Az első személy Mishil volt.
Nem is kell mondanom, itt nagy volt a rend, mindennek értelme volt, minden szó különleges pontossággal mérlegelve volt. De inkább én nem mondok semmit, hagyom hogy gondolatai beszéljenek.
„…Vesztettem. CheonMyeong ezúttal te nyertél. Haláloddal megmentetted a királyi családot, és a trónt. Mily közel volt az a szék. Milyen jól ki volt tervezve minden, és egy bolond miatt, minden elúszott.  Seolwon! Gyere gyorsan haza, akarom tudni ki a felelős a történtekért. De addig is mit tegyek? Tovább erőltessem az iker témát, vagy visszavonulót fújjak? Mi lenne ha folytatnám? Akkor Sohwát is a Lordok háza elé kellene vinnem. És ha megtudja Chilsuk, hogy nálam volt a szerelme, nem a Királynál? Mit fog tenni? És ha a király kérni fogja, hogy derítsék ki CheonMyeong halálának körülményeit? És az emberek is pletykálni kezdtek, mintha én akartam volna a Hercegnő halálát. Oldalamon sok nemes áll, de legnagyobb részük az embereim csak a pénzért, félelmből, vagy zsarolás miatt. Az emberek gyorsan változhatnak, és ha hátat fordítanak nekem, vége, end story. A férjem sem nagyon használható. É mindenáron Király akar lenni, és ennyi. Ha elesek, eldob mint egy használt rongyot. Hajong? Csak egy kicsit hülyébb lenne, és már a rekordok könyvébe kerülne. A Hwarangok? Ők már két táborra szagattak. Seolwon? Ő szeret engem, de nem tudom mi történt valójában a hegyekben. Misaeng? Ő használható de  úgy tekint az életre, mint egy játékra. Nem nagyon tudja a politikai szabályokat.
És vajon mit tud a király? És ha felbőszűl? Akárhogyan is, de az erő a kezében van. Nem nagyon használta, de ha igaz, hogy valamilyen kapcsolatom volt CheonMyeong halálával, nem lehet tudni. Hól vagy Seolwon? Túl sok az ismeretlen. Túl sok a kérdés. Nem tudom így irányítani a dolgok menetét.
Inkább visszavonulok, és várok. De saját kezűleg nyírom ki azt, aki ezt tette velem!
………………..
Tesssssssssssssék? Daenambo volt aki rálőtt a Hercegnőre? Misaeng és Seori volt aki ezt parancsba adta?
A papnőtől mást nem is várhattam volna. Egy őrült nő. Mint egy papagáj. Állandóan  az Ég akaratával jött. Én vagyok az Ég! Minden úgy van, ahogyan én akarom! Még Misaeng fejét is elcsavartad a dumáddal. Elintézek én. És Misaeng, te sem vagy használható már. Aki nincs velem, azok ellenségeim és távozniuk kell. Még huncut is vagy. Daenambot messze küldted ChunChu után, hogy vele is ne végezzek.
Igazam volt.
Hallgatnom kell.
Ha a Király is azt tudja, amit én, nagy probléma lesz. Valahogy meg kell oldani.
Még ott a temetés is. De meg kell jelenjek. Meg kell. Mit mond a nép, ha nem megyek el. És ha a Királynéval összefutok? Fel teszem a márványarcomat, és mint egy szent, részvétemet nyilvánítom.
Ajaj. Épp a Királyné. Mishil, légy udvarias.
Mi? Micsoda? Mit mond a Királyné? Utolsó……..nevez? Megátkoz? Engem? Mishilt?  Hagyd csak…………………..
De inkább csillapítsad le magad Mishil!
Nyugalom Mishil!
Nem jó!
Eddig csak egy árnyék volt ez a nő. De előtört belőle az anya, és félelmetes ellenségé válhat. Nem fogja engedni magát. De mélyen megsértett. Meg mutatom ki az a Mishil, megmutatom! Meglássátok mire is vagyok még képes! Most egy villanásra, egy valamire van szükségem.
