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T?râmul dintre vânturi - episodul 6
de Julia79 20 - regatul vanturilor 20 Asculta mai multe audio soundtrack Ziua atacului
impotriva caravanei regelui Daeso se apropie. Muhyul va lupta purtand la gat darul pretios
oferit de printul Haemyeong, fluierul pentru sageata pe care il avea, la randul lui, de la Yuri. In
Buyeo, Tak Rok este ingrijorat de calatoria lui Daeso pentru ca solii trimisi in recunoastere nu
se intorsesera, insa Seful sfetnicilor asigura din nou ca nu are de ce sa-si faca probleme si il
incurajeaza pe rege sa-si continue planurile. Impartiti in doua armate Printul si oamenii lui
ataca. Atunci cand o parte a armatei si Daeso se desparte de armata principala ce-i insotea,
Maro da semnalul ca e timpul pentru atacul principal. Surprinde faptul ca Daeso este lasat
descoperit si, in final, Muhyul il strapunge cu o sageata. Haemyeong este insa ranit si este dus
in pestera pentru a fi ingrijit de Hye Ap. Restul soldatilor in frunte cu Gweyu raman pentru a
opri armata Buyeo aflata acum, in superioritate.

Adunandu-si fortele dupa ce cazuse inconstient, printul ii spune lui Muhyul sa plece in Capitala
si sa nu se intoarca fara un raspuns de la Yuri. Dand dovada de hotarare tanarul reuseste sa
convinga garzile palatului sa-l duca in fata regelui si sa-i vorbeasca intre patru ochi pentru a-i
transmite vestea mortii lui Daeso. Vadit surprins, Yuri decide insa sa fie cumpatat si, in secret,
ii strange pe capii armatei pentru a le da noi indicatii. Intareste frontiera si il roaga pe Guchu sa
afle vesti din Buyeo de la spionii trimisi acolo. Unul dintre capitanii armatei il informeaza pe
Sangganim de cele intamplate, iar acesta simte din nou ca puterea clanului Biryu este
amenintata. Daca Daeso e mort, Yuri nu mai are nevoie de armata clanurilor pentru a invinge
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Buyeo. E constient ca acest stat inseamna Daeso si moartea regelui lor este sfarsitul regatului
si al puterii clanului Biryu in acelasi timp. Muhyul e decis sa nu paraseasca palatul regal pana
cand nu primeste un raspuns de la Yuri, chiar daca asteptarea e tot mai grea. In Buyeo,
Umbrele Negre sunt pregatite sa atace Goguryeo, iar vestea ajunge si la printesa Yeon care
afla de la Dojin. Aceasta decide ca trebuie sa-si vada tatal despre care se crede ca este ranit.
Negustorul Mah Wang se grabeste sa paraseasca Buyeo. Ubo Baegeuk afla de moartea lui
Daeso si este insarcinat de Sangga sa urmareasca pentru clanul Biryu evolutia situatiei de la
granita din Jolbon. In pestera, printul nu intelege de ce Muhyul nu revine de la palat cat mai
curand. Hye Ap se foloseste insa de moment pentru a insista sa afle cine este de fapt copilul
adus cu multi ani in urma in pestera. Emotionat, printul decide sa-i spuna acum adevarul si sa
o anunte ca se apropie vremea cand tanarului pe care l-a ocrotit i se va reda statutul. La randul
lui, Muhyul decide sa mearga la rege pentru a afla decizia finala a acestuia si a putea parasi
palatul cu un raspuns. Are loc un schimb de replici in care se observa loialitatea fata de print
lucru ce il bucura pe Yuri.

In timp ce trupele din Buyeo sunt la granita cu Goguryeo, in Cetatea Cungnae este convocat
sfatul. Sangga este de acord sa-i dea regelui o armata pentru a sustine atacul impotriva tarii
vecine. Aflat in recunoastere la granita Baegeuk observa cu surprindere ca Daeso este in viata
si se grabeste sa dea vestea in Capitala. Cel ucis nu era altceva decat o sosie, un Imparat al
Umbrelor, iar nelinistea lui Yeon este privita cu amuzament de Daeso. Tatal ei o atentioneaza
ca in spatele acestui plan s-a aflat Seful Sfetnicilor si ca trebuie sa fie precauta cu acesta
pentru ca este un om periculos il manipuleaza pe rege..
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Incurajat de printesa Seryu, Muhyul accepta un duel de antrenament cu Yojin. Initial nu se
apara, iar cand il invinge apare regina infuriata. Baegeuk aduce vestea ca Daeso este in viata.
Curand apare si seful sfetnicilor cu mesajul dur transmis de Daeso: viata lui Haemyeong sau
tot poporul din Goguryeo va fi macelarit. Aroganta trimisului Buyeo il lasa fara cuvinte pe Yuri,
indurerat si incapabil sa mai reactioneze. Se retrage in sala tronului nestiind ce ar putea sa
faca. Pe drumul de intoarcere Mah Wang este atacat, pierde oamenii si toata averea si cu greu
ramane in viata. Intalneste sate intregi unde oamenii erau macelariti de trupele Buyeo.
Imaginea mortii cuprinde intreaga tara, iar cand Sangga afla noile vesti decide sa-l prinda pe
Muhyul pentru a pune mana usor pe print. Insa tanarul este salvat de Seryu care ii povesteste
tot si il roaga sa aiba grija de fratele sau. Dupa ce scapa de urmaritori, dovedindu-se un bun
arcas, Muhyul ajunge la print si il roaga sa nu se predea spunandu-i ca el este vinovat de
situatia in care se afla acum printul si va face totul pentru a-l proteja Indurerat, surprins si
infuriat Haemyeong realizeaza abia acum ca a cazut mult prea usor intr-o capcana a lui
Daeso. Muhyul, Maro si Chubalso pleaca in cautarea lui Gweyu pentru ca impreuna sa
reuseasca sa-l protejeze pe print. Ajuns in regat fara nici un ban, Mah Wang apeleaza la
sprijinul lui Sangga pentru a supravietui. Acesta il ajuta cerand in schimb sa-l gaseasca pe
print. Puterea banilor il orbeste pe negustor care pleaca spre pestera, insa Hye Ap nu
cedeaza. Intoarsa in camera unde il lasese gaseste o scrisoare de adio. Cu durere printul il
scrie ca il lasa pe Muhyul in grija ei cu dorinta de a face din el urmatorul rege al tarii si regretul
ca trebuie sa-si paraseasca marea lui dragoste, din pacate neimplinita. Muhyul se intoarce
prea tarziu cu Gweyu. Regele si printul se intalnesc, iar tristetea si furia celor doi se simte din
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cuvinte si reactii. Ca tata, Yuri nu mai este pregatit sa piarda inca un fiu din cauza aceluiasi
om: regele Daeso. De data aceasta el este pregatit sa se sacrifice sperand ca la timpul potrivit
va fi razbunat.

page 4 / 4

