könyvtár
QUICKLY WEAR THE FACE OF THE DEVIL
Írta: Kocsondi Nelli

könyvtár kritika
Biztos sokatoknak ismerős az érzés, amikor a magukat csak szuperlatívuszokban kifejezni
tudó kommentelők meggyőznek titeket az adott
regény érdemeiről. (Kénytelenek is vagyunk rájuk
támaszkodni, lévén a kínai irományok fülszövegei
gyakran semmitmondóak és félrevezetőek.) Majd
jön az arculcsapás, és már csak utólag veszitek
észre a negatív véleményeket, de azt is csak nagyítóval, és csak azért, mert beletörődni nem tudván, fáradhatatlanul keresitek az önigazolást.
Én is épp így jártam ezzel a művel. Sokat
gondolkodtam azon, bemutassam-e egyáltalán,
mert nem állt szándékomban reklámot csinálni
neki, másfelől viszont, ha bárkit is el akarok tántorítani tőle, ahhoz beszélnem kell róla. Végül úgy
döntöttem, bemutatom, mert nem árt, ha nem
csak a kiemelkedő alkotásokról beszélünk, hanem
az olyanokról is, amik valamilyen okból kifolyólag
nem ütik meg az elvárható szintet. Pláne olyan
mértékű dicséret fényében, amit ez a mű is kapott. Így hát ezúttal vegyük górcső alá a Quickly
Wear the Face of the Devilt, és nézzük meg közösen, hogyan jutott el egy alapvetően jó ötlet egy
kezdetben középszerű, majd az idő előrehaladtával egyre katasztrofálisabb megvalósításig.
Ez tehát nem ajánló – ez kíméletlen kritika.
Így olvassátok.

Ismertető
Zhou Yun Sheng valaha fiatal és tehetséges hekker volt. Azóta viszont már több tízezer év
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telt el – legalábbis abban a virtuális valóságban,
amibe egy ismeretlen entitás elragadta és bezárta. Anélkül, hogy valaha találkozott volna a – jobb
híján – Lord Godnak elnevezett fogvatartójával,
vagy hogy rájött volna ottlétének okára, Zhou Yun
Sheng egyik virtuális világból a másikba került,
ahol minden egyes megelevenedő történetben
őrá osztották az antagonista szerepét. Kibúvó
nem létezett: ha ellen próbált állni, a csuklójára
rögzített 007 nevezetű szerkentyű átvette a teste
feletti irányítást, és az elkerülhetetlen vég felé terelte a fiút.
A történet ott kezdődik, hogy Zhou Yun
Shengnek végre sikerül meghekkelnie a rendszert, és így eltűnhet Lord God fürkésző szemei
elől. A külvilágba egyelőre még így sem képes
visszatérni, ám azt elérte, hogy ezentúl legfeljebb
ágyútöltelék karakterek bőrébe kerüljön. Ez a korábbiakhoz képest kedvezőbb, ugyanakkor még
így is nehéz helyzet elé állítja őt, hiszen alapvetően ez a szerepe is bukásra predesztinálja. Ám az
erőviszonyok megváltoztak: nem elég, hogy sikerült megszabadulnia 007 béklyójától, egyúttal azt
is elérte, hogy ezentúl minden egyes transzmigrálását követően útmutatót kapjon tőle az adott
történet világáról és szereplőiről, sőt, a meghatározott cselekményről és végkifejletről is.
Így vág hát neki Zhou Yun Sheng az előtte
álló hosszú útnak a szabadulása felé, miközben
igyekszik ezúttal mindent a maga előnyére formálni. És ahogy egyre-másra hagyja maga mögött

a történeteket, lassacskán rádöbben, hogy ugyanaz a férfi bukkan fel újra és újra minden egyes életében. Az ő halhatatlan szeretője azonban nem
emlékszik a közös múltjukra, és habár minden alkalommal más alakban és a körülményektől függően olykor eltérő személyiséggel jelenik meg,
egy dolog megváltoztathatatlan és örök: valamilyen láthatatlan erő mindig Zhou Yun Shenghez
húzza, akibe újra és újra beleszeret.

