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Împ?ratul m?rii - Episodul 28
de Ioana V. Jang Bogo porne?te spre Chunghae pentru a-?i stabili acolo sediul ?i pentru a
porni atacul împotriva pira?ilor. Întoarcerea în ora?ul natal este una plin? de emo?ii dar ?i de
amintiri dureroase. Împreun? cu Yeon ?i Moo-chang, Jang Bogo atac? ?i înfrânge pira?ii ce î?i
aveau sediul pe insula Dangsa. Planul era ca dup? aceea s? fac? acela?i lucru ?i cu cei din
Palgeum iar ultimii erau cei din Jinwol, acolo unde se afla însu?i maestrul Lee. Dup? victoria
din Dangsa, Bogo le ofer? pira?ilor lua?i prizonieri oportunitatea de a-?i isp??i f?r?delegile
al?turându-se oamenilor lui.

Dup? ce i s-a adus vestea înfrângerii oamenilor din insula Dangsa, Yeom Moon este
dezam?git ?i furios de slaba preg?tire a celor afla?i în subordinea sa. În momentul în care îi
sunt adu?i doi dezertori, acesta î?i vars? frustrarea pe ei omorându-i dintr-o singur? lovitur?
nemiloas?. Doamna Jami afl? c? persoana care este la conducerea noului grup de negustori
este chiar Jung-hwa, lucru care o las? f?r? cuvinte. Sim?ind c? este momentul s? ias? la
suprafa??, domni?oara Jung-hwa îi face o vizit? negustoresei.
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To?i comercian?ii din Chunghae au prins frica pira?ilor ?i au luat decizia, care de?i nu era una
dintre cele mai avantajoase, de a-?i trimite m?rfurile în China pe uscat. Jang Bogo dorind s? îi
scoat? pe nelegiui?i din vizuina lor, avea nevoie ca negustorii s? se r?zgândeasc? ?i s?
reînceap? transportul maritim. Ca atare, îi convoac? pe to?i la o întâlnire promi?ându-le c? le
va asigura protec?ia pe tot parcursul drumului pân? în China. Fiind foarte speria?i de pierderile
pe care le-ar putea suferi, to?i îi refuz? oferta. Jung-hwa aflând de acest lucru îl trimite pe
ajutorul s?u s? accepte propunerea lui Bogo. Doamna Jami îi propune lui Yeom Moon s? atace
navele ce trebuiau s? plece peste pu?in timp ?i îi aduce la cuno?tin?? faptul c? Jung-hwa este
conduc?toarea grupului de negustori.
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