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szenvedni a rá kiszabott ideig, míg védőügyvédei 
távolabb kerülnek a saját reinkarnációjuk lehető-
ségétől. Ahhoz ugyanis, hogy ez bekövetkezzen, 
49 példaképet kell sikeresen megvédeniük egy 
évszázad alatt, és Kim Ja Hong a 48. személy, akit 
védenek, az idejük viszont egyre csak fogy.
 Azonban semmi sem úgy történik, ahogy 
szeretnék. Nemcsak a példaképnek derülnek ki 
sötét dolgok a múltjából, hanem egy Ja Honghoz 
nagyon közel álló, ám időközben rejtélyes körül-
mények között elhunyt és bosszúálló szellemmé 
változott egyén is jelentősen felborítja a túlvilág 
rendjét.

Megvalósítás
 
 Mivel a történet nagy része a túlvilágon ját-
szódik, a sorozat jelentős részét zöld háttér előtt 
vették fel. És bár az ember tudja, hogy szinte az 
egész CGI, mégis nagyon be tudja szippantani a 
nézőt. 

kosság vagy gyermeki engedetlenség elkövetésé-
ben.  Ezalatt három pártfogó lesz a segítségére, 
akik az útja és a perek során védelmezik, gyakor-
latilag a védőügyvéd szerepét betöltve. Ha végül 
ártatlannak találják, akkor újjászülethet, valamint 
előtte megjelenhet egy szerettének az álmában. 
Kim Ja Hong minden vágya, hogy még egyszer 
találkozhasson siket édesanyjával, mivel egy na-
gyon fontos dolgot nem tudott neki még életé-
ben elmondani. Viszont ha bármely tárgyaláson 
bűnösnek találják, akkor Ja Hong a pokolban fog 

 Egy 2017-es dél-koreai akció-fantasy film, 
nagy adag drámával megfűszerezve. Az alapját 
egy dél-koreai webtoon adja, amelyet Joo Ho-min 
írt és illusztrált. Alapjáraton inkább sorozatokat 
szoktam nézni, és filmek terén is inkább japán 
vagy kínai alkotásokkal próbálkozom. Így mond-
hatni teljesen véletlenül találtam rá erre a filmre, 
és fogalmam sem volt, pontosan mire is számítsak. 
Egyetlen egy indokom volt a megnézésére: szemé-
lyes preferenciáim miatt érdekelt, milyen is lehet a 
túlvilági jog.
 

Történet
 
 A példás életet élő tűzoltó, Kim Ja Hong 
elhunyt, miközben társaival együtt egy égő épü-
letből próbálták kimenteni a bent ragadt embere-
ket. Lelke ezután némi segítséggel átkelt a túlvi-
lágra, ahol a buddhisták tanainak megfelelően 49 
napos barangolásnak indul. Mint kiderült, ő egy 
példakép, vagyis egy olyan lélek, aki esélyt kapott 
a reinkarnációra. A 49 nap alatt 7 bírósági tárgya-
láson kell részt vennie, melyeken az életében el-
követett tetteiről fog felelni egy-egy isten színe 
előtt. Ők fogják eldönteni, hogy bűnös-e csalás, 
hanyagság, igazságtalanság, árulás, erőszak, gyil-

„A 49 nap alatt 7 bírósági 
tárgyaláson kell részt vennie, 

melyeken az életében elkövetett 
tetteiről fog felelni egy-egy 

isten színe előtt.”
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dalára is betekintést nyerhetünk: megtudhatjuk, 
mi történt Ja Hong családjával a többiek szem-
pontjából is – múltban és jelenben egyaránt. 
 
 Összességében ez egy nagyon jól összera-
kott film, néhol kicsit már túl hosszúnak tűnhet, 
de a végére minden zseniálisan összeáll, ráadásul 
2018-ban jött ki a történet folytatása is, amit ha 
az első film tetszett, mindenképp érdemes meg-
nézni.

Hong szinte végig tanácstalan fejjel sodródott az 
árral, amikor szükség volt rá, akkor nagyon oda-
tette magát, és teljesen átjöttek az érzései. A há-
rom halálangyal dinamikája is nagyon tetszett. Ott 
volt a mindig magabiztos és céltudatos Kang Rim, 
a kissé megfontolatlan és gyakran könnyelműen 
viselkedő Hae Won Maek, illetve Deok Choon, aki-
re törékeny termete ellenére is nagy felelősség 
hárul a képessége miatt. 

 Bár maga a történet fantasy, a film alap-
vetően inkább családdrámának mondható. Szép 
lassan, tárgyalásonként ismerhetjük meg Kim Ja 
Hong életét, tudhatunk meg róla minél több meg-
rendítő vagy éppen drámai részletet. Ezenfelül a 
bosszúálló szellem feltűnésétől az érme másik ol-
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Minden pokol, ahol járunk benne nagyon egye-
dien fest, illetve a harcok is jól néznek ki. Persze 
vannak olyan jelenetek, ahol kissé kilóg a lóláb és 
nagyon látszik a CGI, de ez is csak viszonylag ritkán 
fordul elő. A film látvány szempontjából nagyon 
erős, nem csak 2017-es vagy csak koreai filmek te-
kintetében. 
A kosztümök is nagyon jók voltak, mind az istenek, 
mind pedig a védőügyvédek/halálangyalok kiné-
zete nagyon tetszett, és illett a feladatukhoz is. 
 

Vélemény és ajánlás
 
 Maga az alapkoncepció rendkívül figyelem-
felkeltő, és sikerült olyan főszereplőt választani, 
akit a nézők is könnyen megkedvelnek. Bár Kim Ja 
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