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Ofi?erul Min vs Regele Sukjong
Ji Jin Hee ne-a cucerit inimile datorit? rolurilor pe care le-a interpretat în Dae Jang Geum
(Giuvaierul palatului) ?i Dong Yi (Vremuri apuse). El este ofi?erul Min Joung Ho, respectiv
regele Sukjong. ?i partenerele sale sunt pe m?sur?: Lee Young Ae (Dae Jang Geum) ?i Han
Hyo Joo (Choi Dong Yi). Azi m-am gândit s? fac o paralel? între personajele c?rora le d? via??

Min
Ji Jin Hee.
Joung Ho este un tân?r ofi?er foarte apreciat de superiori datorit? profesionalismului s?u. De?i
destul de rece la prima vedere, el ascunde c?ldur? ?i blânde?e. Este un b?rbat frumos ?i cult,
un om bun ?i tandru. Cu toate c? este interzis? dragostea pentru o doamn? de la Curte, el este
dispus s? ri?te tot pentru Jang Geum... s-o protejeze, s-o iubeasc?... Îl înfrunt? chiar ?i pe
regele, care o iubea la rândul lui. Îl vedem luptând pentru a-?i îndeplini îndatoririle, dispus s?
ajute oamenii la nevoie, tandru ?i gentil în rela?ia cu Jang Geum, dar ?i pus pe ?otii cu fiica lui.
Dintre zecile de clipuri care s-au f?cut pentru serial, am ales dou? care scot în eviden?? felul
cum gânde?te ?i se comport? ofi?erul Min: “Because You Live” by Jesse McCartney ?i un
remake dup? „You Raise Me Up".
http://www.youtube.com/watch?v=oAKEo5GQ18U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0XHancey398&feature=related Regele Sukjong, spre
deosebire de ofi?erul Min, nu are înclina?ii de lupt?tor, dar în timp începe s? capete ?i aceste
deprinderi. Este un om foarte cult, extrem de vesel, dar ?i un rege dur. De?i pare slab ca
morarh din cauza puterii fac?iunilor politice, el este un fin diplomat ?i drept în deciziile pe care
le ia. Crescut în Palat de când s-a n?scut, Sukjong î?i dore?te s?-?i petreac? m?car o zi ca om
obi?nuit. De aceea, de multe ori se traveste?te ?i colind? prin capital?.
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A?a o cunoa?te
pe Dong Yi. Pentru ea este dispus s? rup? toate barierele ?i astfel ajunge Consoart? regal?.
Sukjong este copil?ros în comportamentul lui fa?? de Dong Yi, dar ?i fa?? de b?ie?ii lui. Este
timid când vine vorba despre exprimarea sentimentelor. Este un b?rbat foarte sensibil. Chiar ?i
atunci când trebuie s? ia ni?te hot?râri dificile (vezi alungarea reginei In-hyeon de la Palat sau
detronarea reginei Jang) suferin?a lui este foarte mare. Dar pentru c? este un rege care
respect? legile ??rii trebuie s-o pedepseasc? ?i pe Dong Yi, iubirea lui. Nu voi spune mai multe
pentru c? s-a scris destul de mult despre aceast? poveste. Pentru Sukjong am ales dou?
clipuri pe muzica celor de la SG Wannabe, „I love you” ?i „Hello”.
http://www.youtube.com/watch?v=SYdVG66kmzs&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=uIeq3PIOPCA V? las pe voi s? g?si?i asem?n?ri ?i deosebiri
între cele dou? personaje: ofi?erul Min ?i regele Sukjong
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