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Împ?ratul m?rii - Episodul 14
de Ioana V. De?i Yeom Moon este r?nit în urma luptei cu bandi?ii ce au atacat caravana din
care f?cea parte, decide s? continue c?l?toria pe acela?i drum. Profitând de faptul c? a ajuns
mai repede în Yuzhou, Yeom Moon pune la cale un plan prin care s? îl pun? în încurc?tur? pe
Sul-pyong, care avea s? ajung? în ora? mai târziu. Strategia acestuia era una riscant? dar
dac? avea succes îl transforma în cel mai mare negustor. Yeom Moon îi explic? domni?oarei
Jung-hwa planul: vânzarea m?rfurilor provenite din Occident era cea mai profitabil? afacere din
Yangzhou. Negustorii din Vest nu aveau voie s? î?i vând? direct produsele, ace?tia fiind
obliga?i s? î?i duc? m?rfurile la vam? iar Jie Du Shi le distribuia comercian?ilor în func?ie de
puterea lor. Moneda de plat? era m?tasea ci nu banii. Cele mai multe produse le lua
întotdeauna grupul de negustori al lui Sul-pyong. A?a c? Yeom Moon a dorit ca de aceast?
dat? s? fie el cel care va lua majoritatea m?rfurilor. De aceea a cump?rat mai mult? m?tase
decât avea nevoie f?când astfel ca pre?ul ei s? creasc? foarte mult ceea ce l-a împiedicat pe
Sul-pyong s? achizi?ioneze pre?iosul produs. Doamna Jami î?i face apari?ia în Yuzhou ?i
prive?te cu mult interes, de pe margine, jocul întreprins de Yeom Moon.

Caravana lui Sul-pyong ajunge în Yuzhou ?i acesta î?i pune oamenii la treab? pentru a afla ce
s-a întâmplat de în zece zile pre?ul m?t?sii s-a dublat. Pe când se plimbau pe str?zile ora?ului,
Goong-bok ?i Yeon dau nas în nas cu Joong-dal. Nu se pot ab?ine ?i îi administreaz? acestuia
o b?taie zdrav?n? dar sunt întrerup?i de g?rzile chineze care îi aresteaz?. În închisoare îl
întâlnesc pe doctorul personal al lui Jie Du Shi care le spune ca acesta este grav bolnav ?i nu
mai are mult de tr?it. Goong-bak ?i Yeon sunt retrograda?i la umilul statut de hamali din cauza
incidentului cu Joong-dal, acesta fiind pedepsit în acela?i mod de c?tre Yeom Moon.
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Jie
Du Shi moare iar aceast? întâmplare face ca pre?ul m?t?sii s? scad? în mod considerabil
deoarece niciun oficial sau nobil nu avea voie s? poarte straie din m?tase. Aceast? întâmplare
îi permite lui Sul-pyong s? se aprovizioneze cu pre?iosul produs ?i astfel s? câ?tige ”b?t?lia”
început? de Yeom Moon care este destituit ?i î?i pierde toate privilegiile. Goong-bok ?i Yeon îl
captureaz? pe Joong-dal ?i în schimbul vie?ii acesta le spune c? pira?ii sunt de fapt grupul de
negustori ai st?pânului lui Yeom Moon. Acest fapt îl îndeamn? pe Goong-bok s? îi fac? o vizit?
lui Yeom Moon ?i s? îi spun? c? data viitoare când se vor mai întâlni îl va privi ca pe du?manul
care i-a ucis tat?l.
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