Episodul 18
Oamenii lui Alcheon se pregatesc de misiune, iar Deokman asteapta cu atentie, ascunsa printre ei.
In acest timp, printesa Cheonmyeong, dupa ce a citit documentele despre rearanjarea stelelor, isi da seama ca se e posibil sa aiba o sora. Dupa ce isi aminteste de momentul in care a descoperit ca Deokman are un semn din nastere identic cu al ei, se gandeste ca sora ei ar putea fi chiar Deokman.
Inapoi la Deokman, soseste Euljae pentru a se intalni cu trupele. Ii avertizeaza pe acestia despre importanta misiunii de a prinde persoana ce va aparea in curand. Daca nu o pot prinde, va trebui sa o omoare. Cele doua echipe, Hoguk Seondo si Bicheon Jido pornesc misiunea. Deokman se desparte de echipa ei si se intreaba de ce vor si Mishil si regele sa o omoare. Deodata, apare unul din oameni care o intreaba din care echipa este. Deokman fuge si ceilalti, dandu-si seama ca este omul pe care il cauta, pornesc in urmarirea ei. Alcehon este cel care o descopera, dar atunci cand o recunoaste, isi aduce aminte ca ii este indatorat. Deokman il roaga sa o lase sa fuga. Alcheon n-are de ales si isi tine promisiunea, dand dovada de corectitudine si bunatate.
Printesa Cheonmyeong, vrand sa afle adevarul, o intreaba pe regina Maya daca intr-adevar este sora geamana. Aceasta nu vrea sa-i zica adevarul la inceput, dar pana la urma se indupleca si ii dezvaluie ca totul s-a intamplat din vina ei, fiindca a dat nastere la gemeni. Totusi, o minte, spunandu-i ca geamana a murit cu putin timp dupa ce s-a nascut. Printesa este curioasa sa afle daca era fata sau baiat. Afla ca a fost fata, nu baiat, cum credea ea. Mai tarziu, sta si mediteaza asupra lucrurilor pe care le-a aflat. Se intreaba daca mama ei a mintit-o. 
Atunci vine la ea Mishil. Aceasta ii aduce o pictura facuta de ea ce il reprezinta pe regele Jinheung in tinerete, infruntand un tigru pufos. Scopul cu care a dus aceasta pictura este de a-i aminti printesei de cuvintele regelui: “Pentru a aduce pe cineva de partea ta, trebuie sa-i oferi ceea ce isi doreste cel mai mult, sau sa-l ameninti cu lucrul de care se teme cel mai mult.” Ne putem da seama ca Mishil tocmai urmand aceste cuvinte isi guverneaza aliatii si supusii. Aceasta ii spune printesei ca cei doi aliati pe care-i are, Deokman si Yushin, nu par sa isi fi gasit un conducator potrivit si o roaga sa aiba grija de ei. Printesa nu vrea sa auda nimic si o trimite pe Mishil la culcare. Tocmai cand aceasta iese pe usa , printesa recunoaste pe tablou pumnalul seoyeopdo care a salvat-o si pe ea, acesta fiind exact scopul cu care Mishil i-a prezentat pictura. Cheonmyeong isi da seama ca Deokman a mintit-o in legatura cu pumnalul si se intreaba ce putea cauta el la aceasta.
A doua zi, Yushin se antreneaza izbind o piatra cu batul si numarand loviturile. Cand ajunge la 4305, o ia iar de la capat. Deokman si Cheonmyeong, venite amandoua sa il vada pe Yushin, se intalnesc. Cheonmyeong o intreaba pe Deokman daca aceasta i-a ascuns vreodata ceva sau a minti-o in legatura cu ceva. Deokman o minte din nou, cu greu, raspunzand, “nu”, cu toate ca se vede pe fata ei ca nu spune adevarul.
Alcheon il intreaba pe Euljae cine este persoana pe care au fost trimisi sa o captureze. Acesta ii raspunde ca este un raufacator periculos ce vrea raul majestatii sale.
Intre timp, Jukbang si Godo analizeaza obiectul valoros pe care l-au sterpelit din camera cu documente, o calimara din jad. Se hotarasc sa o vanda si sa isi cumpere o fudulie.
Tot palatul afla de disparitia micului obiect si in curand, informatia ajunge si la echipa lui Mishil. Hajong are parte de un moment fericit, bucurandu-se de faptul ca sunt in lume si oameni mai prosti ca el, mai exact prostii care patrund intr-o incapere a palatului si tot ce fura este o biata calimara. Cu toate ca Misaeng si Seolwon incearca sa-i explice ca puteau intra acolo si cu un alt motiv, Hajong o tine sus si tare ca tot ce vroiau sa fure a fost calimara si nimic nu-i poate tulbura fericirea. Pana la urma, ceilalti isi dau seama ca hotii au intrat probabil cu scopul de a duce ceva acolo, mai exact un mesaj catre rege, asa ca se hotarasc sa tina cazul sub supraveghere.
Intre timp, Yushin se intalneste cu Cheonmyeong si aceasta il intreaba daca el a banuit vreodata pe cineva. Acesta ii raspunde ca el niciodata nu i-a banuit pe cei in care avea incredere si niciodata nu a avut incredere in cei pe care i-a banuit. Apoi, Yushin se intalneste cu Alcheon, care se hotaraste sa ii spuna totul despre ce a facut Deokman si il asigura pe Yushin ca intr-adevar ea este omul cautat de toti, pentru ca tocmai el a prins-o. Lui Yushin nu-i vine sa creada.
La palat, este adusa calimara, gasita la un negustor care a primit-o in schimbul unei fudulii. Euljae afla ca cei care au cumparat-o erau nangdo si ii vine un minte un mod de a descoperi hotul.
