Totul se întunecă. Aş fi rămas la Bidam dar timpul s-a scurs. Oare unde mă trezesc acum? Mie frică. Au mai rămas puţini. Deokman, Yusin. 
La unul care nu vrea să piardă iubirea, cealalalta care pune totul în faţa iubirii.
Deschid ochii...........
Unde mă aflu? Oare la cine m-am dus acum?
Mă uit împrejur. Sunt într-o peşteră. Lângă un foc. Vreau să mă ridic, dar...................of, mi s-au amorţit picioarele. Nu merge. Brrrrrrr. Mi-e frig. Întind mâna spre foc, şi........ aoleu! Îmi vâd mâinile! Sunt îmbrăcat în haine de Hwarang! Simt căldura! Ce s-a întâmplat? Ceva nu este în regulă! Trag un fir de păr. Doare! Scot un sunet. Aud! Dintr-o dată, ca un fulger, trec prin mine sentimente! Iubire, durere, griji, etc. Dar nu pe ale mele! Ci a lui Yusin! Ajutor! Aminteşte-te! Din trecutul tău! Dar văd numai soldaţi, Mishil, Rege, Deokman. Câteodată apare ceva, dar încet acestea se duc în ceaţă.
Nu aud gânduri, ci eu gândesc.Ce-i aici? Cumva nu? 
Nuuuuuuuuuuuuuuu! Nu asta am vrut! EU AM DEVENIT YUSIN!. NU SUNT CU EL, EU SUNT EL! 
Imposibil! Este o glumă numai? Aşa ceva se poate? Nuuuuuuuuuuuuuu!
Trezeştete la realitate! Joci cu focul! Prea ai vrut să asculţi gândurile altora! Acum chiar te-ai ars! Nuuuuuu vreauuuuuuuuuuuu! Nu şi nuuuuuuuuuuuuuu!
Închid iar ochi. Relaxeazăte! 1,2,3,4,5 ................
Mă simt bine. Ok. Clipesc una.
Of. Tot acolo sunt, în peşteră.
Ce am făcut? Gândeştete! Trebuie să fie o cale de ieşire! Dar sentimentele sunt tot mai tari. Nu mai pot controla. Încă ştiu cine sunt, dar mă simt altfel! Încep să tremur. Asta a fi adevărul? Eu=Yusin? Trebuie să mă văd clar! Trebuie să mă confirm!
O-Dacă eu sunt Yusin, undeva trebuie să fie Deokman! 
Y-Unde-i Deokman? A fost bolnavă, şi acum unde este?
O-Dau din cap. Imposibil! Încep să gândesc ca Yusin! Nuuuuuuuuu! Vreau acasă!
Y-Dar unde este fata?
O-Nuuu! Lasă-mă! Eu nu sunt tu!
Y-Prinţesa! A murit CheonMyeong! Simt, mi se rupe inima!
O-Deşteptarea! Muşc mâna mea!
Y-Au! De ce ai facut? Eşti nebun Yusin?
O-Nuu! Eu nu vreau să fiu Yusin!
Y-Taci, nu te mai văita! Deokman are nevoie de tine! Deokman! Iubita mea! Apă! Apă îi trebuie! Febră! Departe! CheonMyeong! Silla! Nu! Cu ea! Ultima dorinţă a Prinţesei! Mishil! Deokman trebuie să trăiească! Nu las! Aici sunt! Deokman! Trezeştete Yusin!
O-Nu! Nu mai pot lupta cu Yusin. O ultimă încercare.Nu merge. Asta a fost. Ai vrut să asculţi, acum e rândul să simţi. Mă predau. Am devenit Yusin. 
Y-Mă uit împrejur.
Ce s-a întâmplat. Brrrrrrrr. Ce vis urât am avut. Parcă luptam cu cineva. Ei, a fost un coşmar. Dar acum trebuie să am grijă de lumina ochilor mei. Puţină apă, este foarte bolnavă Unde este Deokman? Deokmaaaaaaaaaaan! Dacă s-a întâmplat ceva cu ea, mă omor! Te-ai aţipit Yusin! Eşti un prost de legat! Unde a plecat? Poate este afară? Deokman! Deokmaaaaaaaaan!
Of. Aici erai. Ce uşurare. Îmi făceam griji pentru tine.Eşti foarte palidă.
