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Bevezető

 Nos, ismét egy dark fantasy műre esett a vá-
lasztásom, ez különösen kedves téma számomra, 
ugyanis a kedvenc stílusaim közé tartozik a dark 
fantasy és a mágia/fantázia világa is. Két olyan 
téma, amelyet az Übel Blatt nagyszerűen egy 
tető alá hozott. Így tehát a mű egyszerre tartal-
maz rengeteg fantázia elemet (szörnyek, tündék, 
varázslat stb.) és számos gore/horror jelenetet 
is. Itt éppen emiatt szeretném leszögezni, hogy a 
manga határozottan a 18+ kategóriába tartozik, 
számos alkalommal előfordulnak benne a véron-
tásokon kivűl szex jelenetek és akár nemi erőszak 
is.
 Így tehát a manga egy ízig-vérig dark fan-
tasy mű, amely mindezek mellet fantáziadús vi-
lágban játszódik, rengeteg akcióval, és nem utolsó 
sorban egy komoly témát dolgoz fel, mégpedig az 
árulás és bosszú témáját.

A manga története

 A manga története egy teljesen más világ-
ba repít el bennünket, melyben az emberiség nem 
az egyetlen intelligens lény, ami jelen van, hanem 
vannak még tündérek, szellemek és wischtech-ek. 
Utóbbi egy nagytestű és erős fizikummal rendel-
kező faj. Az emberek nagyjából a középkor fej-
lettségi szintjén állnak, mind technológiai szem-
pontból, mind pedig társadalmi berendezkedés 
szintjén. Az egyetlen dolog, ami innen kilóg, az a 

mágia segítségével működtetett harci eszközök, 
ezek inkább a modern repülőgépekre hasonlíta-
nak. A történet során az emberek és a wischtech 
háborúban állnak egymással, azonban az embe-
rek vesztésre állnak. Éppen ezért az uralkodó 14 
bátor fiatalt hivat magához a birodalomból, akiket 
felruház az általa megáldott lándzsákkal és azzal a 
küldetéssel, hogy hatoljanak be az ellenség szü-
lőföldjére és semmisítsék meg az erőforrásukat, 
ezzel egy csapással eldöntve a háború sorsát. A 
hosszú út után mindössze 11 személy ér el a célig, 
ott azonban heten megfutamodnak és csak né-
gyen teljesítik a küldetést. A négy dárda, aki telje-
síti a küldetést: Güsstav, Kfer, Krentel és Aschriit, 
őket azonban a küldetés után a megfutamodott 
hét dárda csapdába csalja és könyörtelenül lemé-

szárolja, mivel attól félnek, hogy az uralkodó őket 
fogja megbüntetni, amiért elmenekültek. Miután 
társaikkal végeztek, visszatérnek az uralkodóhoz 
és azt állitják, hogy ők végezték el a küldetést, a 
négy hiányzó dárda futamodott meg. Így a biro-
dalomban a „hét hős dárda” néven hősökként él-
nek, ameddig a társaikat a „négy áruló dárdaként” 
ismerik. Azonban a négy hős közül nem halt meg 
mind, Aschriit túléli a mészárlást és ugyan 20 évig 
tart, míg felépül a sérüléseiből, a saját szavaival 
élve: „megbosszulom mindazt, amit velünk tet-
tek, még akkor is, ha romba kell döntenem a biro-
dalmat, amiért harcoltam”.

 Így tehát Aschriit, új nevén Köinzel, elin-
dul a birodalom peremvidékéről, hogy egyesével 
megölje egykori társait, ezáltal bosszút álljon az 
elhullt barátaiért. 

