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Folytatás a következő oldalon!

A cselekmény a XVII. században, 
Tokugava Cunajosi sógun vezetése 
alatt játszódik, fókuszában egy gyil-
kossági ügy áll, melynek nyomozását, 
felderítését és megoldását követhet-
jük végig. Adott a krimi minden sab-
lonos eleme a jól bevált karaktertípu-
sokkal, mégis egy kellően hangulatos 
történet tárul elénk. A halott, a sógun 
leújabb ágyasa, Harume. A nyomozó, 
Szano Icsiro, a palota főparancsno-
ka, egyben a sógun bizalmasa is, egy 
okos, magabiztos, rokonszenves fő-
hős. Természetesen az ügyben jópá-
ran a segítségére vannak, de legfon-
tosabb embere a fiatal Haruta, akivel 
amolyan Sherlock-Watson, sőt inkább 
Vilmos-Adso kapcsolatot ápol. És 
természetesen adott a rengeteg gyil-
kos-jelölt a palotán kívülről és belülről 
egyaránt, akik között megtalálható a 
fontos befolyásos nemes és a közem-
ber is... A japán köntös, a dialógusok, a 

karakterek érzelmei, a hatásvadászat, 
a komplex sztori és végkifejlet végül 
kiemeli a sablonok közül önmagát, így 
egy szerethető regényt kapunk.

A cselekmény Szano házasságkö-
tésével indul, a kijelölt nővel, Reikóval. 
Eközben egy másik szertartás is zajlik, 
Harume ágyas egy tetoválást készít 
magának, mely közben életét veszti. 
Így Szano nem élvezheti friss házasé-
letét, a sógun megbízására rögtön az 
ügy mélyébe veti magát, hogy kiderít-
se Harume halálának körülményeit. A 
nyomozás során sok karaktert, pozí-
ciójukat, céljaikat ismerhetjük meg. 
Rengeteg titokra, ármánykodásra, 
önzésre fényderül és az ügy megol-
dása is egyre közeledik. Mindemellett 
Szanónak feleségével is meggyűlik a 
baja, a regény másik főszála ugyanis 
a kettőjük kapcsolata, érzelmeik ki-
bontakozása. Reiko apja nevelésének 
köszönhetően egy a korral szembe-
menő, akaratos, makacs, erős nő, aki 
ahelyett, hogy teljesítené kötelessé-
gét és férjét boldogan hazavárná, se-
gíteni akar neki a nyomozásban...

Laura Joh Rowland 1998-as Edó-korban játszódó detektívregénye autenti-
kus hatású és izgalmas olvasmány. Története könnyedén rabulejt és szórakoz-
tat.

A Sogun agyasa

Tokugava Cunajosi

A Tokugava klán 5. sógunja Toku-
gawa Tsunayoshi 1646-tól 1709-ig élt, 
és 1680-tól haláláig az ország vezető-
je volt. “Kutyás sógun”-nak nevezik az 
állatvédelmi törvényei miatt. A regény 
cselekménye 1690-ben kezdődik, ese-
ményei a sógun személye ellenére 
fiktívek.
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// Catrin
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Nyilvánvalóan ez a mű nem egy vi-
lágmegváltó alkotás, nem egy mester-
munka, hanem egyszerű, könnyed ol-
vasmány, szórakoztató irodalom, mely 
műfajában nagyszerű és emlékezetes. 
Rendkívül pörgős, olvastatja magát, 
a fejezetek tagolása rövid, a tálalása 
pedig igényes. A karakterek bár sab-
lonosak és kissé felszínesek tűnnek, 
azonban kidolgozottak, fejlődőké-
pesek, szerethetőek és érthetőek is. 
Céljaik, elképzeléseik vannak, melyek 
előbbre viszik őket.
A korábban említett hatásvadászat, 
mint a szórakoztatás eszköze jól mű-
ködik, ugyanakkor tagadhatatlanul a 
mai „ponyva”-trendet követi. Renge-
teg helyen él a szexualitással, annak 
hetero-, homo- változataival és más, 
fétises, torzult eszközeivel is. Így 
találkozhatunk botrányosabb, tabu, 
komoly témákkal és romantikus jele-
nettel is.
Maga a krimi szál jól átgondolt, logiku-
san felépített és reális gyilkos típusok-
kal operál. Viszont a megoldása nem 
meglepő, kitalálható. Helyenként a 
mellékszereplők jelenetei miatt job-
ban megismerjük az eseményeket, 
mint Szano, így nem csoda, hogy a 
végén úgy érezhetjük furcsa, hogy 
a nyomozó valamire nem gondolt/
valamin ledöbben, pedig mi, olvasók 
természetesnek vettük. Ettől még a 
zárás és a megoldás jó, tetszetős, Sza-
no pedig nyomozói hibái ellenére igazi 
szamuráj tartással bír.

    Bár az írónő nem japán, de a témát 
remekül kihasználja és intelligensen 
közvetíti, így a korszak sajátosságai jól 
érződnek. Ajánlom minden érdeklő-
dőnek és olvasni vágyónak, kellemes 
és izgalmas kikapcsolódást nyújt.

Laura Joh Rowland és regénysorozata

A New York-i írónő 1954-ben született kínai 
és koreai bevándorló szülők gyermekeként. Mik-
robiológiából diplomázott a Michigani Orvosi 
Egyetemen. Művészeti és ázsiai kultúra órákra is 
járt, utóbbi keretei között tanult Japán történel-
méről, művészetéről.
Legismertebb műve az Edó-korszakban játszódó 
regény-sorozata, mely Cunajosi sógun vezetése 
alatt játszódik és Szano Icsiró nyomozó történe-
tét mutatja be. Regényeiben az alkotó szerepel-
tet valós történelmi személyeket és eseménye-
ket is, de él írói szabadságával, így könyvei fiktív 
történeteket mesélnek el. Ennek a sorozatnak 
A sógun ágyasa a negyedik kötete. A regények 
önmagukban is megállják a helyüket, de kapcso-
lódnak is egymáshoz: Szano epizódjai bemutatják 
kalandjait, életét. Eddig 17 rész jelent meg, mely-
ből 6 magyarul is olvasható.

1994    Shinju
1996    Bundori
Bundori (magyar kiadás: 2001)
1997    The Way of the Traitor
1998    The Concubine’s Tattoo
        A sógun ágyasa (magyar kiadás: 2000, 2010)
2000    The Samurai’s Wife
     A szamuráj asszonya (magyar kiadás: 2000)
2001    Black Lotus
2002    The Pillow Book of Lady Wisteria
2003    The Dragon King’s Palace
2004    The Perfumed Sleeve
        Az illatos kimonó (magyar kiadás: 2006)
2005    The Assassin’s Touch
        Gyilkos érintés (magyar kiadás: 2007)
2006    Red Chrysanthemum
2007    The Snow Empress
        Hócsászárnő (magyar kiadás: 2008)
2008    The Fire Kimono
2009    The Cloud Pavilion
2011    The Ronin’s Mistress
2012    The Incense Game
2013    The Shogun’s Daughter
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