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T?râmul dintre Vânturi - episodul 36 (Ultimul episod)
de Julia79 01 - kingdom Asculta mai multe audio soundtrack Regele Muhyul intra in cetatea
Daean si o vede de departe pe Printesa Yeon, dar nu reuseste sa o salveze din mainile lui
Baegeuk. Dojin afla despre pierderea fortaretei si este decis sa se razbune. Muhyul a obtinut
din suferinta o victorie importanta. Dojin realizeaza ca trebuie sa se intoarca in Capitala pentru
a o apara cu orice pret. Lui Daeso nu ii vine sa creada cand afla ca Muhyul a devenit mai
puternic dupa socul primit si deja incep sa piarda in fata lui. Baegeuk il roaga sa se retraga in
capitala.Toti au cazut in capcana lui Muhyul. Printesa Yeon se gandeste la printul inimii ei,
care acum se pregateste sa vina si sa o salveze. Regele Goguryeo trebuie sa se pregateasca
pentru batalia finala, insa decide sa nu se grabeasca. Ofensiva finala trebuie pregatita cu mare
grija pentru a nu se inregistra un esec usturator. Daeso nu isi mai ascunde furia si tipa la toti
cei din jurul sau, iar aparitia lui Dojin il enerveaza si mai mult. Il cearta aspru si ii reproseaza
infrangerea. Ii cere sa faca totul pentru apararea cetatii Buyeo. Printul afla ca deja Regele
Muhyul si-a asezat tabara pe campiile din apropiere. Lorzii Buyeo se tem ca vor cadea in
mainile lui Muhyul, iar cand aduc vorba de predare, Dojin il ucide pe unul dintre ei. Nu crede ca
ar putea pierde acest razboi. Armata Goguryeo da primul atac asupra fortaretei, dar sunt
intampinati cu bulgari de foc aruncati de soldatii Buyeo de pe zidurile cetatii. Muhyul trebuie sa
accepte ca de data asta a pierdut in fata lui Dojin, iar Chubalso si Gweyu decid la timp
retragerea. Pierd insa multi oameni si trebuie sa gandeasca o noua strategie. Muhyul
analizeaza cu atentie posibilitatile de acces in cetate. Seryu soseste pe neasteptate in tabara
fratelui sau insotita de negustorul Mah Wang si se revede cu Gweyu. Chubalso ii spune
negustorului ca nu reusesc sa gaseasca cea mai buna cale de a ataca cetatea Buyeo oricat ar
incerca. Mah Wang insa stie cum il poate ajuta pe rege. O carare secreta pe care negustorii o
foloseau pentru comertul de contrabanda e solutia. E locul necunoscut de soldati. E ocazia
perfecta pentru a-l lua pe Dojin prin surprindere si a ataca neasteptat. Iarna s-a instalat in regat
definitiv, iar razboiul trebuie incheiat cat mai repede.
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Un nou atac asupra cetatii Buyeo este pe cale sa inceapa. Dojin isi reorganizeaza rapid
armata pentru a ”intampina” cat mai bine armata Goguryeo. Muhyul, Gweyu si Mah Wang
insotiti de o mica armata inainteaza spre cetate pe cararea secreta si soldatii incep
escaladarea unei bucati de zid. Atacul final e pe cale sa inceapa! Cele doua armate pun la
bataie tot ce au mai bun pentru batalie. Balanta inclina cand favoarea unei parti, cad in
favoarea celeilalte, dar lucrurile se schimba radical cand Regele Muhyul intra in cetate. Dojin e
surprins cand afla. Daeso e infuriat si simte apropierea sfarsitului. Muhyul il trimite pe
Chubalso sa o caute pe printesa Yeon si sa o scoata din cetate. Dupa lupte dure, grosul
armatei Goguryeo, avandu-l in frunte pe seful Gwanna, intra in cetatea Buyeo pe poarta
principala. Muhyul il vede de departe pe Dojin si amandoi se indreapta unul spre altul. Insa
Gweyu care il raneste grav pe Dojin si ochii amandurora merg spre tradatorul Baegeuk. Cu ura
Muhyul ii spune ca acum nu il mai iarta si Gweyu il ucide. Capitala Buyeo a fost cucerita si un
vis e pe cale sa fie implinit. Insa mai sunt cateva probleme de rezolvat: unde e Dojin, unde e
Yeon si mai ales regele Daeso. Vechiul prieten este scos cu greu in afara cetatii. Yeon care se
pregatea sa vina spre Muhyul, dar i se face mila de sotul sau si decide sa nu-l abandoneze.
Regele Daeso il asteapta singur pe nepotul sau avand in fata Sabia Paradisului. Muhyul intra
insotit de Gweyu si Hye Ap. Marele rege isi recunoaste infrangerea. “Am reusit sa fac fata
bunicului si tatalui tau, dar tu ai repus in drepturi mostenirea lasata de ei.” Il cinsteste pe
Muhyul pentru ultima data si il roaga sa-i duca visul mai departe. Ca o o pecete a promisiunii il
roaga sa-l ucida cu Sabia Paradisului. Acum e linistit si isi poate lua adio de la viata plina de
greutati. Inchide ochii si asteapta demn eliberarea. Muhyul ii da sarcina lui Gweyu si se ridica
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cu respect asigurandu-l ca moartea lui nu va fi zadarnica. Le cere supusilor sa fie tratat cu
respect ca un rege ce a lasat lumii o mare mostenire. Razboiul a luat sfarsit, visul strabunilor a
fost implinit, dar el inca nu-si poate strange la piept femeia iubita. Yeon e departe intr-o caruta
ce se indreapta spre o ascunzatoare pentru a-l salva pe Dojin. Desi a luptat cu demnitate,
ranile fizice ale lui Muhyul sunt si ele destul de mari. Insa nu poate spune asta supusilor si
rezista. Yeon reuseste cu greu sa-i salveze viata lui Dojin. Regele Muhyul e inca in cetatea
Buyeo asteptand vesti despre Dojin si Yeon. E constient insa ca e asteptat in tara lui, in
cetatea Gungnae. Maeng Gwang ajunge la ascunzatoarea printesei Yeon si in sfarsit se
razbuna pe cea ce in ochii lui este la originea intregului razboi. O raneste grav si cand era
aproape sa o ucida apare Dojin, care il ucide. Insa nu poate decat sa o mai tina in viata pentru
putin timp.