A történet felépítése
Meglehetősen hosszú műről van szó. 176
fejezetből áll, ezenfelül több extra is készült hozzá. Az olvashatóságot segíti valamelyest, hogy 16
különálló történetívre lett osztva, így ha az olvasó csak az aktuálisra összpontosít, darabjaiban viszonylag könnyen lecsúszik az egész.
A regény a koncepciója okán azt ígéri, hogy
a történetei változatos világokba kalauzolnak el,
így mindenki megtalálja a maga számítását. Kapunk modern sztorit, ahogy réges-régi időkben
játszódót és sci-fit is. Van itt disztópia és omegaverse. A főszereplő hol császárként uralkodik,
hol kisemmizett művészként próbál érvényesülni. Egyszer ártatlan áldozat, máskor ellenszenves
bajkeverő bőrébe kell bújnia. Persze a sikeres hekkelése óta már csak rajta áll, hogyan kívánja formálni a kapott karakterét.
Ugye milyen jól hangzik mindez? Van potenciál az ötletben. De akkor mégis miért gondolom azt, hogy ez egy rettenetesen túlértékelt
alkotást? Örömmel kifejtem nektek.
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Írói ígéretek
Számos ponton megbukik a regény, de ne
szaladjunk előre, először vegyük sorra, mit ígért
az olvasóknak: hogy egy érdekes, változatos, és
valóban izgalmas történetet – pontosabban történeteket – kapunk, különböző zsánerekben és
korokban, mindezt úgy, hogy kellő hangsúlyt kap
a fő történetszál is. Ami ugyebár az, hogy Zhou
Yun Sheng ki akar szabadulni a virtuális valóságból, de egyúttal el kell döntenie, mihez kezd a
hirtelen felbukkanó, és őt állhatatosan követő titokzatos szeretőjével is. Azt az írói ígéret kaptuk,
hogy egy világokon és korokon átívelő nagyszabású szerelmi történet kibontakozását követhetjük
majd nyomon. Kb. olyasmi élményt kívánt nyújtani ez a regény, mint amit a népszerű univerzumokhoz készült fanfictionök is. Vagyis hogy voltaképp
ugyanazokat a szereplőket láthatjuk mindig más-
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más helyzetbe keveredni. Minden történet új, izgalmas lehetőségeket kínál, és mi különböző módokon lehetünk tanúi a két főszereplő egymásra
találásának, miközben más-más problémákat kell
együtt leküzdeniük. Lényegében kapunk egy illúziót, hogy eltérő sztorik új szituációit követhetjük végig, mégis megnyugtatóan lengi körbe
az egészet a tudat, hogy valójában ugyanarról a
két szereplőről van szó és egy nagy szerelemről.

Érdekes volt belegondolni, miként fog majd fejlődni a főszereplők közti kapcsolat, ahogy egyre
több oldalát ismerhetik meg a másiknak, amit a
folyamatosan megújuló szituációk hoznak felszínre. Előre vártam, hogy majd nekem kell rájönnöm,
a főszereplő környezetében ki bizonyul végül a titokzatos szerelmének.
Azt hittem, hogy ennek a két embernek a
kapcsolatára és a romantikára fog összpontosítani az író. Hát nem. De hogy akkor mire? Sajnos
pont nem arra, amire érdemes lett volna.

Érezhetően túlnyújtott a regény, túl sok
történetívből áll, ami gyengíti a fő sztoriszálat.
Rossz az információadagolás is.
Az író képes a sokadik történetív után bedobni olyan alapinformációkat, amiket már jóval
korábban is tisztázhatott volna – és ezt többször
is eljátssza. És mivel az olvasónak sok fejezeten
kell átverekednie magát, ezek az infómorzsák
nem kapnak kellő hangsúlyt, és egymástól távolra
helyezve egyszerűen elvesznek, elfelejtődnek. A
mű ráadásul logikai hibáktól sem mentes.

A cselekmény hiányosságai

A különálló sztorik gyengék, önmagukban
nem állnák meg a helyüket. Laposak és repetitívek, ugyanazokból a sablonokból építkeznek.
(Erre még később kitérek.)
A másik óriási probléma velük kapcsolatban, hogy az író nem használta ki eléggé az
alapszituációkat, amiket teremtett. Mondok egy
példát. Zhou Yun Sheng – nem is egyszer – olyan
világba kerül, ahol a nőkön és férfiakon kívül kialakult egy harmadik nem is: léteznek olyan férfiak,
akik képesek szülni. Zhou Yun Sheng is ilyen karakter bőrébe kerül. Ám a szerző ahelyett, hogy
kellően körüljárná ezt a témát, és a vele felmerülő lehetőségeket, inkább teljesen figyelmen kívül
hagyja. Csalódást keltő, hogy ott egy hatalmas, jól
látható puska a falon, amit az író maga akasztott
ki a díszhelyre, csak hogy aztán ne kezdjen vele
semmit. Miért kellett egyáltalán beletennie ezt az
„aprócska” részletet a történetbe, ha az abszolút
semmilyen kihatással nincs a főszereplő életére?

