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 Vegyük alapnak, azt a témát, hogy mi törté-
nik veled, miután meghalsz. Folytassuk azon a szá-
lon, hogy újjászületsz, és megvannak az előző éle-
ted emlékei, tehát reinkarnálódtál. Mi történik, ha 
egy olyan világban reinkarnálódsz, amit ismersz? 
Mi van, ha ez a világ valójában egy regény, amit 
utoljára olvastál?

Történet

 „Mikor kinyitottam a szemem, hirtelen egy 
mesebeli hercegnő testében voltam! De annyi 
karakter közül miért pont valaki olyanként szület-
tem újjá, akit a saját apja végeztet ki?! Ha életben 
akarok maradni, még véletlenül se kerülhetek a 
szeme elé!”
 Athanasia, aki előző életében átlagos kore-
ai lakos volt, amikor kinyitotta a szemét, szomorú-
an (és kiborulva) realizálta, hogy az általa utoljára 
olvasott Lovely Princess nevű romantikus fantasy 
novel világában reinkarnálódott, Athanasia de Al-
ger Obelia-ként, a kőszívű császár Claude de Alger 
Obelia lányaként. Ha apja természete nem lenne 

elég, a tény, hogy a történet szerint 18. születés-
napja előtt megölte, bőven elég indok neki, hogy 
megpróbálja úgy megélni a 18. életévét, hogy ap-
ját elkerüli. Ahogy haladnak előre az évek, kényel-
mesen éli életét, játszva a szeretni való kislányt, 
egészen addig, amíg 3 éves korában a saját lakhely 
részétől (Vörös palota) eltévedve, véletlen a palo-
tába kerül. Lévén, hogy először senkit nem talált 
ott, kinevezi titkos helyének, ahol az évek alatt a 
túléléshez szükséges aranyat összegyűjtötte. Má-
sodik alkalommal, amikor menne elrejteni az ara-
nyat, apjával fut össze. A találkozás végére apjával 
szemben találja magát, egy süteményekkel teli 
asztallal maga előtt. Ezután a sorsdöntő találko-
zás után Claude egyre többször hívatja Athanasi-
át, majd végül a palotába költözteti. Apja bár nem 
mutatja ki, mégis látszik, hogy egyre jobban meg-
szereti lányát és Athy is kezdi megszeretni apját. 
Azonban minden jó dolog véget ér egyszer, és a 
boldog idők nem tartanak sokáig.

Lovely Princess 

 A Lovely Princess egy híres novel, amit At-
hanasia az előző életében olvasott. A történet 
szerint Athanasiát anyja - amiatt, hogy apja nem 
törődött vele - megvetette, ezért szeretet nélkül 
nőtt fel. Apjával 6 éves korában találkozott, amikor 
kiszökött a Vörös palotából a bál hangjára. Akkor 
látta meg a kertben apját, aki ügyet sem vetett rá, 
azonban ő a kislányt elvarázsolta. Onnantól kezd-
ve igyekezett mindent megtenni apja szereteté-

ért, de a dolgok drasztikusan megváltoztak a 14. 
születésnapján, amikor Claude-nak bemutatták 
Jennette-et, mint Claude másik lányát.
 A szeretni való lányt mindenki imádta, ha-
mar megolvasztotta Claude jég szívét is, és job-
ban szerette, mint Athanasiát. Ezután a két lány 
sok időt töltött együtt, és Anthanasia megtaní-
totta a palotai életet Jennette-nek. Azonban nem 
mindenki nézte ezt jó szemmel, és Jennette nagy-
nénje megmérgezte Jennette-et, majd az egészet 
Athanasiára kente. A lányt saját apja végezte ki a 
18. születésnapján.
 Jennette bár szomorú volt, de segített fel-
dolgozni neki a tragédiát gyerekkori barátja, aki 
később szerelme és egyben jegyese lett, Ijekiel Al-
pheus.

„Athanasia, aki előző életében 
átlagos koreai lakos volt, amikor 
kinyitotta a szemét (...) az általa 
utoljára olvasott Lovely Princess 

nevű romantikus fantasy novel 
világában reinkarnálódott...”
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Szereplők

Athanasia de Alger Obelia: előző nevét nem tudni, 
de korábban koreai lakos volt. Egy árva, akinek sose 
volt senkije, végül álmában érte utol a halál. Miután 
felébredt, kisbaba testben találta magát és hamar 
kiderült, hogy nem épp a legjobb sors jutott neki. 
Már kiskorában igyekezett felépíteni, megtervez-
ni az életét, ami végül az apjával való találkozással 
romba dőlt. Bár eleinte csak Lily volt neki, hamar 
megszerette apját és Felixet is. Amikor megje-
lent Lucas, még kevésbé unatkozott. Alapvetően  
barátságos természetű, kivéve amikor Lucas  
cukkolja.

Claude de Alger Obelia: hűvös természetű fiatal 
császár, aki bátyja meggyilkolásával jutott a trón-
ra. Miután jegyese megcsalta a bátyjával, égtelen 
haragra gerjedt: bátyját megölte, a nőt pedig elül-
dözte. Egy bál során találkozott Diane-val, aki egy 
meghívott táncos volt. A nő szépsége és szabad-
szelleműsége hamar elbűvölte, és beleszeretett. 
Amikor megtudta, hogy a nő terhes, könyörgött 
neki, hogy vetesse el a babát, de Diane nem hall-
gatott rá. Athanasia születésekor Diane belehalt 
a szülésbe, ezért Claude utálta a lányát. Azonban 
amikor találkozott a lánnyal, elkezdte érdekelni. 
Bár eleinte mindig azt hajtogatta, hogy gyűlöli és 
másnap megöli, végül sosem tudta megtenni. Ha-
mar lányos apává vált, igyekezett megóvni és min-
dent megadni lányának (tekintve, hogy császár, 
nem volt nehéz dolga).  

