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Regele Geunchogo, episoadele 25-29
de Julia 79 Întâlnirea dintre cei doi îndr?gosti?i este atent urm?rit? de du?manii lui Yeogu care
abia asteapt? s? atace. Amijeog ?i Yeogu î?i m?rturisesc iubirea ce ?i-o poart?, dar amândoi
sunt constien?i c? Regele Gye este du?manul de moarte a lui Yeogu ?i asta e o piedic? în
calea iubirii lor. Prin?ul o roag? insistent s? ramân? împreun? pentru o ultim? noapte, oricât de
nebunesc ar parea gestul. F?r? a ?tii ca sunt urm?ri?i se bucur? de clipe frumoase împreun?.
Primul ministru al Goguryeo e surprins cât de fericit? poate fi Regina lor ?i recunoa?te pentru
sine c? orice c?s?torie aranjat? este o mare gre?eal?. Hongran a ajuns ?i ea în capitala Zhao
?i încearc? s? g?seasc? o cale pentru a-l salva pe omul iubit. Dispari?ia Reginei Ami este
descoperit? de servitoarea principal? din Goguryeo care abia a?teapt? s? scape de ea.
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Îns? Hongran ?i prietenii prin?ului sunt deci?i s? fac? totul pentru ca cei doi s? r?mân? în
via?a, fiecare având interesul s?u. Cei doi îndr?gosti?i se bucur? de pu?inele clipe înpreun?
neb?nuind pericolul care se afla atât de aproape de ei. Amijeon e con?tient? c? toat? familia ei
ar putea fi ucis? de sabia lui Yeogu. Dar timpul lor împreun? a luat sfâr?it: au fost descoperi?i.
Amijeon încerc? de mai multe ori s? îl apere cu via?a ei pe Yeogu ?i într-un final este grav
r?nit?. Hae Geon, de?i dornic s?-l ucid? pe Yeogu ajunge de aceea?i baricad? cu acesta
pentru via?a Reginei. Hongran demonsteaz? înc? o dat? c? este o lupt?toare des?vâr?it? si nu
regret? c? s-a îndep?rtat de fratele ei. Primul ministru Goguryeo decide s?-l anun?e pe Regele
s?u despre toate cele întâmplate ?i îi trimite ve?ti prin servitoarea principal?. Împreun? cu
armata Zhao înconjoar? casa în care se afla Amijeon r?nit?, Yeogu ?i to?i ceilal?i ?i le solicit?
ca Regina s? fie predat? ?i s? revin? în Goguryeo al?turi de Hae Geon care este general al
??rii. Acesta îns? merge la Yeogu ?i îi face o propunere ?ocant?: dac? fuge cu Ami ?i renun??
la tot este dispus s?-l ucid? pe Primul minstru Goguryeo. În fort?rea?a Jincheong, Wi Birang
a?teapt? ve?tile despre Yeogu aflat în fa?a unei grele decizii. Cuvintele p?rin?ilor s?i îi sunt
mai aproape ca niciodat?. Ar dori s? fie al?turi de femeia iubit?, dar responsabilitatea pentru
?ara lui e mai mare. E disperat c? trebuie s?-?i lase în ghearele mor?ii femeia iubit?, îns?
Amijeon nu se teme de nimic. Via?a omului iubit e mai important? pentru ea ?i nu îl poate urî.
?tie c? si el sufer? pentru tot. Yeogu pleac? avertizând c? dac? Regina va muri, de sabia lui va
pieri ?i Regele Sayu. Întor?i într-un loc sigur Hongran e realist? ?i nu ezit? s?-?i m?rturiseasc?
sentimentele fa?? de Yeogu. Regele Goguryeo afl? despre cele întâmplate ?i este vizibil
înfuriat. Hae Geon, care o iube?te în secret pe Regina Goguryeo, încearc? s? o salveze, îns?
ea refuz? ajutorul. Întor?i în Jiaoping, Yeogu e surprins s? alfe sacrificiul lui Hongran pentru el
?i c? nu îi mai este permis accesul în fort?rea??. În Baekje este întrunit consiliul nobililor.
Membrii clanului Jin primesc o nou? lovitur? fiind acuza?i de Regele Gye de tr?dare pentru c?
au colaborat cu printul Yeogu. Pentru a se r?zbuna, Prin?ul mo?tenitor propune doborârea
fort?re?ei Saori, baza clanului Jin, ?i vrea ca oamenii din fort?rea?? s? devin? sclavi spre furia
lui Jin Godo care e preg?tit s?-l ucid? pe Prin?ul Mo?tenitor. Toate rudele lui Jin Seong sunt
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acuzate de tr?dare ?i arestate. Prin?ul Yeohwi revine în palat pentru a fi al?turi de mama ?i de
fra?ii s?i. To?i sunt îngrijora?i de posibila revenire a lui Yeogu. P?str?torul sigiliului Ye, Ko
Heong dore?te s? vorbeasc? cu Yeogu ?i Wi Birang. Acesta anun?? c? la rug?mintea regelui
s?u unul dintre cei doi va primi sigiliul Ye. În Goguryeo, Regina Amijeon revine în fa?a so?ului
s?u înso?it? de primul ministru Jobul ?i de servitoarea sa.

