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Împ?ratul m?rii - Episodul 9
de Vlad T. Maestrul Jo, care dorea s?-l cumpere pe gladiatorul Ryu-sa din He Xi, îi g?se?te pe
Goong-bok ?i Yeon în de?ert ?i îi readuce la fort?rea??. Aflând c? ace?tia l-au omorât pe
Ryu-sa, el decide s?-i cumpere. Când Yeom Moon ajunge în He Xi, st?pânul cet??ii îl
informeaz? c? i-a omorât pe cei doi sclavi întrucât ace?tia i-au ucis câ?iva oameni.

Jo
- ce se dovede?te ulterior a fi din Silla – îi aduce pe Goong-bok ?i Yeon pe domeniul s?u, unde
avea o adev?rat? baz? de antrenament pentru gladiatori. Dup? ce abilit??ile celor doi sunt
testate, ace?tia primesc hran? ?i ad?post, urmând a se antrena din greu în vederea particip?rii
la competi?ii de lupt?. Doamna Jami în?spre?te controlul asupra negustorilor din Mujinju.
Întrucât multe dintre profituri erau ob?inute din contraband?, aceasta îi cere guvernatorului s?-i
permit? comer?ul direct cu China, în scopul perceperii de c?tre imperiu a unei taxe mult mai
mari. Pentru a reu?i în acest demers, negustoreasa îi trimite ministrului din ora?ul imperial o
scrisoare ?i ob?ine acceptul acestuia. Jung-hwa, datorit? cuno?tin?elor sale dar ?i flerului, este
numit? de c?tre doamna Jami responsabil? pentru comer?ul privat cu China.
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Negustorii din Mujinju sunt selecta?i în vederea misiunilor pe mare ?i, cu pu?in ajutor din
partea lui Jung-hwa, Soon-jong ?i tat?l s?u, Mak Bong, sunt accepta?i. Între timp, Yeom Moon
atac? una dintre caravanele c?pitanului Sul-pyong, în drumul acesteia c?tre Hedong, omorând
to?i negustorii ?i paznicii. V?zând aceasta, Sul-pyong decide s?-i cear? maestrului Jo câ?iva
gladiatori drept g?rzi pentru caravana sa. Goong-bok îl impresioneaz? pe c?pitan la
antrenamente, determinându-l pe acesta s?-i fac? maestrului Jo o ofert? de nerefuzat.
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