És megint máshól ébredek. Körbenézek. Csak lelkiismeret furdalást látok. És egyedüllétet.
A Királynál vagyok? Vajon így érez? Hallgassuk csak.
„Vajon a feleségemnek igaza van? Vajon én vagyok a hibás mindenért? 
Nagyapa! Miért adtad nekem ezt a terhet? Én nem tudok egy országot vezetni!
De miért ragaszkodom ahhoz a székhez? Hogy Mishil el ne harácsolja!
És mi van ha? Akkor el leszek kergetve, mint a bátyám!
És mi van Munno jóslatával? Hazugság volt!
És a másik, a szent csont legenda? Az beteljesült, a fiaim meghaltak!
De miért CheonMyeong is? Mert igen hittem Munno szavaiban!
Nem kellet volna hagynom Euljet? De akkor kitudódik az iker!
És akkor? Mishil kihasználta volna ezt a tényt!
Mily ördögi kör.
Hogyan másszak ki belőle?
Mindent a családom megvédéséért cselekedtem, és ezzel szemben, több rosszat tettem.
És most mit tegyek? A Királyné is utál?
Vajon megfog bocsátani nekem? Soha!
Miért nem ért meg? Mert ő egy anya!
Én apa vagyok? Nem nagyon látszott!
Én küldtem a halálba a lányom? Úgy tűnik!
Én vagyok a hibás? Egyrészből igen, de nem tudom mi történt a hegyekben.
Adjam ki parancsba, hogy nyomozzák ki? De akkor magamat is belerángatom.
És akkor? Mishil nagyobb hatalomra tesz szert?
Elfelejtsek mindent? Akkor én leszek a legrosszabb ember azoknak a keveseknek, akik még mellettem vannak!
És akkor? Mishil megint támadni fog!
Megint egy kör! Megint ugyanaz a nő! És megint ugyanaz az álom! Én, a családommal elkergetve!
És? Nincs már semmim a koronán kívül mely fejemet díszíti!
És? De éppen az véd Misiltől!
Félek tőle? Igen, tudom mire képes!
Miért nem mondok ellen? Mert ugyanúgy végzem mint a többi ellensége!
És CheonMyeong? Lehet Mishil végzett vele!
Vajon? Nem hiszem, a nőnek mindkét lány életben kellett!
Eulje? Akkor én vagyok a hibás, én egyeztem bele!
De hogy a Hercegnő? Deokmanról volt szó!
Akkor? Valami nem köt össze!
Még Alcheon is kivizsgálást kér! Ki is van festve! Mindenre képes!
Mit döntsek?
És Mishil is kihallgatást kér! Mivel jön majd? Biztos elővesz valamit az ingujjából, hogy jobban megalázzon!
Az iker témával fog jönni? Biztosan igen!
Tud Euje mit mozgolodott? Lehetetlen hogy nem!
Tudja miért volt ott CheonMyeong? Seolwon is ott volt!
Deokmannal sarokba szorít? Mishil nem engedi magát!
Mit döntsek?
Nem tudok, neeeeeeeeeeem tudok, de el kell menjek, és majd meglátom………..
Ahogyan hittem. Mishil sarokba szorított.
De tud valamit, amit én nem.
Vajon tényleg baleset volt? Úgy néz ki!
Eulje egyik embere volt? Nem hiszem!
Miért akar Mishil megállapodást? Mert valaki az övéi közt a hibás!
Kihasználjam ezt a dolgot? Akkor Mishil erőszakolni fogja az iker témát, és ugyanarra a rémálomra jutok!
És ha nem? Mishil elfelejt mindent, és én, a feleségemmel, pillanatnyilag biztonságban vagyunk!
Ez az! Baleset volt!
Mishil haza megy, elintézi ő a gyilkost, és én a feleségemhez megyek.
De mit tegyek Euljevel? Ő hűséges volt hozzám!
A trón biztonságát akarta? De milyen áron!
Megtudtam védeni legalább egyetlen gyerekem? Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeem!
És miért? Azért az átkozott szék miatt!
Azt akartam, hogy a királyi család biztonságban legyen de minden fordítva sült el.
