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Kim Soo Ro, Regele de Fier - Episodul 24
de Mihaela N. Str?b?tând potecile ascunse ale muntelui, Soo Ro, Do-chi ?i câ?iva solda?i
ajung în Janseogok f?r? s? fie descoperi?i de oamenii lui Tal-hae. Ei aduc o cantitate mic? de
provizii. Sunt într-adev?r insuficiente, dar foarte utile în situa?ia actual? în care popula?ia
satului este înfometat?. Yijin Ahshi î?i calc? pe orgoliu ?i îi permite lui Soo Ro s? r?mân? în
Armata Divin?. Alimentele sunt împ?r?ite solda?ilor ?i s?tenilor pe care foametea i-a adus
într-o stare de disperare. B?trânul Guk-ju, c?petenia satului, dup? ce este capturat de Tal-hae,
îi dezv?luie acestuia situa?ia jalnic? în care se afl? din cauza lui Yijin Ahshi ?i a r?zboiului. I se
promite o r?splat? considerabil?, iar Guk-ju este de acord s? tr?deze ?i s? deschid? por?ile
cet??ii. Tal-hae este suspicios ?i nu î?i d? consim??mântul pentru acest plan, dar Shingwi
Ghan e foarte încrez?tor, iar prin?esa Ah-hyo, care a venit ?i ea în tab?ra militar?, îl sus?ine,
în ciuda opozi?iei lui Tal-hae.

Realizeaz? prea târziu c? au c?zut într-o capcan?. Solda?ii lui Yijin Ahshi a?teptau atacul ?i
fac numeroase victime printre adversari. Soo Ro lupt? al?turi de fratele s?u. C?stigând un
avantaj moral, ei întreprind o ac?iune mai îndr?znea?? ?i se furi?eaz? în miezul nop?ii pentru
a sustrage o parte din proviziile lui Shingwi Ghan. Tal-hae îl acuz? pe Shingwi Ghan pentru
e?ecul opera?iunii ?i pentru pierderile umane semnificative. Ah-hyo stie c? este în egal?
m?sur? responsabil?, astfel c? decide s?-l captureze ea îns??i pe Soo Ro. Tal-hae se ofer? s?
îndeplineasc? acesta sarcin? mult prea riscant? pentru Ah-hyo, dar este refuzat, în ciuda
insisten?elor ?i a declara?iei lui discrete de iubire.
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Ah-hyo intr? în Jangseogok împreun? cu armata special? a lupt?toarelor NangJa. Ea îl caut?
pe Soo Ro ?i îl atac? prin surprindere. Acesta refuz? s? se mai apere dup? ce ea îi spune c? a
venit special pentru a-l ucide. De?i are posibilitatea s?-?i îndeplineasc? misiunea, Ah-hyo se
r?zgânde?te ?i renun?? s? dea lovitura final?. Prin?esa e capturat?, iar Yijin Ahshi vrea s? o
folosesc? pentru a-i for?a pe asediatori s? se retrag?. Tal-hae le cere lui Soo Ro ?i Yijin Ahshi
s? o elibereze pe Ah-hyo, fiind dispus s? r?mân? el prizonier, dar schimbul este refuzat. În
Gaya sose?te armata seniorului Seon-do. Sor?ii r?zboiului se modific?, baza militar? a lui
Tal-hae ?i Shingwi Ghan este înconjurat?. Hwang-ok va negocia cu ambele tabere în
speran?a c? rezolvarea conflictului va fi realizat? pe cale diplomatic?.
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