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Regele Geunchogo - Episoadele 15-19
de Julia 79 Printul Yeogu este nevoit s? o ?in? ostatic? pe Prin?esa Buyeo, dar este înjunghiat
de tân?r? ?i r?nit grav. Înfuriat, decide totu?i s? nu se r?zbune. Trebuie s?-i câ?tige de partea
lui pe cei din clanul Danbeomhoe. Starea de s?n?tate a prin?ului se agraveaz?, dar insist? s?
vorbeasc? cu orice pre? cu ?eful pira?ilor folosindu-se de Hongran. Î?i pune ?i mai mult via?a
în pericol chiar dac? d? dovad? de bun?voi?? ?i o elibereaz? pe tânara urma?? a Buyeo
c?reia, de altfel, îi spune adev?rul despre soarta lui.Îi cere liderului pira?ilor sprijinul armatei
sale pentru eliberarea insulei, dar acesta pare mai atras de pre?ul în aur pus pe capul
Prin?ului. Banii ar putea fi de folos familiilor lor ?i ?i-ar putea achizi?iona o barc? mai mare.
Tocmai când este la un pas de a fi ucis, Yeogu î?i declar? sincer nevinova?ia. Liderul pira?ilor
pare neînduplecat, iar salvarea vine din partea Prin?esei, luat? înainte ostatic?. Acum ea crede
în el, dar trebuie s? g?seasc? o cale s?-?i dovedeasca nevinov??ia, dac? vrea sa tr?iasc?.
Yeogu solicit? o lupt? între lideri, chiar dac? este înc? r?nit. Oamenii lui Bi Wirang sunt de
acord cu lupta dintre cei doi ?i î?i încurajeaz? ?eful s?-l ucid? cinstit. Cu sabia lui Jumong în
mân?, Yeogu î?i joac? ultima ?ans? la via??. În Baekje a început lupta pentru tronul de regin?.
Fii noului Yeoraha sunt deci?i s? o ucid? pe viitoarea so?ie a tat?lui lor, care va deveni înc? o
dat? prima regina. Prin?ul Yeomun e preg?tit s? atace... Dar Haesosul este salvat? de
conjunctur?. O lupt? între cele dou? p?r?i se desfa?oar? în camerele reginei. Sentimentele nu
mai pot fi ascunse. Yeoraha este sf?tuit s? scape pentru totdeauna de Jin Jeong ?i Jin Godo,
dar Regele decide c? nu e înc? momentul. Afl? de luptele de la palatul Wanwoldang ?i decide
s? intervin? pentru a-i pedepsi pe to?i, dar prin?ul Yeohwi, alt?dat? un mare lupt?tor, decide cu
orice pre? s? nu mai foloseasc? vreodat? sabia în Baekje, pân? nu va r?zbuna moartea tat?lui
s?u, ar?tându-?i deschis ura fa?? de mama lui, ce a acceptat o c?s?torie cu un astfel de om.
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Yeogu lupt? cu greu pentru via?a lui încercând s? se foloseasc? de for?a cuvântului în lupta
sa. Spre surpriza tuturor, Hongran îl ap?r? înc? o dat? recunoscând c? ea l-a r?nit grav ?i
reu?e?te s?-l opreasc? pe fratele s?u. Spre surpriza continu? a celor din jur îl ajut? s?-?i
revin?, dar în schimb p?streaz? inelul mamei Prin?ului. Regina Goguryeo se preg?te?te s?-?i
revad? ?ara ?i mama cu ocazia încoron?rii noului Rege al Baekje ?i e înso?it? de Rege pân?
la grani??. Acesta se comport? dr?g?stos cu ea, atr?gând asupra proaspetei regine antipatia
primului ministru. Acum î?i dore?te s? g?seasc? o cale pentru a o îndep?rta. Yeoraha din
Baekje decide s?-?i pedepsesc? fiii care nu vor fi de acord cu noua so?ie. Clanul Jin are
nevoie de Yeogu pentru a-?i reveni mai ales c? solda?ii din Soriseung au r?mas f?r? arme ?i
to?i pot fi curând pierdu?i. Seung trebuie s? mearg? în Liaoxi pentru a-l g?si pe Yeogu, dar ?i
aici situa?ia este grea. ?eful regiunii este obligat s? aleag? care vor fi sclavii ce vor fi vându?i
de noua st?pânire a insulei. Locuitorii sunt îngrozi?i. Yeogu î?i revine ?i trebuie s? mearg?
al?turi de ?eful pira?ilor pe mo?ia Chawongwaon pentru a-i salva pe oameni. Împreun?
reu?esc s?-i atrag? pe cei doi prin?i într-o capcan? perfect? tocmai datorit? urii fa?? de Yeogu.