De nézzük először, hogy mibe nem fektetett nagy energiát az író. Pl. a cselekménybe. A fő
történetszál gyakorlatilag nem létezik. Zhou Yun
Sheng a hekkelést követően elméletileg minden
egyes transzmigrálása után energiát raktároz el,
és ennek segítségével szándékozik kitörni a börtönéből. De ennek folyamatáról sose kapunk érthető magyarázatot, és voltaképp a színfalak mögött zajlik le az egész. De az se derült ki soha, hogy
eleve hogyan sikerült meghekkelnie a rendszert.
Nincs igazi íve tehát a sztorinak, az egész
körítés csak alibi, hogy valami összekapcsolja a különálló történetíveket, amik gyorsan követik egymást. Nincs közöttük hosszabb szünet, aminek segítségével érezhetnénk, hogy nem csak vaktában
haladunk egy homályos cél felé. Nem emelkednek
a tétek, nincs koncepció, a történetívek sorrendjét gond nélkül fel lehetne cserélni.
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Ahogy a regény nagy egészének, úgy részleteiben, a különálló sztorik szintjén sincs íve a
történeteknek. Ugyan haladnak valamerre az események, de a szerző túl gyakran hoz be random
cselekményszálakat, amiket nem alapozott meg
korábban. És igen gyakran egy helyben toporgunk, érdemi előrehaladás nélkül.
Mindjárt rátérek arra, miről is szól igazán a
regény, de előtte még nézzük meg, mi történik
a halhatatlan szeretővel és Zhou Yun Shenggel.

Ahogy már korábban írtam, a cselekmény nem
kettejükre összpontosít, éppen ezért, mint romantikus regény csúnyán megbukik. Zhou Yun
Sheng olyannyira azzal van elfoglalva, hogy minden alkalommal minél jobb pozícióba küzdje fel
magát, hogy a love interestjével alig foglalkozik.
Persze vannak olyan világok, amikben keresi a
szerelmét, de valahogy mindig ki van magyarázva,
hogy miért nem foglalkozik úgy igazán a dologgal,
még akkor se, amikor már teljes bizonyossággal
tudja, kit játszik a szerelme az adott történetben.
Hangsúlyozom: nem arról van szó, hogy a történetek elején kéreti magát, mert ha rögtön a másik nyakába borulna, nem lenne izgalmas az adott
világ története. Nem, a szerző egyszerűen nem
akar ezzel foglalkozni. Nem igazán.
Zhou Yun Sheng egyébként egy idő után
már a testi kontaktusból is képes megállapítani,
hogy ki a szerelme. Ami hatalmas öngól a szerző részéről, mert így lényegesen leegyszerűsíti a
keresés folyamatát. Gyakorlatilag saját maga elől
zárta el a történetszövés adta lehetőségeket.