Acum Regina Goguryeo trebuie sa faca fa?? geloziei sotului ei ?i pentru c? nu mai are ce
pierde nu î?i ascunde sentimentele pe care le are pentru Yeogu ?i este extrem de sincer? cu
so?ul ei. E preg?tit? s? moar?! Îns? Sayu decide s? nu o ucid? ?i s? o ?in? în via?? pentru a
asista la uciderea lui Yeogu. Mai mult face din ea servitoare la buc?t?rie spre revolta tuturor,
chiar ?i a Primului Ministru. Yeogu ?i Wi Birang se gandesc cum pot s?-l conving? pe Ko
Heung c? merit? sigiliul Ye. Dup? o deliberare atent? în care Ko Heong î?i argumenteaz?
decizia, sigiliul ajunge la Yeogu. Ko Heung îl recunoaste astfel ca ?i conduc?tor al Yemaek.
To?i i se al?tur? ?i i se închin?, îns? Wi Birang ?i Ajikai nu pot s? accepte asta ?i pleac? din
cetate.
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Yeogu încearc? s?-l opreasc? vorbindu-i despre ce pot face împreun? ?i visele sale. Cei doi
ajung s? se lupte b?rb?teste, dar far? un deznod?mânt. Auzind cele întâmplate Hae Geon e ?i
mai decis s?-l ucid? pe Yeogu ?i s?-i duc? capul în Hanseong. Împreun? cu Ajikai pun la cale
un plan de ucidere. Chiar dac? nu o arat?, Wi Birang se gânde?te cum s? procedeze cu
Yeogu. În Goguryeo, Amijeon a devenit servitoare si este tratata ca atare, mai ales de noua ei
?ef?. Primul Ministru are o discu?ie cu fosta Regin? în urma c?reia îi d? o sticlu?? cu otrav?
pentru a-?i lua via?a.

Mama ei afl? între timp situa?ia fiicei ei ?i este îngrijorat?. În aparen??, Regele Gye nici nu se
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gânde?te s? o ajute pentru c? a fost al?turi de du?manul lui, dar în inima lui îl doare tot ceea
ce se întâmpl?. Amijeon suport? umilin?e ca servitoare, dar nu accept? s? se sinucid?. Hae
Geon este pe cale sa-?i pun? planul în aplicare ?i s?-l ucid? pe Yeogu care era paralizat din
cauza otr?vii primite dup? ce b?use împreun? cu prietenii lui ?i Ajikai. Dar este salvat de Wi
Birang care decide s? treac? de partea Prin?ului. Hae Geon ?i Yeosan p?r?sesc în sf?r?it
Liaoxi. Yeogu r?mâne în via?? pastrând în inim? amintiri despre femeia iubit?. Decide s? lase
în urm? trecutul ?i s? o ia de la cap?t al?turi de Hongran c?reia îi red? înelul mamei sale ?i o
s?rut? pentru prima dat?. Intr-o ceremonie oficial?, printul Yeogu prime?te sigiliul în fa?a
tuturor ?i jur? str?mo?ilor c? va avea grija de poporul Buyeo ?i Baekje ?i va reuni Yemaek-ul.
Wi Birang îi jur? pentru prima dat? supunere spre multumirea tuturor, mai ales a lui Hongran,
fericit? c? cei doi au redevenit prieteni.

