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 Megvalósítás
 
 A látvány egyszerűen gyönyörű, az elején 
van egy pár perces „fantasy” jelenet, amelyben 
Wovent kivágják a mennyből, ott egyszerűen 
minden tökéletes. A háttér, a zenék, a színészek 
alakítása… tényleg minden. A Handmade Love ki-
nézete is nagyon szép, egy hangulatos és egyedi 
boltot láthatunk, nemhiába ott zajlik a történések 
nagy része. Ahhoz, hogy Woven képes legyen el-
készíteni a tökéletes ruhát az aktuális ügyfélnek, 
annak cserébe hoznia kell egy olyan ruhadarabot, 
amelyhez erős érzelmi kötődése van. Az anyag 
megérintésével tud Woven betekintést nyerni az 
életükbe és az érzéseikbe. Ilyenkor pedig úgy tu-
dott hozzáérni az aktuális kabáthoz vagy éppen 
kardigánhoz, hogy még életemben nem akartam 
ennyire ruha lenni, mint amikor végigsimított az 
anyagon. Jó, ez így eléggé abszurdnak tűnhet, de 
mentségemre legyen mondva, még csak most is-
merkedtem meg Lee Soo Hyuk munkásságával.

lémáikkal, képesek legyenek észrevenni a hibáikat 
vagy éppen túllépni a traumáikon. Wovennek már 
majdnem sikerült is teljesítenie a kvótát, ami va-
lószínűleg csak hűséges segédjének köszönhető, 
mivel főszereplő istenünk inkább az ágyban heve-
részne munka helyett. Hiába is, elég nehéz isten-
ként az emberek érzelmeit megérteni… De vissza-
térve a történethez, egy munka során találkozik 
Han Sa Ranggal (nevének jelentése szerelem), aki 
hűtlen exén szeretne bosszút állni. Woven nem is 
sejti, hogy a látszólag egyszerű esetnek tűnő ügy-
fél teljesen fel fogja forgatni addigi életét.
 Annak ellenére, hogy Woven a főszereplő, 
a sorozat leginkább mégis Sa Rangra fókuszál – 
hogyan lesz képes feldolgozni a történteket és 
továbblépni, valamint másokkal is rendezni a kap-
csolatát. Az ő hatására kezd Woven egyre többet 
foglalkozni az ügyfeleivel, és ezáltal ő is egyre em-
beribbé válik. (Bár tényleg furcsa belegondolni, 
hogy az eddigi hozzáállásával hogyan volt képes 
ennyi embernek segíteni.)

 Most egy koreai minisorozatot szeretnék 
nektek bemutatni, ami bár gyakorlatilag hosszú-
ság tekintetében egy filmet tesz ki, mégis nagyon 
érdekes történettel rendelkezik. Mondjuk nagyon 
örültem volna annak, ha 8x19 perces műsoridő he-
lyett egy rendes 16 részes sorozatot kaptunk vol-
na részenkénti 60-70 perccel. Korábban már írtam 
egy ajánlót a Hotel del Lunáról (AniMagazin 59), 
és a Mystic Pop-up Barról (AniMagazin 63) is, és 
leginkább ezekhez tudnám hasonlítani. A koreai 
sorozatok esetében nagy kedvenceim a fantasy 
művek, amelyekben erős, határozott női főszerep-
lők vannak (még ha sajnos ezt néha azzal érik el, 
hogy a férfi főszereplő esetenként teljesen a hát-
térbe szorul), és nem a romantikán van bennük a 
fő hangsúly.
 