Biztos vagyok abban, Euljenek őszinte szándékai voltak, de nem tudom többet látni.
Nem bírom! Hogy nevezzük ki ChunChut trónörökösnek? Ezzel jön? Még egy tagot a családomból tegyem ki a veszélynek? Neeeeeeeeeeeeeeeem!
Eddig volt! Euljenek távozni kell! Ki lesz törölve a neve is! A feleségem a halálán van, és ő most is a trón jövőre gondol? Neeeeeeem!  Vége!
Elég! Tűnj a szemem elől! Több áldozat nincs!
Nehéz, mert olyan voltál nekem, mint egy apa, Eulje.
Segítettél, támaszt nyújtottál, de már nem bírom tovább.
Van valaminek már értelme? Ki marad még mellettem? Kinek mondjam el, mily fájdalmam van? Az egyedüllét fog felőrölni? Marad még valami erőm? Maradt még valaki? Akar még valaki tőlem valamit? Te, Alcheon, te is hátat fordítottál nekem? Már nem vagy kifestve? Már nem hiszel a Hwarangok nemes céljaiban? Csalódtál bennem? Már nem hiszel a királyi családban sem? Van még valami mondandód? Egy levél csupán? Csak ennyi? Még egy szót sem érdemlek?
Csak egy darab papír. Ennyi maradt nekem.
Mi jöhet még? Ki írhatja az utolsó megalázó sorokat?
Teséééééééééééééék? Deokmaaaaaaaaaaaaaaaaaan! A második lányom! Ez az ország Hercegnője! Jól látok?
Így írja? Igeeeeeeeeeeeen! Mit akar a lány?  A rangját, szerepét, helyét kéri ebben az országban, a családomban! Lehetetlen! Még ez is Nem elég, hogy mi van a fejemen, még az egyetlen lányom is rátesz egy lapáttal! Lehetetlen! Nem hiszem el! Maya! Beszélnem kell vele! Kell! Gyorsan! Maya!
De mit látok? A feleségem épen előttem van. Helyrejött az ájulásból. Tegnap még a Nagy Kaszás közelében volt, és most lábon van. CheonMyeong lelkéért akar imádkozni. Megmondjam most? Nem! Elég az nekem, hogy rendben van, talán majd később.
Megvárom, míg befejezi.
Mily megkönnyebbülés.
Maya a feleségem jobban van, életben van, mellettem van. Azt hittem téged is elveszítelek.
Van egy hírem szívem. Tessééék? Deokman itt volt a palotában? És segítettél neki? Nem tudjuk mit akar tenni a lány, de nem szabad megtörténnie.
Ha el akarja fogadtatni magát mint Hercegnő, felszínre kell hoznunk az iker témát, és így Mishilt tesszük megint előnybe.
Hiszek neked, hiszen anya vagy, majdnem mindegyik gyerekedet elveszítetted, és nem akarod hogy az egyetlennek ki megmaradt valami baja essék, de ha Deokman erőszakoskodik, megint abba a kilátástalan ördögi körbe kerülünk.
És ott vannak a pletykák. És még a Bokyahwei, a Gayai ellenállás is mozgolódik.
Vajon nem azért mert kitoloncoltam őket a Samyang tartományba?
Még ez hiányzott. Az én hibám! Minden az én hibám! Nagyot tévedtem! Nagy hibát követtem el!
Mit tegyek? Mit kövessek el?
Tessék? Megint mi történt? Falragaszok? Az ikrekről?
Ki tette?
Mishil? Vele megegyeztünk!
Akkor kicsoda? A gyerek? Deokman? Így akar bosszút állni Deokman Hercegnő? Milyen Hercegnő? Ő csak Deokman! Nem mindannyiunk halálát akarja, mert egyedül hagytuk?
Vagy van egy terve. De akkor mi az én szerepem? Az édesanyukája segítségét kérte. És ő mellette van. Mily nehéz! Nem értem!
De most már választanod kell Uralkodókám! Vagy mellette, vagy ellene! Vér a véredből!
Lehet mérges most rád, de van egy lehetőséged!
Vagy megint elkergeted!
Döntened keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeell!  „