Regele Muhyul (Daemusin) revine triumfator in Gungnae si intruneste sfatul. Toti sunt fericiti
pentru victorie. Guchu ii spune ca desi a si a slujit trei regi niciodata nu a fost fericit ca acum.
Muhyul e constient ca totul a fost posibil datorita unitatii sfatului, a poporului si armatei. E un
nou inceput pentru Goguryeo. Visul este de a lovi in imperiul Han. Muhyul ii multumeste sotiei
sale pentru ca a avut grija de oameni in lipsa lui, iar aceasta se foloseste de ocazia pentru a
aminti cata grija i-a purtat lui Hodong si cat de mult ii pasa ca nu are alaturi de el pe mama lui.
La fel ca fosta regina, ii spune ca il considera ca pe propriul fiu, insa Guchu are suspiciuni in
privinta ei. Il avertizeaza pe rege asupra miscarilor facute de Yiji pe perioada absentei sale si
ca practic Myung Jin conduce clanul Biryu, iar acestia pregatesc dezbinarea sfatului. Regele
are incredere in vorbele lui si il trimite pe Gweyu sa-i aresteze pe sefii din clanul Biryu. Myung
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Jin nu recunoaste ca el conduce clanul si comploteaza cu Buyeo alaturi de regina. Yiji apare si
se isi declara nevinovatia, astfel incat il convinge pe seful Biryu sa spuna ca el este singurul
vinovat. Regele stie insa adevarul si decide pedeapsa cu moartea pentru el si privarea de titluri
a restului sefilor. Mai mult in fruntea clanului va fi pusa o persoana desemnata de el. Regina
protesteaza, iar Muhyul o avertizeaza ca tot ceea ce se intampla este din cauza ei. Gweyu si
Printesa Seryu isi continua povestea de dragoste si afla ca vor fi parinti in curand. In curand va
deveni oficial ginerele regelui. Gweyu e socat si nu stie cum sa se comporte cu mama copilului
sau. Chubalso bea singur simtind lipsa lui Maro pe care il plange acum. Dar nu este singurul ...
Muhyul vrea sa se asigure ca sufletul lui Maro e linistit si sa-i viziteze mormantul. Hye Ap ii
este alaturi si amandoi realizeaza cat de greu a fost acest drum al razboiaielor inceput de
Jumong. Muhyul insa nu poate uita cat de multi oameni dragi lui au pierit si l-au lasat singur in
intuneric. Hye Ap ii spune insa ca in urma i-au ramas atat de multi oameni credinciosi gata
sa-si dea viata pentru el.

Grav ranita, printesa Yeon este lasata de Dojin pentru a-si incheia viata alaturi de omul iubit.
Pentru el totul s-a sfarsit. A inteles ca a pierdut definitiv in fata lui Muhyul si ii lasa acestuia
ultimele randuri scrise. Ii explica astfel gesturile sale, iubirea pentru Yeon: “pentru mine ai fost
omul pe care am purtat pica toata viata, dar si tovarasul care odata a fost totul pentru mine.
Din cauza ta am pierdut tot ce am iubit, dar nu iti mai port pica. Muhyul, pentru mine si pentru
tine a existat doar ea...Yeon.” Dojin isi pune capat zilelor in timp ce Muhyul alearga disperat
catre marea lui iubire. Yeon isi cere iertare ca nu a avut puterea de a-l parasi pe Dojin ce
suferea, chiar daca stia ca el era acolo pentru ea. Il roaga sa-i spuna macar o singura data pe
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nume. Asta si-a dorit mereu! Regele recunoaste ca ii datoreaza totul. Speranta ei este ca intr-o
alta viata se vor reintalni si isi vor putea implini dragostea. Moare impacata avand in suflet pe
fiul ei, Hodong. Muhyul o strage la piept plin de durere. Peste cinci ani il regasim pe printul
Hodong intrand din greseala intr-o camera secreta si descoperind portretul unei femei despre
care afla de la tatal sau ca este mama lui. Pornesc impreuna pe malul apei si amandoi o
poarta in suflet pe Yeon. Muhyul ii transmite lui Hodong mesajul acesteia. “Intr-o zi vei deveni
rege. Sa devii un rege binevoitor si cu inima darza ca acesti munti.” Pentru asta insa va trebui
sa fie asemeni vantului ce strabate regatul, un vant prietenos cu poporul si distrugator pentru
dusmani.

21 - kingdom of the winds 21 Asculta mai multe audio soundtrack
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