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Împ?ratul m?rii - Episodul 49
de Ioana V. Declinul doamnei Jami este unul dureros ?i plin de lacrimi. În fa?a lui Bogo
aceasta adopt? o atitudine trufa?? ?i neînfricat? dar schimb? foaia atunci când Yeom Jang o
viziteaz? în închisoare. Aceasta îi promite averi ?i putere dac? o salveaz? dar comandantul o
refuz? spunându-i c? de data aceasta banii nu îi pot salva via?a. Jung-hwa îl roag? pe Bogo
s? îi cru?e via?a negustoresei. Tot ce avea mai scump pe lume, banii ?i puterea, i-au fost luate
?i aceasta era cea mai crunt? pedeaps? pentru femeia a c?rei via?a se învârtea în jurul
obsesiei pentru aceste dou? lucruri. Consulul este de acord ?i o elibereaz? pe Jami. Femeia
se îndreapt? c?tre locul unde avea ascuns? o mic? avere dar ajunge tocmai în momentul în
care Kim Yang î?i însu?ise economiile ei, cel care tr?dase existen?a ”comorii” fiind Joong-dal.
Dezn?d?jduit?, singur? ?i f?r? lucrurile care îi insuflau dorin?a de a tr?i, Jami se las? prad?
valurilor m?rii.

Kim Woo-jing a fost ales în unanimitate de c?tre nobili pentru a urma la tron. Kim Yang nu
poate lua pauz? de la uneltiri. Dup? ce a reu?it s? scape de Jami ?i Myung, acum comploturile
sale se îndreapt? c?tre Bogo. Îi spune lui Yeom Jang c? trebuie s? scape de Bogo înainte de
ceremonia de încoronare a lui Woo-jing. Fostul pirat este m?cinat de sentimente contradictorii
?i aflându-se în fa?a unei oportunit??i nemaipomenite de a-l ataca pe consul ?i a-i curma
via?a, acesta decide c? nu dore?te s? înving? prin mijloace mâr?ave ci printr-o confruntare
direct?, la momentul potrivit.
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Dup? atâtea evenimente nefericite, zâmbetul ?i bucuria încol?esc în sufletele personajelor.
Chae-ryung d? na?tere unui b?ie?el s?n?tos ?i frumu?el. Lucrul acesta îl face pe Moo-chang
s? î?i doreasc? ?i el o familie ?i nu refuz? oferta maestrului Jo de a-i g?si o consoart? potrivit?.
Regele trimite un mesager la garnizoana Chunghae pentru a-l aduce pe Bogo în ora?ul
imperial. Acesta refuz? dar îi trimite în locul s?u pe maestrul Jo ?i Moo-chang, care primesc
func?ii guvernamentale. Îns? regele nu se las? mai prejos ?i de data aceasta îl trimite pe
însu?i Yeom Jang pentru a încerca s? îl clinteasc? pe consul. C?pitanul armatei imperiale iese
victorios ?i Bogo se îndreapt? c?tre palat. Acolo are parte atât de ve?ti bune cât ?i de rele.
Regele îi acord? o func?ie extrem de important? ?i mai mult decât atât, vine cu o propunere de
c?s?torie. Dore?te ca fata adoptiv? a consului s? devin? so?ia prin?ului mo?tenitor. Vestea
cea rea umbre?te bucuria de pe fa?a lui Bogo, se pare c? regele a murit.
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