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Damo - Episodul 8

Yoon se
pregateste sa porneasca razia in munti, insa vestea mortii generalului Jung ii amana misiunea,
ulterior ministrul Jung PJ urmand sa predea conducerea raidului lui Jo Chi Oh. Pus in fata
scrisorii pe care Jung o scrisese cu propriul sange inainte de a se sinucide,Yoon isi da seama
ca a comis o grava eroare in investigarea cazului, pe baza scrisorii interceptate de Chae Ock.
Regele il confrunta pe comandantul care isi da seama ca isi omorase prietenul din copilarie
fara ca acesta sa fie vinovat si il trimite in temnita, atat pe el cat si pe Yoon, fiind acuzati de
greseli grave in procesul de investigatie...
Fiul comandantului, Jo Chi Oh, se ofera voluntar pentru misiunea de prindere a rebelilor,
jurand sa faca tot posibilul pentru succesul misiunii.. Jo incearca astfel, prin arestarea rebelilor,
sa reabiliteze numele tatalui sau, desi acesta ii ordona sa nu se implice in aceasta actiune,
motivand ca faptele fiului nu vor putea salva onoarea tatalui, si, in plus, atitudinea sa denota
doar dorinta de a se remarca cu orice pret, si nicidecum aceia de a-si sluji tara. Inainte de a
pleca in misiunea aproape sinucigasa, Jo isi exprima dorinta ca la intoarcera sa sa traiasca
impreuna cu tatal sau si intreaga familie, dorinta pe care nu mai apuca sa si-o indeplineasca.
Intre timp fiica comandantului revine asupra deciziei de a nu accepta propunerea de casatorie
cu fiul chestorului politiei, intr-o incercare disperata de a-si salva tatal si pe Yoon, de care era
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Ajunsa in
iremediabil indragostita...
tabara rebelilor Chae Ock il informeaza pe Jang de sosirea iminenta a trupelor, insa acesta nu
are nici un fel de reactie. Desi chaeock insista, dezvaluindu-si chiar identitatea in incercarea de
a-l mobiliza pe Jang sa se ascunda, isi da seama ca acesta stia deja totul, insa asteptase
revenirea ei. Au loc lupte sangeroase intre cele doua tabere, lasand numerosi morti si
decimand fortele politiei; Jo este ucis in confruntarea cu liderl rebelilor, Jang; Simtindu-se
responsabila de situatia in care ajunsese Yoon si comandantul sectiei, Chae Ock se hotaraste
sa obtina o audienta la rege, pentru a dezvalui conspiratia care sta in spatele falsificarii banilor.
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