Să văd, mai ai febră? Nu.
Ce bine. Te-ai revenit. Te simţi mai bine acum? Răspunde te rog.
Trei zile şi trei nopţi ai fost inconştientă. Pentru mine, fiecare zi era ca 100 de ani. Spune ceva. De ce te uiţi aşa? La ce te gândeşti? La Prinţesă? Ea, făcea griji pentru tine până la ultima ei suflare. Era tristă, că n-ai fost lângă ea. Asta mi-a dat, ca să-ţi dau ţie. Pieptănul ei. Ia-o te rog. Poftim. Pun eu în mâna ta. Asta e simbolul femeii. Aşa a vrut să trăieşti. Ca o femeie. Ca o persoană simplă. A spus, niciodată n-ai putut să-ţi trăieşti viaţa cum ai fi vrut tu. Să uiţi pe Silla, pe Mishil, pleacă cât mai departe, şi trăieşte-ţi viaţa fericită, ca un om obişnuit. Asta a zis. Te rog, respectă ultima dorinţă a Prinţesei. A trebuit să-i promit, şi a repetat asta fiecare clipă. 
Ce spui? De ce zâmbeşti?
Deokman! Ce ai spus? Nu respecţi dorinţa ei? Cum? Spune încă odată, că n-am auzit bine. Deokman! Nu vrei să faci, cum a cerut sora ta? Deooookman! Ce faci? De ce rupi piaptănul? Deokmaaaaaaaaaaaaaaaan! De ce faci asta? Nu îndeplineşti nici un cuvânt din spusele Prinţesei? Din contră o negi? Nu înţeleg. Ce e dacă o negi? Răspunde, te rog, răspunde. Nu poţi aşa ceva? Dar Prinţesa făcea griji pentru tine. Şi pentru asta a murit? Nu vreau să ascult mai departe. E prea crud ce zici. Te rog. Şi aşa este greu. Crezi mie nu mă doare moartea Prinţesei? Dar nu a fost vina ta. Înţelegi? Nu a fost. Simt, şi mie mi se rupe inima, nu mai pot controla lacrimile,dar nu a fost vina ta. Deokman. Nu face asta cu mine. Da. Nici vina mea nu a fost, dar....... Dacă nu aruncam iubirea ei, nu eram aici, poate şi acum trăia. Da! Am puţină remuşcare. Ştiu că se vede în ochi mei, dar te rog, nu mai înfânge cuţitul şi mai tare în mine. ...Ce soartă a avut.... Nu mai zâmbeşte la mine....la tine ...Crezi, că sunt şi eu aşa cu tine? Pe tine te cred vinovat.... Nu!......Dar întrebarea a rămas, şi va rămâne?..... Noi suntem vinovaţii?........Crezi că nu mă pot uita în ochii tăi? ....Crezi, că nu mai putem să privim unul la celălalt? .....Poate ai dreptate, poate că da. ....Dar, nu fi aşa de aspru cu mine, ....cu tine, ...cu noi. ....Te rog Deokman,... nu mai continua, ...te rog din suflet. .........Of. CheonMyeong. .......De ce tu? ............De ceeeeeeeeeeee? ........Nu mai pot........Nu mai suport.........Te rog..........Iartă-mă Prinţesă.............. iartă-mă....................iartă.........mă.................
O- Plânge Yusin, plânge. Nimeni nu te aude aici. Nimeni nu te va alinta, nimeni nu te va liniştii. Nici Deokman. Şi ei aşa doare moartea ei........Plânge Yusin........Numai mie, şi cascadei curg lacrimile ca la tine........Numai eu şi stâncile suntem martori la nefericirea ta........Plânge Yusin.........Numai eu şi toamna ştie ce se petrece în sufletul tău..........numai eu şi pietrele cântărim greutatea picăturilor ce cad din ochi tăi................numai eu şi pârâul ascultăm melodia tristeţii tale..................
Plânge Yusin. Plânge. Eu plâng cu tine........................
Deokman nu te merită. Sincer. Deokman nu.........................
Y- Deokmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, Deokman are nevoie de mine.
Degeaba vreau să mă scot din remuşcare, Deokman are dreptate.
Totul aşa e cum zice ea. Trebuie să-i spun. Deokman........ unde ai plecat iar?
Aici erai.