Din mor?ii ce p?reau c? stau lini?ti?i în sicrie, Yeogu ?i prietenii lui devin salvatorii locuitorilor.
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Prin?ul Yeogu se comport? ca un adevarat lider, dar inelul a r?mas tot la salvatoarea lui. A
câ?tigat încrederea tuturor ?i e preg?tit s?-?i recâ?tige pas cu pas p?mântul pierdut. Oamenii
locului, la început reticien?i, i se al?tur? ?i lupt? dup? for?ele lor. Prin?ul ?i pira?ii au preluat
puterea în Liaoxi. În paralel, Seung se îndreapt? spre insul? împreun? cu un grup de oameni,
dar f?r? a fi oficial reprezentantul clanului Jin l?sându-?i tat?l în urm?, cu triste?e. Yeogu e
dornic de r?zbunare ?i de aflarea adev?rului. Într-o lupt? cu acesta decide s?-i scoat? un ochi
fratelui s?u Yeonsan ce alt? data îi f?cuse atâta r?u, dar îl las? totu?i în via??. Cu un ochi va
trebui s? asiste la modul în care va urca pe tronul ce-i apar?ine de drept. Trebuie s?-i salveze
?i pe solda?ii din clanul Hae, victime sigure ale lupt?torilor Danbeomhoe care nu erau
interesa?i de p?strarea ostaticilor în via??. Reu?este s?-l conving? pe liderul pira?ilor ?i to?i
sfâr?esc prin a se osp?ta ?i a cinsti noua alian??. Îns? Yeogu e îngrijorat ?i vrea s? fie singur.
Prin?esa Buyeo vrea s? afle dac? ar fi fost salvat? de el, în cazul unui pericol, dar nu prime?te
prea multe r?spunsuri, ci doar afl? ?i mai multe despre via?a Prin?ului ?i nu renun?? la inelul
mamei acestuia. În Baekje, încep ceremoniile de încoronare ?i delega?ia Goguryeo este
întâmpinat? la palat. Familia reginei Ami afl? cu aceast? ocazie cât de greu îi este în
Goguryeo. Prin?ul Yeohwi nu î?i poate reveni dup? moartea tat?lui s?u ?i înc? mai caut?
adev?rul mor?ii acestuia refugiindu-se în b?utur?. E decis ca atunci când va pune mâna din
nou pe sabie s?-i atace doar pe adev?ra?ii uciga?i. Regina Haesosul crede c? acum e
momentul s?-?i uneasca for?ele cu clanul Jin pentru a putea face fa?? lui Bu Yeojun. De?i Ami
nu ar dori s? revin? al?turi de so?ul ei în Goguryeo, ?tie c? nesupunerea ar putea atrage furia
so?ului ei asupra Baekje. Morunghuang atac? Goguryeo, iar Regele devine extrem de furios ?i
preg?tit de lupt?. În Liaoxi, e în sfâr?it un moment de lini?te. Printul Yeogu a reînceput s?
zâmbeasc?. Han Geon însa e decis s? r?mân? în Liaoxi pân? îl va omora pe Yeogu ?i îl oblig?
?i pe prin?ul Yeonsan s? r?mân?. Cheongwaon este îns? vizat ?i de de pira?i, dar Yeogu
intuie?te inten?iile lui Wi Birang. Dambeomhae e acum cheia ce îi poate ajuta pe to?i. Prin?ul
va trebui s? fie un bun negociator.
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Urma?ul regatului Buyeo nu pare s? se team? de nimic în dorinta de a recâ?tiga gloria
vechiului regat. Lipsa unei strategii clare se simte îns? în vorbele lui. Vrea cu orice pre?
