Alcheon 1 (Klick ide a Klippnek) 
Alcheon 2 (Klick ide a Klippnek)
És a látvány megváltozik. Egyetlen gondolat ural mindent. Az igazságért bármit.
Alcheonnál vagyok.
Csupán rövid mondatok, csupán villanások. Égy rémálom. Alig értem, oly gyorsan változik. Minden mondat, mint egy üvöltés. De egy dolog rendíthetetlen. Becsület.
„ Az igazságot tudni kell! Mindenkinek! Daenambo volt a gyilkos! Parancsba kapta! Valaki kiadta azt a parancsot! A hibást meg kell büntetni! Nem engedem! Ha kell az utolsó utamra megyek! Kész vagyok mindenre! Felkészültem! Kifestettem magam! A Királyhoz megyek! Ő kell döntsön!
Uralkodóm! Hallgass meg!  Én vagyok, a hűséges szolgád Alcheon! Hallgass meg! Nem lehet eltussolni hogyan halt meg a Hercegnő! Keresd a bűnösöket! Büntesd meg! Uralkodóm! Alcheon vagyok! Kivizsgálást kérek! Uralkodóm! Nem rejtheted az igazságot! A kérésem……!

Túl sokat tárgyalnak! Uralkodóm! Seolwon jön! Nem tetszik! Ő nem azzal jön mit én akarok! Nem! Neeeeeeeeeeeeeee! Baleset!  Uralkodóóóóóóóóóm! Uralkodóóóóóóóóóm! A lányod vooooooooooooolt! Uralkodóóóóóóóóóm! Én tudom ki tetteeeeeeeee!

De senki nem hallgat meg! A király sem! Elárulta a lányát! A szabályok, mik életben tartottak semmit sem érnek már! Nincs miért élnem! Nincs remény! Én vagyok a bűnös! Nem tudtam megvédeni a Hercegnőt! Megérdemlem a halált! Hibáztam! Nagyot hibáztam! Jövök Úrnőm! Hwarang vagyok! Csupán ennyim maradt! És az esküm! Igen! CheonMyeong érted teszem! Utánad megyek! Itt a tőröm! Öngyilkosság! Hűség eskü! Lojalitás! Halál! Utolsó út! Érkezem! Ennyi! Itt a vég! Várj meg Úrnőm! Viszlát világ! Eddig volt! Ég veled élet! Még egy másodperc, és ennyi! Már látom a hercegnőmet! Vár engem! A penge hangja dallam! Most! Azonnal! Egy utolsó mozzanat és találkozunk!
Mi ez?! Kinek van mersze megszakítani?! Deokman! Mit keresel itt?! Tűnj el! Nem szabad! Nincs jogod  közbelépniiiiiiii!
Tessééééééééééééék?! Nem vagyok tisztelet adó?! Nem ismerlek el mint Hercegnő?! Hogyan?!  De te Hercegnő vagy! Én tudom! A király lánya vagy! És veszélyben vagy! Menj el Sillából! Érted aggódom! Neeeeeem?! Nem akarsz?! Minden Hwarang Nagymestere akarsz lenni?! De én szégyellem magam! Nem tartottam be a kötelességem! Nem tudtam megvédeni CheonMyeong-ot!
Tessééééééééééék?! Hogy tűrjem?! Hogy lelkiismeret furdalással de éljek?!
Hogy a szívem hajtson tovább?! Így tegyek? Ezt parancsolod?! Van még egy esélyem?! Igen?!………..
Élet vagy halál! Dönts Alcheon!
Nem! Halál! De akkor nem tudok bosszút állni!
Nem! Hit! Parancs!
Dönts Alchon, dönts!
Becsületben harcolni tovább, vagy becsületben meghalni!
Hűség! Igen! Hwarang vagyok! Elveim vannak!
Becsület, hűség, parancs!