Ai dreptate. Dar pentru siguranţa ta ar fi mai bine să pleci din Shilla. Te rog. Te rog Deokman, părăseşte Shilla! Dacă nu pleci atunci...........
Nu vrei? Dacă rămâi aici vei muri.Nu înţelegi?
Poftim? Găseşti o cale să rămâi aici? Deokmaaaaaaaaaaaaaaan nuuuuuuuuuuu!
Şi cum vei realiza asta?
Vei lua Shilla pentru tine? Nuuuuuuuuuuuuuu!
Numai asta nu!!!!!!!!!!!!! Vrei să distrugi pe Mishil?
Nuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Imposibiiiiiiiiiiiiiiil!
Ştiu, degeaba spun altceva, prea te cunosc foarte bine, nu vei schimba decizia ta dar ce o să fie cu mine? Cu sentimentele mele? Cu inima mea? Nu înţelegi? Te duci în moartea sigură! Să lupţi cu Mishil! Nuuuuuuuuuuu! Deokman!!!!!!!!! Ştiu că eşti încăpăţânată, dar te rog. Uită-te la mine. Nu vezi? Nu observi că nu vreau să te pierd? 
Deokman. Deokmaaaaaaaaaaaaan. Cunosc această privire. O ştiu foarte bine.
Te-ai decis. Of. Nu-mi ajunge ce simt, mai şi te îndepărtezi de mine. 
Yusin, fă ceva. Schimbă ceva. Spune ceva. Dar sunt obosit.
Poate se răzgândeşte!
Nu a gândit serios!
Nu vreau să adorm!
Poate mai am o şansă.
Oare mai am?
Oare se poate să întorc roata?
Concetrează! 
Oare mă iubeşte măcar un pic?
Oare se mai........
Oare..........
O- acum ar fi timpul să ies din capul lui Yusin. Să las totul baltă. Dar întâi să am grijă să nu pronunţ numele fetei, că Yusin revine imediat, şi eu iar rămân aici. Dar este prea dureros. Sfâşâitor. Ce simte acest om. Ce iubire. Ce chinuri. Fata asta chiar se gândeşte serios! De ce laşi pe Yusin să sufere? Hai Deokman, nu ........................................
Y-Deokmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!
Iar am adormit. Iar am pierdut bătălia cu somnul. Deokman! Unde eşti iar?
Deokmaaaaaaaaaaaaaaan!
Afară din peşteră, imediat! Afară trebuie să fie!
Nici aici nu este! Unde o fi? Undeeeeeee?
Cum a zis? Vrea să fie Shilla a ei? Chiar asta vrea? Chiar aşa gândeşte?
Nuuuuuuuuuuuuu!
Nu şi nu! 
Trebuie să-l caut! Trebuie să-l găsesc! Poate face o prostie! 
Dar unde o fi? Ce vrea să facă? Şi cu cine? Că pe mine a lăsat acolo!
Pe mine nu mă vrea! Deokmaaaaaan! Nu aşa am vrut să fie! Te rog unde eşti? Trebuie să vorbim! Oare unde ai plecat? Sunt sigur că nu departe de Shilla! Nu aşa vrei să acaparezi ţara, nu aşa vrei să termini cu Mishil!
Capitala! Da! Acolo eşti! 
Alcheon! Şi el este acolo! Poate el ştie ceva! Poate s-a întâlnit cu ea!
Trebuie să mă duc în Shilla! Trebuie! Aşa simt, Acolo găsesc pe Deokman.
Ce repede se întunecă. Trebuie să mă grăbesc!
Hei tu! Ai văzut pe Alcheon Rang?
Alcheon! Prietene! Ce bine că te văd.
Te-ai întâlnit cu Deokman? Sunt sigur că se pregăteşte la ceva. Trebuie să mă întâlnesc cu ea urgent! Nu şti unde este? Răspunde te rog.
Şti? Mă conduci? Bine. Hai să mergem. Repede.
Ce-i aici? Un popas? Hai că acum zic eu câteva vorbe!
Deo............
Hm. Este si Bidam aici. Nu în faţa lui. 
Degeaba te uiţi la altă parte, Deokman acum viiiiiiiiiii cu mine!
Aici e bine. Nu ne ascultă nimeni.
Spune, ce pregăteşti?
Orice ar fi sfârşitul lui, moarte sau viaţă eu o să fiu ALĂTURI de tine!
