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Furtuna la palat - Episodul 34
“Nu vrem sa ne punem increderea in ceva ce nu se poate implini” Iata raspunsul unuia dintre
luptatorii remarcati de Lee San, fii ai unor concubine de la Curte, care, desi auzisera de
decretul prin care se eliminau discriminarile in ce priveste acceptarea la Curte a celor proveniti
din diverse clase sociale, erau convinsi ca, in mod practic, nu se putea schimba nimic in
legatura cu practicile inradacinate de sute de ani... Printesa Hwa-wan o viziteaza pe regina
pentru a o atentiona sa nu incerce sa il mai viziteze pe rege, deoarece pune in pericol tot
planul lor… La palatul Onyang, Lee San are o discutie privata cu ministrul Choi Seok-joo care il
roaga sa renunte la investigatiile privind incidentul care avusese loc la festivalul primaverii, ca
parte a unei intelegeri de incetare a luptelor partizane. In plus, el cere incetarea tuturor
investigatiilor directionate impotriva factiunii Noron, care, spune el, nu ar duce decat la
dezvaluirea faptului ca toti ministri iau mita, iar ca rezultat final, la dizolvarea guvernului… La
randul sau, San il intreaba pe ministru ce ofera in schimbul acceptarii acestei conditii. Regina
Jung-soon aduce pe ascuns un doctor, banuind pe regele Yong-jo de o anume boala. Dupa ce
il consulta pe rege, diagnosticul pus de acesta este de Alzheimer, insa pentru a fi sigur, el are
nevoie de mai multe investigatii. Regina Jung-soon da ordine sa ii fie adusa o insotitoare de
incredere din bucataria regala pentru a putea face investigatiile cerute de doctor... In China,
Song-yeon doreste sa isi demonstreze abilitatile inainte de a fi acceptata la academia
imperiala de arte din China si da un test de aptitudini. Inspectorul Hong descopera un registru
al academiei Jin-san, reusind astfel sa inainteze in cercetarile sale, deoarece putea astfel sa
demonstreze ca prin aceasta academie erau spalati banii proveniti din mita primita de la
negustorii autorizati..insa Lee San porunceste sa se opreasca toate cercetarile... In schimbul
renuntarii la investigatii, ministrul Choi propune numirea unor oficiali din factiunea Namin, si
oferirea accesului la serviciul civil si militar fiilor concubinelor regale… Intoarcerea delegatiei din
China aduce pentru secretarul Jung vesti proaste asadar, cu aliatul important, reprezentat
pana de curand de ministrul Choi, devenit aliat al printului mostenitor…
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