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kaszban még egy isten megszületésének is tanúi 
lehetünk), de egyúttal az ő személyisége is ket-
téválik. Nem, nem, semmi tudathasadás, itt arról 
van szó, hogy a párhuzamos világban a „gamer”/
játékos énjét ölti magára. Ez nem csupán kettős 
életet jelent, hanem ahogy a való világban fejlő-
dik a személyisége, úgy a párhuzamosban is jelen-
tős formálódáson megy keresztül.

 Shin Sun-II: Jee-Han gyerekkori barátja, 
aki születésétől fogva részese a párhuzamos vi-
lágnak. Egyszerre tölti be az aggódó barát és a 
mentor szerepét. A történet egésze alatt szerves 
része lesz a manhwának azáltal, hogy a későb-
bi szakaszban afféle baráti vetélytársává válik a 
főszereplőnek.

Bevezető

 Ismét egy Dél-Koreai művel, manhwával 
jelentkezem, ezúttal a személyes tapasztalatom 
alapján egyre népszerűbb „gamer” kategóriából. 
Ennek megfelelően a manhwa erősen hajaz külön-
böző jól ismert RPG (role-playing game) játékokra, 
a D&D táblajátékra és néha Terry Pratchett Ko-
rongvilág (Discworld) sorozatára is. Akik ismerik a 
felsorolt címeket, azok sejthetik, hogy mit fognak 
kapni ebben a műben. Egy akciódús történetet, 
amiben számtalan akadályt és szörnyet kell majd 
a főhősünknek leküzdenie, a manhwában számos 
utalás található egyéb jól ismert történetekre, va-
lamint elszórva, de határozott mennyiségben hu-
mor is felfedezhető az olvasás során. 
 A történet talán minden játékfüggő álma is 
lehetne, ugyanis egy nap Jee-Han, a főhős, azon 
kapja magát, hogy az élete szó szerint egy RPG já-
tékká vált. Ez sokakban örömet keltene, minden 
bizonnyal kérdés nélkül feldobná a szürke hét-
köznapokat, azonban Jee-Han hamar megtanulja, 
hogy ebben a játékban a halál nem a legrosszabb 
dolog, ami történhet veled…

A manhwa világa

 Az általunk ismert világgal párhuzamosan 
létezik egy másik, varázslatosabb és rejtett világ, 
melybe csupán kevesen léphetnek be. Kapcsolat, 
átjárás tehát létezik a két világ között. Azon sze-
mélyek, akik képesek átlépni a határt, fantáziába 

illő képességekre tehetnek szert. A nagy hatalom 
azonban kapzsisághoz és kizsákmányoláshoz ve-
zet, így tehát a manhwa világa közel sem olyan 
vidám és örömmel teli, mint egy esti mese. A tiné-
dzser/felnőtt korosztályt célozza meg. 

 A párhuzamos világ társadalmi rendje nem 
sokban különbözik az általunk ismert világtól, 
nagy létszámú csoportok (ezeket nevezhetnénk 
klánoknak vagy céheknek is, ha már a játékok vi-
lágában botorkálunk) irányítják az események és 

az erőforrások többségét. Az egy szem legénynek 
vagy leánynak nincs sok esélye a túlélésre, azon-
ban ajánlott jól dönteni, mivel ebben a kapzsi és 
erőre alapozó világban az erős felfalja a gyengét, 
gyakran a szó legszorosabb értelmében. 

Fontosabb szereplők

 Jee-Han: klasszikusnak mondható fősze-
replő, azaz egy átlagos tinédzser, aki egyik nap 
arra döbben, hogy az élete nem is olyan átlagos. 
Aznap, amikor rájön, hogy képes belépni a pár-
huzamos világba, az élete végleg megváltozik. Ez 
erősen sablonos megfogalmazásra sikerült, nem-
csak azért, mert egy új és majdhogynem határ-
talan világ tárul elé (komolyan, egy későbbi sza-
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lyes tapasztalatom azonban az, hogy a manhwák 
és webtoonok nehezen kapnak anime adaptációt. 

Kinek ajánlom?

 Elsősorban azoknak, akik néhány szabad 
perccel rendelkeznek. A történet könnyed, szó-
rakoztató, különösen jó, ha valakinek éppen csak 
10-15 percnyi szabadideje van, és valami üdítővel 
szeretné azt tölteni. Végezetül, a manhwa döntő-
en ugyan jól ismert történeteket alkot újra (habár 
nem tudom, hogy az olvasók mennyire jártasak a 
koreai mitológiával kapcsolatban, én semennyi-
re), mégis gyakran ötletes és meglepően kreatív.

 Kwon Shi-Yun: és (tudom, hogy „és”-sel 
nem kezdünk mondatot) nem maradhat el az el-
képesztően dögös és fura női osztálytárs sem, 
akiről törvényszerűen kiderül, hogy részese a pár-
huzamos világnak. Ahogy Shin, úgy ő is társaként 
szolgál Jee-Hannak a túlélésben, amire szüksége 
is van. 

 Hwan Sung-Gon: Ha pedig a sablonos/el-
várt karaktereknél tartunk, akkor miért ne említe-
nénk meg a sötét múlttal és komplikált jelennel 
rendelkező, szuper erős karaktert is. Ahogy az 
lenni szokott, a főszereplő egy aprócska, de jelen-

tős segítséget nyújt neki, ami után hálája örökké 
üldözni fogja a világ frissen beavatott új tagját.

Saját vélemény

 Nos, a karakterek bemutatásából az olvasó-
nak az a kép jött/jöhetett át, hogy a történet kö-
zel sem eredeti vagy legalábbis a karakterek nem 
azok. Részben ez igaz, a stílus jól bejáratott mintá-
jára készültek, és mint azt már írtam, a mahwa so-
kat merít a játékok világából, a mitológiából vagy 
jól ismert íróktól. Ennek ellenére közel sem unal-
mas vagy pont ezért nem az. A történet egy új, 
modern köntöst ad a mára már jól ismert történe-
tekre, és mindezek mellett gyakoriak a humoros 
helyzetek is, azáltal, hogy kifigurázza az említett 
műveket. 

A manhwa rajzstílusa
 
 Mint azt már korábbi manhwáknál említet-
tem, a rajzstílus ugyan teljesen eltér a megszokott 
mangáktól, mégis véleményem szerint könnyeb-
ben olvasható. Teljes mértékben színes, ami ismét 
segít a fantázián és különösen jól megy a történet 
stílusához. 
 Mindezek mellett a karakterek szembe-
tűnően digitális módszerrel lettek életre keltve 
vagy legalábbis a netre teremtve. (Éppen ezért 
néha webtoon besorolás alatt is megtalálható a 
mű.)

A történet utóélete

 Nem meglepő vagy talán meglepő módon 
mindmáig senki sem gondolta úgy, hogy jó ötlet 
lenne a történetből animét készíteni. Nos, ennek 
minden bizonnyal számtalan oka van, olyanok, me-
lyekbe most nem megyek bele (különösen azért, 
mert a többségük csak találgatás lenne). A szemé-
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