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Furtuna la palat - Episodul 52
Intre timp concubina il asteapta pe San, insa acesta nu mai apare; la atelier, Song-yeon ii
spune lui San ca dorinta sa este sa ramana pictor.

Secretarul Hong il anunta pe Dal-Ho, unchiul lui Dae-soo, ca are o pozitie pentru el la palat..
Intre timp Min si alti oficiali au o altercatie cu garzile, refuzand sa se supuna controlului de
securitate, iar Hong intervine ferm, spunand ca oricine refuza ar trebui arestat. Jang il
informeaza pe San ca Hong abuzeaza de putere oferind dupa bunul plac slujbe la curte si fiind
recompenstat pentru aceasta cu mita..Lee San intra la banuieli si se sfatuieste cu consilierul
Chae; intre timp insa Jang Tae Woo il avertizeaza pe ministrul Choi Seok-ju ca secretarul
Hong trebuie eliminat, si are totodata o intalnire secreta cu regina Jung soon… Mama lui Lee
San o indeamna pe regina Hyo-eui sa fie alaturi de noua concubina, mai ales cand afla ca Lee
San nu o vizitase in resedinta acesteia… Song-yeon este chemata de concubina pentru a-i da
socotela de absenta regelui cu o noapte inainte, insa, in timp ce Song-yeon suporta capriciile
noii concubine, isi face aparitia regina Hyo-eui care o admonesteaza pe concubina, acuzand-o
de gelozie si avertizand-o ca o va disciplina pentru a deveni o femeie virtuoasa… Furioasa,
mama lui Lee San il cearta pentru neglijenta sa, insa el o linisteste, promitandu-i ca isi va face
datorita… Intrat la banuieli cu privire la situatia secretarului Hong, Lee San ii interzice acestuia
participarea la sedinta cabinetului, insa Hong isi face aparitia in sedinta, fiind dat afara de Lee
San; Hong nu intelege indepartarea sa din cabinet, insa nelinistea sa este spulberata cand Lee
San ii explica ca a luat aceasta decizie pentru a-l proteja, pentru ca atacurile la adresa lui
Hong sa inceteze, atacuri incepute odata cu noile ordine de securitatea implementate de
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Intr-una din sedinte San
acesta…
aduce in discutie un decret prin care intentiona sa anunte abolirea sclaviei si interzicerea
tratamentelor inumane auspra sclavilor, desi intelegea protestele pe care acest decret le-ar
genera in randul nobililor, care aveau sclavi in proprietate. Intre timp incep intimidarile asupra
custozilor bibliotecii care sunt atacati, iar casa consilierului este incendiata, starea acestuia
devenind critica datorita fumului toxic inhalat …
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