Spune te rog. Vrei să omori pe Mishil? Sau vrei să recapăţi rangul tău de Prinţesă? Sau vrei să răzbuni pe Shilla că te-a lăsat singură? Uitet-e la mine! Orice vrei să faci, este primejdios să rămâi în capitală. Acum trebuie să plecăm!
Poftim? Nu vrei? Nu ştii, dacă să mă iei şi pe mine în planul tău?
Nu înţelegi? Am mai zis! Orice ar fi, eu sunt ALĂTURI de tine!
Voi face asta lângă tine! Promit!
Poftim?
Ce zici?
Dacă am fi împrună n-aş putea să te ating niciodată?
Oh nuuu. Numai asta nu!!!!!! Nu aş putea să te mângâi niciodată? Nuuuuuuu!
Nu te aş putea să te chem pe numele tău? Nuuuuuuuuuu. Şi niciodată nu te aş putea să te înbrăţişez? Nuu! Nuuuuu! Nu vreau aşa ceva!
De ce mă chinuieşti? No să plâng!
De ce mă arunci? No să mă vezi încă odată trist!
De ce mă alungi? Strânge din dinţi Yusin!
De ce nu mă vrei? Înghite lacrimile bărbate!
De ce vrei să fi Prinţesă? De ce doreşti aşa de mult? Fi tare Yusin!
De ce nu vii cu mine?.Eu nu sunt nimic pentru tine?....Nu te lăsa omule!
De ce mă laşi singur? .......Deokmaaaaaaaaaaan! Nu plecaaaaaaaa!
Of inima mea....... Of visul meu....... Of ......... Numai întunericul a rămas tovarăşi ......... Numai flăcările arzătoarelor ştiu ce foc arde în mine........Numai adierea vântului cunosc ce gândesc........Degeaba sunt Hwarag....... Deokman ......Iubirea mea.........Şansa de a trăi lângă tine..............
Da! Iubirea mea! Da sunt Hwarang! Mai trebuie să fie o şansă! Mai trebuie să fie o cale! Luptă Yusin! Luptă pentru iubirea ta! Luptă pentru dragostea ta! Luptă pentru visul tău! 
Eşti Hwarang! Luptă! Şi voi afla planul lui Deokman! Poate pot să fac să răzgândească!
Poate, dacă ştiu la ce gândeşte , o pot întoarce la mine! Simt, este ceva între noi! Şi dacă sunt lângă ea, schimb ceva! Da Yusin! Mă întorc la ea şi voi vedea cum să procedez! Da! Aşa fac! Nu adorm! Nu şi nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Am treabă. Vreau să mă întâlnesc cu ea!
Alcheon, unde este acum Deokman? În peşteră?
Atunci hai la ea, dar să avem grijă, să nu ne vede cineva.
Hopa, Santak cu oamenii lui sunt după noi. Alcheon, şti figura. Eu la stânga, tu la dreapta. La trei. Un, doi, şi...........
În sfârşit. Au pierdut urma noastră. Direcţia peştera.
Uite Bidam este aici. Dar Deokman nu-i.
Bine aşteptăm.
Eu am timp destul...................
Vine cineva. Aceste paşi o recunosc din o mie,sunt ca bătăile inimei mele.
Este Deokman. Ce bine-i stă aşa legat părul. Şi ochi ei. Ca nişte cristale.
Este surprinsă că mă vede aici. Nici o problemă. Întâi să vedem ce vrea.
Să ne ducem la un templu? Ce vrei să faci acolo? 
Să aducem pe cineva? Cine este acel om?
Maestrul Wolcheon ? Şi după aceea?
Vei lua puterea lui Mishil? Şi după aceea? Vreu să aflu ce vrei!
Vei tremina cu Misil? Şi cum vrei să faci asta? Şi care este ţelul tău?
Spune! Te-am întrebat ceva! Spune ţelul tău final! Spune! 
Uite în ochi mei şi spuneeeeeeeeeeeeeee!
Ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee? Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum?
Tronul. Vrei să fi împăratul Shillei?!
Gata. Acum am înţeles totul. 
Mai departe ce spui, nu mă interesează. 
