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Film frozen flower bahasa indonesia

Beranda » Drama ⚠️ jika Anda memuat pemain lebih dari 5 detik, silakan refresh halaman dan gunakan Channel 1 atau Channel 2 untuk menonton. Nikmati film ~ Movie Server dalam proses migrasi, minta maaf jika terjadi gangguan. Drama sejarah ini berlatar dinasti Koryo dan berfokus pada hubungan antara seorang raja dan pengawalnya. Di bawah
pemerintahan dinasti Yuan Cina, raja dinasti Goryeo Korea ditekan untuk menghasilkan penerus takhta. Tidak dapat bercinta dengan ratunya karena dia jatuh cinta dengan pengawalnya, Hong Lim, raja meminta keduanya untuk tidur bersama. Kontak seksual ini merumuskan cinta terlarang antara Hong Lim dan Ratu. Tagline:Untuk Cinta Terakhirnya, Takdir
membuatnya mengkhianati cinta pertamanya. Pemain:Cho Jin-woong, Do Yong-Gu, Hyun Woo, Jo In-sung, Joo Jin-mo, Kwon Tae-won, Lim Ju-hwan, No Min-woo, Seo Young-Joo, Shim Ji-ho, Song Ji-hyo, Song Joong-ki, Yeo Jin-goo, Yeo Wook-hwan A Frozen FlowerTheatrical poster DirectorYoo HaProductiveLee Tae-heonYoo HaPemeranZo di SungJu
Jin-moSong Ji-hyoPark Gok-jiProduction Company menawarkan PicturesDistributorShowbox Tanggal akhir 30 Desember 2008 (2008-12-30)Anggaran negara Korea Selatan $ 10 juta pendapatan kotor $ 18.980.564 Bunga beku (Hangul: 쌍; Ssanghwajeom adalah sebuah film Korea Selatan tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Yoo Ha dan dibintangi oleh
Jo In-sung, Joo Jin-mo dan Song Ji-hyo Film ini tayang perdana di Korea Selatan pada 30 Desember 2008. [1] Referensi [ Dua bintang top telanjang semua dalam film baru KBS World. November 24, 2008. Diakses tanggal 30 December 2008. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.lbs Diperoleh dari yang bekerja secara optimal di
CHROME. Jika film tidak diputar atau subtitle tidak keluar, silakan gunakan server 2 atau 3 untuk melakukan streaming dan melihat film secara online atau langsung mengunduhnya dari tautan yang disediakan. Sebuah drama sejarah berlatar dinasti Koryo dan berfokus pada hubungan antara seorang raja dan pengawalnya. Di bawah pemerintahan Dinasti
Yuan tiongkok, raja dinasti Korea Goryeo berada di bawah tekanan untuk menghasilkan penerus takhta. Tidak dapat bercinta dengan ratunya karena dia jatuh cinta dengan pengawalnya, Hong Lim, raja meminta keduanya untuk tidur bersama. Kontak seksual ini merumuskan cinta terlarang antara Hong Lim dan Ratu. Tagline:Untuk Cinta Terakhirnya,
Takdir membuatnya mengkhianati cinta pertamanya. Negara:KoreaRelease:30 Des 2008Bahasa:第aa/s.com/Yoo HaCast:Cho Jin-woong, Do Yong-Gu, Hyun Woo, Jo In-sung, Joo Jin-Mo, Kwon Tae-won, Lim Ju-hwan, No Min-woo, Seo Young-joo, Shim Ji-ho, Song Ji-hyo, Song Joong-ki, Yeo Wook-hwanDownload A Frozen Flower (2008)Bingung cara
mengunduh drakor dan film yang tepat? Apakah Drakor-ID menautkan kesalahan? Jakarta, CNN Indonesia - Bunga beku merupakan salah satu Korea Selatan. Dengan lebih dari 3,7 juta entri, film ini menjadi yang tertinggi keenam pada tahun 2008 di Korea. Berikut sinopsis A Frozen Flower.A Frozen Flower adalah film sejarah yang berlatar belakang
dinasti Goryeo. Namun, film ini, yang tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta, juga menimbulkan pertanyaan seperti pelanggaran protokol keluarga kerajaan dan mengejar cinta sejati. Kisah ini dimulai dengan raja dinasti Goryeo yang menikahi Ratu dinasti Yuan, tetapi tidak pernah memiliki anak. Ini karena raja tidak pernah mencintai atau memiliki minat
pada Ratu. Raja telah mencintai kepemimpinan pasukan militernya, Hong-rim, yang telah bertanggung jawab sejak kecil. Pernikahan dengan Ratu juga dilakukan karena pengaruh dinasti Yuan.Masalah muncul ketika para bangsawan mulai mendesak raja dan ratu untuk segera memiliki keturunan demi kelangsungan kerajaan. Desakan itu membuat raja
mengirim orang Hungaria untuk menghubungi Ratu. Keputusan itu awalnya mengecewakan sentimen Hong-rim. Dengan berat hati, ia mulai mendekati Ratu. Sinopsis Bunga beku bercerita tentang raja yang mengirim orang Hungaria untuk terhubung dengan Ratu. (doc. Showbox melalui Hancinema) Pada saat itu, raja yakin bahwa Hong-pelek tidak akan
