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 Gondolom, nem sok embernek kell bemu-
tatnom a Szépség és a Szörnyeteg történetét. En-
nek a mesének is számos változata maradt fenn, 
azonban nekünk csak az alapjaira van szükségünk. 
Hogy miért is? Mivel a Hotel del Luna cselekményé-
nek számos momentuma alapul ezen a történeten.

 Amikor Belle édesapja útnak indul, azt 
mondja a lányainak, hogy kérjenek, amit csak akar-
nak. Belle csak egy rózsát szeretne, míg testvérei 
drága ajándékokat kérnek. Édesapjuk a hazafelé 
vezető úton a vihar elől egy titokzatos kastélyban 
lel menedékre, amelynek a kertjében gyönyörű 
rózsákat pillant meg. Emlékezve Belle kívánságá-
ra, leszakít egy virágot. Azonban ekkor megjele-
nik a kastély ura, a Szörnyeteg, aki a kereskedő 
életéért cserébe a lányát követeli magának. Belle 
azonban önszántából megy el a Szörnyeteghez, 
hogy megmentse édesapját, míg Koo Chan Sung 
esetébe szó sincs erről…
 Koo Chan Sung az édesapjával él együtt, 
azonban olyan szegények, hogy a születésnapjá-
ra semmit sem kapott ajándékba. Ő viszont azt 
mondja, hogy nem bánja, és születésnapi aján-
dékként megelégedne akár egy szál virággal is. 
Édesapja a megélhetésük érdekében lopni pró-
bál, azonban menekülés közben leesik egy lép-
csőn. Miután magához tér, megpillant egy hotelt, 
ahová rögtön be is menekül üldözői elől. Bent ha-
talmas termeket, 100. emeleti tetőtéri bárt, sőt 
még egy tengerpartot is lát, amiből már sejtenie 
kéne, hogy nem egy normális hotelbe tévedt be, 

de ő csak tovább nézelődik. Végül egy virágos-
kertbe keveredik, ahol eszébe jut a fia szülinapja. 
A rózsák helyett azonban a kert közepén álló, ha-
talmas korhadt fáról szakítja le az egyetlen ágat, 
amelyen gyönyörű, kék virágok nyíltak. De csak 
azon az egyetlen ágon… Hamarosan meg is je-
lenik a Szörnyeteg, vagyis a hotel tulajdonosa, a 
gyönyörű, azonban nehéz természetű Jang Man 
Wol, aki felvilágosítja, hogy nemsokára meg fog 
halni. Azonban ő meg tudja menteni, de cserébe 
húsz év múlva neki kell adnia a fiát. 
 Persze ez nem ilyen egyszerű… mivel a 
felnőtt Koo Chan Sungnak esze ágában sincs a 
szellemjárta Hotel del Lunában dolgozni. Kiderül 
ugyanis, hogy a Jang Man Wol által vezetett ho-
tel a szellemek számára van fenntartva, hogy kipi-
henhessék magukat, mielőtt a túlvilágra kerülné-
nek. Őt viszont a Harvardon szerzett végzettsége 
okán számos előkelő hotelbe hívták már dolgozni, 
így Chan Sungnak nem egy – egyébként ultramo-
dern – „kísértettanya” lenne az első választása – 

lévén, hogy nem is  igazán bírja azt a stresszt, amit 
a szellemek nem túl előnyös kinézete okoz neki. El 
is megy egy normális, előkelő szállodába dolgoz-
ni, azonban mivel Man Wolnak köszönhetően már 
ő is képes látni a szellemeket, számos kínos hely-
zetbe hozza magát új munkatársai előtt. Végül 
persze nagy ímmel-ámmal beadja a derekát, de 
egyáltalán nem lelkesedik új munkájáért… Pedig 
ezután lesz dolga bőven – hiszen meg kell tanul-
nia kezelni a szellemek látványa okozta stresszét, 
hogy a lehető legjobb kiszolgálásban részesítse 
őket, illetve néhány bosszúálló szellem mellett 
még újdonsült főnökének viselkedési és pénzköl-
tési szokásai is megkeserítik ezután az életét. Ap-
ropó, mi van a furcsa álmaival? 

„...a Jang Man Wol által veze-
tett hotel a szellemek számára 
van fenntartva, hogy kipihen-

hessék magukat...”
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Szereplők

Jang Man Wol: A Hotel del Luna igazgatója, már 
több mint ezer éve vezeti a fogadót az életében 
elkövetett bűnei miatt. Eredetileg az ókori Ko-
reában élt egy nomád törzs vezéreként. Amikor 
először találkozunk vele, épp a pusztaságot jár-
ja a halott társainak holttesteit szállító szekér-
rel együtt, hogy eljuthasson a fogadóhoz, ahol a 
lelkeik békére lelhetnek. Amikor megtudja, hogy 
oda csak a holtak juthatnak el, kész arra, hogy 
megölje magát, azonban a fogadó vezetője más-
hogy dönt. A lány élete egybefonódik a Holdfával 
– Man Wol innentől kezdve se nem élő, se nem 
holt mindaddig, amíg nem hajlandó szembenéz-
ni a múltjával. Eléggé nehéz személyiség, nagyon 

szeszélyes, és imádja a csillogást, a szép ruhákat, 
ékszereket, drága ételeket-italokat – egyszóval a 
hobbija a pénzköltés. Csak fokozatosan ismerjük 
meg a múltjának többi részét, és vele együtt a va-
lódi érzelmeit. 