Cheonghawon-ul. Regele Goguryeo e în alert? dup? ultimele evenimente ?i solicit? ca to?i
oamenii din Yemaek s? i se al?ture, chiar daca sunt urma?i ai Buyeo. Împreun? doresc s?
atace imperiul Yan. Fort?re?ele Jincheong ?i Gaoping din statul Zhao îi pot face prieteni sau
du?mani pe Yeogu ?i Wi Birang, îns? pa?ii lor sunt urm?ri?i cu aten?ie de prin?ii Yeosan ?i
Hae Geon. Chiar dac? pare imposibil? cucerirea lor, pentru fiecare este extrem de important
s? reu?easc?. Ca Rege, Yeogu are nevoie de Liaoxi ca un loc de pornire pentru
recunoa?terea lui oficial?. Regatul Buyeo nu se poate reface neavând un punct de pornire, iar
de asta este con?tient? Prin?esa Hongran care nu se mai ascunde ?i îl sus?ine deschis pe
Yeogu în planurile sale. Chiar dac? par alia?i, Yeogu este con?tient c? o ?ar? nu se mai poate
recl?di atât de u?or ?i sper? ca pe viitor s? ajung? la o în?elegere cu Wi Birang. Îns? acesta
este decis s?-l elimine pe tân?rul prin? dup? ce vor câ?tiga. Pentru sora lui a început deja
lupta interioar?. Inima ei este al?turi de Yeogu. Jin Seung a ajuns în Liaoxi ?i este vizitat de
prin? ?i spre surprinderea lui este întâmpinat cu prietenie. Jin Seung ?i Ajikai sunt numi?i
strategii celor dou? tabere. Cei doi comandan?i sper? la ajutorul lui Jumong pentru reu?ita lor.
Aflând ultimele ve?ti din Liaoxi Regele Gye e mai decis decât niciodat? s?-l ucid? pe Yeogu ?i
îl trimite pe Euh Mahul s?-l ajute pe Hae Geon înso?it de câ?iva lupt?tori. Yeohwi nu este
convins s?-?i r?zbune fratele considerând totul un joc murdar. Eoraha accept? toate condi?iile
puse de Regele Goguryeo ?i renun?? la teritorii importante din Baekje pentru lini?tea dintre
cele dou? ??ri, dar mai ales pentru el. Prin?esa Buyeo începe deja s? se team? mai mult
pentru via?a lui Yeogu decât pentru cea a fratelui ei. R?ma?i pe insul?, Hae Geon si Yeosan
încearc? s?-?i g?seasc? un ajutor tocmai în Ajikai strategul urma?ilor Buyeo. Acesta trebuie
s?-l atrag? pe Yeogu singur într-o capcan? ?i s? contribuie decisiv la distrugerea alian?ei
Dongmyeongdansa. Ajiikai promite c? îi va ajuta: unul vrea cet??ile pentru Buyeo, iar prin?ii
capul lui Yeogu. In Baekje are loc ceremonia de numire al celui de-al doisprezecelea Yeoraha
al Baekje. Este anul 334 cand Bu Yeojun intr? în istorie sub numele Gye, la 41 de ani de la
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preluarea domniei de Regele Biryu.

Clanul Jin nu l-a recunoscut ca Rege, iar disputa legat? de grani?ele ??rii i-a sl?bit ?i mai mult
autoritatea. Prin tratatul de neagresiune, trei cet??i importante sunt redate c?tre Goguryeo, iar
grani?a ??rii devine Surihul. Situa?ia este destul de complicat? pentru Amijeong prins? între
statutul de regin? a Goguryeo ?i fiic? a noului Rege Baekje. În Namdang oamenii devin agita?i
dup? ce afl? c? vor fi cet??eti ai Goguryeo, iar clanul Jin ?i Sa sunt ?i mai revoltate. Regele
Gye încearc? s? opreasc? ura împotriva lui explicând c? face totul pentru a proteja o ?ar? mic?
de un r?zboi inutil ?i c? va sus?ine ?ara vecin? în campaniile preg?tite f?când comer? cu ei.