Fontosabb szereplők

Aschriit (Köinzel): a háború idején egy alig a tíz-
es évei elején járó fiatal gyerek, aki viszont elké-
pesztő kardforgató képességekkel van megáldva. 
Nagyon fiatalon elnyeri a birodalom kardmestere 
címet, ami által hivatalosan is a birodalom egyik 
legjobb kardforgatójává válik. Mivel háború dúl, 
így ő is hamar részt vesz a harcokban, hol hírnév-
re is szert tesz, névszerint a „front hőse” becene-
vet kapja. Így nemcsoda, hogy őt is meghívja az 
uralkodó a 14 dárda soraiba, az árulást követően 
úgy élte túl a sebeket, amiket szerzett, hogy egy 
tündével olvad egybe. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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Ennek köszönhetően új erőre tesz szert, ugyan-
akkor a fizikai erejét nagyban befolyásolja a Hold 
járása, ami a tündék fő erőforrása a történetben. 
Személyiségét tekintve az átalakulás után sem 
változik meg, továbbra is megmarad kedvesnek, a 
társaiért aggódó és törődő személynek. Az egyet-
len dolog, ami változik ilyen téren az az, hogy el-
szánja magát a véres bosszúra.

 A „hét hős dárda” (akik elárulták a társai-
kat). A karakterek bemutatásán túl egy fanelmé-
letet is bemutatok, mely szerint a hét dárda min-
den egyes tagja a hét főbűn egyikét jelképezi:

Schtemwölech: még mielőtt csatlakozott a 14 
dárdához egy egyszerű tolvaj volt. A küldetésük 
felé utazás során barátságot köt Aschriittal, en-
nek ellenére gond nélkül részt vesz a megölésé-
ben. Miután hősként tért vissza és földesúri rang-
ba lép, az örök élet titkát kezdi el kutatni. Több 

száz tündét ölet meg abban a reményben, hogy 
így a testét meg tudja védeni az öregedéstől. 
 Éppen ezért ő a kéjelgés/vágyakozás meg-
tesítője, ebben az esetben olyan értelemben, 
hogy örök életre vágyik. 

Barestar: mielőtt csatlakozott volna a dárdákhoz 
egy gazdag kereskedő legkisebb és tehetségte-
len gyermeke volt. Félénk és bizonytalan termé-
szete miatt nem volt sikeres kereskedő, de mivel 
masszív termete és nagy fizikai ereje van, ezért az 
uralkodó őt is meghívta. Ő az egyetlen a hét dár-
da közül, aki felismerte a brutalitását a tetteiknek, 
éppen emiatt elképesztően paranoiás személy 
lett, amikor főldesúri rangba emelkedett. Emel-

lett haragot táplál Glenn 
(társa a 7 dárdában) ellen, 
mivel nem hagyta jóvá 
neki, hogy részt kapjon a 
birodalmi hadseregből és 
fegyverekből. Így tehát a 
bűntudat és a harag telje-
sen tönkretette az életét, 
és emiatt zsarnokként 
uralkodott, pusztán féle-
lemből és feszültségből. 
Ő képviseli a kapzsiság 
bűnét, ugyanis soha nem 
tudta megbocsátani Glen-
nek, hogy nem kapott 
részt a birodalmi hadse-
regből. 

Glenn: az uralkodó fia, aki önként jelentkezik a kül-
detésre, hogy része legyen a 14 dárdának. Az uta-
zás során összebarátkozik Aschriittal, de titokban 
mindig is irigyelte őt a kardforgató képességéért, 
valamint a higgadt természetéért. Ő az, aki felveti 
annak az ötletét, hogy végezzenek a saját társa-
ikkal. Ennek megfelelően pontosan tudja, milyen 
szörnyű tettet követtek el, valamint azt, hogy föl-
desúrként és a béke szimbólumaként gondját kell 
viseljék a birodalomnak, a tetteik büntetéseként 
fogja fel. 
 Az irigységet képviseli, mivel 
mindig irgy volt Aschriitra. 

Lebelont: a múltjáról nem tudunk so-
kat, amikor földesúrrá válik, hatal-
mas ambícióra tesz szert. Mind-
ezek mellett könyörtelen és 
körmönfont alak, aki bármit meg-
tesz a hírnévért. 

Nem elég neki, hogy a birodalom egyik nagyura és 
a béke szimbóluma, meg akarja szerezni az ural-
kodói címet is magának. A különböző hatalmi ját-
szmákban, amelyek során próbál egyre közelebb 
és közelebb kerülni az uralkodói címhez, a saját 
gyermekeit is sakkbábúként használja.
 A büszkeség megtestesítője, minden csele-
kedetét az elismerés és a hírnév utáni vágya irá-
nyít. 

