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Xue Meng / Adott név: Xue Ziming 

 Arrogáns és elkényeztetett Úrfi, a hegy urá-
nak fia. Mivel így nőtt fel, az Ég Kedveltje becene-
vet kapta, ami jobban növelte nárcisztikus egóját. 
Versengő típus, mind mentálisan, mind fizikailag 
nem tűri el, ha valaki jobb nála. Később, a máso-
dik idővonalon a Jincheng-tói incidens és Shi-
zunja halála után kénytelen felnőni és uralkodni  
az érzésein.  

Shi Mei  / Adott név: Shi Mingjing 
 
 Gyengéd és együttérző személyiség, aki pá-
ratlanul gyönyörű. Chu Wanning harmadik tanít-
ványa, Mo Ran és Xue Meng barátja. Jószívűnek, 
udvariasnak mutatja magát, aki ahelyett, hogy ve-
szekedne, inkább meg akarja beszélni a gondot. 
Édes kedélyű, és soha nem haragszik meg senkire. 

  Amikor Mo Ran és Xue 
Meng vitatkoznak, ő az, aki nyug-
tatni próbálja őket. Az első idő-
vonalon meghalt, amikor Chu 
Wanninggal a Mennyei Hasadé-
kot próbálták bezárni, a máso-
dik idővonalon Mo Ran vette át 
a helyét.
  Gyenge spirituális ener-
giája van, ezért gyógyításra spe-
cializálódott. A későbbiek során 
jellemfejlődést mutat, főleg Mo 
Rannal kapcsolatban. 

akart vetni az életének, de halál helyett végül visz-
szautazott az időben. Gyerekkora nem volt köny-
nyű. Apjáról nem sokat tudni, csak annyit, hogy a 
Sisheng-hegy alapítójának a testvére, anyja egy 
táncosnő volt, aki az utcán táncolt, hogy eltartsa 
őket, de később elhunyt. Ezután Mo Ran egy bor-
délyházba került, ami rejtélyes módon leégett, de 
ő megmenekült, majd bácsikája vette magához 
és nála, a Sisheng-hegyen kezdte el tanulmányait. 
Sokan kutyaként hivatkoznak rá, talán ezért van 
az, hogy megszállott Shi Mei iránt, mivel a fiú volt 
az egyetlen, aki nyíltan, mindenféle ítélkezés nél-
kül mutatott szeretetet felé. A fiú halála vezette 
előző életében a kegyetlenség útjára, és ez volt a 
forrása Chu Wanninggal szembeni utálatának is.  
Shizun halála után, lelkének összegyűjtése közben 
drasztikusan megváltozott: becsületes ember 
lett, aki mindenkinek igyekszik segíteni. Amíg 5 év 
alatt járta a világot, nagy tiszteletet szerzett. 

Történet

 Mo Weiyu a kultivációs világ császára, töme-
geket mészárolt le hatalomra jutása érdekében, 
köztük azokat is, akik egykor közel álltak hozzá. 
Minden féle bűnt elkövetett, amit ember és kul-
tivátor tudott, így amikor már nem marad senkije 
és semmi, ami fenntartotta volna az érdeklődé-
sét, bele fáradt az életbe, majd végül úgy döntött, 
ideje csatlakoznia a pokolba.
 Azonban pokol helyett teljesen más helyen 
tért magához: visszautazott a múltba. Szeme előtt 
látva az új lehetőséget, elhatározza, hogy ezúttal 
megmenti a haláltól a szívének legkedvesebb sze-
mélyt. De az idő előrehaladtával valahogy egyre 
jobban mestere felé terelődik a tekintete, pedig 
meg volt róla győződve, hogy ő csak is a drága Shi 
Meit szereti. Elvégre, ha ő egy husky szerű kutya, 
akkor a fontos tanítvány társa egy japán spitz, 
mestere, Chu Wanning (Shizun) pedig inkább egy 
fehér macska. Azonban valami oknál fogva mégis 
ez a fehér macska kelti fel az érdeklődését máso-
dik életében is.

Karakterek 

Mo Ran 
Adott név: Mo Weiyu 

Egyéb nevek: Mo Zongshi / Taxian-jun 

 Egykor a halhatatlan világ rosszhírű császá-
ra volt, aki miután belefáradt mindenbe véget 
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Chu Wanning 
Egyéb nevek: Xia Sini/ Az Éjszakai Ég 

Yuheng-je/ Halhatatlan Beidou/ Shizun 

 Sisheng-hegy szigorú mestere és Mo Ran 
tanítója. Híve a szabályok szigorú betartásának, 
kivétel nélkül, legyen szó akár saját magáról. Egyi-
ke a legerősebb kultivátoroknak, és három szent 
fegyver birtokosa. Egyik ismertetőjele a fagyos 
arca, és hogy állandóan fehér ruhában van. Ala-
csony önbecsülése miatt a későbbiek során gyak-
ran méri össze magát a nőies, de gyönyörű Shi 
Meijel, akit Mo Ran kedvel. Mindkét nem számára 
vonzó férfinak írják le, azonban rideg és megfé-
lemlítő természete miatt inkább óvakodnak tőle. 
Nem épp a szavak embere, és alacsony önbizalma 
miatt gyakran félreértette Mo Ran. A Pillangó Vá-
rosban és a Jincheng-tónál történt incidens után 
közelebb kerül kicsit Mo Ranhoz.
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jól kidolgozott regény, akinek MXTX művei bejöt-
tek, annak garantáltan tetszeni fog Meatbun eme 
műve is.  