Regele Gye merge ca ?ef de delega?ie în vizit? în Goguryeo. Printul Yeogu î?i face sim?it?
prezen?a în Daebang atacând ?i ob?inând o prim? victorie surprinz?toare. Acum controleaz?
Sutaseong ?i este decis s?-?i pun? via?a în joc pentru îndeplinirea visului înainta?ilor. Îns?
prezen?a lui este motiv de discordie între Regele Sayu ?i delega?ia Baekje. Yeogu îi trimite pe
Ho Keung ?i Ajikai cu un mesaj c?tre Regele Goguryeo. Il avertizeaz? pe Sayu s? renun?e la
dorin?a de expansiune în Baekje dac? vrea s? supravie?uiasc?. De?i ar dori s?-i ucid? pe
mesageri, Sayu este oprit de primul ministru. Îi bate îns? ?i îi înso?e?te înapoi la Yeogu. Cei
doi se infrunt? de la distan??. Regele Sayu avertizez? c? se va întoarce s? î?i ia sigiliul, iar
prin?ul c? va veni singur s?-?i femeia ?i Gomoriseung. Cele dou? tabere se reorganizeaz?.
Regele Sayu î?i amenin?? so?ia înc? o dat? ?i e mai dornic ca niciodat? de r?zbunare lucru
dovedit ?i prin scrisoarea l?sat? adversarului s?u. Î?i regrupeaz? armata ?i cheam? ajutoare
de la socrul s?u. Yeogu se reculege în altar al?turi de viitoarea sotie ?i fratele acesteia. ?tiu c?
au nevoie de ajutorul divin pentru a învinge Goguryeo. Ca o prim? strategie Yeogu pune afi?e
în care îl acuz? pe actualul rege c? este un tr?d?tor. Acesta decis s?-l ucid? ?i ii cere fiului s?u
mai mare ca în cazul unei eventuale mor?i a lui, s? o ucid? pe prima Regin? ?i pe fii acesteia
?i s?-l urmeze la tron. În drum spre locul r?zbun?rii îi ia cu el ?i pe liderii clanului Jin închi?i în
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cu?ti de lemn. De departe, la mar? asist? ?i Jin Seong, dar ?i Yeogu care se teme de o nou?
tr?dare a acestuia.

Regele Gye si Regele Goguryeo se întâlnesc pentru a-?i uni for?ele împotriva du?manului
comun: Yeogu. La mas? vinul este servit tat?lui s?u chiar de Amijeon care se simte ?i mai
abandonat? acum auzind vorbele acestuia prin care d? de în?eles c? nu o intereseaz? soarta
ei. Hongran are o discu?ie cu Yeogu în care îi spune c? s-a s?turat s? a?tepte ?i c? atunci
când totul se va sfâr?i ea trebuie sa fie Regina lui. Doi ani au fost de ajuns pentru ea! Fratele
ei aude o parte a discu?iei ?i e con?tient ca sora lui sufer? dup? omul iubit. Î?i avertizeaz?
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sora c? via?a în Baekje va fi grea, dar el îi va fi mereu al?turi. Alian?a dintre Baekje ?i
Goguryeo este destul de ?ubred? pentru c? Regele Goguryeo refuz? s? fie corect cu socrul
s?u. Tat?l ?i fiica se vad în secret. Între patru ochi pot fi sinceri unul cu altul! Sim?ind c? îi va fi
greu, prin?ul Yeogu cere sfatul b?trânul Ko Heung pentru a-i învinge pe cei doi alia?i. Acesta
crede c? cea mai bun? strategie este s? fac? din Sayu ?i Gye du?mani. Yeogu trebuie s? aib?
puterea de a se întâlni chiar el cu cei doi. Dar Yeogu este ajutat ?i de Regele Goguryeo
preg?tit s?-?i tr?deze aliatul. Regele Gye se contrazice cu fiica lui pentru via?a lui Yeogu ?i
viitorul Baekje. Ami crede c? îi este mai de folos sa fie aliat cu prin?ul decât cu Regele
Goguryeo. Cu gândul la vorbele fiicei lui, Gye accept? dorin?a lui Yeogu de a se întâlni ?i a
discuta. Despre asta afl? ?i Sayu ?i se teme c? cei doi se vor alia. I se sugerez? în mod direct
s? se foloseasc? de Amijeong pentru a lupta cu ei. Între timp, aceasta încearc? s? plece din
Goguryeo, dar este prins? de so?ul ei care o închide în lan?uri al?turi de servitoarea ei.
Întâlnirea dintre Gye ?i Yeogu nu pare s? duc? la vreun rezultat. Ura e mai puternic? pentru
Eoraha decât interesele t?rii sale. Yeogu îl avertizeaz? pe Gye c? va î?i va duce visul la
îndeplinure orice ar fi. Chiar dac? Gye nu în?elege de ce to?i urma?ii lui Chumo se gândesc
doar la lupt?, Yeogu îl avertizeaz? c? acestea nu se vor opri prea curând orice ar face ?i
Yemaek-ul trebuie unit. Gye îl avertizeaz? s? se întoarc? în Liaoxi dac? nu vrea s? moar? ?i îi
mai spune c? este vinovat de tot ceea ce i se întâmpl? fiicei lui.