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Gogukwon afl? despre alian?a Dongmyeongdansa ?i nu prea întelege de ce vrea Yeogu s?
refac? Buyeo. Prin?ul este revoltat când afl? ce face urma?ul Regelui ?i decide s?-i trimit? un
avertisment Regelui. Acesta decide s? î?i petreac? noaptea al?turi de prima regin? ceea ce îi
nemul?ume?te atât pe fii lui, cât ?i pe cei ai primei regine, sub numele de Wanwoldang acum.
A doua regin? este revoltat? ?i necugetat? în ac?iunile sale mai ales pentru c? ea sper? ca
Yeomin, primul ei fiu s? fie desemnat prin? mo?tenitor ?i nu Yeochan primul fiu a lui Haesosul.
Îns? Gye nu le d? nici un r?spuns celor dou? so?ii l?sându-le s? se r?zboiasc? singure.
Amijeung e constrâns? s? plece. Servitoarea îi d? panglica cu promisiunea lui Yeogu. Regina
e decis? s? ri?te ?i s? o p?streze. În acest timp, Yeogu se preg?te?te de atacul celor dou?
fort?re?e, iar Ajikai este înv??at cum s? lucreze în sprijinul lui Hae Cheon. Trebuie s? împart?
armatele, iar cea a prin?ului s? atace Gaoping, în timp ce armata pira?ilor Jincheong. Între
solda?i vor fi înfiltra?i ?i cei sosi?i din Baekje, ca spioni. Planul este uciderea prin?ului cât mai
rapid. Seung este suspicios cu cei cinci solda?i adu?i de Ajikai, dar nu este crezut de nimeni.

Prin?esa Hongran este afectat? de rivalitatea dintre fratele ei ?i Yeogu ?i continu? s?
fie de partea acestuia spre surprinderea tuturor. Mai mult, Ajikai vrea s? se decid? un
lider ?i provoac? o discu?ie înaintea luptelor. La sugestia lui Payun se decide ca
primul care va cuceri o cetate sa fie liderul. Dar Payun începe s? fie neîncrez?tor în
Ajikai sim?ind c? de fapt acesta încearc? s? influen?eze mersul lucrurilor. Hongran e
singur? împotriva clanului s?u ?i î?i arat? dragostea pentru Yeogu d?ruindu-i acestuia
o vest? f?cut? chiar de ea care s?-l apere în r?zboi. Nu îi mai ascunde acestuia ce
simte pentru el, chiar dac? inima lui este dat? altcuiva. “Femeia c?reia i-ai d?ruit inima este
regina Goguryeo. Inelul mamei tale este al meu.” Învinsul se va supune înving?torului ?i îl va
sluji. Buyeo poate rena?te sau Yeogu î?i poate face aici o fort?rea?? pentru Baekje din care s?
poat? fi Rege. Chiar dac? lupt? împreun?, sunt totu?i du?mani. Amijeon revine în Goguryeo
împreun? cu primul ministru. Yan a atacat deja Modikkol. Gogukwon ar dori s? se arunce în
lupt?, îns? este informat despre sigiliul Ye, cheia supunerii celor ce nu vor acum. Sigiliul se
transmitea de genera?ii Regelui Buyeo ?i era de?inut acum de Regele de fa?ad?, Hyeon din
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Buyeo. Mesajul de la Yeogu ajunge la Regele Gye prin intermediul b?trânului lord care î?i
pune viata in joc. Cet??ile Jinceong si Gaoping sunt atacate, fiecare ?ef folosindu-?i propria
strategie. Wi Birang ac?ioneaz? ca un bandit f?r? o strategie clar?, în timp ce Yeogu încearc?
s?-?i atrag? oamenii de partea lui. Cei doi comanda?i î?i fac datoria îns? prin?ul este primul
care anun?? câ?tigarea fort?re?ei. Wi Birang ?i sora lui sunt dezam?gi?i de modul în care au
pierdut r?zboiul cu Yeogu ?i nu vor s? accepte înfrângerea.
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Faptul c? Yeogu a preluat controlul asupra Gaoping este motiv de îngrijorare ?i în tab?ra
lui Haegeon si Yeosan care preg?tesc o nou? cale de a-l atrage pe prin? în capcan?.