első kötet bejelentésénél jár), így maximum aki 
nagyon előre akar haladni, annak ott vannak az 
audio drámák.
 Akik mindenáron anglolul szeretnék olvas-
ni, azoknak nehéz dolga lesz, mivel a hivatalos 
fordítás miatt egyre több fanfordítást törölnek le. 
Aki érdeklődik a hivatalos fordítás után, az a Se-
ven Seas Danmei oldalán tudja megvenni egyelő-
re az első kötetet. Hivatalos infókért pedig Meta-
bun hivatalos oldalán tudtok tájékozódni, ami az 
erhainfo.carrd oldalól is elérhető. 

 Feldolgozások 
 
 A regényből készült manhua verzió, ami je-
lenleg is fut. A rajzolás gyönyörű, és a történetve-
zetés se rossz. Egy-két dolgot kihagytak, de enél-
kül is meg lehet érteni, plusz felemelő érzés, hogy 
végre látod rajz formájában is, amit olvastál. 
 Az Erhából készült egy játék is, amit A Chine-
se Ghost Story néven találtok meg, pontosabban 
ennek a játéknak a Hao Yi Xing kiegészítője dol-
gozta fel a történetet a NetEase jóvoltából. Magát 
a játékot nem volt szerencsém kipróbálni, így nem 
tudok nyilatkozni róla. Annyi információt találtam, 
hogy angol verziója nincs, csak kínai, de aki ennek 
ellenére is neki akar fogni, az a lonlifeaccelerator.
wordpress.com oldalon talál részletes útmutató a 
regisztrációhoz és a letöltéshez. Bár a játék a re-
gényen alapszik, leírás alapján a fő páros (Shizun 
x Mo Ran) együtt töltött napjait mutatja be (per-
sze nem csak erről szól, vannak benne harcok is). 
 

Kinek ajánlott? 

 Aki egy könnyed danmei (boys love) műre 
vágyik, az felejtse el az Erhát. Ez a történet tele 
van hullámvölgyekkel: elején nevetsz, aztán be-
indulnak az események, és aggódsz, utána a sze-
replők kapcsolatán idegeskedsz (vegyétek már 
észre, hogy kölcsönös az egymás iránti érzésetek 
pls), aztán magukkal rántanak a mély érzelmek, és 
már siratod is a nem létező ember sanyarú életét. 
Szóval azoknak ajánlom inkább a művet, akik a Mo 
Dao Zu Shi-t is végigbírták olvasni. 
 

Hol tudom olvasni? 

 Aki magyarul szeretné, az egy Darling Chang 
Geng nevű oldalon tudja olvasni, viszont mivel az 
eredeti mű még nincs lefordítva teljesen angolra 
(a hivatalos fordítás a cikk írásakor még csak az 
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A Tencent Video jóvoltából 2020. április 24-től 
szeptember 23-ig tartó forgatás során elkészült a 
live action változat is, Immortality címmel. 2020. 
január 6-án a CD HOME STUDIO casting felhívást 
tett közzé a sorozathoz a résztvevő stábok infor-
mációival együtt. A sorozatot a Tencent Penguin 
Pictures és az Otters Studio közösen készítette, 
He Shupei rendezze, a fő producerek pedig Qi 
Shuai, Ye Fangcang és Wang Yirong voltak. Január 
8-án kiderült, hogy a drámát nyilvántartásba vet-
ték a Filmrádió és Televízió Állami Igazgatóságá-
nál (Kína). A sorozat forgatása 2020. április 24-én 
kezdődött a Hengdian World Studios-ban. 2020. 
január 21-én megjelentek a Hua Tian által terve-
zett koncepciórajzok a sorozat hivatalos weibóján. 
 Sajnos magát a sorozatot még a Tencent 
Video honlapján se lehet elérni, mivel még nem 
jelent meg. Nem hivatalos információ alapján idén 
talán már megtekinthető lesz a sorozat.
 

Személyes vélemény 

 Miután egy véletlen folytán belefutottam, 
magába szippantott. A történet eleje vicces, az-
tán szépen bontakoznak ki a szálak, és komolyodik 
a hangulat is. Rajongók előszeretettel viccelnek 
vele, hogy függő-traumát okoz, nem véletlen. Mo 
Ran szenvedését nagyon át lehet érezni, együtt 
szorítasz vele, amikor Shizun miatt kell aggódni. 
Aki elolvassa a művet, hamar megérti a cím jelen-
tőségét, és hogy miért is passzol nagyon a kutya 
minősítés Mo Ranhoz. Összeségében izgalmas és 

Angol cím: 
Dumb Husky and his White Cat Shizun 

Egyéb cím: The Husky and His White Cat 

Eredeti cím: 二哈和他的白猫师尊 (Erha He Ta 
De Bai Mao Shizun; röviden Erha vagy 2ha) 

Író: 肉包不吃肉 (röviden Meatbun) 

Műfaj: danmei, akció, fantasy, történelmi, 18+
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