Birang ?i o parte a prietenilor prin?ului ar dori s?-l ucid? pe Gye, dar sunt opri?i la timp de Ko
Heung care î?i arat? înc? o dat? în?elepciunea. În Hanseong a început lupta dintre cele dou?
regine, iar o scrisoare a Reginei Haesosul c?tre fii ei ajunge în mâinile lui Yeogu care afl? ce
urmeaz? s? se întâmple. În palat lucrurile se precipit? ?i a doua Regin?, So, este înjunghiat?
cu sânge rece de Haesosul. Cei trei fra?i, în frunte cu prin?ul mo?tenitor decid s? îl ucid? pe
Regele Gye ?i s? îl fac? ulterior vinovat pe Yeogu pentru asta. Vor s? se r?zbune dup? ce afl?
ce plan avea acesta cu ei. În fort?rea?a Sutan, solda?ii din Malgal în frunte cu Bu Gantae i se
al?tur? Prin?ului Yeogu. Acesta decide s? o prind? pe Regina Haesosul care se îndreapt? spre
so?ul ei. Se pot folosi de ea în lupta ce va urma. Gugeom o g?se?te pe Regin? ?i o duce
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St?pânului s?u. Când o revede, Yeogu î?i reaminte?te de ultimele clipe ale tat?lui ?i ale mamei
sale. Între patru ochi îi spune c? ?i-a dorit mereu s? r?mân? în via?? pentru a nu fii ucis? de fiii
actualului so? înainte de a se întoarce în Haeseong. Vrea s? aud? de la ea dac? este uciga?a
so?ului ei ?i a tat?lui s?u. Regina recunoa?te c? a f?cut-o pentru fiul ei ?i îl acuz? c? el este la
fel de vinovat de ce i se întâmpl? femeii iubite la fel cum este ea pentru moartea so?ului ei. Mai
mult este de p?rere c? to?i b?rba?ii au scuze atunci când fac ceva în timp ce femeile nu se
scuz? dac? iubesc sau ur?sc. Concluzia ei este c? b?rba?ii familiei s-au gândit la Baekje, iar
femeile au suferit mereu fie c? a fost ea, mama lui sau femeia iubit? de el. Îi mai spune c?,
de?i nu ?tie, a existat un ordin scris prin care Yeochan ar fi trebuit ucis. Lui Yeogu nu ii vine s?
cread?. Yeogu vrea s? se r?zbune ?i s? o ucid? pe Regina Baekje, dar aceasta îl roag? doar
s?-?i mai vad? o dat? fiul, pe Yeochan, la fel cum ea i-a permis cândva mamei lui s?-l revad?
înainte de moarte. Cu gândul la tat?l s?u, o ajut? s? ajung? la fort?rea?a Moro spre sup?rarea
lui Seung care nu mai în?elege nimic ?i se teme ?i mai mult pentru via?a tat?lui s?u. Regina
Haesosul ajunge la Moro, dar nu se poate întâlni cu fiul s?u pentru c? acesta fusese chemat
de Regele Sayu la o discu?ie. Regele Gye înc? se gânde?te ce s? fac? cu ea aflându-se prins
între vechile sentimente ?i faptul c? ea era cea care îi f?cuse atât de mult r?u primei so?ii.
Decide s?-?i viziteze Regina ?i s? r?mân? calm. Haesosul bea dintr-un vin în care î?i pusese
anterior câteva seminte. În roag? ?i pe so?ul ei s? bea cu ea un ultim pahar. Acesta accept?
f?r? a ?ti planul ei.

