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Târ?mul dintre Vânturi - episodul 29
de Julia79 18 - regatul vanturilor 18 Asculta mai multe audio soundtrack Sabia Paradisului
reuseste sa fie o momeala buna pentru Daeso si Muhyul reuseste sa-l atraga pe Dojin si
Umbrele Negre intr-o ambuscada in drumul spre Jolbon. Cei doi isi incruciseaza sabiile intr-o
lupta crancena, cot la cot. Pentru prima data Muhyul uita de prietenia cu Dojin, iar acesta
scapa doar pentru ca asa putea fi salvat si Balso. Umbrele Negre sunt indepartate pentru
moment, iar Muhyul spera ca planul sau va functiona pana la capat si Daeso se va retrage din
Capitala. Yuri decide sa-i acorde puteri sporite fiului sau si il proclama Comandant Militar
Suprem, ceea ce inseamna ca va conduce tara in numele lui. Chiar daca printul Mostenitor
refuza, va trebui sa se supuna de dragul tatalui sau. Hye Ap e si ea confuza de aceasta
decizie, dar are incredere in Muhyul. Insa printul se teme ca nu va putea actiona
corespunzator fara spirjinul si acordul tatalui. Printul e ingandurat, iar vestea ca Yeon a
disparut il loveste puternic. O cauta disperat sub privirile diabolice ale sotiei lui care a avut grija
ca domnita sa fie de negasit. Tanara sufera in inchisoare, insa e fericita. Isi da seama ca
fructul dragostei ei cu Muhyul e pe cale sa rasara si are motive sa ramana in viata cu orice
pret. Yiji decide sa o alunge din regat definitiv in ciuda protestelor. Desi Muhyul este atat de
aproape de a o gasi, e totusi prea departe. Dojin revine in fata lui Daeso fara Sabia Paradisului
si fara Umbrele Negre ce fusesera ucise. Daeso are o noua criza de nervi si cere convocarea
lui Baegeuk si a Sfatului Goguryeo. Chiar daca nu le convine trebuie sa se supuna pentru
moment si sa-i asculte ordinele. Toti par nedumeriti de intentia lui Daeso de a conduce el
insusi un atac impotriva lui Yuri si Muhyul, pornind chiar din Capitala Goguryeo. Unii sefi au
curajul de a se impotrivi pentru ca astfel Daeso se amesteca in treburile interne ale tarii, dar
pier sub sabia necrutatoare a regelui Buyeo. Baegeuk intelege in sfarsit ce vrea Daeso, dar e
putin prea tarziu. O parte din sefii de clan vor sa se dezica de Ubo. Acesta ii spune lui Dojin ca
trebuie gasita o cale de a-l opri pe Daeso din planurile sale, insa slujitorul sau incepe sa arate
acum de partea cui este atentionandu-l ca s-ar putea sa nu-i mai poata garanta siguranta daca
i se impotriveste regelui. Furios pe Dojin, Baegeuk intelege in sfarsit ca a fost folosit.
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Printesa Mostenitoare isi intalneste sotul sub pretextul ca ii pasa de el si vrea sa-i aline
suferinta. Pentru prima data Muhyul accepta sa o asculte, dar sfarseste prin a o ignora. Yeon e
de negasit, iar vestea mortii slujitoarei ei il pune si mai mult pe ganduri pe Muhyul. Ii este
teama ca nu cumva si Yeon sa fi pierit. Mah Wang este insarcinat cu gasirea ei. Dojin insa se
bucura ca a regasit-o pe Yeon, dar atat Daeso cat si el sunt constienti de devotamentul fata de
Muhyul. Regele ii spune ca el nu o mai poate ierta pentru ca este o criminala, asa ca decizia in
privinta vietii ei este in mainile lui. Desi stie ca o poate ucide, Yeon ii cere in lacrimi sa o lase
sa plece. Este de acum prizoniera lui Dojin, dar e fericita. Medicul o consulta si il anunta pe
Dojin de sarcina ei. Medicul va trebui sa tina totul secret. Dorinta de razbunare creste in
sufletul tanarului. Stie ca Muhyul i-a furat-o pentru totdeauna. Il doare si mai tare cand afla
chiar de la Yeon cine este tatal si ii spune ca va deveni sotia lui, iar copilul va fi oficial al lui
indiferent de ce va dori ea. Este conditia lui pentru ca acel copil sa traaisca, dar si o arma in
fata vechiului camarad. Yuri pleaca intr-un tur al fortaretelor pentru a-si atrage cat mai multi
lideri de partea lui impotriva lui Daeso si Baegeuk. E o ocazie de a face pentru ultima data
ceva pentru viitorul tarii. Pleaca in secret insotit de Guchu si seful garzii personale lasand in
urma familia trista si ingrijorata. Muhyul va trebui sa-si asume toate deciziile unui lider, tocmai
in acest moment atat de greu pentru el. Yuri se simte rau pe drum, dar nu vrea sa cedeze. E
cuprins de remuscari si tot ce isi doreste acum este sa-si sustina fiul pentru a salva tara din
dezastrul in care se afla. In Goguryeo, Daeso se bucura de pe tronul lui Yuri si o invita alaturi
de el pe regina acestuia deplangandu-i ironic soarta. Regina il roaga sa-i permita sa plece in
Jolbon. Daeso nici nu vrea sa auda si ii intinde cupa pentru a-i turna de baut. Chiar daca e
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trista, regina altadata trufasa se supune. Ii cere lui Baegeuk sa o scape de o astfel de injosire
si sa o ucida, insa Ubo o ignora. Muhyul afla ce se intampla in Capitala si ca trupele Buyeo
sunt desfasurate la granita gata de atac. Curand toti se vor indrepta spre Jolbon si trebuie
gasita o solutie pentru a-i opri.

