-i da copilul lui Yeon Hwa si sa nu paraseasca Buyeo. E trista, dar tot ce
isi doreste este ca micutul sa ajunga la tatal lui. Chiar daca e indurerata ca-l vede pentru ultima
data simte ca sa este cel mai bine pentru printul Hodong. In drum spre casa, il priveste de
departe pe Regele Muhyul care parasea Buyeo. Isi aduce amintea de clipele petrecute
impreuna si ii este tot mai greu, dar nu poate face nimic. O iubire impletita de lacrimi si o
fericire mult prea scurta.
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Maro, Chubalso, Negustorul si toti ceilalti alaturi de micul print se chinuie sa paraseasca
capitala Buyeo. Desi Hye Ap si Chubalso se simt vinovati de escalada lor, Muhyul e fericit sa-i
vada in viata. Isi strage in sfarsit in brate fiul, dar e nelinistit ca nu-l vede pe Maro. Acesta o
revede pe Yeon careia ii da vestea ca fiul ei ajuns unde trebuie. Maro doreste sa o ia cu el,
insa Yeon refuza pentru ca i-ar face si mai mult rau. Desi isi doreste sa fie alaturi de omul iubit
si de fiul ei, este constienta de situatia lui ca rege si stie ca e mai bine sa sufere amandoi asa
decat sa fie afectat Goguryeo din cauza lor. Muhyul e revoltat cand aude ca domnita si Maro
sunt departe si vrea cu orice pret sa mearga dupa ei sa-i salveze, dar sunt prinsi intr-o
ambuscada organizata de Baegeuk din care scapa cu greu. Regele Muhyul are ocazia sa-l
vada pe omul lasat in viata altadata, dar si fostul Ubo pe Chubalso si Hye Ap in viata si ii da
vestile lui Dojin. Printul nu intelege cine si-a dat acordul pentru acest atac surpriza si il
avertizeaza pe Baegeuk. Realizeaza in sfarsit ca totul a fost o inscenare a lui Muhyul pentru
a-si salva prietenii. Cand afla si de disparitia lui Hodong chiar de la Yeon care ii da calm vestea
ca este la tatal lui, Dojin este si mai furios chiar daca se abtine. Vorbele printesei care il roaga
sa uite vechile resentimente fata de Muhyul nu il fac decat sa fie si mai trist, dar si revoltat. In
acest timp Muhyul porneste spre capitala si desi se bucura sa-l revada pe Maro si intelege de
ce a ramas Yeon in Buyeo, e constient ca lucrurile nu vor sta asa si in curand razboiul dintre el
si Dojin se va relua. Daeso realizeaza ca au cazut in capcana lui Muhyul cand afla de
pierderea fortaretei Namso in favoarea Goguryeo si cere lui Dojin declansarea atacului asupra
tarii vecine.
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Muhyul revine in cetatea Gungnae alaturi de fiul sau, iar regina este destul enervata cand afla
de la servitoarea ca sotul ei a revenit cu printul Hodong. Sora lui este insa fericita de aducerea
in cetate a noului print si promite sa fie ca o mama pentru el. Regina isi intampina si ea sotul si
reuseste sa fie falsa si de aceasta data. Ii propune chiar sa-l proclame mostenitorul tronului pe
Hodong si promite sa-l creasca pe copil ca pe fiul ei. Insa nu e timp de astfel de discutii,
razboiul cu Buyeo e pe cale sa inceapa si, chiar daca are indoieli, Regele trebuie sa-si lase fiul
alaturi de sotia lui. Yiji isi revarsa furia asupra bietului copil spunandu-i acestuia ceea ce nu
avusese curajul sa-i spuna sotului: ii promite ca nu-si va vedea vreodata mama si este
nepasatoare la plansul micutului. Regele convoaca curtea si le spune ca este un razboi decisiv
pentru viitorul celor doua tari. De aceea sa uite de orice negociere si fiecare sa-si ia treaba in
serios astfel incat Goguryeo sa fie castigator. Armata trebuie pusa in miscare, planul de atac
pregatit, iar proviziile esentiale. Maro o revede pe Yeon Hwa care ii da inapoi brosa ce i-o
daruise candva pentru ca nu dorea ca si Maro sa aiba aceeasi soarta cu printul Yeojin. Il roaga
sa supravietuiasca pentru a-i reda brosa si Maro ii promite ca va trai pentru ea. Tanara ii
promite ca-l va astepta, iar cei doi se imbratiseaza. Regele Muhyul isi priveste fiul dormind si
promite in gand tatalui sau ca ii va implini in sfarsit visul de a recastiga teritoriile stramosesti
prin cucerirea Buyeo. Dar are nevoie de el sa-l sprijine. E ultimul moment de reculegere.
Gweyu il anunta ca e timpul sa plece la razboi. Cele doua armate se indreapta spre campul de
lupta conduse de Printul Dojin si Regele Muhyul. Iarna razboiului decisiv a inceput mult mai
repede!
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