Toate echipele nangdo sunt adunate intr-un loc, in timp ce locuintele le sunt rascolite pentru a gasi obiectul. Lorzii Euljae si Yongchun le spun acestora ca aceste masuri sunt luate pentru a descoperi hotul. Pe rand, membrii tuturor echipelor sunt pusi sa se dezbrace, ca sa se afle daca au obiectul la ei. Deokman nu se bucura chiar deloc de chestia asta si asteapta speriata, nestiind ce se va face cand ii va veni randul.
In timp ce se desfasoara ancheta, regele afla si el ce se intampla si e nervos fiindca e ultimul care afla de asta. Da ordin sa fie chemat Euljae la el.
In timpul asta, investigatia continua si in curand vine randul celor din echipa lui Deokman. Jukbang si Godo se gandesc cum sa ascunda fudulia. Pana la urma, Jukbang gaseste solutia ideala: baga fudulia in gura la Godo si ii zice sa n-o mance pe toata, ca altfel e mort. In sfarsit, le vine si lor randul. Deokman mai sa lesine de frica la gandul ca va trebui sa se dezbrace. Cand li se spune sa isi scoata bluzele, toti si le dau jos, in afara de ea. Tocmai cand i se ordona sa si-o dea jos si incepe sa si-o descheie, apare trimisul regelui sa il cheme pe Euljae. Salvata de clopotel, sau mai degraba de trimisii regelui!
In drum spre locul de intalnire cu Euljae, regele se intalneste cu nimeni alta decat Sohwa, scapata cumva de sub supraveghere. Cei doi se recunosc imediat, dar apare Seori impreuna cu alte cateva preotese si isi cere scuze in numele ei, explicandu-i regelui ca si ea este o preoteasa si avand grija sa o duca inapoi de unde a venit rapid. Cu toate acestea, toti o recunosc pe Sohwa ca fiind servitoarea despre care regele a zis ca e moarta. Toti sunt mirati si sunt de acord ca este o schema de-al lui Mishil. Mishil afla si ea de “plimbarea” lui Sohwa si se duce sa o vada. Atunci cand il intreaba pe Chilsuk, cum o cheama pe aceasta, el minte, spunand ca o cheama Chungnim. Cand ramane din nou singura cu Seori, Mishil o roaga sa-l cheme pe Misaeng, pentru ca vrea sa i se confirme ceva.
Intre timp, cei care au fost anchetati afla ca ancheta s-a terminat, vinovatul fiind prins. O tragedie de proportii are loc atunci cand Jukbang descopera ca Godo a mancat fudulia pe care i-o bagase in gura. Aceasta veste este devastatoare pentru Jukbang, caruia nu ii vine sa creada ca un obiect atat de valoros s-a dus. In zadar il pune pe colegul sau sa deschida gura in repetate randuri, e prea tarziu. S-a zis cu nepretuita fudulie. Cearta tine pana ajung acasa, unde observa ca toate lucruile le-au fost rascolite si inotarse pe toate partile. Vine si un paznic sa le aduca o cutie, in care se afla lucrurile personale ale lui Deokman. Acestia descopera niste obiecte misterioase care sunt identice cu cele pe care le are si sora unuia dintre ei. In timp ce ceilalti rascolesc continutul cutiei, Jukbang pare sa aiba o revelatie. Isi aduce aminte de un moment din trecut, cand el era ranit si Deokman s-a oferit sa il ajute, carandu-l in spate. Atunci, cand se tine de ea, a simtit ceva pe piept, prin hainele acesteia. Sau momentul cel mai recent, cand Deokman a refuzat sa se dezbrace. Acum, totul devine clar in mintea lui Jukbang. Aceasta descoperire il mira intr-atat, incat, uitand de restul lumii, incepe sa vorbeasca singur si iese din incapere, lasandu-i pe ceilalti nedumeriti.
Yushin se intalneste cu Cheonmyeong. Aceasta ii povesteste despre cum a intalnit-o pe Deokman. Atunci cand ea era in drum spre templul Yeorae, doar cu ajutorul lui Deokman a reusit sa ajunga cu in siguranta. Pe atunci, credea ca intre ele s-a format o legatura deosebita… dar acum e sigura ca nu-i vorba doar de asta.
Intre timp, Jukbang o gaseste pe Deokman si ii spune sa il urmeze.
Inapoi la printesa si Yushin, acestuia nu ii vine sa creada ce aude. Cheonmyeong ii povesteste despre momentul cand cele doua gemene s-au nascut, si una dintre ele a fost dusa de la palat, cu tot cu seoyeopdo. Dar acum, copilul cu seoyeopdo s-a intors. Copilul acesta il cauta pe Munno, pentru a afla adevarul despre nasterea sa. Iar acel copil are un semn din nastere identic cu al ei. Toate aceste semne indica spre Deokman. Dar un singur lucru nu se potriveste. Printesele erau amandoua fete. Asadar, il intreaba pe Yushin: “Deokman e baiat?”
Intre timp, lui Jukbang ii este confirmat ca Deokman e fata, chiar de catre ea. Deokman, foarte mirata, se roaga de el sa nu le spuna celorlalti adevarul, mai ales lui Yushin nu. Jukbang ii spune ca Yushin stia deja de chestia asta, deoarece le-a spus lor ca Deokman are o cicatrice, de-aceea nu vroia niciodata sa faca baie cu ei, cu toate ca Deokman nu i-a spus niciodata asa ceva. Deokman e socata, neintelegand cum se poate asa ceva.
Tocmai atunci, Yushin, dupa ce se framanta cateva secunde, ii dezvaluie printesei ca Deokman e fata. Aceasta nu-si gaseste cuvintele de mirare.