pernah mengkhianati. Dia juga tidak tahu bahwa keputusan itu bisa berakibat fatal bagi hidupnya, Ratu, bahkan kerajaan secara keseluruhan. Dalam Frozen Flower ditulis dan disutradarai oleh Yu Ha, yang juga membuat Marriage is a Crazy Thing (2002) dan Howling (2012). Film ini dibintangi oleh banyak artis terkenal seperti Jo In-sung, Jo Jin-moo, Song
Ji-hyo, Song Joong-ki, Lim Ju-hwan, Yeo Jin-goo, dan No Min-woo.Spesial DEWASA ini tayang perdana di Korea Selatan pada 30 Desember 2008. Sementara itu, pemutaran perdana internasional A Frozen Flower diadakan di Deauville Asian Film Festival 2009.A Frozen Flower juga menerima banyak penghargaan untuk musik terbaik dan desain seni
terbaik di penghargaan film Daejong 2009. Joo Jin-mo bahkan membawa pulang piala Baeksang Arts Awards 2009[Gambas:Youtube] (chri/end) Sutradara : Yoo Ha Star : I In-sung ... Hong-rim Joo Jin-mo ... Raja Song Ji-hyo ... Shim Ji-ho Ratu ... Seung-gi Im Joo-hwan ... Han-baek Yoe Wook-hwan ... Im-bo Song Joong-ki ... No-tak Jang Ji-won ... Bo-deok
Kim Choon-gi ... Kasim Hwang Lee Jong-goo ... Tae-sa Kwon Tae-won... Aku Il-moon Do Young-goo ... Gi Won-hong Ko In-beom ... Yeon Ki-mok No Min-woo ... Min-woo Do Ye-seong ... Choi Kwan Yeo Jin-goo sebagai pemuda Hong Kong Lee Poong-woon sebagai raja gender muda : Collosal | Teater | Asmara | Adult Synopsis - A Frozen Flower adalah
film yang disutradarai oleh sutradara terkenal Korea Selatan, Yoo Ha, sebuah film yang dirilis pada 30 Desember 2008 dengan rating IMDB 7,2 pada saat itu, dengan genre ini berlatar romansa di sebuah kerajaan dengan sedikit spesies - jenis adegan yang sangat panas. bahwa film ini hanya dilihat untuk publik Film ini bercerita tentang Raja Goryeo (Joo
Jin-mo) yang menikah dengan putri dinasti yuan (Song Ji-hyo), tetapi mereka tidak memiliki anak karena Raja Goryeo tidak ingin memiliki anak karena Raja Goryeo adalah gay. Menonton film ini juga luar biasa seorang raja yang bernyanyi dengan berani dan cerdas dalam perang ternyata seorang gay. Seiring waktu ada tekanan dari sisi kerajaan bagi raja
untuk dengan cepat menghasilkan putra mahkota kerajaan untuk kelanjutan kelanjutan dinasti kerajaan. Sementara itu, penguasa perang Hong-rim (Jo In-sung) yang merupakan kekasih gay raja ditahbiskan oleh raja kepada istrinya karena raja tidak lapar pada seorang wanita dan demi kebaikan sang putri untuk bisa memiliki anak. Panglima tertinggi Hong-
rim pada saat itu menolak perintah raja, tetapi dengan berat hati juga komandan perbatasan Hungaria akhirnya mengeksekusi perintah raja atas desakan raja bahwa dia tidak bisa menolak. Pada malam pertama Komandan Hong melaksanakan misi. Sang putri menangis dan Komandan Hong Rim tidak dapat melihat sang putri akhirnya memberi tahu raja
untuk mempertimbangkan misi, tetapi raja tetap teguh dalam sikapnya. Pada malam kedua akhirnya melakukan misinya lagi dan malam itu sang putri akhirnya menyerahkan tubuhnya demi raja, misi ini berlanjut pada malam berikutnya. Ketika panglima Tertinggi Hong Rim menjadi cemburu pada Ratu yang menunjukkan perhatiannya kepada Ratu, melihat
penundaan antara komandan dan Ratu mulai cemburu pada Ratu karena kekasih gay-nya, panglima Hong Rim jarang memperhatikannya, akhirnya menunda misi atas dasar bahwa sang putri sakit dan jika terus-menerus dipaksa untuk kegagalan untuk memiliki anak. Di sisi lain zona kerajaan ada pemberontakan terhadap kerajaan dan komandan pelek
Hong ditugaskan berhari-hari untuk menyelidiki siapa otak di balik pemberontakan, tetapi setelah berhari-hari ditugaskan keluar dari kerajaan membuat panglima Tertinggi Hong Rim mendingan sosok seorang putri, sama seperti putri tua itu tidak merasakan sentuhan seorang pria karena dia tidak mendapatkan dari raja. Dalam perjalanan untuk melakukan
penelitian, komandan Hong Rim melihat memori yang cocok ketika putri dan komandan Hong Rim membeli suvenir tersebut. Setelah misi selesai, komandan Hong Rim melaporkan siapa yang mendominasi pemberontakan terhadap istana, ternyata pengadilan telah terlibat dalam pemberontakan. Sementara itu, setelah berhari-hari tidak bertemu sang putri,
