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T?râmul dintre Vânturi - episodul 24
de Julia79 15 - regatul vanturilor 15 Asculta mai multe audio soundtrack Marcat de discutia
cu tatal sau, Printul Muhyul se retrage in templu pentru a se linisti si a capata forta necesara sa
mearga mai departe. Realizeaza ca a fost doar o competitie de fatada in care el oricum nu
avea nici o sansa. Decide sa-si invinga orice urma de ura si resentiment si sa faca totul pentru
tara sa. Pentru inceput trebuie sa intervina si sa impiedice armata Xin sa ajunga in Buyeo
pentru a se antrena impreuna. Muhyul isi arata indemanarea de arcas si porneste atacul
asupra armatei ce se indrepta spre Buyeo. Are loc o lupta intre cele doua parti. Apare Dojin si
Seful Sfetnicilor Buyeo. Acesta din urma intervine in lupta pentru a-l nimici pe Muhyul. Printul
este incoltit de Sagu, dar Maro intervine si il salveaza, ranindu-se grav. Parca trezindu-se
dintr-un cosmar, disperat Muhyul face totul pentru a-l scoate pe prietenul sau din mijlocul luptei
si a-i salva viata. Ajung in Jolbon cu greutate si Maro depaseste momentul critic. Cand isi
revine ii promite lui Muhyul ca nu va pieri prea usor si ii va fi mereu alaturi. Primesc vesti ca
lordul din Jolbon a inceput sa se comporte tot mai rau cu oamenii si le-a impus biruri drastice.
Daeso este infuriat de vestea ca delegatia Xin a fost nimicita, dar este asigurat ca asa Muhyul
si-a pierdut orice speranta de a deveni Print Mostenitor al Goguryeo. In plus, Dojin se va ocupa
de distrugerea din interior a regatului. Seful Sfetinicilor (Sagu) trebuie sa clarifice situatia
diplomatica dintre Buyeo si Xin . Dojin o vede de la distanta pe Yeon suferind. Muhyul ajunge
la Lordul Jolbonului caruia ii cere sa i se alature daca vrea sa-i treca cu vederea faptele de
pana atunci. Lordul i se inchina si accepta schimbul.
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In Capitala Yeojin este grav bolnav, dar regina incearca sa ascunda ce se intamplase de fapt
si starea grava a fiului sau. Vazand ca nu-si revine fratele ei o sfatuieste sa-l anunte pe rege.
Doctorul ii spune ca nu gaseste un antidot pentru a-l trata pe Yeojin. Yuri este tot mai ingrijorat,
iar Seryu incearca sa-l linisteasca. Discutand, regele ii spune ca regreta ca din cauza lui toti
copiii au suferit. Yeojin isi revine si isi priveste mama cu mila. Cere sa vorbeasca in particular
cu regele. Yuri ii spune ca-i intelege temerile, dar tanarul print ii spune ca a incercat sa se
sinucida pentru ca nu se simte in stare sa preia tronul tarii. Nu isi doreste si nu se simte
capabil pentru asta. Muhyul se intoarce la palat alaturi de garda sa pentru a asista la numirea
lui Yeojin ca Print Mostenitor. Spre surpriza tuturor, chiar si a lui, Muhyul este anuntat urmas la
tron. Ziua incoronarii este insa cea mai grea zi din viata lui: se va casatori cu o printesa din
clanul Biryu. Yeojin era fericit ca tatal sau il ascultase. Muhyul insa nu mai intelege nimic: de
ce el? Il roaga insistent pe rege sa se razgandeasca pentru binele tarii, insa Yuri il
atentioneaza ca nu isi va schimba decizia si de el depinde daca poporul il va urma sau nu de
acum inainte. Trebuie sa-i dovedeasca regelui ca nu are asupra sa un blestem, ci ca a fost
ales de cer pentru a fi urmatorul rege. La iesirea de la intalnirea cu tatal sau, Muhyul se
intalneste cu Dojin si ii cere sa-i fie alaturi. Insa aceasta nu uita sa-i aminteasca ca au drumuri
diferite si e bine sa renunte la Yeon pentru totdeauna. Regina e distrusa! Nu se astepta la o
asemenea veste si este foarte suparata pe fiul sau. Ii spune ca de fapt prin pierderea tronului
isi va pierde siguranta, dar Yeojin are incredere in fratele sau. Regina este insa decisa sa se
razbune. Baegeuk este ingrijorat si incurajat de Dojin decide ca cea mai buna solutie este
inlaturarea regelui.
