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Furtuna la palat - Episodul 49
Lee San afla cu stupoare ca toti ministrii si-au prezentat demisia, in semn de protest fata de
decizia regelui de a numi in functii oficiale candidati care nu proveneau din randul nobilimii,

printr-o selectie nationala, deschisa tuturor ...
Lee San nu se lasa intimidat, spunandu-le ca toate demisiile sunt acceptate, insa le ofera
sansa de a se gandi asupra acestei decizii pana in ziua desfasurarii examinarii. Ministrii se
sfatuiesc cum sa procedeze in cazul in care Lee San va implementa decizia, insa Choi Seok-ju
le intareste increderea in puterea detinuta de guvern. Intre timp mama lui Lee San incearca sa
obtina ajutorul tatalul sau pentru a-l spriji pe San, in timp ce secretarul Hong se gandeste sa
recheme din exil fosti oficiali apartinand factiunilor Nam-in si So-ron pentru a preveni caderea
guvernului, avand in vedere numarul impresionant de demisii, care includeau de la ministri
pana la reprezentanti ai unitatilor administrative din tara... Lee San se gandeste la o modalitate
temporara de a evita ca poporul sa fie afectat de aceste miscari politice.

Intre timp mama lui Lee San il anunta pe
secretarul Hong ca ar dori ca sora sa sa devina concubina regala, oferindu-i astfel sansa de
a-si intari pozitia in cadrul guvernului. In timp ce San se intalneste cu oficialii Nam-in intorsi din
exil ii surprinde pe ministrii demisionari sfatuindu-se in sala de consiliu, si ii da afara pe
acestia, pe motiv ca sala de sedinte este destinata ministrilor in functie, nu celor care nu mai
au functii guvernamentale… Regina Hyo-eui o cauta pe Song-yeon la Biroul de arte, pentru a o
intreba daca poate parasi acest loc de care era atasata pentru a deveni a doua sotie a lui Lee
San...Song-yeon este incapabila sa-si ascunda uimirea cand Dae-soo isi dezvaluie
sentimentele si ii marturiseste acestuia afectiunea fata de rege si dorinta de a fi alaturi de el.
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Intre timp, discutiile intre oficialii No Ron devin tot
mai aprinse pe masura presiunii determinate de masurile luate de San si de faptul ca nu dadea
nici nu semn de negociere. Choi Seok-ju se intalneste cu regina Jung-soon, pentru a o informa
de decizia de a-l aduce in capitala pe fostul consilier Jang Tae Woo cu scopul de a aduna
suportul in favoarea factiunii Noron si pentru a-si intari fortele cu noi aliati. Cand Choi Seok-ju ii
cere lui Jang Tae Woo sa se intoarca la palat pentru a salva factiunea No-ron, Jang Tae Woo ii
reproseaza acestuia ca a sustinut-o pe regina in lupta pentru putere, dandu-l la o parte pentru
a sustine o femeie...Choi Seok-ju insista asupra faptului ca Jang, in calitatea sa de leader al
factiunii Noron, nu poate sa lase ca acest partid sa se dezintegreze, pierzand in favoarea
regelui. Intre timp pregatirile pentru examinarile nationale sunt gata, insa candidatii nu sunt
nicaieri de gasit…Jang Tae Woo trimisese o scrisoare catre toti candidatii indemnandu-i sa
boicoteze examenul, motivand ca modalitatea de organizare a examenului national contravine
cutumelor nationale..San explica ca in aceiasi situatie este si faptul ca guvernul este unul
monopartit, insa consilierul Jang explica ca Noron este singurul partid cu ideologia corecta
pentru tara, subliniind totodata ca fostul rege sustinea acest fapt, iar o atitudine diferita din
partea lui Lee San ar insemna ca incalca vointa fostului rege. San intelege sa faca politica
armonizand voci diferite in guvern si nu reducand la tacere pe cei care nu sunt in armonie cu
propria parere; Secretarul Hong intelege ca intoarcerea lui Jang survine in momentul in care
regina isi pierduse puterea de influenta, el avand de gand sa coalizeze candidatii la examenele
nationale si membrii Noron pentru a se opune regelui… Cand regele refuza sa cedeze si anunta
reprogramarea examinarilor, Jang ii spune ca in aceste conditii, examenele vor fi din nou
boicotate, subliniind ca tara nu apartine regelui, ci invatatilor care au pazit-o de a lungul
secolelor si vor continua sa faca acest lucru si in viitor, avertizandu-l pe San ca decizia de a
selecta oameni obisnuiti se va izbi de zidul ridicat de invatati. Lee San afla vesti proaste,
demisiile continuand sa se inmulteasca, iar ministrii partidului Nam In pe care ii asteptau sa
acopere Finantele inca nu sosisera in capitala. Intre timp garzile afla ca in provincii toti oficialii
fusesera impiedicati sa plece, pe motiv ca trebuiau investigate niste incidente. Intre timp, o
intrunire a membrilor Noron are loc, prezidata de Jang, care il acuza pe rege de generarea
unei stari de haos national, in care oamenii simpli vor avea de suferit, totul datorandu-se lipsei
de experienta si incapatanarii regelui. Lee San afla ca ciuma izbucnise in capitala, insa nimeni
de la ministerul sanatatii nu il informase.
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