Cu fiecare cuvânt rostit de tine, cu fiecare propoziţie ce iese din gura ta frumoasă te îndepărtezi de mine. S-a creat o prăpastie între noi doi şi acesta se lărgeşte în fiecare minut. Degeaba întind mâna mea, tu n-o mai ajung, degeaba vreau să te trag la mine, tu nu mai vrei. Of, mai bine era să iei spada şi m-ai fi tăiat cu mâna ta, decât aşa. Durerea a cuprins tot corpul meu. Mă mişc ca un animal rănit. Nu mai aud ce spui, nu mai ascult. Mă uit la tine şi văd numai o siluetă care dispare încet. Dar mai este aceea umbră pe care pot să prind. Măcar atât a rămas. Şi vreu să aflu de ce nu mă vrea,de ce mă aruncă, de ce vreau să plec. De ce?
Pentru că această cale este a reberilor? Pentru că ai decis să nu asculţi dorinţa sorei tale, ba din contră? Şi nu vrei să mergi pe acest drum cu mine? 
Dar de ce Deokman? Când te uiţi la mine aduci aminte de Prinţesa? Ai remuşcări?
Nu? Atunci de ce?
Amintiri? Inima ta? Când eşti cu mine vrei aceea viaţă fericită?
Deokman? Tu mă iubeşti?
Of Deokman. Tu mă iubeşti. Sunt drag pentru tine.
Te rog nu mai continua.
Să rămân cu acest declaraţie. Iar îmi vine să plâng, dar acum de bucurie. Dă Cerule să se oprească timpul. Dă cerule să mai simt măcar o secundă gustul dulce a dragostei Dă cerule să am aripi şă să zbor cu ea în viaţa eternă. Mă iubeşte. Ce frumos. Simt, sare inima din piept. Mă iubeşte. Mă iubeşte. Dă cerule să nu continue. Dă Cerule.......
Dar acest moment a zburat. Mă iubeşte, dar nu mă vrea. În lupta pentru acel scaun eu nu am loc. Vrea numai să mă păstreze în inima ei ca o amintire. Dacă aş rămâne m-ar folosi numai ca pe un simplu pion. Îi este frică să mă folosească, n-ar putea să suporte asta.
Dar Deokman, asta pe mine nu mă interesează, numai să fiu lângă tine. Mă iubeşti şi asta îmi ajunge. Deokman, te rog, nu mă alunga. Nu mai roti cuţitul şi mai tare în mine. Poţi să mă foloseşti, poţi să faci cu mine ce vrei dar lasă-mă să fiu lângă tine. Te rog Deokman. Te rooog . Întoarcete Deokman. Te roooog. 
Gata, s-a terminat.
Am rămas singur.
Nu mă vrea.
Ce să mai fac? 
A decis, şi n-o va schimba.
Nu mai am putere să lupt.
Nu mai pot.
Unde să mă duc?
Deokman vrea să fie prinţesă.
Dar fără mine.
Prinţesă. Prinţesa Deokman.
Urăsc acest cuvânt.
Prinţesa Deokman...............
Bună tată.
Eu n-am nimic. Prinţesa Deokman..........
Am înţeles tată. CheonMyeong a murit nu mai este altă prinţesă.
Dar Deokman vrea să ceară înapoi ce este a ei, rangul ei.
Tată. Nu înţeleg ce spui. Acest lucru ar fi imposibil? Dacă vrea să fie declarată Prinţesă atunci iese la iveală faptul că este gemenă? Şi acest lucru ar fi sfârşitul pentru familia regală? Imposibilul nu poate fi schimbat? Cum râul nu va scurge în sus, cum lemnul nu crapă piatra, cum soarele nu se ridică din vest? 
Ai dreptate tată. Ai dreptate. Nu poate fi schimbat realitatea. Şi Deokman se duce în moarte sigură. Şi nu mă vrea, şi nu pot să-l apăr.
Poftim tată? Familia este primejdie? Ce este această hârtie?
Ceeeeeeeeeeeeee?
Semnul lui Bokyahwei?
Asta mai lipsea!
Am devenit ţinta lor!
Dar de ce?
Pentru a răzbuna deportarea Poporului din Gaya?
Şi eu mă ocup de sentimente personale în acest moment dificil şi nu fac nimic pentru familie?
Dar tată! Sunt şi eu om! Trăiesc şi eu! Am sentimente! De ce mă pui să aleg?
Degeaba urli după mine tată! Prea multe s-au adunat! Deokman! Gaya! Familia! Bokyahwei! CheonMyeong!