Koo Chan Sung: Édesapja külföldre küldte tanulni, 
hogy kibújhasson a Man Wolnak tett ígérete alól. 
A Harvardon frissen diplomázott fiatalember tele 
van ambíciókkal, míg össze nem találkozik Man 
Wollal. A maga részéről örömmel kihagyta volna 
ezt a találkozást, azonban a hölgynek igen határo-
zott tervei vannak vele, és nem fogadja el a nemet 
válaszként… Nagyon igyekszik elkerülni, hogy egy 
ismeretlen szállodában kelljen dolgoznia, ahol rá-
adásul a vendégek szellemek. Viszont miután Mal 

Wolnak „hála” elkezdi látni a szellemeket, hamar 
ráébred, hogy nincsen más választása. Az elején 
elég félős és szerencsétlen, de azért viszonylag 
hamar belejön az új munkájába. Ráadásul egyre 
jobban képes kezelni főnöke természetét is.

 Fontos szerepet tölt még be a történetben 
a Hotel del Luna három szellem alkalmazottja is. A 
Joseon dinasztia idejében élt tudós, Kim Seon Bi, 
aki jelenleg csaposként dolgozik; Choi Seo Hee-t, 
akit a saját családja gyilkolt meg, szobaszervizes-
ként, míg Ji Hyun Joongot, a koreai háborúban el-
hunyt fiatal srácot recepciósként alkalmazza Jang 
Man Wol a szállodában. Mindhármuknak megvan 
az oka arra, hogy nem akarnak még átkelni a túlvi-
lágra. Éppen ezért nem nézik túl jó szemmel, ami-
kor felmerül, hogy talán éppen Chan Sung lesz az, 
aki képes átsegíteni Man Wolt a túlvilágra.

 Számos szellemmel és azok történetével 
ismerkedhetünk meg a részek alatt. Vajon sikerül 
mindegyikük kívánságait teljesíteni, hogy átkel-
hessenek a túlvilágra? Valamint megismerhetünk 
néhány veszélyes szellemet is, akik komoly fenye-
getést jelentenek. 

„Számos szellemmel és azok 
történetével ismerkedhetünk 

meg a részek alatt. Vajon sike-
rül mindegyikük kívánságait 

teljesíteni...”
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Lassan fény derül Jang Man Wol és a többi alkal-
mazott múltjára, és a jelenben is rengeteg dolog 
történik.

Megvalósítás

 IU egyszerűen tökéletes választás volt Man 
Wol szerepére. Előtte még csak a Moon Lovers 
főszereplőjeként láttam, így hatalmas megle-
petés volt számomra, mennyire jól hozta a kara-
kán, nehéz természetű és csípős nyelvű, azonban 
mégis nagyon sebezhető Man Wol karakterét. A 
ruhák, amiket viselt, egyszerűen gyönyörűek vol-
tak. Nagyjából minden jelenetben más ruhában, 
sminkben és más körmökkel láthatjuk. Bár álta-
lában a női főszereplők nem nagyon szoktak le-
nyűgözni, ő egyszerűen ellopta a szívemet – és a 

showt is a másik főszereplő, vagyis Yeo Jin Goo 
elől. Valahogy neki annyira nem jött át a karakte-
re, főleg az elején, utána azért kicsit jobban meg-
kedveltem.

 Kissé soknak éreztem ezt a részenként átlag 
75 percet, volt olyan epizód, amibe már nagyon 
belefáradtam, vagy ami nem is hiányzott volna be-
lőle. Illetve a legeslegvége annyira nem tetszett, 
én más befejezést képzeltem volna neki. Igaz, az 
általam preferált befejezés sokkal kegyetlenebb 
lett volna, de a sorozat felépítésébe nagyon be-
leillett volna. Szépen volt felvezetve a történet is, 
örültem, hogy nemcsak „krimisen” - epizódonként 
egy sztori - haladunk benne, hanem rendesen visz-
sza-visszatekintett a múltba vagy akár a korábbi 
epizódokba is. A végére minden főbb szereplőt 

megkedveltem, tetszett, hogy mindenki megkap-
ta a maga történetét és lezárását, külön bírtam a 
kaszást, ahogy mindig ott koktélozgatott a sarok-
ban. A múltbeli szálban sokkal jobban éreztem a 
kémiát a karakterek között, viszont tetszett Man 
Wol és Koo Chan Sung kapcsolatának a kibontako-
zása is, ahogy a srác egyre jobban képes kezelni a 
csajszi heppjeit.

 Az összes hibájával együtt ez egy nagyon 
szép dorama: a karakterek, a történet, a látvány-
világ, a dalok és a hangulata is mind-mind nagyon 
jó. Bátran ajánlom a fantasy-romantikus műfaj 
kedvelőinek! Egy-két részhez azért pár zsebkendő 
is szükséges, mert kapunk néhány könnyfakasztó 
jelenetet is, illetve érzékenyebb lelkűeknek felhív-
nám a figyelmét, hogy néhány kissé ijesztő – azt 
azért nem mondanám, hogy horrorisztikus – jele-
net is található benne.
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