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Jumong - Episodul 53
Generalul Puyeo ii face cunoscut lui Ju Mong ca, desi a fost trimis de Dea So sa-l omoare, el este acum
in slujba Regelui si va lupta sa preia controlul asupra celor 4 feude. Seollan o imbraca in haine de
servitoare si o ameninta pe Domnita Ye So Ya ca il va omori pe Ju Mong, iar pe ea o va lasa in viata
pentru a o face servitoarea sa.

Soldatii fideli regelui primesc porunca sa preia controlul palatului si sa-i aresteze pe toti sustinatorii lui
Dae So. In acelasi timp, Primul Ministru ii convoaca in secret pe toti ministrii pentru a le prezenta panul
sau de reinstalare a regelui. Dae So se opune prin forta, dar in cele din urma este nevoit sa se predea
impreuna cu regina Won Hu. Regele preia puterea si decide sa-l intemniteze pe Dae So pana se linistesc
spiritele, iar regina este tinuta ostatica in camera ei.
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Regele Geum wa se angajeaza sa scoata Puyeo din situatia critica in care se afla. Regina afla ingrozita ca
unchiul sau, Maga a fost ucis, iar feudele au trecut sub controlul Regelui. In tot acest timp, Young Po si
sfetnicul lui stau ascunsi de frica Regelui. Ajunsi printre oamenii simpli, primesc o bataie zdravana
pentru ca nu isi platesc consumatia la han. Regele Geum Wa il anunta pe Primul Ministru ca vrea sa-l
recheme pe Ju Mong in Puyeo si-l trimite pe Generalul Heukchi sa-i transmita lui Ju Mong invitatia sa.
Yeo Mi Eul il sfatuieste sa rupa legaturile cu Puyeo intrucat el este acum Comandantul Armatei Da Mul
si are o misiune de indeplinit, iar regele poate fi mai periculos decat Dae So in viitor.

Cu toate acestea, Ju Mong decide sa se reintoarca in Puyeo, unde este intampinat de Rege, mama si sotia sa. Pe fetele lor se
citeste emotia revederii.
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