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Giuvaerul palatului - Episodul 1
Suh Chun Su (cel ce avea sa devina dupa multa vreme tatal lui Jang-geum), se afla la tras cu
arcul, cand o sageata ii atinge mana care incepe sa sangereze. Desi incearca sa isi scoata
sageata din rana, aceasta se rupe, prevestind ceva rau. intre timp, Suh primeste insarcinarea
de a o otravi pe regina, mama printului YeonSan. Regina fusese pusa sub acuzare si izbonita
din palat, iar regele de atunci, cu care aceasta era casatorita, ii ordonase lui Suh sa o
otraveasca. Inainte de a-si da sfarsitul regina ii blesteama pe toti cei implicati in moartea sa,
lasandu-i mamei sale carpa cu care isi stersese sangele, pentru a ramane marturie fiului sau,
atunci cand acesta va deveni rege, pentru a o razbuna.

Suh este plin de remuscari dupa
indeplinirea acestei misiuni, imbatandu-se si ratacind prin padure,vocea reginei otravite inca
rasunandu-i in auz.Se trezeste intr-o pestera unde intalneste un intelept, care ii prezice ca vor
exista 3 femei care ii vor schimba viata in mod dramatic, prezicandu- totodata si moartea.
Prima dintre femei,( spune inteleptul, este o femeie pe care deja o intalnise, referindu-se la
regina), nu este in lumea aceasta, dar cu toate acestea, este in viata. A doua dintre femei are
sa isi dea viata pentru el, desi el va fi cel care o va salva. inteleptul ii prezice de asemenea,
moartea sa, care spune el va fi cauzata de o a treia femeie, care, desi va salva multe vieti, pe
a sa nu o va putea salva. inteleptul il indeamna sa nu o intalneasca pe a doua si pe a treia
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femeie, pentru a-si salva viata. A doua femeie o va gasi asezata cu capul in apa. Chun Su nu
stie ce sa mai creada dupa aceasta intalnire misterioasa, insa cand incearca sa lamureasca
detaliile cu maestrul isi da seama ca acesta disparuse, nemaifiind de gasit. intalnirea il sperie
pe Chun Su, care hotaraste sa nu se casatoreasca niciodata, pentru a evita orice necaz inutil.
Trec 14 ani si Chun Su inca isi aminteste misterioasa intalnire... Intre timp, la palat, sunt in toi
pregatirile pentru ceremonia zilei de nastere a reginei mama. Doamna Pu (viitoarea mama a lui
DJG) o vede pe doamna Choi ca ascunde otrava intr-un bol pregatit pentru regina mama.
Speriata, raporteaza situatia cui nu trebuie, si astfel, doamna Choi afla ca doamna Pu vazuse
ce se petrecuse. Cum planul de asasinat pus la cale de a o ucide pe bunica lui Yeon San este
descoperit,doamna Pu este acuzata (pe nedrept) ca ar fi avut o relatie cu una din garzile
palatului si condamnata la omorare prin otravire, fara drept de apel. Prietena sa Han o
salveaza oferindu-i pe ascuns un antidot. Suh o gaseste astfel pe Pu pe malul unui rau, intr-o
stare mai mult moarta decat vie, salvand-o dintr-o situatie critica. Ingrijorat de starea acesteia,
Suh nu o poate lasa sa plece, intre cei doi stabilindu-se o relatie in urma careia se casatoresc.
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