Prima persoană a fost Mishil.
Nici nu trebuie să spun, aici era o ordine mare, totul era avea sens, fiecare cuvânt era cântărit cu o precizie excepţională. Dar mai bine nu spun nimic, las pe gândurile ei să vorbească:
„ Am pierdut. Cheon Myeong, ai câştigat de data asta. Cu moartea ta ai salvat familia regală şi tronul. Ce aproape a fost acel scaun. Ce bine a fost plănuit totul, şi din cauza unui nebun, s-a dus totul pe apa sâmbetei. Seolwon! Vino repede acasă, vreau să aflu cine este vinovatul pentru tot ce s-a întâmplat. Dar până atunci ce să fac? Să forţez mai departe problema gemenilor, sau să mă retrag? Ce ar fi dacă aş continua? Trebuie să aduc pe Sohwa în faţa Casa Lorzilor. Şi dacă află Chilsuc, eu am avut pe iubita lui, nu Regele? Ce o să facă? Şi dacă Regele o să ceară să fie investigat împrejurarea cum a murit Prinţesa? Şi oameni au început să bârfească, cum eu aş fi care a vrut moartea Prinţesei. Am pe partea mea multe nobili, dar ei sunt numai oameni mei numai pentru bani, din frică, şantaj. Oameni se pot schimba repede, şi dacă întorc spatele la mine, gata, end story. Nici soţul meu nu-i prea este folosibil. El vrea neapărat să fie Rege, şi cam atât. Dacă cad, el mă aruncă afară ca pe o cârpă uzată. Hajong? Dacă ar fi cu un pic mai prost, ar intra în cartea recordurilor. Hwarangi? Ei s-au împărţit în două. Seolwon? El mă iubeşte, dar nu ştiu ce s-a întâmplat defapt în munţi. Misaeng? O pot folosi dar prea vede viaţa ca un joc. Nu prea ştie cum sunt regurile în politică.
Şi oare ce ştie Regele? Dacă se enervează? Oricum puterea este în mâinile lui. Nu prea a folosit dar, dacă este adevărat că am ceva legătură cu moartea lui CheonMyeong, nu se ştie. Unde eşti Seolwon? Prea multe necunoscute. Prea multe semne de întrebare .Nu pot controla aşa mersul întâmplărilor. 
Mai bine mă retrag, şi aştept. Dar omor cu mâna mea care a mi-a făcut toată asta.
Ce? Daenambo este care a tras? Şi Misaeng cu Preoteasa a fost care au dat ordin? 
De la Seori nici nu puteam să aştept alta. Este o femeie nebună. Ca un papagal. Tot venea cu voinţa Cerului. Eu sunt cerul! Totul este cum vreau eu. Ai răsucit capul lui Misaeng cu profeţiile tale. Lasă că te rezolv. Şi tu Misaeng, nu mai eşti folosibil. Cine nu este cu mine, este duşmanul meu şi trebuie să piară. Mai şi eşti smecher. Ai trimis pe Daenambo departe după Chunchu, să nu pot temina şi cu el.
Am avut dreptate.
Trebuie să tac din gură.
Dacă ştie regele, ce ştiu eu, şi dă ordin, o să iasă mare problemă. Cumva trebuie să rezolv.
Mai şi este înmormântarea. Dar trebuie să apar acolo. Trebuie. Ce o să spună lumea dacă nu mă duc? Şi dacă mă dau de Regină? Pun faţa mea de piatră şi ca o sfântă, dau condoleanţele mele.
Of. Chiar e Regina. Mishil, fi politicoasă.
Ce? Cum? Ce zice Regina? Mă face ....... ordinară? Mă blestemă? Pe mine? Pe Mishil? Stai că.............................................................. 
Mai bine linişteşte-te Mishil!
Calm Mishil! 
Nu e bine! 