Îngrijorarea în regat este totu?i mare în urma scrisorii amenin??toare a lui Yeogu ?i
Regele Gye se gânde?te s? se r?zbune. B?trânul Heukguanggong este întemni?at în
ciuda protestelor tuturor nobililor care îl consider? p?rintele poporului. În închisoare
ajunge ?i ?eful clanului Jin. ?ara este în pragul unui mare dezastru, dar luptele din interior
par de neoprit. Lupta pentru titlul de prin? mostenitor devine ?i mai aprig? ?i nu mai exist?
mil? pentru nimeni. Prin?ul Yeochan ?i mama lui, Prima Regin?, au un nou plan. Chiar
dac? fac exact invers, ?i-ar dori ca b?trânul lord s? moar? în închisoare ?i Eoraha s? fie
considerat responsabil în fa?a poporului. Regele îns? realizeaz? abia acum for?a lui
Yeogu. “Am crezut c? este o pisic?, dar este un tigru” sunt vorbele lui. În Liaoxi, alian?a dintre
prin? ?i Wi Birang pare rupt? definitiv deoarece pira?ii nu se dezmint ?i nu î?i ?in cuvântul
arborând un steag Buyeo pe fort?rea?a cucerit?. Din cauza atitudinii liderului lor, în interiorul
grupului apar dispute. Ajikai î?i joac? rolul pân? la cap?t sus?inâd c? Gaoping nu trebuie s?
ajung? la Prin?ul Yeogu, iar Birang uit? de cuvântul dat, dornic cu orice pre? s? refac? Buyeo.
În paralel, Hae Geon ?i prin?ul Yeosan îi fac o vizit? guvernatorului Zao Xingbo care afl? astfel
c? a pierdut dou? fort?re?e.
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Prin?ul ?i ?eful pira?ilor sunt înc? în disput?, dar în timp cei ei nu reu?esc s? fie uni?i, for?ele
se reunesc împotriva lor, iar Zao Xingbo promite s?-i ucid?. Yeogu simte îns? amenin?area ?i
îi propune aliatului s?u un nou târg: cine va lua steagul lui Zhao va fi conduc?torul cet??ilor, iar
de data asta promisiunea trebuie ?inut?. Printesa Hongran încearc? din nou s? se fac? pl?cut?
în fa?a lui Yeogu ?i îl roag? s? o uite pe regina Goguryeo. Nu î?i mai poate ascunde iubirea ?i
suferin?a în fa?a servitoarei sale. Sigiliul Ye a devenit acum o prioritate pentru Regele
Goguryeo care are nevoie de el pentru a-i convinge pe solda?ii din Malgal, Okjeo si Dongye s?
i se al?ture. Dar Regele Hyeon a ascuns sigiliul la Ko Heung, primul ministru din Buyeo. (stat
de fatad? r?mas sub comanda efectiv? ?i conducerea real? a Goguryeo). Dac? nu vor g?si
sigiliul se gândesc la o alian?? militar? cu Zhao. Cele dou? for?e se sus?ineau de fapt pentru
c? Zhao ?i Yan erau cele dou? na?iuni ce se luptaser? de-a lungul timpului pentru controlul
Hebeiului. Goguryeo avea interese majore în câmpia Liadong, iar în cazul unui conflict cu Yan
era fireasc? alian?a cu Zhao. Primul ministru insist? ca pentru formarea acestei alian?e s? o ia
al?turi de el pe regina Amijeon. De fapt o stratagem? ?tiind c? acolo era Yeogu. Inima ei este
la prin?ul ei. Parc? ?tiind ce gânde?te, Regele g?se?te un nou moment s?-?i arate gelozia. Ar
vrea ca Amijeon s? refuze c?l?toria. Prin?ul Yeochan înc? a?teapt? eliberarea bunicului s?u în
timp ce noi ve?ti despre Yeogu sosesc la palat spre furia Regelui Baekje. Prima regin? se
preg?te?te de o nou? alian??, de data asta al?turi clanul Jin. Yhao ?i-a început ?i el atacul...
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