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Jumong - Episodul 64
Na Ro este anuntat ca un grup de oameni au trecut de blocada soldatilor Puyeo.

Dae So ii
ofera lui Bubunno recompensa promisa - functia de vice comandant si-i propune sa conduca
grupul care va spiona Jolbonul.

Dae So ii
anunta pe ministri ca are acordul regelui de a conduce fortele armate pentru cucerirea
regatului Jolbon. Desi sunt unele voci care opun rezistenta, nimeni din palat nu mai are nici o
obiecte in momentul in care afla ca Ju Mong este mort, iar regele porunceste ca toti nobilii sa
accepte decizia sa. Ju Mong si camarazii sai sunt incercuiti de pirati care ii duc la capetenia
lor. Acesta nu crede ca l-a intalnit pe Ju Mong si-l supune la mai multe probe dificile. Doar
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calitatile exceptionale de arcas ii ajuta pe Comandant si tovarasii sai sa le fie amanat sfarsitul.
In momentul in care capetenia piratilor ordona uciderea prizonierilor, apar pe neasteptate
soldatii Okjuh. In lupta, Ju Mong ii salveaza viata capeteniei piratilor. Dupa victorie,
Comandantul ii cere sa navigheze spre sud dupa alimente, in ciuda vremii nefavorabile,
salvand astfel soarta Jolbonului.

Lady Yu
Hwa este afectata de raspandirea vestii presupusei morti a lui Ju Mong si refuza sa se mai
hraneasac pana ce cade bolnava la pat. Isi recapata puterile cand afla de la Bubunno ca fiul ei
este inca in viata. Dae So merge la guvernator si-i cere sa-i ofere hrana pentru soldatii sai
inrazboiul impotriva Jolbon. La oferta lui Ju Mong de a se stabili in viitorul Koguryo, in schimbul
ajutorului de a aduce alimente, capitanul piratilor isi aminteste ca si tatal lui a facut parte din
armata Da Mul condusa de Hemosu. Accepta sa-l serveasca pe Ju Mong in demersurile sale.
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