Şi iar mă trezesc la un alt loc. Mă uit împrjur. Numai remuşcare văd. Şi singurătate.
Sunt la Rege? Oare aşa simte el? Să auzim.
„Oare soţia mea are drepate? Oare eu sunt de vină pentru toate astea?
Bunicule! De ce mi-ai dat această povară grea? Eu nu ştiu să conduc o ţară! 
Dar de ce mă ţin de acel scaun? Ca Mishil să nu-l acapareze!
Şi ce dacă? Atunci m-ar fi alungat ca pe unchiul meu!
Dar ce-i cu profeţia lui Munno? A fost o minciună!
Dar celălaltul, cu osul sacru? S-a adevărat, fii mei au murit!
Dar de ce şi CheonMyeong? Pentru că am crezut prea tare în vorbele lui Munno!
Nu-l trebuia să-l las pe Eulje? Dar atunci s-ar fi aflat de gemeni!
Şi ce dacă? Mishil s-ar fi folosit de acest fapt!
Ce cerc vicios!
Cum să ies din el?
Totul am facut să protejez familia, şi din contră, am făcut mai mult rău.
Dar acum ce să fac? Şi Regina mea mă urăşte!
Oare o să mă ierte? Niciodată!
De ce nu mă înţelege? Pentru că e mamă!
Eu sunt tată? Nu prea s-a văzut!
Eu am trimis la moarte pe fica mea? Aşa se pare!
Eu sunt vinovatul? Într-un fel da, dar nu ştiu ce s-a întâmplat în munţi!
Să dau ordin pentru a afla adevărul? Atunci şi eu o să fiu implicat!
Şi atunci? Mishil va avea putere şi mai mare!
Să uit totul? Atunci o să fiu cel mai rău om pentru acei puţini oameni care mai sunt alături de mine!
Şi atunci? Mishil sigur va ataca!
Iar un cerc! Iar acea femeie! Şi iar aceaşi vis! Eu, cu familia alungat!
Şi? Nu mai am nimic în afara de acea coroană care este pe capul meu!
Şi? Dar tot el mă apără de Mishil!
Mi-e frică de ea? Da, ştiu în ce este în stare!
De ce nu-l contrazic? O să termin ca şi ceilalţi duşman al ei!
Şi CheonMyeong? Poate Mishil a terminat şi cu ea!
Oare? Nu cred, femeii trebuiau amândouă fete în viaţă!
Eulje? Atunci eu sunt de vină, eu am dat acordul!
Dar cum Prinţesa? Era vorba de Deokman!
Atunci? Ceva nu se leagă!
Mai şi Alcheon cere o investigaţie. Este şi pictat! Este gata pentru orice! 
Ce decizie să iau?
Şi Mishil cere audienţă! Cu ce o să vină? Sigur scoate ceva din mânecă ca să mă umilească şi mai tare. 
Va veni cu problema gemenilor? Sigur că da!
Ştie despre Eulje? Inmposibil să nu!
Ştie de ce era acolo CheonMyeong? Seolwon era acolo!
Mă încolţeşte cu Deokman? Mishil nu se va lăsa!
Ce să hotăresc?
Nu pot, nuuuuuu pot, dar trebuie să mă duc, şi atunci voi vedea........
Cum am crezut. Mishil ma pus la colţ.
Dar ştie ceva, ce eu nu.
Oare a fost un accident? Aşa se pare!
Un om de a lui Eulje a fost? Nu cred!
De ce vrea Mishil târg? Pentru că a fost unul de a ei!
Să profit de acest lucru? Atunci Mishil va forţa cu gemenii, şi tot ajungem la acel vis sinistru!
Şi dacă nu? Mishil va uita totul, şi eu, cu soţia, suntem momentan în siguranţă!
Asta e! A fost un accident! 
Mishil se va duce acasă, rezolvă ea vinovatul, şi eu mă duc la soţia mea.
Dar ce să fac cu Eulje? El a fost loial la mine!
A vrut binele acelui scaun? Da, dar cu ce sacrificiu!
Am putut să apăr măcar un copil de al meu? Nuuuuuuuuuuu!
Şi din ce cauză? Pentru acel tron blestemat!