A főszereplő
és a személyi kultusz
El is érkeztünk a regény legproblematikusabb részéhez, ami maga a főszereplő, és az, ahogyan a szerző kezeli őt.
Mit is lehet tudni Zhou Yun Shengről? Rengeteg megaláztatás és fájdalom érte őt a kényszerűség évezredei alatt, és joggal hihetnénk,
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hogy ennyi idő bőven elég volt ahhoz, hogy lelkileg megtörjön. A 007 által megszerzett tudást
kihasználva könnyen megtehetné, hogy ezentúl
meglapul és nyugodt életet él, de legalábbis nem
keresztezi a történetek protagonistáinak útját.
Valójában épp az ellenkezője történik. Zhou Yun
Sheng vissza akar jutni a saját világába, de nem
kétségbeesetten. Kihívásként tekint a helyzetére,
és soha nem választja a könnyebbik utat. Akármilyen történetbe is kerül, céltudatosan felméri a
lehetőségeit, és ha úgy tartja kedve – márpedig
általában ez a helyzet –, még a protagonistával is
könnyedén összerúgja a port.
Nem a jól ismert, szilárd erkölcsi iránytűvel rendelkező főszereplőről beszélünk tehát.
Gyakran követ el megkérdőjelezhető tetteket. Ha
esetleg meg is menti a világot, csakis azért teszi,
mert épp így kívánják az érdekei. Az is meghatározó tényező, hogy a történet idejére minden ráosztott szerep némileg hat a személyiségére. Bár
vannak dolgok, amik természetesen hosszútávon
is a részévé válnak. Ezenkívül a hosszú élettartama miatt számos képességre is szert tett, amiket
a kellő időben kamatoztatni tud.
Minden alkalommal, amikor valaki helyébe
kerül, függetlenül attól, hogy az illető addig pozitív vagy negatív szereplő volt, Zhou Yun Sheng
elhatározza, hogy tiszteletben tartja amaz álmait
és céljait, és mindenképpen beteljesíti azokat, miközben nem egyszerűen elkerüli a rá váró keserű
véget, de egyenesen megfordítja a szerencséjét.

Egészen nyugodtan kijelenthetjük, hogy
Zhou Yun Sheng nem egy pozitív szereplő, épp
ellenkezőleg. Önző, manipulatív és alattomos.
Másokkal szemben érzéketlen, sőt egyenesen
kegyetlen. Mindez pedig éles kontrasztban áll a
küllemével, ami szinte minden alkalommal csodálatra késztet körülötte mindenkit a fiatalosan naiv
kisugárzásával, megkapó szépségével, kifejező
tekintetével... Zhou Yun Sheng a megtévesztés
mestere.
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Fontos kiemelni: nem azzal van a probléma,
hogy a szerző egy negatív karaktert tett meg a regénye főszereplőjének. Vannak történetek, amik
igénylik ezt a merész húzást. Sokszor üdítően is
hathat. Az olvasónak sem kell feltétlen azonosulnia a főszereplővel. A gond ott kezdődik, hogy az
író Zhou Yun Shenget minden negatívuma ellenére
érdemtelenül piedesztálra emeli, és elvárja, hogy
az olvasók úgy rajongjanak érte, mintha az a megtévesztő kép, amit magáról mutat, valós lenne!
És ezzel el is érkeztünk ahhoz a részhez,
amelyben végre elárulom, miről is szól az egész
regény, minden mást alárendelve a nagy célnak.
Ez az egész nem szól másról, mint a főszereplő
felmagasztalásáról, a személyi kultuszának kiépítéséről. Ennyi. A történetek nem tudnak változatosak, érdekesek és érzelmesek lenni, mert minden azt a célt szolgálja, hogy Zhou Yun Shenget az
egekig magasztaljuk.
Minden egyes történetív ugyanarra a sablonra épül: az ágyútöltelék karakter, akinek Zhou
Yun Sheng a helyébe lép, valamilyen okból a protagonista útjában áll. A baj már vagy megtörtént,
vagy a transzmigrálást követően kellene – ha minden a kijelölt úton haladna. A Zhou Yun Sheng alakította karaktert eleinte mindig megvetik mások,
csak hogy később még nagyobb legyen a kontraszt, amikor már a manipulációknak köszönhetően mindenki teljeséggel meggyőzte magát arról,
hogy Zhou Yun Sheng érdemtelenül szenvedett.
Igen gyakran kapunk olyan „cselekményt” lassító
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külső nézőpontot, ami pofátlanul azt az egyetlen
célt szolgálja, hogy tobzódjunk Zhou Yun Sheng
„nagyszerűségében”. Pl. modern világ esetén
fejezetnyi hosszan vagyunk kénytelenek a szemfényvesztésnek bedőlt arctalan és személytelen
emberek kommentjeit olvasni a neten. Amellett,
hogy ez borzasztó irritáló, még röhejes is, amikor
olyan hozzászólások érkeznek, hogy: „Szegény
gyermek, mennyire félreismertük őt, pedig olyan

