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Giuvaerul palatului - Episodul 19
Doamna Choi si Geum-Young sunt surprinse cand il aud pe generalul chinez laudand-o pe
Gang-Geum pentru decizia de a gati hrana pe considerente legate de sanatate, acesta
recunoscand ca preparatele gatite de Jang-geum i-au dat o stare mai buna. Prima doamna
Jae-Jo ii raporteaza insa reginei ca totul s-a aflat sub atenta ingrijire a doamnei Choi, si aduce
in discutie, cu aceasta ocazie, provovarea doamnei Choi... Discutia le este insa intrerupta de
doamna Ja-soon care venise sa ii multumeasca reginei pentru ajutorul acordat cu privire la
doamna Jo, care murise intre timp, ocazie cu care o informeaza pe regina de zvonurile care
circula in palat... Intre timp, doamna Jung afla din cercetarile doamnei Min, ca ierburile care ii
erau administrate contineau o otrava care actiona lent. Doamna Jung solicita o intalnire cu
doamna Jae-Jo, careia ii cere sa ii permita intoarcerea la Bucataria regala, amenintand-o ca o
va informa pe Prima doamna atat despre cartea cu retete secrete pe care o daduse doamnei
Choi, incalcand astfel protocolul, cat si despre incercarea de a o otravi. Regina tine o intrunire
prin care anunta ca o declara castigatoare a celei de-a doua competitii pe doamna Han,
datorita serviciului pe care l-a facut natiunii. Intoarsa la bucataria regala, doamna Jung este
chemata impreuna cu doamnele Jae-Jo, Choi si Han de regina, care anunta tema pentru
competitia finala: regina doreste ca primele doamne sa aleaga cele mai bune preparate pentru

Se apropie asadar momentul
urmatorul banchet regal.
decisiv, in care doamnele Han si Choi isi vor demonstra abilitatile, fara interventiile pe criterii
politice de la Curte. Doamna Han ii marturiseste lui Gang-Geum despre prietena sa care o
incurajase pentru abilitatile sale, dezvaluindu-i totodata lui Jang-Geum si numele prietenei,
Myung-Ee, nimeni alta decat mama lui Jang-Geum. Doamna Han este in cautarea celui mai
potrivit meniu pentru rege, si isi aminteste ca Myung-Ee ii spusese despre o supa speciala...
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