Nyugtasd magad Mishil! Ne válaszolj! Hallgass Mishil! Már kevés van neki!
Jó hogy elájult. Gyorsan az enyéimhez.
Valamit tennem kell. Még Alcheon is zavaró tényező. Nyomozást kér. Addig míg a Királyné eszméletlen, nem tudja befolyásolni a férjét, beszélek a Királlyal.
Az ász a kezemben van. Mit keresett ott CheonMyeong a Hwarangjaival? Nem azért hogy eltüntesse a nyomokat? Nem a Királynak volt rossz jel Deokman létezése? Én azt kértem, életben hozzák haza. A Király akarta a lány eltűnését. Ha kiderül az iker, a Király nagy bajba lett volna. Ő a hibás.
És Eulje adta ki Deokman megölésére a parancsot.
Sarokba szorítom a Királyt. Mindennek egy balesetnek kell látszódnia. Ezt fogom tenni. Ha ezt elérem, nem akaratoskodom tovább. Többé nem jövök az ikrekkel, és ő nem kéri a hibás megtalálását. Alcheon tegyen amit akar. Ez egy jó kiegyezés. Na menjünk……………
Minden úgy történt ahogyan akartam. Most adták ki a Királyi rendeletet. CheonMyeong halála baleset volt. Én pedig várás módba teszem magam. Ahogy ismerem Deokmant, anélkül hogy egy ujjamat is mozdítanám, az iker téma magától felszínre jön.
Eljön megint az én időm. A vihar elmúlt. A Királyné már nem tehet semmit. Megint briliáns voltál Mishil.
De most otthon kell takarítanom. Seori és Misaeng. Eljött az idő, hogy veletek foglakozzak.
Méreg.
Ez az egyetlen lehetőség.
Nem saját kezűleg végzek velük. Túlságosan nyilvánvaló lenne, hogy én állok akkor a haláluk háta mögött. Ők öngyilkosok lesznek.
És mi van ha Misaeng a testvérem? Még a fiamat is eldobtam, akkor mit jelent ő nekem? Semmit. Hiába könyörög, nem érdekel. Csak mosolygok mindenen. Még van pofája, hogy Seori azt mondta, így volt megírva az Égben? Hogy Deokman engem legyőz? Mi van itt? Egy egyszerű papnő megtudja mondani sorsomat? Idd meg a mérget öcsém, és mindent elfelejtesz.
Tesssssssék? Mit mondtál? Egy Napfogyatkozás? Wolcheon Mester ki tudja számítani a napfogyatkozás időpontját, és lehet hogy a közeli jövőben lesz egy? Hm Undorodom tőled, de most igazad van. Ha úgy van, ahogy Miseng mondja, akkor tényleg ő az egyetlen, ki segíteni tudna ebben a tervben. Napfogyatkozás. Hm. Ritka esemény. Ha minden jól megy, bármit kérhetek. Hm. Felhasználjam ezt az információt?
Megint támadjak? De én vagyok a nagy Mishil! Én vagyok az Ég! Én mondom meg mi történik ebben az országban. Minden úgy megy, ahogyan én akarom! Megbocsássak Misaengnek? Vagy nélküle? Hm. Jobb ha igen. Minden eshetőségre. Én a háttérben maradok, előjövök mikor kell,  ő végzi a piszkos munkát. Bármikor meggondolhatom magam. És jól ismer, tudja, máskor nem fogom elnézni. Jól van. Így legyen. Megbocsátok öcsém, de , és csak most! Megértetted?
Egy Napfogyatkozás!
Az Ég megint velem van.
De én vagyok az Ég.
Hiába mondja Seori megint, és megint ugyanazt a monologot. Még ugyanazokat a mondatokat is ejti ki, mint CheonMyeong. Téged nem hagylak életben. Te Seori, menj a barátaidhoz az Égben, és fentről bámuld, mit teszek én itt lent a Földön. Itt van a te méreg adagod is!…..