Hűséget esküdtem a Minden Hwarangok Nagymesterének, a Hercegnőnek! És most ő a Hercegnő! Ő a Hercegnőm! Igen! Van amiért élnem! Van akit szolgálnom! Van akinek hűséggel tartozok. Igen! Élnem kell! Van még dolgom! Daenambo, megtalállak, és kitekerem a nyakad mint egy csirkének! Felszínre tör az igazság! Deokmannal! A Hercegnővel!
Bocsáss meg CheonMyeong! Még várnod kell! A testvéreddel megyek! Ő a jövöm most! Kezében teszem az életem! Még kaptam egy esélyt! Megmutatom a világnak!  Van még becsület e földön! Deokman Hercegnőért, és a bosszúért!
Igen! Hűséget esküszök előtted, és neked, Úrnőm! Megtaláltam az utat mit követnem kell!
Parancsodat várom! A szívem a tied! Azt teszem mit mondasz! Oda megyek ahová mondod! A király elébe is állok!
……………………
Megértettem Parancsaidat!
Leveleket vigyek a királyi családnak! Találkozzam a Királlyal! Nincs mit mondanom neki! Egy szót sem szólók annak a gyávának! Átadom a papírt és ennyi! Parancsban kaptam és kész! Nem beszélgetek azzal, aki letagadja az igazságot! Már nem a Királyom! Egy gyáva! Egy ember aki elhagyta a saját gyerekét! Egy giliszta! Egy……….! Még tiszteletet sem érdemel! Meg sem kellene hajoljak előtte! De én ember vagyok! Nem alacsonyodom le az ő szintjére! Nem szólok egy szót sem!
Itt a levél! Még dolgom van!
A Királyné! Őt sajnálom! Anya! Másként gondolkodik! Találkoznom kell vele! Tudnia kell, Deokman életben van! Bocsánat! Deokman Hercegnő! Királyné! Biztosan meghallgat! Ezer évig itt állok, ha kell! Tudnia kell!
Ez jó! Átadhatom üzenetem! Mikor végeztem visszatérek Úrnőmhöz! Szüksége van rám! Ruhát kell vigyek! És egyedül maradt!
………….
Yusin! Történt valami!?! A Deokman Hercegnőt keresi?! Nem! Nem tudja még Yusin, milyen döntést hozott az Úrnőm?! El kell vinnem hozzá! Yusin is meg kell tudnia! Ez az egyetlen út!
Gyere Yusin! Gyere barátom! Meglepődsz!
…………
Hercegnő, itt a ruha, és itt van Yusin!
Most magatokra hagylak, nekem dolgom van, őrködni kell!
…………
Hova ment a Hercegnő?! A palotába?! Mit akar tenni?! Megint magára hagytam! Hogyan mondta?! A barlangnál vár! Yusin! Gyere oda! Megölöm magam ha valami történt vele! Gyorsan! De vigyáznunk kell! Mishil emberei követnek! De nem tudják kivel van dolguk! Yusin tudod a cselt! Lerázzuk őket! 
Hahahahaha! Santak becsaptunk! Vissza a Hercegnőhöz! Gyorsan! Ő tudja, mit kell tenni!
Ohó! Bidam is itt van! Akkor várunk! Jaj ha valami történt! 
Igen! Megjött az Úrnőm! Megint keserűen néz Yusin! Mit nem ért ez az ember?! Ő a vezető! Várom parancsait!
……………..
Megértettem! A pap kell! Yusin! Barátom! Hallgas és várj! Nem tudod?! Ő a…….
Na végre! Most kimondta a Hercegnő! A trónt akarja! Jól van! Lehet így már világosság gyúl Yusin fejében!
Tessééééééééék?! Mishil eltűnését akarja?! Ez igen! Ez ambíció! Hogyan néznek ezek egymásra! De milyen terv! Úgy akarja, mint ahogyan Mishil tette az országgal! Brilliáns! Ezért van szüksége Wolcheonra! El akarja venni Mishiltől a Mennyei erőt! És ezért kell a pap neki! Miért?! Nem érdekel! Ő tudja! De milyen ész! Milyen logika!