Printul Mostenitor il roaga pe Mah Wang sa duca Sabia Paradisului lui Baegeuk si sa-l
convinga de importanta ei. Toti sunt impotriva unei astfel de decizii, mai ales Hye Ap care era
sa moara de atatea ori pentru a o apara. Insa Muhyul ii spune ca soarta tarii si viitorul ei
depind de vointa poporului care nu renunta niciodata oricat de greu ar fi. E constient ca sabia
va ajuta la dezbinarea necesara intre Baegeuk si Daeso. Astfel ii va putea invinge. Oamenii
care vor sa paraseasca Capitala si sa se alature Printului Mostenitor sunt ucisi cu salbaticie de
armata lui Baegeuk. Tot mai multi lorzii si sefi de clan trec de partea lui Yuri, iar Ubo este tot
mai ingrijorat. Mah Wang ajunge la el cu Sabia Paradisului si asa cum se astepta Printul
Mostenitor, cade in capcana si este atras de mirajul sabiei si de profetiile legate de ea. Pana si
Mah Wang e surprins cat de usor l-a convins. Baegeuk chiar are incredere ca ar putea fi
acceptat ca rege de popor cand se va afla ca detine sabia. Daeso se pregateste sa atace
decisiv Jolbonul si ordona ca toti sefii de clan care nu se supun sa fie ucisi. Muhyul se
intalneste cu Mah Wang si afla ca Baegeuk incepe sa-si piarda din credibilitate si sustinatori.
Insa, spre ingrijorarea lui Maro, Yeon este de negasit. Muhyul decide sa se intalneasca cu
seful Hwanna, care il tradase altadata. Trebuie sa merga singur si sa-si invinga orice teama.
Fata in fata, ii arunca sabia sa lordului rugandu-l sa-l ucida daca nu doreste sa fie de partea
lui. Chiar daca ii pune sabia la gat, Muhyul ii spune ca nu bogatiile si puterea ar trebui sa
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conteze, ci dorinta de a-si apara oricand tara. In timp ce prietenii lui sunt ingrijorati, Muhyul se
intoarce si anunta ca o lupta crancena va incepe in curand. Baegeuk se intalneste in secret cu
sefii de clan si discuta posibilitatea de a ataca Umbrele Negre. Trupele clanului Biryu se pun in
miscare si conflictul anticipat de Muhyul impotriva lui Daeso incepe. Dojin isi da seama ca ceva
nu este in regula si decide sa puna restul Umbrelor Negre in alerta. Ii spune regelui ca e timpul
sa paraseasca palatul pentru siguranta lui. Insa Daeso nu vrea sa auda si cere convocarea lui
Baegeuk dimineata. Dar Ubo vrea capul aliatului sau acum! Yeon trebuie sa paraseasca,
impotriva vointei ei, definitiv Goguryeo. Servitorul lui Mah Wang observa tot ce se intampla.
Baegeuk si Daeso se intalnesc fata in fata cand regele se pregatea sa scape. Ii arata trufas
Sabia Paradisului conducatorului Buyeo si cere sa fie ucis. Cu ajutorul lui Sago si Dojin, Daeso
reuseste sa scape. Maro se intalneste cu Yuri si ii duce ultimele vesti de la Printul Mostenitor.
Desi Muhyul ii cere sa revina in Jolbon pentru ca ar putea fi in pericol, Yuri nu pare prea
convins. Seryu si Chubalso mobilizeaza armata la ordinul Printului Mostenitor. Se pregateste
atacul pentru recuperarea cetatii Gungnae!
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