Unde-i stânca mea! 
Te rup! Te crap!
Poate este posibil?
Tata a zis ca nu.
Dar dacă nu încerc?
Deokman! Gaya!
Unu! Doi! Imposibil nu există! Trei! 
Tot stânca a câştigat, lemnul s-a spart.
Trebuie să continui?
Mai are rost?
Şi Deokman şi familia în primejdie.
Ce pot să fac eu?
Am vrut să fiu un simplu Hwarang. Să slujesc pe cineva, să iubesc pe cineva.
Şi? Cu ce am rămas?
Deokman m-a alungat, tata mă ceartă.
Şi pentru ce? Totul pentru putere.
Unu
Putere. Ce poate face un simplu cuvânt.
Doi
Putere Ai luat şi singura fiinţă de lângă mine pe care iubesc. 
Trei
Putere Ai otrăvit viaţa mea. 
Patru
Putere.Omori şi sentimentele din oameni.
Cinci
Putere. 
Şase
Putere
.......................................................
cincizeci şi doi
Putere.
Iar s-a spart lemnul.
Gata. Nu mai este nimic de făcut.
Mă supun.
Imposibilul niciodată nu se va schimba.
Dar ce a fost acest sunet?
Oh. S-a crăpat stânca! Lemnul a spart stânca.
Am avut dreptate!
Dacă nu încerci, nu poţi să ştii!
Yusin, pune la o parte sentimentele şi gândeşte!
Dacă imposibilul s-a schimbat, şi eu mă pot schimba!
Dacă eu mă schimb, atunci şi Deokman poate fi Prinţesă!
Trebuie numai putere!
Putere!
Deokman, Gaya, putere, Deokman, Gaya, putere......
Asta-i răspunsul!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Deokman, Gaya, putere!!!!!!!!!!!!
Leg aceste trei!
Asta aţi vrut, asta primiţi!
Deokman, vrei tronul? Îţi voi da!
Nu mă vrei lângă tine? Mai este o soluţie!VOI MERGE CU TINE!
Gaya vrei putere? Îţi voi da!
Deokman o să fie acesta!
Totul sau nimic!
Gata cu sentimentalismul! Îngrop iubirea mea faţă de Deokman, şi ajut pe Prinţesa Deokman! Orice vine, orice se va întâmpla, voi fi CU TINE!
Nu te pot mângâia? Da! Nu te pot numi pe numele tău? Da! Nu te pot îmbrăţişa? Da! 
Dar o să fiu CU TINE. Pot să te văd, pot să te alint, pot să te apăr, pot să te ajut.
Şi asta ajunge pentru mine.
În asta va fi puterea ta!
Şi cu mine vei avea o armată, un popor în spatele tău!
Avem pământuri, dau la Rezistenţă. În schimb cer ajutorul lor pentru Deokman!
Ce primesc ei? O regină, o Prinţesă, o putere!
Ce primeşte Deokman? O putere!
Ce primeşte familia? Putere!
Ce primesc eu? O să fiu CU Deokman!
Ce trebuie să sacrific? O bucăţică de pământ şi sentimentele mele!
Dar dacă reuşesc, voi fi CU persoana iubită!
Ea vrea să mă ţină ca amintire în inima ei, şi eu tot aşa o să fac, dar CU ea!
Şi dacă nu reuşesc? Şi aşa am pierdut bătălia cu iubirea. Ce mai am de pierdut?
Trebuie să încerc! Trebuie!
Tată! Trebui să vorbesc cu tata!
Repede.
Sper să-l găsesc acasă.
Tată.
Ai avut dreptate.
Familia este în primejdie. Da. Dar care este baza puterii noastre? De ce ne-ea vrut şi Regele şi Mishil? Am avut un popor în spatele nostru. Gaya a fost puterea noastră.
Şi Mishil a rupt această bază. Noi trebuie să recâştigăm încredera lor. A Rezistenţei. Trebuie să punem în joc totul, toată averea noastră. Avem pământuri. Să dăm lor, şi în schimb să cerem loialitatea lor. Asta e singura soluţie.
Dă tată consimţământul să încerc. Dă tată. Nu avem nimic de pierdut.
Dacă nu reuşesc, oricum suntem morţi, dar dacă da, atunci fiecare câştigă.