Am vrut ca familia regală să fie în siguranţă, dar totul a ieşit pe dos.
Sunt sigur, Eulje a avut intenţii sincere, dar nu mai pot să-l văd niciodată.
Nu mai suport! Să fie denumit Chunchu ca prinţ mostenitor? Cu asta vine? Încă un membru a familiei mele să pun în primejdie? Nuuuuuuuuuu! Pînă aici a fost! Eulje trebuie să plece! Şi numele lui va fi şters! Soţia mea e pe moarte şi el se gândeşte la viitorul tronului? Nuuuuuu. Gata! Ajunge! Dispari din viaţa mea! Nu mai fac sacrificiu!
Este greu, ai fost ca un tată, Eulje.
M-ai ajutat, m-ai susţinut, m-ai sprijinit.
Ştiu, o să rămân total singur, dar nu mai pot.
Ce rost mai are totul? Cine va mai fi lângă mine? Cui să spun, ce durere am? Singurătatea mă va măcina? Mi-a rămas ceva putere în mine? A mai rămas cineva? Mai vrea cineva ceva de la mine ? Tu Alcheon, şi tu ai întors spatele la mine? Nu mai eşti pictat? Nu mai crezi în cauza nobilă a unui Hwarang? Nu mai crezi în familia regală? Mai ai ceva de spus? O scrisoare? Atât numai? Nici un cuvânt nu merit?
Numai o bucată de hârtie. Atât mi-a rămas. 
Ce mai vine? Cine scrie ultimele cuvinte umilitoare?
Ceeeeeeeeeeee! Deokmaaaaaaaaaaan! A doua fată a mea! Prinţesa acestei ţări! Văd bine?
Aşa scrie? Daaaaaaa! Ce vrea fata? Cere rolul ei, rangul ei, locul ei în eceastă ţară, în familia mea! Imposibil! Mai şi asta! Nu-mi ajunge ce am pe cap, şi singura mea fată mai pune o lopată. Imposibiiiiiiiiiiiil! Nu cred! Maya! Trebuie să vorbesc cu ea! Trebuie! Repede! Mayaaaa! 
Dar ce văd. Soţia este în faţa mea. A revenit din leşin. Ieri era aproape de Marele Cosaş şi acum este pe picioare. Vrea să se roage pentru sufletul lui CheonMyeong. Să-i spun acum? Nu! Ajunge că-l văd teafără, poate mai târziu.
Aştept până ce termină.
Ce uşurare.
Maya, soţia mea, eşti iar alături de mine, eşti în viaţă. Am crezut, o să te pierd şi pe tine.
Am o veste. Ce? Deokman a fost aici în palat? Şi l-ai ajutat? Nu ştim ce vrea să facă acel copil, dar nu trebuie să se întâmple. Dacă vrea să fie acceptată ca prinţesă, trebuie să aducem pe suprafaţă existenţa gemenilor, şi aşa punem pe Mishil în avantaj.
Te cred, eşti mamă, ai pierdut aproape toţi copii tăi, şi nu vrei ca singura care a rămas să păţească ceva, dar dacă forţează Deokman, iar intrăm în cercul vicios fără scăpare.
Mai şi este pe capul nostru bârfele. Şi Bokyahwei, rezistenţa de la Gaya se mişcă.
Poate nu din cauza că l-am exilat în provincia Samyang?
Asta mai lipsa. Este vina mea! Totul este vina mea! Am făcut o greşeală mare!
Ce să fac? Cum să procedez?
Ce? Iarăşi ce s-a întâmplat? Afişe? Despre gemeni?
Cine este vinovatul?
Mishil? Am avut un acord cu ea!
Atunci cine? Copila? Deokman? Aşa vrea să se răzbune Prinţesa Deokman? Ce prinţesă! Este numai Deokman!? Nu vrea moartea noastră a tuturor pentru că am lăsat singură?
Sau are un plan. Dar ce rol am eu atunci? A cerut ajutorul mamei sale. Ce greu! 
Decide-te Împărate! Este sânge din sângele tău!
Poate este nervoasă pe tine dar ai o şansă.
Sau să-l alungi iarăşi.
Hotăreşteteeeeeeeeeeeeeeee!"