Jenette Margarita/de Alger Obelia: a történet 
eredeti főszereplője. Csupaszív, szerethető és ki-
csit naiv lány. Rajong Claude-ért és Athanasiáért. 
Amikor a hercegnő megszökött, sokáig ő rejte-
gette, egészen addig, amíg a lány véletlen le nem 
bukott Ijekiel előtt, onnantól külön szobát biztosí-
tottak neki. Eleinte ijesztőnek tartotta Claude-ot, 
de közel akart kerülni hozzá, ami a férfi amnéziája 
után sikerült is. Nagy álma, hogy nővérével és ap-
jával egy családként élhessenek.

Felix Robane: eleinte Claude személyi testőre 
volt, majd Athanasiáé lett. Barátságos természetű 
ember, gyerekkora óta ismeri a császárt. Becene-
ve a Vörös Lovag, amit a csatatéren elért eredmé-
nyeképpen ragasztottak rá

Lilian York: Athanasia nevelője és a főcseléd. Már 
az elején teljes szívből szerette a hercegnőt, és 
minden szeretetét neki adta. Nemes családból 
származik, de miután a bálon látta Diane táncát, 
elbűvölte, és a nő halála után személyesen kö-
nyörgött a császárnak, hogy hadd legyen a lány 
nevelője. Athy-nak tehát olyan, mint egy anya, és 
Lily is lányaként szereti őt. 

Ijekiel Alpheus: udvarias, kicsit távolságtartó fiú. 
Amikor először találkozott Athanasiával, rögtön 
beleszeretett. Jenette-re mindig húgaként gon-
dolt, ezért kissé távolságtartó volt a lánnyal szem-
ben. Amikor a debütálási bálon felkérte a herceg-
nőt, nem rejtette el érzelmeit. Meg is jegyezte, 
hogy kezdi érteni, miért félti Claude ennyire a 
lányt. Mivel Athy nem értette, hozzátette, hogy 
érzi Claude ölni vágyó tekintetét a hátán.
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Lucas: híres és erős mágus. Valódi életkora isme-
retlen. Amikor Athy 6 éves volt, akkor találkozott 
vele, és miután megmentette a lány életét, vele 
maradt. Hobbija a hercegnőt hergelni, és az or-
szág történelemkönyveit kritizálni. Egyik legbizto-
sabb támasza Athanasiának, gyűlöli Ijekielt.

Anastacius de Alger Obelia: Claude bátyja és Je-
nette apja. Eredetileg ő volt a császár, de az ere-
deti történet szerint Claude megölte és meghalt. 
Először Athanasia debütáló bálján bukkan fel, ké-
sőbbiek során a háttérből mozgatja a szállakat, 
hogy bosszút álljon öccsén. Kiskorában jó szívű 
volt és szerette Claude-ot, de hirtelen megválto-
zott. Eredetileg szőke haja és kék gyémántszerű 
szeme van, csak úgy, mint az uralkodói család töb-
bi tagjának, de varázslattal feketére változatta a 
haját és szemszínét is.

Összesítés

 Bár a kategória és a cím alapján az ember 
szkeptikusan állhatna ehhez a webtoonhoz, azon-
ban a sablonos alaptémából (reinkarnálódás abba 
a könyvbe/játékba, amit/amivel utoljára olvastál/
játszottál) kihozott egy csavarokkal teli történe-
tet. Remekül kombinálta a cselekményben sze-
replő három világot: a Lovely Princess regény vilá-
gát, Athanasia előző életét és az újjászületését. A 
kezdeti kellemes hangulat után a dolgok hirtelen 
felgyorsulnak, és a néző csak szorítani tud a karak-
terekért. Az alapesettel ellentétben, hogy az ere-

deti főszereplő a reinkarnálódott karakter ellen-
sége, itt Athanasia hamar megszereti Jenette-et, 
és testvéreként tekint rá. Amikor az egész palota 
elítélte a lányt az apja miatt, akkor is kiállt érte, 
és minden szörnyűség ellenére, amit Anastacius 
tett, nem ítélte el őt.
 Athanasia elég komoly karakterfejlődésen 
ment keresztül. A hirtelen jött események után, 
amikor visszatért, megpróbálta újrafelépíteni a 
kapcsolatát apjával. Miután Claude kómába esett, 
egyedül kormányozta az országot. Amikor a ne-
mesek gyűlésén az egyik nemes lekezelte, akkor 
sem hátrált meg, hanem rangjához méltóan ke-
zelte a helyzetet. Miután nagybátyja is feltűnt, 
és még nehezebbé vált a helyzet, akkor sem tört 
meg végül, még erősebb lett.

 Természetesen a főszereplővel együtt a 
főbb mellékkarakterek is látható módon fejlőd-

tek, és mikor a dolgok lecsendesültek, a romanti-
ka is előtérbe került. Összeségében elmondhatom, 
hogy aki egy csavaros történetre vágyik, annak 
egy próbát megér a manhwa.
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