Pînă acum această femeie a fost o umbră numai. Dar a ieşit din ea mama, şi de acum este un duşman de temut. N-o să se lase. Dar m-a rănit până la suflet. Voi arăta cine este Mishil, voi arăta. Veţi vedea de ce sunt în stare. Acum am nevoie de o sclipre, de ceva.
Calmează-te Mishil.! Nu răspunde! Taci! Mai are puţin!
Bine că a leşinat. Repede să mă duc la ai mei.
Trebuie să fac ceva. Mai şi Alcheon bruiează. Cere investigaţie. Este şi pictat. Până când Regina este inconştientă, nu poate influenţa pe soţul ei, vorbesc cu regele. 
Am asul în mânecă. . Ce a căutat CheonMyeong cu Hwarangi lui acolo? Nu pentru a şterge urmele? Nu pentru Rege existenţa lui Deokman era un semn rău? Eu am cerut să fie adusă teafără acasă. Regele a vrut ca fata să dispară. Dacă se afla despre gemeni, Regele era în mare încurcâtură. El este vinovatul. Şi Eulje a dat ordinul uciderii lui Deokman.
Încolţesc pe Rege. Trebuie să fie văzut totul ca un accident. Aşa o să fac. Dacă obţin asta, eu nu mai forţez incidentul. Nu mai vin cu gemenii, şi el nu cere găsirea vinovatului. Alcheon să facă ce vrea. Este un târg bun. Hai să mergem..........
Totul a ieşit cum am vrut. Acum s-a dat ordinul Regal. Moartea lui CheonMyeong a fost un accident. Eu mă pun în poziţie de aşteptare. Cum o cunosc pe Deokman, fără să mişc un deget, problema gemenilor va reveni de la sine.
Va mai veni rândul meu. A trecut furtuna. Iar ai fost briliantă Mishil.
Dar să fac acum la mine în casă curăţenie. Seori şi Misaeng. A venit timpul pentru a mă ocupa cu voi.
Otravă.
Asta este singura posibilitate.
Nu termin cu ei cu mâna mea. Ar fi prea evident atunci, eu sunt în spatele morţii lor. Ei trebuie să se sinucide.
Şi ce dacă Misaeng este fratele meu? Am abandonat şi copilul meu, atunci ce înseamnă el pentru mine ? Nimic. Degeaba mă imploră, nu mă interesează. Zâmbesc numai la tot. Mai are şi tupeul de a zice că Seori a zis, aşa a fost scris în ceruri? Că Deokman o să mă înfrânghă? Ce este aici? O simplă preoteasă poate să spună soartea mea? Bea frate otrava, şi vei uita de tot.
Ceeeeeeee? Ce este? Eclipsă de Soare? Maestrul Wolcheon poate să calculeze momentul eclipsei? Hm. Mie scârbă de tine dar ai dreptate acum. Mai am nevoie de tine. Dacă este aşa, cum spune Misaeng, atunci chiar el este singurul care mă poate ajuta în acest plan. Eclipsă de Soare. Este foarte rar. Dacă iese bine, atunci pot cere orice! Hm. Să folosesc această informaţie?
Să atac iar? Dar eu sunt Mishil. Eu sunt Cerul! Eu spun ce să se întâmple în această ţară. Totul merge cum vreau eu. Să-l iert pe Misaeng? Sau fără el? Hm. E mai bine dacă da. Pentru orice eventualitate. Eu rămân în spate, ies când trebuie, el se ocupă de treburile murdare. Oricând pot să mă răzgândesc. Şi cum mă cunoaşte, va ştie, altă dată să-l iert, nu va fi. Bine. Să fie aşa. Te iert frate, dar numai, şi numai acum! M-ai înţeles?
O Eclipsă!
Cerul este cu mine.
Iar mă ajută.
Degeaba spune Seori iar, şi iar acel monolog. Mai şi zice aceeaşi propoziţii ca CheonMyeong. Pe tine nu te las în viaţă! Tu, Seori, dute la prieteni tăi din cer, şi uite-te de sus, ce fac eu aici jos pe Pământ! Ai şi tu porţia ta de otravă! ....