tökéletes, tiszta és ártatlan! Hát még nem ismeri a
világ gonoszságait, persze, hogy belesétált a valódi söpredék csapdájába! Szegény gyermek, majdnem sikerült másoknak lejáratnia őt, pedig milyen
tehetséges és intelligens! Ó, hát csak butuska volt,
amikor arra érdemtelen emberekben bízott meg,
igazán nem az ő hibája! Szégyellem, hogy volt idő,
amikor én is rosszakat gondoltam róla!” És nem
túloztam, van olyan fejezet, ami konkrétan semmi másból nem áll, csak ebből. Az ilyen nyálban
tocsogó kommentek majdnem mindegyik történetívben megjelennek.
Kivéve akkor, amikor Zhou Yun Sheng látványosan ignorál mindenkit, és a kisujját sem mozdítja meg ahhoz, hogy változtasson a róla kialakult
képen. Ezen ritka esetekben kifejezetten gyűlöli
őt mindenki, de sajnos ez sem nyújt kellő elégtételt, nem kompenzál minket a többi történetért.
Az egészben az a legmegdöbbentőbb, hogy a valódi regény, vagyis a Quickly Wear the Face of the
Devil olvasói dettó ugyanígy nyilvánulnak meg. Dicsérik többek között Zhou Yun Sheng furfangosságát, vonzerejét, miközben a fölbe döngölik az
eredeti protagonistákat.

Ó igen, az úgynevezett protagonisták! Térjünk ki rájuk is! A szerző egyik visszatérő sablonmegoldása, hogy tulajdonképpen mindegyik protagonista egy megvetendő féreg, aki megérdemli,
hogy Zhou Yun Sheng tönkretegye. De láthattunk
olyat is, hogy egyenesen Zhou Yun Sheng provokációjának köszönhetően jön elő a szerencsétlen
ellenfele legelőnytelenebb oldala, és akkor persze
az máris megérdemel bármit, amit főszereplőnk
neki szán... Szóval egyfelől Zhou Yun Sheng felemelkedését, másfelől az eredetileg protagonistának szánt karakter bukását kell végignéznünk újra
és újra és újra, ugyanazokat a fantáziátlan fordulatokat követve.
Különösen undorító megoldás volt, amikor
Zhou Yun Sheng elhitette az áldozatával, hogy
mennyire ártatlan és értékes személy, csak a protagonista ezt korábban képtelen volt észrevenni.
Most viszont már, hogy Zhou Yun Sheng boldog
nélküle, már bánhatja, ez a vonat sose jön vissza…
Zhou Yun Sheng érzelmileg megnyomorította ezt
az embert, akit már szinte én sajnáltam, minden
korábbi visszatetsző tette ellenére.
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ben pedig igyekszik azt az illúziót kelteni, hogy a
főszereplője oldalán van az igazság. Csakhogy ez
a legkevésbé sem igaz! Mégis miben más ő, mint
a sok velejéig romlott protagonista? Hisz ő még
rosszabb dolgokat is művel velük!
Zhou Yun Sheng tehát egy antipatikus figura, aki egyáltalán nem illik egy ilyen történet
főszereplőjének. Egyrészt a személyisége és törekvése miatt mindig ugyanoda lyukad ki, azaz
mások nyomorba döntése által kívánja feljebb
tornásznia magát. Ez viszont kizárja az ötletesebb
cselekményszövést, mert Zhou Yun Sheng valójában senkivel és semmivel nem törődik (a szerelme
kivételével). Így teljesen kizárja a vele való azonosulás lehetőségét is. Nem tudunk szurkolni neki,
mert úgy igazán sose érinti meg semmi, még a
valódi világa sem érdekli igazán. Ráadásul túlságosan OP karakter, könnyedén kivágja magát bármilyen helyzetből, és ha netán mégis sarokba szorítva látnánk, arról hamarosan kiderül, hogy csak
egy csel volt – boruljunk le a nagysága előtt!
Persze ez a karakter is kapott egy különbejáratú fejezetet, amelyben kellően elagonizálhatott
azon, mennyire szenved, amiért elveszítette élete
szerelmét, aki pedig milyen őszinte volt mindig is
hozzá…
Az is óriási probléma, hogy a szerző az elkövetett bűntől függetlenül, gyakran aránytalanul bünteti meg ezeket a karaktereket. Eköz-
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És hogy mi a helyzet a titokzatos szeretővel? Vannak történetek, amikor voltaképp ő is
bedől a szemfényvesztésnek, és arra a Zhou Yun
Shengre figyel fel, akit amaz láttatni enged a külvilágnak. Gondolom nem kell magyaráznom, ez
mennyire csalódást keltő húzás. De azért nem kell
rögtön megsajnálni őt se. Alapvetően bármit tesz
Zhou Yun Sheng, a halhatatlan szeretője mindent
elfogad, és gyakorta partner abban, hogy magu-

