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Giuvaerul palatului - Episodul 12

Jang-Geum isi da seama pe propria piele ca
printul suferise o intoxicatie, data de combinarea ginsaeng-ului cu terciul de soia, care era
sarac in uleiuri. Descoperirea lui JG este salvatoare, atat pentru print, cat si pentru tatal
adoptiv al lui JAng-Geum, insa ei ii va aduce pierderea simtului gustativ. Intre timp, sanatatea
doamnei Jung este tot mai subreda, aceasta rugand-o pe JG sa o asiste la pregatirea meniului
dedicat primei doamne de la curte, care isi sarbatorea ziua de nastere. Meniul servit de
doamna Jung o irita pe prima doamna, care izbucneste, acuzand-o pe doamna Jung de lipsa
oricarui respect. Doamna Choi este nerabdatoare sa ia locul de prima doamna la bucataria
regala si se intereseaza indeaproape de starea sanatatii doamnei Jung, in timp ce solicita
sprijinul fratelui sau pentru a o izgoni pe doamna Jung de la palat, mituind-o totodata pe
doamna insotitoare a primei doamne de la Curte pentru a obtine sprijinul acesteia din urma. La
palat insa doamna Jung, simtind ca isi pierde puterea si, in incercarea de a o sustine pe
doamna Han, are o intalnire in care ii solicita regelui sa declare o competitie pentru
desemnarea unei succesoare la Bucataria regala, competitie in care sa se intreaca doamnele
Choi si Han. Jang-Geum este tot mai ingrijorata de nerevenirea gustului, si citeste tot mai
multe carti de medicina aduse pe Min JH. La randul sau, doamna Han o duce pe JG la doi
medici din afara palatului, pentru a afla cu mahnire, ca nu exista sanse de a se recupera prea
curand. In incercarea disperata de a-si recapata gustul, JG incearca tot felul de mancaruri,
incurajata de doamna Han, insa fara nici un rezultat. La Curte se anunta concursul, intre
doamna Choi, asistanta de Geum-Young, si doamna Han, asistata de Jang-geum.
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