dia bertemu sang putri dan memberi sang putri kenangan sambil membuat ramuan teh saat dia sakit, mengingat perhatian yang luar biasa dari panglima tertinggi. pesta salam untuk kehamilan sang putri yang diadakan oleh raja. Sang putri melihat komandan Hong Rim tepi dari kejauhan dan tidak memiliki kekuatan untuk menahan kerinduan dan perhatian
komandan Hong Rim, sang putri mengatakan kepadanya untuk memberikan pesan kepada komandan Hong Rim untuk bertemu dengannya di perpustakaan kerajaan. Setelah keduanya bertemu di perpustakaan tanpa setengah raja dan sejenak meninggalkan pesta, kedua pasangan itu meninggalkan keinginan mereka untuk berhubungan secara rahasia
setelah lama tidak bertemu. Kedua kekasih itu melampaui misi resmi yang diperintahkan raja untuk terus melihat di tengah malam di perpustakaan. Raja mulai mengetahui gerakan selingkuh panglima hong-rim, setelah hubungan kekasih keduanya diketahui raja. Komandan Hong Rim meminta sang putri untuk menjauh darinya dan pergi ke raja untuk
meminta maaf. Sementara itu, sang putri mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya tetapi gagal. Raja memaafkannya setelah mendengar bahwa keunggulan Hong terkait dengan sang putri murni karena nafsu. Dia memutuskan untuk mengabaikan semua yang telah terjadi dan malah mengirim panglima untuk sementara waktu. Malam
sebelum kepergian panglima tertinggi, asisten pribadi sang putri diam-diam memberi tahu dia bahwa sang putri ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Dia melaporkan bahwa sang putri akhirnya hamil. Panglima menyelinap keluar dari tempat tidur raja untuk bertemu sang putri di perpustakaan. Mereka akhirnya berhubungan seks lagi di
perpustakaan dan raja dengan pengawalnya menangkap mereka berdua basah di pusat kerajaan. Ketika dua kekasih mencoba menyelamatkan allay lainnya dengan raja agar tidak membunuh kekasihnya, raja akhirnya menyadari betapa kuatnya cinta bagi mereka. Dalam kecemburuan sang putri, Komandan Hong-rim akhirnya dikebiri dan dikirim ke
penjara kerajaan. Ratu menemukan cara bagi komandan Hong Rim untuk melarikan diri dari kerajaan meminta bantuan komandan Hong Rim yang setia kepada panglima tertinggi. Setelah raja mengetahui bahwa panglima tertinggi telah melarikan diri dari penjara, raja bertanya kepada sang putri, sang putri menolak untuk menjawab. Menanggapi sikap raja
terhadap sikap sang putri, ia membunuh pelayan pribadinya dan membantu panglima melarikan diri dari penjara. Raja menyadari bahwa dia hamil pada saat itu, dan semua orang yang tahu bahwa anak yang dikandung sang putri bukanlah putra raja, akhirnya dibunuh oleh raja. Ketika panglima melihat kejadian ini, dia kemudian marah dan berniat bertemu
raja untuk membunuhnya. Akhirnya terjadi perkelahian antara raja dan panglima perbatasan Hungaria. Sampai raja akhirnya menusuk bahunya Hong Rim, dan sementara posisi panglima tertinggi perbatasan Hungaria hancur, raja memberikan pertanyaan terakhir kepada komandan perbatasan Hong Rim, Jika komandan Hong Rim pernah merasakan cinta
sejati bagi raja. Panglima menjawab bahwa dia tidak pernah merasa jatuh cinta dengan raja seperti yang dia dengar untuk sang putri. Pada titik ini, raja lengah dan membuat komandan pelek Hong memiliki kesempatan untuk meletakkan pedangnya di perut raja. Salah satu penjaga kerajaan, yang menyaksikan bagian dari pertempuran, menusuk komandan
di tepi Hong Kong. Sang putri kemudian datang untuk melihat komandan di tepi Hong Kong dan raja sedang sekarat, pada akhir napas komandan Pelek Hong, tetapi melihat raja mati, menyadari bahwa raja tidak ingin bunuh diri dan hanya melukai dirinya sendiri di bahu karena komandan Hong Rim menyadari bahwa raja hanya ingin membuktikan dirinya.
Setelah keduanya meninggal beberapa bulan kemudian, sang putri melahirkan seorang putra - putra panglima tertinggi Hong Rim yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan dinasti kerajaan. Dikatakan bahwa menurut sutradara film ini ditulis dari sejarah sebenarnya dari kerajaan Korea pada zaman kuno. TRAILER Download Link TORRENT Subtitle
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