Te rog tată. Te rog ai încredere în mine!
Se ridică. Oare ce va spune? Se duce la dulap? Aduce hârtiile?
Mulţumesc.
Mă duc acum să rezolv.
Ce a fost asta? O săgeată? Oho, acolo e cineva! Stai că vin!
Dă cerule să fie Rezistenţa.
Aţi picat la un moment bun.
Stop omule. Cine eşti? Vrei luptă? Eşti nimic pentru mine! O mişcare şi iată că eşti în mâinile mele.
Eşti membru Bokyahwei?
Oho, veniţi mai mulţi? Credeţi că vreau să iau ostatic? Mă faceţi să râd.
Eu nu iau ostatic!
Nu mai sunt acel Yusin! Inima mea s-a împietrit!
Pentru Deokman fac totul!
Dacă aşa trebuie , asta să vină!
Hai să jucăm puţin. Haideţi la Yusin, că vă voi învăţa puţină luptă.
Haideţi!
Oho, şi tu primeşti una. Puf încă una. Asta pentru Deokman.Stai omule, că vine şi rândul tău. Poftim. Tu vrei să mă ataci din spate?Ia una, ca să nu mă uiţi. Şi ţie una. Este gratis. Câte mai vreţi?
Ei tu! Ai ceva cu eu? Uite o sabie la nasul tău.
Să te ucid? Ei!!!! Voi de acolo! V-am atins numai cu spatele spadei! Nu vă mai prefaceţi! Ridicaţi-vă!
Ce vreau de la voi?
Legaţi-mă, acoperiţi ochii mei şi duceţi-mă la conducătorul vostru!
Nu ai auzit? 
Eu sunt Kim Yusin pe care vreţi să omorâţi!!!!!!!!!
La ce mai aşteptaţi?
Oare unde o să mă ducă? Ei,nu mă interesează. Vreau numai să vorbesc cu şeful lor.
Acum ori niciodată. Deokman, asta fac pentru tine, te rog ajută-mă. Dă Cerule să reuşesc. Pentru ea, pentru mine, pentru ţară. Dă Cerule.
De ce mă trageţi? Merg de bunăvoie. Chiar oamenii aceştia nu ştiu ce vreau să fac?
Hei, mai uşor! Îngenunchiez, nu vă ambalaţi aşa de tare!
În sfârşit lumină. Dar cine o fi acest bărbos?
Ceeeeeeeeeee? Dacă sunt Kim Yusin? Trebuie să aduc şi cerificat de naştere sau ce?
Eu sunt Kim Yusin.
Vrei să mă intimidezi cu moartea, şi cu lista neagră? Asta nu poate fi şeful mare!
Vreau să mă întâlnesc cu conducătorul grupului!
Tu ai fi?
Atunci care este numele tău, şi din care familie eşti?
Nu primesc răspunsuri?
Atunci am venit aici degeaba!
De ce râzi? Vi cu bla-bla al tău? Nu mă interesează! Este legal dacă o naţie este cucerit, ca el să fie asuprit într-un fel!
Hai lasă aceea sabie, nu mie frică de moarte!
Nu urla! Nu sunt surd!
Cele şase regi din Gaya nu au putut să lupte împreună! Când a căzut alianţa Gaya, ce au făcut mai departe acele regi? Gaya lupta mai departe cu Dae Gaya. Nu a fost nimeni să lege aceste 2 regate. Mulţi oameni au căzut din această cauză. Shilla a profitat numai de asta.
Noi am fi trădătorii? Şi în numele răzbunării trebuie să piară toţi Gayani care au mai rămas? Cu ce ai rămâne dacă ai omorâ pe mine, familia mea, etc? Ce ar face nobili din Shilla, Regele? Ar termina pe toţi Gayani!
Ce ai face dacă ai fi în locul lor! Răspunde!!!!!!!
Ce oportunitate ar fi pentru conducătorii Shillei. Te numeşti şeful Gayanilor, şi în acest timp duci oamenii la moarte sigură! Ai dreptul la aşa ceva?!!!!!!! La asta răspunde!!!!!
Cum spui? Oricum veţi pierii? Nu există soluţie? Nu există soluţie?
Unde am auzit asta? Deokman! Tu ai dat răspuns la acesta.
