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Töltsd le az AniMagazin 46. és 51. számát 
további Mo Dao Zu Shi tartalomért!

Mo Dao Zu Shi
Mo Dao Zu Shi 2. évad

The Untamed - Mo Dao Zu Shi live action

Letöltés

ez a 12 epizód, ami be is igazolódott. A vége felé 
felcserélték és megkavarták az egész történetet, 
de az utolsó epizódban ismét magára talált. Ettől 
függetlenül véleményem szerint a három évad 
közül ez sikerült a legjobban, mert itt több mel-
lékszereplő is előlép és átveszi a rivaldafényt a 
főszereplőktől.

 Befejezésképp nagyon örülök, hogy megis-
merhettem ezt a történetet, és a zárókép arra en-
ged következtetni, hogy talán még kapunk némi, a 
történethez kapcsolódó extrákat.

tanót, és a sok apró, a néző szeme előtt lezajlott 
vagy elrejtett kis jelek az évadok alatt itt állnak 
össze, itt kell átgondolni ismét a kezdetektől az 
egész sztorit.
 Mindemellett a BL szerelmeseinek is ez 
az évad kedvez csak igazán, mivel itt emelik Wei 
Wuxian és Lan Wangji kapcsolatát is egy másik 
szintre, amit a cenzúra ellenére véleményem sze-
rint jól érzékeltettek. Még ha kimondatlanul is, 
de a készítők mégis világossá tették az egymás 
felé mutatott gondoskodással és odafigyeléssel.
Sok akciót, izgalmat, drámát és romantikát tarto-
gat ez az évad, csúcsminőségű animációval, miköz-
ben itt bontakozik jobban ki és éri el csúcspontját 
a történet, végül pedig kapunk egy mondhatni tö-
kéletes lezárást.

 Véleményem szerint ez az évad követi leg-
inkább a regényt a három sorozat közül, mind 
történetileg, mind légkörileg, próbáltak minden 
fontosabb jelenetet átemelni az alapműből. De 
őszintén sejteni lehetett, hogy kevés lesz neki 

keveredik a kultivátorok világába, és a sors úgy 
hozza, hogy az előző életében ismert személyek is 
sorra bukkannak fel, köztük Lan Wangji, fiatalkori 
„vetélytársa”, akivel egy feldarabolt ember körüli 
rejtélyt kell megoldaniuk.

 A 2. évad zárójelenete betekintést enge-
dett nekünk a következő évadba, és onnan is vet-
te fel ismét a szálat: a Yi város ívével indítunk, ami 
egy mondhatni „mellékíve” a történetnek.
Lan Wangji és Wei Wuxian megérkezik Yi városába 
a feldarabolt ember egy újabb testrészének felku-
tatása végett, ahol több új karakterrel és drámai 
életútjukkal ismerkedünk meg.
 Az évad további folytatásában végre kiderül 
a feldarabolt személy valódi kiléte, míg az Empát-
iának nevezett technika segítségével visszauta-
zunk a Naplövés hadjárathoz egy másik szereplő 
szemszögén keresztül átélt cselekményekhez, és 
egyre több új nyomra bukkannak Wei Wuxianék, 
hogy kik is állhatnak az egésznek a háttérében. 
A végén még tartogat a donghua egy jó kis csat-

 Idén nyáron visszatért a Mo Dao Zu Shi 
donghua, harmadik és egyben befejező évadjával.

 „Wei Wuxian halott! Micsoda öröm!” - Ezzel 
a sorral indult Wei Wuxian és a kultivátorok tör-
ténete még 2016-ban regény formájában, amiből 
később manhua, audio drama, donghua és live ac-
tion adaptáció is készült. A feldolgozásoknak hála 
annyira népszerű lett nemzetközileg, hogy a re-
gényt azóta számos országban, köztük Magyaror-
szágon is kiadták, és idén decemberben végre az 
angol változat publikálása is megkezdődik a többi 
Mo Xiang Tong Xiu regénnyel karöltve.
 A donghua első évadát még 2018-ban mu-
tatták be, és az évek során ennek alakult ki elő-
ször hatalmas rajongótábora szerte a világon.
 Röviden, aki nem ismerné a történetét: Wei 
Wuxian előző életében a saját zombijai által ve-
szítette életét, majd évekkel később Mo Xuanyu 
idézte meg és hozta vissza lelkét  saját testébe, 
hogy megbosszulja őt a családja ellene elkövetett 
kegyetlenségeiért. De Wuxian végül ismét bele-
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