Güllengurv: jóformán semmit sem tudunk róla, 
nagyon keveset jelenik meg a történetben. A ha-
talmi játszmák során Lebelont mellé áll, azonban 

amikor vesztésre állnak, gondolkodás nélkül 
el akarja őt árulni, és Lebelont fejével akar 

békét kötni Glennel, annak reményében, 
hogy a saját életét megmentheti. 
 

 A külsejét tekitve egy elhízott sze-
mély, tehát ő a falánkságot képviseli. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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Nirgenfeled: akárcsak 
Güllengurvról, róla 
sem tudunk szinte 
semmit. Ő is Lebelont-
tal társul a hatalmi 
harc során. Güllengu-
rvval közösen próbál-
ják megmerényelni 
Lebelontot a menekü-
lés reményében. Akár-
hányszor megjelenik a 
történetben, mindig aggodalom van az arcán, és 
minden munkát mással próbál elvégeztetni.
A lustaság bűnét testesíti meg. 

Ischüdien: Glenn 
mentora, egy vala-
mivel idősebb férfi, 
aki hűségből követi 
Glennt a küldetésben. 
Ugyanígy, amikor el-
árulja a társait, ő az 
egyetlen, aki nem fé-
lelemből teszi, hanem 
azért, mert Glenn 
javát szolgálja. Egész pontosan azt akaja, hogy 
Glenn egy méltó és jó uralkodó legyen, aki harmó-
niát és jólétet hoz a birodalomba. Ehhez az kell, 
hogy Glenn hírnevén ne essen csorba. A későbbi-
ek során is teljes mértékben támogatja Glennt.
 Őt szokták még a sárkány nagyúrnak is ne-
vezni, mivel egy sárkány a címere. Habár eddig 

még sohasem veszítette el a fejét és nem tűnik 
temperamentumos személynek sem, a sárkány 
gyakran a düht és erőszakot jelképezi. Így tehát ő 
a harag és düh bűnének a megtestesítője.

 A történet során még számos fontosabb 
szereplő tűnik majd fel (legalább 50 különbö-
ző fontosabb karakter), de velük az olvasó majd 
megismerkedik a történet során. Nem szükséges, 
hogy előre bemutassam őket ahhoz, hogy a törté-
netet teljesen megértse az olvasó.

A manga rajzolási stílusa

 A mű elképesztően szemgyönyörködtető 
rajzstílussal rendelkezik. Mind a szereplők, mind 
pedig helyszínek nagyon aprólékosan ki lettek 
dolgozva. Az arcok nagyon jellegzetesek és fel-
ismerhetőek, a személyek és élőlények élethűen 
vannak ábrázolva. Mindezen túl, mivel rengeteg 
akció és harc van a mangában, számos kétoldalas 
kép vagy egész oldalas poszterek is megtalálható-
ak a műben. Tehát a szemgyönyörködtető kivilla-
nások is szép számban előfordulnak. 
 A rajzstílus mindenképp sokat segít a manga 
gore- és szexjeleneteinek a kiemelésében, renge-
teg a véres jelenet és az erotikus történésekből 
sincs hiány. Mivel a tárgyak is részletesen ki van-
nak dolgozva, ezért a mecha rajongóinak is akad 
némi ínyencség, a mágiával (wischtech technoló-
giával) készült repülőgépek és fegyverek minden 
bizonnyal elnyerik majd az ő tetszésüket is. 

A manga utóélete

Ugyan a történet még fut, de egy melléktörté-
net már megjelent, névszerint Übel Blatt Gaiden. 
Ezenkívül több internetes fórum is említ egy eset-
leges mangaadaptációt, de a mai napig ez még 
nem történt meg.

Kiknek ajánlom?

 Elsősorban a gore kedvelőinek ajánlom. 
Ezenkívül, akik kedvelik az akcióval, háborúval teli 
történeteket, azok se fognak csalódni. A mecha 
rajongói a történeten túl kedvüket lelhetik még a 
repülőgépek, várak és harci eszközök megrajzolá-
sában. 
 Túl mindezen, a nyelvi ismeretek sem jelen-
tenek gondot, ugyanis a manga naprakészen van 
fordítva magyar nyelvre az Uraharashop oldalán.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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