Cum a fost? Acolo în ploaie, pe câmpul de luptă cum ai zis?” Asta este rolul conducătorilor. Să găsească căi ,asta este îndatoririle lor. Pentru asta i-au fost loiali până acum.”
Caută soluţie domnule, asta-i rolul conducătorului. Şi atunci poporul Gaya va fi loial la Bokyahwei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dacă nu te crezi în stare, pleacă de pe fruntea Rezistenţei!!!!!!!!
Degeaba urli, eu a făcut pact cu moartea!
Deokman,pentru tine draga mea, am facut ce am putut. 
Acum depinde de ei. Gata. A ridicat spada. La revedere viaţă.
Poftim? Să se oprească?
Dar cine este acest om poruncitor, care zâmbeşte?
Şi el vine cu bla-bla?
Cine sunteţi domnule?
Ce crezi că n-am cu ce cărţi să joc? Întâi să cunosc numele adversarului!
Şi ce dacă şiu cine eşti moartea va fi şi mai sigură? Nu pentru asta am venit aici!
A da. Ultimul prinţ moştenitor din Dae Gaya. Prinţul Wolya. Şi eşti adevăratul conducător al Bokyahwei.
Aşa mai merge. Un adevărat prinţ. Începe să fie jocul serios.
Poftim actele pământurilor noastre. Nu este foarte mare, dar măcar aici poprul Gaya poate să trăiească în linişte. Dăm la oamenii tăi.
Cu asta vreau să cumpăr viaţa mea şi a familiei mele? Nuuuuuuuuuuuuu!
Eu vreau loialitatea voastră. Ce n-au putut părinţii noştrii, aici, acum, putem noi.
Cele două famili să facă o alianţă.
Voi aveţi nevoie de pământ, eu de voi. Eu am venit aici riscând totul. Dacă vrei să vezi toate cărţile mele, şi tu trebuie să rişti. Asta-i jocul!
Când vine timpul, o să-ţi arăt.
Facem alinţa sau nu, asta-i întrebarea.
Simplu.
Sunt dezlegat, Semn bun. 
Of, cât trebuie să aştept. Dă Cerule, ca Wolya să gândească ca un adevărat Prinţ.
Te rog. Deokman. Pentru tine. Trebuie să reuşesc. Trebuie ca Wolya să fie de acord.
Trebuie să iasă ceva bun.
Poftim? Sunt chemat la Wolya? Acum ori niciodată. Cerule mare, uitete la fata aceea măcar o secundă. 
Aştept răspunsul Wolya.
Bine. Eşti de acord? Simt că sar din pielea mea. În sfârşit.
Deokman, ai puterea de care ai nevoie acum. Ai Rezistenţa lângă tine. Dar ce se aude afară? Un grup de oameni este încercuit. Cine sunt acei oameni? Văd bine?Bidam, Alcheon, şi Deokman.
Toată lumea să opreascăăăăăăăăăăăăăă!
Prieteni mei, de ce vă uitaţi la mine ca la o fantomă?
Poftim Wolya? Dacă o cunosc pe aceşti oameni?
Da! Cunosc foarte bine! Şi toată lumea să pună spadele jos.
Wolya, ai întrebat care sunt intenţiile mele.
Această persoană este răspunsul.
Acestă femeie este cheia tuturor ce vreau să fac în viitor.
Ea este pe cine am ales. Ea este împăratul meu. Prinţesa Deokman!
De acum încolo, d-voastră sunteţi regina mea!
Daţi respectul cuvenit pentru împăratul alianţei noastre!
Da Deokman. Asta e răspunsul meu.
Nu vrei să fiu alături de tine? Eu voi fi CU TINE. Voi fi trup, din trupul tău, cap din capul tău, inimă din inima ta. Pentru mine nu mai există Deookman şi Yusin. Este numai Deokman CU Yusin. Ce vrei tu, asta o să vreau şi eu, ce gândeşti tu, asta o să gândesc şi eu, ce faci tu, asta fac şi eu, ce simţi tu, asta o să simt şi eu.Yusin pe care ai cunoscut, este istorie de acum. Sunt parte din tine. Asta-i jurământul meu Prinţesa Deokman. Numai o părticică din sufletul meu, rămâne pentru Deokman. Atât. Şi o să ascund ca pe un testament secret, pe care nimeni, dar nimeni nu va putea să deschidă. Jur Prinţesa Deokman.