kon kívül mindenki mást bosszantó biodíszletnek
tekintsen. Tény, hogy ő sem egy ma született
bárány, tökéletesen összeillik főszereplőnkkel...
Legalábbis ebben a tekintetben biztosan. Ugyanis
másra nem nagyon lehet támaszkodni azon egyszerű oknál fogva, hogy gyakorlatilag nincs jelleme. Értem én, hogy a folyton változó körülmények
kihatnak rá, ahogy a Zhou Yun Shenggel való találkozásaik mikéntje is, és az, hogy a szerepeik szerint
kapcsolatban állnak-e egymással vagy idegenek.
De komolyan nem kaphatott annál több jellemvonást, mint hogy rettenetesen birtokló típus?
Ezt figyelembe véve az sem meglepő, hogy
a különböző történetívekben felbukkanó szereplők sincsenek fikarcnyit se kidolgozva. Nincs
valódi személyiségük, nem mások, mint könnyen
eldobható papírmaséfigurák. Mintha a szerző úgy
gondolta volna, fölösleges bajlódni velük, hisz az
élettartamuk csak az adott történet idejére korlátozódik. Mindössze azért van szükség rájuk, hogy
a főszereplőnek legyen kiket legyőznie, no meg
legyenek külső nézőpontok, akik fanatikus rajongással vehetik körbe Zhou Yun Shenget.

Egyéb hibák, érdektelen lezárás
Ahogy korábban már említettem, a fő történetszál nem kap kellő hangsúlyt. A főszereplő
túlságosan a jelenben, vagyis az adott történetben él, amelyikbe épp belecsöppent. Igényeltem
volna, hogy többet foglalkozzon a helyzetével,
azaz hogy mi a célja az ittlétének a virtuális világ-

ban, hogy kicsoda Lord God, és végtére is mire
volt jó ez az egész. Vagy épp hogy ki a titokzatos
szeretője, miért képest őt világról világra követni, valódi személy-e egyáltalán vagy sem stb. (A
regény végén választ kapunk ezekre, de abban
nincs köszönet.) Az is elég furcsa, hogy Zhou Yun
Sheng valódi világáról, a korábbi életéről alig tudtunk meg valamit, egyszerűen nem gondolt rá.
De abba is jobban belemehettünk volna, hogyan
élte meg Zhou Yun Sheng azt, hogy hosszú évekig
lett belekényszerítve számára megalázó, kényelmetlen helyzetekbe, az önmaga feletti kontroll
hiányával. És hogy ehhez képest miért gondol magára még mindig 16(!) évesként? Bizony ám, egy
tizenéves hekkerzseniről beszélünk! Legalább ha
huszonéves lett volna, könyörgöm!
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könyvtár kritika
De már az is eleve túlzás, hogy több tízezer évig
szenvedett korábban. Tényleg nem lehetett volna
hihetőbb időtartamot meghatározni, aminél még
úgy-ahogy elfogadható, hogy nem bomlott meg
az elméje? Olyan abszurd és hihetetlen az egész,
hogy az nem igaz!
A regény lezárása abszolút nem hoz feloldozást. Konkrétumok nélkül annyit az egészről,
hogy erősen megsínylette a történet azt, hogy az

antagonsita, vagyis Lord God minimálisan sem lett
felépítve. Meg lehetett volna csinálni, hogy Zhou
Yun Sheng történetről történetre egyre többet
tudjon meg róla, de nem, ez (is) kihagyott lehetőség maradt. Lord God egyáltalán nem érződik a
végső főbossnak, könnyedén félre lett söpörve a
jelentéktelennek tetsző motivációjával együtt.
Itt, a lezárásban több konfliktust is felvezet
az író, amelyek akár jók is lehetnének, ha foglalkozna velük. Ehelyett ezeket elhanyagolja és pont
nem a megfelelőre összpontosít. Nincs felépítve
a lezárás, nincs katarzis. Így viszont a regény végén ott állunk a valódi világban, amit sem Zhou
Yun Sheng, sem az olvasó nem érez szikrányit sem
valódibbnak a korábban megismerteknél.
Az első és utolsó közötti tizennégy történetből könnyen ki lehetne emelni bármelyiket,
sőt, többet is, akkor sem érződne csonkoltnak a
regény. Valójában jót is tenne neki, mert ezáltal
feszesebb és fókuszáltabb lenne a cselekmény.
A fontos információk sem vesznének el a rengetegben. Az olvasó sem érezné neverendingnek az
egészet.

