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Малките шехзаде, деца на Фария, Селим и Сюлейман умират от чума. На Мурад му
става лошо в постелята на шехзаде и лекарите смятат, че той също се е заразил от чума.
Само един от тях Ясеф смята, че Султана има друго заболяване.

  

Синан паша недоволен от това, което става в двореца и смъртта на Мурад не му е
полезна, защото Гюлбахар султан е искала да изтреби целия османски род, а Кьосем и
шехзаде са живи.
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Ясеф съобщава на Синан паша за своите подозрения за истинската болест на Мурад.
Той е сигурен, че Султана не страда от чума, но гордостта на главния лекар не му
позволява да си признае. Синан паша съобщава това на Юсуф и двамата намират друг
лекар, известният в миналото, талантлив лекар Емир Челеби. Той трябва да прегледа
внимателно Повелителя, за да си каже окончателната диагноза. Той потвърждава, че
Мурад не е болен от чума. Той има цироза на черния дроб.Юсуф решава да си замълчи
и да не съобщава това на Кьосем.

  

Кьосем решава да посети еничарския корпус и да представи там шехзаде Касъм като
наследник на престола. По време на церемонията, там се появява Мурад.

  

Мурад вика при себе си шейх Ул Ислам. Кьосем подозира, че това действие на Султана
ще донесе след себе си фетва за смъртно наказание на щехзаде Касъм и Ибрахим.
Между нея и Казъм има кавга, Кьосем предупреждава Юсуф, че той да не си играе с
огъня, ако иска да съхрани живота си.
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Емир Челеби става главен лекар. Той категорично забранява на Мурад да пие вино.
Мурад се готви за поход към Багдад.

  

Кьосем започва да подготвя държавен преврат. На нея й е нужна подкрепата на
улемитите и фетва за невменяемостта на Мурад.

  

Синан паша разбира за плановете на Кьосем и докладва всичко на Мурад. През нощта
трябва да заловят Мурад, да го затворят в покоите на Мустафа и след това на престола
да се възкачи Касъм.

  

Превратът се проваля. Мурад нарежда на палачите да отидат при братята му. Те
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успяват да удушат Касъм. Ибрахим се укрива на улицата, палачите го търсят, но се
появява Кьосем. Тя защитава сина си, но Мурад им нарежда да го убият.
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