Între timp în tab?ra lui Yeogu apar noi probleme. Seung ar dori s?-l p?r?reasc? pentru a-?i
salva cu orice pre? tat?l. ?i prin?ul ar dori s? g?seasc? o cale pentru a salva liderii clanului Jin.
Starea de s?n?tate a celei de-a doua regine este tot mai grav?, iar medicii se declar? învin?i,
în timp ce fiii ei sunt în lup? deschis? cu cei ai primei Regine. Heasoul se simte ?i ea tot mai
r?u din cauza otr?vii pe care o luase de bun?voie ?i pe care ?i-ar fi dorit s? o împart? cu so?ul
ei. Dup? o discu?ie în care ?i el îi sugerez? s? se sinucid?, Gye realizeaz? gestul Reginei sale
?i f?r? nici un regret încearc? s? o for?eze s? bea restul de b?utur?. Dar otrava începe s?-?i
fac? efectul ?i asupra lui. Între cei doi începe o lupt? pentru ultimele clipe de via??. În cele din
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urm? puterea otr?vii îi doboar? pe amândoi, iar fii ambilor sunt ?oca?i s?-i vad? c?zu?i,
le?ina?i.

Fiecare încearc? s? g?seasc? sprijin, iar Yeohwi decide s? mearg? chiar în tab?ra lui Yeogu.
De?i acesta îl prime?te deschis, fratele s?u îl consider? uciga?. În cele din urm?, Yeogu
decide s?-?i ajute fratele pentru c? era mai bine ca cei doi du?mani s? fie în via?a decât mor?i
într-un asemenea moment. Între timp, Ho Keung ajunge la Regele Sayu care decide s?
accepte s?-l întâlneasc? pe Yeogu. Prin?ul trimisese un medic împreun? cu Jin Seung care îi
salveaz? pe Regele ?i Regina Baekje de la moarte cerând în schimb eliberarea ?efilor clanului
Jin. Îns? dup? ce se v?d ajuta?i, prin?ii refuz? s?-?i ?in? cuvântul. În timp ce Seung î?i vede
rudele pentru ultima dat?, doctorul încearc? s?-l conving? pe Yeohwi de nevinov??ia fratelui
s?u. Jin Seung accept? cu greu dorin?a tat?lui s?u de a da totul pentru reu?ita Prin?ului
Yeogu, dar trebuie s? î?i asculte familia. Regele Goguryeo se preg?te?te pentru întâlnirea cu
prin?ul Yeogu de care dore?te s? se foloseasc? luându-o cu el ?i Amijeon, în calitate de
Regin?. La rândul ei Hongran insist? s?-l înso?easc? pe Yeogu amintindu-i c? îi este so?ie ?i
este normal s?-i fie al?turi pân? la moarte. Întâlnirea are loc în câmp deschis fiecare tab?r?
având în garda personal? câte treizeci de solda?i. Starea de s?n?tate a Regelui Gye ?i a
Reginei Haesosul este în continuare grav?, iar fiii celor doi r?mân uni?i doar de dorin?a de a
lupta împotriva lui Yeogu, principalul du?man pentru to?i. Îns? au ?i dorin?a de a împ?r?i ?ara
în dou? la nevoie. Eoraha î?i revine ?i dore?te s? vorbeasc? cu Hae Geon în care are
încredere deplin?. Regele Sayu si Prin?ul Yeogu ajung la locul întâlnirii...

page 9 / 10

KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

page 10 / 10