Megint mit nem ért Yusin?! Úgy néz az Úrnőre, mint bárány az újkapura!
Igen! Menjetek csak! Hercegnő, tedd pontra Yusint! A baráton zavart! Én addig itt maradok és Bidammal várunk! Úrnőm csendben, kettesben akar beszélni Yusinnal! Igaza lehet, van a Hercegnőnek! Wolcheon! A pap kell legyen a kulcs! És valahol el van rejtve! Az úrnőmnek tudnia kell hová!
Hm.
Brrrrrr. Kicsit hideg van! Tennem kell a tűzre!
Visszajött, de egyedül! Igazam volt! Az Úrnőm tudja hól tartózkodik a pap! Oda akar menni! Együtt! Most én leszek a fegyvere, a kardja! Nem tudom mi történt közte, és Yusin között, de nem érdekel! Az ők dolguk! Talán Yusin nem értette jól meg! Ez nem jó jel! Talán elveszítettük Yusint?! Úgy néz ki! Yusin! Barátom! Lehet hogy még összefutunk, és én választ adok kérdéseidre amiket nem értesz! De nem ma! Most a pap megtalálása a fontos! És a Hercegnőm biztonságba legyen! Jaj annak aki hozzá nyúl! Na menjünk…………
……………
Mi az ördög történt itt?! Csak holtestek! Ott egy fény! Itt is egy halott! És egy csomó írás! És itt is! De ott az mi?! Egy kés, egy papírral!
Micsodaaaaaaaaaaa?! Bokyahwei jele?! Ők a bűnösök! Ők vitték el a papot! Ők nyírtak ki mindenkit itt! És a következő célpont akkor Yusin családja lesz! Pofa be Bidam! Most nincs idő válaszokra, nagyobb baj van! Vissza a rejtekhelyre!
……………………..
Na végre!
Jól van na Bidam! Elmondom mi az a Bokyahwei! Egy titkos Gayai szervezet, akik vissza akarják hozni a régiójuk fényét!
Megértetted?!
Mit mondasz?! Miért kapták el a papot?!
Hol élsz ember?! Wolcheon Mishil embere, és így valami információt akarnak kiszedni belőle! De valami nem köt össze! Látom a Hercegnő is erősen gondolkodik!
Hoppá! Mit csinál Bidam?! Hogyan beszél az Úrnővel?!
Meg is érinti!
Ilyen nem lehetséges!
Te gazember! Ő egy Hercegnő! Ilyent nem tehetsz! Kinek képzeled magad?! Vigyázz!
Micsoda?! Úrnőm engedte meg Bidámnak, hogy így viselkedjen?!
Megértettem! Ha ő így akarja, így marad! Az ő kívánsága, és én azt betartom!
De Hercegnő! Parancsaidat várom!
Milyen észjárás! Meg akarja tudni, hogyan gondolkodna Mishil! Igen! Jó ötlet!
De hogyan tenne Mishil?! Hogyan?!
Mishilnek egy kiterjedt kémhálózta van! Biztos így keresné a papot!
Megint igaza van a Hercegnőnek! A Bokyahwei igen titkos, és az idő szorítsa Mishilt! A nő rövidebb utat választana!
De hogyan?!
Mit mondaaasz Bidam?! Elment az eszed?! Öljünk meg minden Gayai menekültet, míg az egyikük kiböki hól a rejtekhely?!
Gazember! Mi nem vagyunk olyanok! Mi a barikád jó oldalán helyezkedünk! És mi van, ha ugyanolyan vagyok mint Yusin?! Hwarangok vagyunk, nem gyilkosok!
Teséééék?! Micsoda?! Mit mondott a Hercegnő?! Samyang tartomány?! Igen! Hiszen oda voltak telepítve a menekültek!
Milyen gyorsan kapcsol! Látszik a királyi vér! És Bidamot odaküldi!