Végszó
Elvileg most következne az, hogy röviden
összefoglalom, amit korábban oldalakon keresztül fejtegettem, csak a lényeget kiemelve. Azonban ez a regény olyannyira kihozott a sodromból,
hogy mint láthattátok, képtelen voltam ennél rövidebben felsorolni és kielemezni a bűneit, mert
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mindent fontosnak tartottam megjegyezi. Gyakorlatilag nincs semmi, amit dicsérni tudnék benne.

élvezhetetlenné tette a művét, miközben a főszereplőt is egyre inkább meggyűlöltette velünk.

Visszautalva a kritikám felvezetésére: ha az
író megállt volna néhány történet után, a Quickly
Wear the Face of the Devil szimplán egy középszerű
iromány lenne, aminek a megoldásai bántóan, de
még elviselhető mértékben repetitívek. Ám mivel
az író képtelen volt határt szabni magának, elnyújtotta a vergődést, ami már megbocsáthatatlanul

Rejtély számomra, miért hitte azt a szerző,
hogy bárki is szeretni fogja a hibáktól hemzsegő
regényét és az ellenszenves főszereplőjét – és
mégis, számtalan lelkes komment erősítette meg
számomra, hogy egyes olvasók körében igenis sikerrel járt. Ők azok, akik az antológiaszerű formát
kihasználva, utólag visszatérnek a kedvenc történetívekhez, ahelyett, hogy színvonalasabb olvasmány után néznének. Mégis, olykor-olykor azért
felüti fejét a remény az olyan olvasók képében,
akik akár elsőre, akár újrázáskor, de észreveszik az
iromány gyenge pontjait, és levonják a maguk következtetéseit.

Zárásul eszembe jutott még egy jó ok, amiért
beszéltem erről a regényről. Tökéletes kontrasztot
mutat azokkal az ismertetőimmel, amiket kimondottan ajánló célzattal írtam. Legalább ebből is
látszik, hogy nem dicsérek érdemtelenül akármit,
pusztán azért, mert kínai szerző írta, és hosszú
hajú férfiak szeretnek egymásba fantasy környezetben. :D Tervezek még a jövőben változatos színvonalú regényeket bemutatni. Addig is vissza lehet
nézni a határozottan pozitív olvasmányélményeimet: Heaven Official’s Blessing (AniMagazin 52.),
The Scum Villain’s Self-Saving System (AniMagazin
54.). Csak hogy pozitívan zárjuk ezt a cikket, ha
már másképp nem lehetett megoldani. ;)
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Tian Guan Ci Fu regény magyarul!
Az első 90 fejezet már elérhető az alábbi oldalon !

Fordító: Risa

A fejezeteket Risa az AnimeAddicts Light novelek / Ki mit fordít topicjában is publikálja.
Szinopszis:
Érted legyőzhetetlenné válok!
„Hallottátok? A guberáló men�nyei tisztviselő összeszűrte a levet a
szellemek birodalmának első számú
fejesével!”
Az angol fordító összefoglalója:
nyolcszáz évvel ezelőtt Xie Lian volt
Xianle királyságának koronahercege,
az istenek és az emberek dédelgetett
kedvence. Nem is volt meglepő, hogy
nagyon fiatalon az istenek közé emelkedett. Most, nyolcszáz évvel később
Xie Lian harmadszor emelkedik fel
az istenek közé, de ezúttal, mint „három világ nevetségének tárgya”. Első
isteni küldetése során találkozik egy
rejtélyes démonnal, aki a szellemek
uralkodója, és még a Mennyekben is
rettegnek tőle. Xie Liannek azonban
sejtelme sincs róla, hogy a démonkirály már sok-sok ideje figyeli őt.

Cím: Tian Guan Ci Fu (天官赐福) /
Heaven Official’s Blessing
Szerző: Mo Xiang Tong Xiu (墨香铜臭)
művei még:
The Scum Villain’s Self-Saving
System, Mo Dao Zu Shi
Hossz: 244 fejezet + 8 extra fejezet