Mai te gândeşti? Iar începi cu profeţiile tale? Nu este scris, că eu o să fiu regină? Cine eşti tu? Bea! Nu vrei să fi de faţă când voinţa Cerului se va împlinii? Bea! Ce spui? Maestrul Wolcheon? Ce vrei cu el? Nu înţeleg! Aha! Delirezi din cauza otrăvii! Bine! Spune ce vrei! S-a dus cu tine! Măcar n-o să mai tulburi apele mele!
Hai de aici frate, degeaba ai venit. Am terminat! Hai acasă frate, trebuie să aud cu urechile mele. Oare va fi Eclipsă? Ce spune Maestrul? Se poate? Da? Dar a spus şi nu! Of. Îi mai trebuie încă un alt calendar ca să ştie exact. Şi aşa ar fi greu să calculeze data exactă. Dar este posibil. Informaţii preţioase. Trebuie gândit bine.
Dar nu cumva cineva să facă ceva prostie. Mai ales nu cumva muşuroiul să se certe iarăşi între ei.. Ca un grup de copii mici. Cum pun piciorul afară, unul sare la gâtul celuilalt. Cum am crezut. Cei doi bărbaţi ai mei, urlă. Tăceţi din gură!. Abia a trecut o problemă, şi voi ce faceţi? Arătaţi cu degetul! Gata am zis! Acum aşteptăm. E rândul lui Deokman. Ea o să vină în palat, ea o scoate din cenuşă castanul pentru noi. Veţi vedea. O cunosc.
Noi nu facem nimic!
Am decis.
Aşteptăm!
Dar voi nu ştiţi! Iar sunt în luptă. Încet trebuie să pregătesc terenul pentru Eclipsa de Soare. Ce eveniment va fi. Ce grandios. Visul meu iar a prins rădăcini. 
Ce????????????? Maestrul a fost luat de rezistenţa din Gaya? Jukbang, Godo a dispărut? Sohwa este rănită? Imediat să intră în acţiune spionii.
Mai şi vin cu aceste afişe. Ce se întâmplă aici? Ce scrie pe el? Tema gemeniilor? Cine a pus aceste hârtii? Deokman? Este prea isteaţă pentru asta. Ar săpa propria ei groapă!
Atunci cine? Cineva din familia mea? Hajong tu ai fost? Da! Asta e laşitate! Nu ai putut aştepta! Prea repede ai văzut pe tatăl tău Rege. Şi eu am promis împăratului, că nu mai aduc la suprafaţă pe gemenii,şi totdeunea ce spun , aşa rămâne. Dacă spun da, sau ba, şi peste 1000 de ani tot aşa rămâne. Dar este o idee bună. Măcar în viaţă ai făcut ceva bun. Oricum este bine pentru mine. Eu nu ştiu nimic, dacă mă întreabă cineva, mă spăl pe mâini, Sejong a fost, dar o folosesc de acest fapt. Ştiu, Seolwon mă cunoaşte, nici el n-o să facă nici un pas.
Afişele ar fi pământul şi Eclipsa seminţa pentru floarea visului meu. Da! Asta e! Regele a minţit! Are încă o fată! Şi cu ajutorul Eclipsei pot să cer detronarea Reginei! Şi o să şterg toată rasa regală de pe faţa pământului.
Sunt un semizeu!
Cerul este lângă mine!
Eu sunt Voinţa Cerului!
Iar văd lumina la sfârşitul tunelului!
Iar simt, sângele meu se fiarbă.
Eu sunt Mishil! Şi voi arăta lumii!
Am nevoie de Maestru! Trebuie să fie găsit! Dacă nu merge cu vorbe frumoase, ucideţi oameni din sat, dar aflaţi unde este ascunzătoarea Rezistenţei!
Acum!
Nu mă interesează cum, dar preotul îmi trebuie!”