Én pedig mellette maradok! Ez az! Nekem kell megvédenem mindentől! Nem szabad megtennem ugyanazt a hibát! Vigyázok rá! Ígérem CheonMyeong! Ezentúl mindig a testvéred mellett maradok! Nem engedem többé egyedül!
……………………
Mi van Bidammal?! Jön-e?! A várakozás megőrjít! Ne mérgelődj Alcheon! Nyugalom! Nézd az Úrnődet! Ő nem idegeskedik! Hogy felnőtt!
Egyszer csak Deokmanból egy  harcos lett! 
Mishil! Vigyázz mert jövünk!
Daenambo! Ha elkaplak! Egyszer megszabadultál a kezeim közül, de másodszorra nem kegyelmezek!
Valaki érkezik!
Bidam!
Végre! Nobang falu?! Ott rejtőznek?!
Lehet egy kicsit komolytalan vagy , de dicséretem! Jó munka volt!
Ismered azt a titkosírást, amellyel ez a levél írva volt?! Aha! A mestered lehet Gayai! De ez most nem fontos!
Szedjük össze az embereket és támadjunk!
Parancsolj?! Most támadjunk?!
Hiszen csak hárman vagyunk!
Megint igaza van a Hercegnőnek! Nehogy a menekültek ki legyenek végezve, és ne lépjünk harcba az Ellenállással, csak mi kell menjünk! Titokban! Most!
Jobb ha hallgattam volna! Ő a vezetőm! Milyen jó, hogy ő dönt! Látszik, tudja mit csinál! Mily okosan gondolkodik! Mint Nangdo sem volt utolsó! De most! A gondolkodásban mindig felülmúlt! Akkor menjünk!
…………
Elég sokan vannak! És Bidam nem vigyáz! Hülye! Még valaki meglát! Guggolj le! Búj el!
Csendben kell legyünk! A hercegnő fejével jelet adott! Lopakodjunk csak tovább!
Gyere Bidam! Mire vársz! Ajaj! Ezt semmi sem érdekli! Gyere már! Nehogy észrevegyenek! Úgy sétál mintha parkban volna! Csendesebben te! Ha a katonám lennél! Gyerünk már!
…….
Végre! A falu! Csend van! Túl nagy a csend! Ez nem tetszik! Többen voltak az előbb! Most pedig senki! Gyere Bidam végezzünk gyorsan! Hól lehet a pap?!
Mi volt ez a hang?! Neeem! Neeeeeeeeeeeeee!
Felfedeztek minket!
Bekerítenek!
Meg kell védeni a Hercegnőt!
Sokan vannak! Bidam!
Te is a Hercegnőt….. látom már! 
Jól van! Készek vagyunk a harcra!
Gyertek csak!
Olcsón nem adom az életem! Csak a holttestemen át érhettek az Úrnőhöz!
Mit mond az az ember?!
Nem dobom le a kardomat! Azt nem!
Nem!
Bidam, mi harcolunk!
Mit mondasz?! Eltereled a figyelmüket, én meg elszaladok a Hercegnővel?! Jó ötlet! Megértettem! Deokman élete mindenek felett!
Van véred Bidam! Feláldoznád magad érettünk! Tiszteletem! Akkor kezdjük hát! Jaj annak, aki a Hercegnőhöz akar érni!
De mi hallatszik?! Mindenki álljon le?! Ismerős ez a hang! 
Yusin! Mit keresek itt?! Te vagy a vezető, vagy mi?! Mi történik?!
Yusin! Yusin válaszolj!
Micsoda! Őt választottad Uralkodódnak?! Őt választottad?! Igen! Őt! Végre! Yusin megértetted! Deokman Hercegnő! Nem a te Nangdód hanem az ország Hercegnője! És te is melléje állsz a céljaiban!
Yusin! Yusin! Legboldogabb ember lettem! És számára tiszteletet kérsz mindenkitől! Barátom! Yusin! Megint együtt vagyunk! És az ellenállás is mellettünk van!
Most már tényleg egy igazi erőt képezünk! Milyen jó! Milyen jó!

