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Three Sisters - Kisah 3 Wanita Bersaudara Generasi Muda dan Tua
Tuesday, 24 August 2010

Koreanstars Edisi 52 - Serial
Three Sister merupakan serial comeback Myung Se Bin yang sudah 3 tahun absen di dunia
akting. Three Sisters menggantikan slot tayang Wife Returns, tiap Senin sampai dengan Jumat mulai 19 April 2010.
Kakak Tertua Berkorban Demi Adik-adiknya
Serial ini mengisahkan kehidupan dua generasi wanita, antara generasi lama dan generasi baru. Ceritanya mengenai
kehidupan tiga wanita bersaudara dari dua generasi yang berbeda. Three Sisters menggambarkan hubungan mereka
dan kesulitan yang mereka hadapi. Pada kisahnya, putri pertama dari generasi muda dan generasi tua ini dikisahkan
mengorbankan masa depannya sendiri demi kelanjutan hidup adik-adiknya.
Putri tertua dari generasi muda, Eun Young punya masalah dengan suaminya hingga menghadapi perceraian. Dia
sebenarnya pandai tapi rela tidak kuliah demi menghidupi dua adiknya. Sementara putri tertua dari generasi tua, Jang
Jang Ae rela tidak menikah dan putus sekolah demi menyekolahkan adik-adiknya. KARAKTER PEMAINKim Eun Young
(39 tahun)
diperankan Myung Se Bin
Putri pertama. Prestasinya bagus di sekolah, namun demi membantu keluarga dia rela tidak kuliah. Eun Young wanita
yang bijaksana, namun kemudian dia sakit hati saat tahu suaminya selingkuh. Kim Eun Shil (33 tahun)
diperankan Yang Mi Ra
Putri kedua. Dia sudah bercerai dan putrinya, Yoon Goo Sul (Ahn Seo Hyun) tinggal dengan mantan suaminya. Suka
belanja barang mahal seperti baju dan tas karya desainer terkenal. Kim Eun Joo (29 tahun)
diperankan Jo An
Meski sudah menjanda, Eun Joo sangat menikmati hidup.
Jang Jang Ae (65 tahun)
diperankan Jung Jae Sun
Setelah orang tuanya meninggal, Jang Jang Ae keluar dari sekolah untuk membesarkan kedua adik perempuannya.
Jang Ae tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak. Dia menjalankan restoran dengan adik iparnya, Kim Won Tae
(Jang Yong). Dia mengangkat seorang anak, Kim Eun Kook (Lee Jae Hoon). Jang Soon Ae (61 tahun)
diperankan Park Won Suk
Adik Jang Jang Ae. Dia menikah dengan Kim Won Tae yang menjalankan sebuah restoran bersama kakaknya, Jang Ae.
Soon Ae orangnya sangat perhatian.
Jang Jing Ae (49 tahun)
diperankan Kyun Mi Ri
Ketika Jang Ji Ae dilahirkan, orang tuanya meninggal. Dia kemudian dibesarkan kakak tertuanya, Jang Jang Ae. Dengan
dukungan biaya dari kakaknya pula, Ji Ae bisa kuliah. Namun saat masih kuliah, dia jatuh cinta dan drop out dari
universitas. Ji Ae kemudian menikahi teman kuliahnya, namun kemudian bercerai. Ji Ae orangnya romantis. Dia gagal
menjalin hubungan dengan pria lebih muda dan sekarang tinggal dengan kakaknya, Jang Ae.
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