Még gondolkozol? Megint kezded a jóslataiddal? Nincs megírva, hogy én Királynő leszek? Ki vagy te? Idd meg! Nem akarsz jelen lenni, amikor bekövetkezik az ég akarata? Igyál! Mit dadogsz? Wolcheon mester? Mit akarsz vele? Nem értem! Aha! Már félrebeszélsz a méregtől! Jól van! Mondj mit akarsz! Neked úgy is vége! Legalább többet nem zavarod a vizeimet!
Gyere öcsém, hiába jöttél. Végeztem. Gyere haza, saját fülemmel akarom hallani. Tényleg lesz Napfogyatkozás? Mit mond a Mester? Lehetséges?
Igen? De nemet is említ! Jaj. Még kellene neki egy másik csillagászati napló, hogy biztos legyen a dolgába. Úgy is nehéz kiszámítani a pontos dátumot. De lehetséges. Értékes adatok. Jól át kell gondolni.
De nehogy valaki valamilyen hülyeséget tegyen. Legfontosabban , nehogy a hangyabolyban egymással veszekedjenek megint. Mint valami kisgyerekek. Ahogy kiteszem a lábam, máris egymás torkának ugranak. 
Ahogy gondoltam. Az én két férfim ordibál. Fogjátok be a szátokat! Alig múlt egy baj, és ti mit tesztek? Ujjal mutogattok. Elég volt azt mondtam! Most várunk. Most Deokmanon a sor. Ő fog a palotába jönni, ő fogja kikaparni nekünk a gesztenyét. Meglássátok. Jól ismerem. Mi nem teszünk semmit!
Döntöttem!
Várunk!
De ti nem tudjátok! Megint harcban vagyok. Lassan elő kell készítenem a terepet a Napfogyatkozásnak. Milyen esemény lesz. Milyen nagyságos. Az álmom megint gyökereket kapott.
……………………..
Micsodaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?  A mestert elrabolta a Gayai ellenállás? Jukbang , Godo eltűnt? Sohwa megsebesült? Azonnal lépjenek akcióba a kémek.
És még ezek a plakátok. Mi történik itt? Mit van írva rá? Az iker téma? Ki tette ki ezeket a papírokat? Deokman? Ő túlságosan okos ehhez. Megásná a saját gödrét.
Akkor kicsoda? Valaki a családomból? Hajong te voltál? Persze hogy te! Mily gyávaság! Nem tudtál várni. Túlságosan látni akartad az apádat mint Király. És én azt  ígértem a Királynak, többet nem hozom felszínre az ikreket, és én amit mondok, az mindig az marad. Ha igen, ha nemet, 1000 év után is az marad! De jó ötlet. Most az életben, valami jót is tettél. Akárhogyan is vesszük, ez nekem jó. Én semmit sem tudok, ha valaki kérdi, kezeimet mosom. Seiongra fogom, hiszen  ő tette a fiával, de én ezt felhasználom. Tudom, Seolwon jól ismer, ő sem fog tenni egyetlen lépést sem.
A plakátok lennének a föld, és a Napfogyakozás pedig a mag az álmaim virágjának. Igen! A király hazudott! Van még egy lánya! És a Napfogyatkozás segítségével kérni fogom a Királyi család trónfosztását. Nem is az ikertémát hangsúlyozom, hanem a hazugságot. És eltörlöm az egész Királyi családot a föld színéről.
Égy félisten vagyok!
Én vagyok az Ég akarata!
Megint fényt látok a sötétségben.
Megint érzem, a vérem forr.
Én vagyok Mishil! És megmutatom a világnak!
Kell a mester! Meg kell találni! Ha szép szóval nem megy, öljétek meg az összes embert a Gayai faluból, de meg kell tudnotok, hól van a Gayai ellenállás rejtekhelye.
Azonnal.
Nem érdekel hogyan, de a pap kell nekem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