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Sunt aduse potentialele sotii ale lui Muhyul, tinere din familii sarace, care sa nu incurce.
Sangga se opreste asupra tinerei Yiji care trebuie sa fie pregatita pentru a fi printesa. Muhyul
sarbatoreste numirea ca Print Mostenitor cu prietenii sai – Maro, Chubalso, Gwey si Hye Ap-,
dar e doar de fatada. El este este extrem de constient de noua responsabilitate si le spune ca
asta ii poate pune in pericol si pe ei. Hye Ap se bucura sincer constienta ca astfel s-a implinit
visul Printului Haemyeung. E linistea de dinaintea furtunii. Muhyul se bucura langa prieteni, dar
sufera in singuratate asemeni lui Jumong candva. In inima lui e femeia iubita. Ii revin cele mai
frumoase clipe din viata langa ea. In tabara Umbrelor Negre, Baegeuk asista la antrenamente
si pune la cale un plan pentru a incepe inlaturarea regelui Yuri alaturi de Dojin si acestia.
Yeojin si Muhyul se intalnesc si merg impreuna pentru a o reintalni pe Yeon Hwa. Muhyul
intelesese cu adevarat de ce avea nevoie fratele sau si avea de gand sa-l sprijine. Regele isi
cheama viitorul succesor pentru a-i reaminti ca trebuie sa-si duca la indeplinire proiectul
propus daca va fi ales Print Mostenitor. Muhyul se intalneste cu Sangganim pentru a-i cere
sprijinul. Sangga e de acord insa ii spune ca nu garanteaza faptul ca si Sfatul il va urma.
Printul Mostenitor convoaca Sfatul pentru a discuta inceperea lucrarilor si finantarea acestora.
Asa cum era de asteptat Baegeuk este cel care se impotriveste total planurilor printului de a
face carute si drumuri, chiar daca ‘investitia” le va fi benefica si lor. Muhyul insa le spune ca
daca nu il sustin va da drepturile comerciale celor care deja sunt de acord sa-l sustina si tot cei
ce se impotrivesc acum vor pierde. Ii lasa sa se gandeasca, timp in care el isi incepe treaba cu
ajutorul Mah Wang care coordoneaza proiectul. Sfatul si-a dat acordul.

Muhyul inspecteaza santierul si e fericit ca oamenii au de lucru si pot sa-si asigure traiul in
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sfarsit. Slujitorul negustorului ii da sculptura uitata de domnita lui Muhyul, dar in final o ia Maro.
Un moment trist! Baegeuk trebuie sa-si urmeze planul de inlaturare a regelui alaturi de Dojin
pentru a reusi din prima lovitura. Apar regina si fratele ei la fel de ingrijorati. Trebuie sa scape
de Muhyul, iar regina e dispusa sa faca orice pentru asta. Baegeuk ii spune ca nu prea poate
face nimic pentru ea. O da astfel deoparte din actiunile lui. Muhyul isi vede intre timp pus
proiectul in aplicare, iar sora lui e fericita. Desi toti insista sa-si vada pe viitoarea sotie, Muhyul
ezita. Se pregateste ceremonia de incoronare sub atenta supraveghere a lui Seryu si Gweyu.
Printesa il cheama in odaile ei pentru o discutie privata. Gweyu nu stie ce sa faca. A asteptat
atat momentul, dar acum se teme. Printesa il asteapta cu un ospat pe cinste. Spre dimineata
paraseste odaile acesteia furisandu-se, dar este intampinat de Maro si Chubalso care in cor il
felicita pe “ginerica regal”. Muhyul merge la Sangga sa-si cunoasca viitoarea mireasa. Se
reintalneste si cu Dojin pe care il roaga pentru ultima data sa-i fie alaturi pentru a nu-si indrepta
vreodata sabia unul impotriva altuia. Insa Dojin nu cedeaza si ii da de inteles ca nu-i pasa.
Muhyul nu stia ca de fapt ei deja se infruntasera o data. Muhyul ii spune regelui ca simte ca
Buyeo si Xin pregatesc o confruntare armata si recomanda trimiterea de invitatii la ceremonia
de incoronare catre cele doua tari. Deaso decide sa trimita o delegatie in Goguryeo in ciuda
impotrivirilor sfatuitorilor sai. Rand pe rand delegatiile sosesc. Apare si delegatia Buyeo, iar
printre membrii ei Seful Sfetnicilor o prezinta cu satisfactie pe Printesa Yeon a Buyeo. Dojin
priveste de departe, Muhyul isi pastreaza cu greu calmul.
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