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Secretele de la palat - Episodul 36
Seol Won si Mi Shil ii intind o capcana lui Yu Shin... Pentru a scapa de orice suspiciune referitoare la implicarea
lui in Rezistenta Gaya, acestuia i se cere capul conducatorului rezistentei. Pentru a obtine dovezi impotriva lui Yu
Shin, Mi Shil apeleaza la un spion, Bang-so, infiltrat intre oamenii lui Kim Seo Hyeon inca de cand acesta,

impreuna cu fiul sau Yu Shin venisera in Sorabol...

Yu Shin ii recunoaste lui Munno legatura cu Rezistenta Gaya si ii spune acestuia ca nu si-ar vinde niciodata
oamenii, nici macar pentru postul de Comandant. Un document important este sustras de catre Bang So din casa
lui Kim Seo Hyeon... Acest document ajunge in mainile lui Mi Shil. Yu Shin poate fi acum acuzat ca a oferit suport
financiar Rezistentei Gaya... Lui Chun Chu ii este pe plac una dintre fetele lui Bo Jong, pe nume Bo-ryang. In
dorinta lui Mi Shil de a-l atrage pe Yu Shin de partea ei, aceasta nu doreste sa faca public documentul sustras...

Pentru prima data apare
mentionata Kim Mun Hee, sora lui Kim Yu Shin, care se va casatori mai tarziu cu Kim Chun
Chu (ajuns regele Taejong Muyeol), devenind astfel regina Munmyeong Munno este hotarat sa-i
dea lui Yu Shin cartea la care lucra, Cartea celor Trei Regate, vazand in el persoana capabila sa indeplineasca
un mare vis... Pentru a-si salva oamenii, Yu Shin este hotarat sa se umileasca in fata lui Mi Shil si, ca sa-si
dovedeasca alianta cu Mi Shil, Yu Shin este hotarat sa se casatoreasca cu Young-mo, din familia lui acesteia

Intalnirea dintre Mi Saeng si Chun Chu ne prilejuieste o serie de conversatii pline de
culoare... Mi Saeng ii prezinta lui Kim Chun Chu varietatea de vin denumita Cheongju,
care inseamna literal alcool transparent. In Gyeongju se poate gasi sortimentul Beopju, foarte
cunoscut si scump fiind asa numitul vin Gyodong Beopju de Gyeongju. Vinul se prepara din
orez (asemenea sake-ului japonez) si a fost inregistrat in istorie inca din dinastia Goryeo
(936-1392). In timp ce Kim Chun Chu gusta din cupa oferita de Mi Saeng, acesta il intreaba
daca poate identifica savoarea. Atunci cand Kim Chun Chu ii raspunde ca vinul are o baza
care denota ca in procesul de distilare s-au folosit crizanteme pentru aroma, Mi Saeng este
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placut surprins ca un tanar poate cunoaste atat de multe despre arta vinului.

In timp ce Mi Saeng
isi savureaza paharul de vin, descrie gustul acestuia ca pe o calatorie a muritorilor
spre lumea nemuririi, in timp ce Kim Chun Chu il compara cu o frumusete
indepartata care se insinueaza pe nesimtite. Dae Nam Bo nu intelege sensul
discutiei dintre tatal sau si Kim Chun Chu, insa Mi Saeng remarca ca si-a gasit un
partener pe masura sa, un adevarat suflet pereche, si il invita pe Kim Chun Chu
sa il urmeze, mergand amandoi la o casa de toleranta, unde, printre altele, ii
explica cum se folosesc zarurile Juryeonggu (care dispuneau de 14 fetze si erau folosite cu
precaderea in perioada Shilla).
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