Történet
 
 Hasonlóan a fentebb említett két sorozat-
hoz, bizonyos események következtében fősze-
replőnket büntetésből arra kötelezték, hogy 
másoknak segítsen. Viszont itt azért kicsit megcsa-
varták a dolgot, és a tragikus sorsú női főszereplő 
helyett egy isten lett a főhős. Wovent letaszítják a 
mennyből, mivel megszegett egy tabut. Emiatt az 
emberek világában élve (és a változatosság ked-
véért) 100 éven belül segítenie kell 10 ezer em-
bernek, ha vissza akar térni. Elég egyedi módon 
viszik ezt véghez: a Handmade Love nevű boltot 
működtetve egy-egy gyönyörű ruha elkészítésé-
vel éri el, hogy a kliensek szembenézzenek a prob-

https://animagazin.hu/magazin/59/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/63/#downloads
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sacc 8 x 19 percével gyakorlatilag egy 150 perces 
filmnek felel meg. És bár van eleje és viszonylag 
kerek befejezése is, maga a történet és a karak-
terek fejlődése túl gyorsan jutott el A-ból B-be.

 Minden adva volt egy fantasztikus sorozat-
hoz, és úgy érzem, hogy ha egy rendes 16 x 60 vagy 
70 perces műsoridőt kapott volna, akkor ez lehe-
tett volna számomra A fantasy sorozat. Az alaptör-
ténet nem mondható egyedülállónak, de a maga 
módján kifejezetten egyedi. A szereplők kedvel-
hetőek, főleg Woven, de Sa Rang karakteréből is 
még nagyon sok mindent ki lehetett volna hozni.
 Még a sztori rövidsége ellenére is lehetett 
látni a változásokat mindkettejük személyiségé-
ben, de főleg Woven érzelmeinek a változását 
szerettem benne. Amikor néztem a sorozatot, 
egyszerűen beindult egy mini vetítés a fejemben 
is, hogy mivel lehetett volna még kiegészíteni a 
történetet, tényleg rengeteg potenciál volt még 
benne. 

szerzőt, sem címet nem tudok mondani, én is csak 
egy megvágott dalt tudtam leszedni a netről, mert 
úgy jártunk vele, mint a Kakegurui live action ze-
néjével, amit szintén nem lehet sehol sem fellelni 
teljes egészében. Pedig mindkét dalt imádom, és 
nagy kár, hogy nem lehet őket rendesen hallgatni.
 

És ami nem tetszett benne
 
 Ennyi dicséret után meglepő lehet, hogy egy 
külön részt szentelek annak, hogy mit nem szeret-
tem benne. De úgy érzem, ezt most muszáj kiír-
nom magamból. Magát az alapötletet annyira, de 
annyira imádom. Már a bevezetőben írtam, hogy 
nagy gyengéim a hasonló sorozatok. Ráadásul itt 
most a változatosság kedvéért nem egy csajt, ha-
nem egy srácot ítélnek emberek közötti gürizésre. 
Mivel a fent említett két sorozatban a férfi fősze-
replők kicsit háttérbe szorultak a kissé extrava-
gáns csajok mellett, érdekes volt, hogy most egy 
srác a főszereplő. Így is klisés? Igen. De legalább 
kicsit újszerű? Szintén igen. Lehetett volna belőle 
egy nagyon jó sorozatot kihozni? Természetesen. 
Jó sorozat is lett? Persze. De lehetett volna sokkal 
jobb is… Magának a sorozatnak a legnagyobb hi-
bája az, hogy szinte már nem is egy sorozat. A maga 

volt. Bár Lee Soo Hyuk egyszerűen ellopta a showt 
minden értelemben. A többi színész, aki feltűnik a 
részek alatt, szintén nem túl ismert, ennek ellené-
re egyikük alakítására sem lehet panasz – mond-
juk azt hozzátenném, hogy nem is kaptak sok ké-
pernyőidőt. A két főszereplőn kívül még Woven 
szolgája, Joey volt jelen minden részben.

 A zenék is nagyon tetszettek, sokat tudtak 
dobni egy-egy jelenet hangulatán (és a dögösségi 
faktorán). Az elején lévő zenétől gyakorlatilag a 
hideg rázott, olyan zseniális volt. Sajnos sem zene-

És (fangirl mód on) egyszerűen imádom. Nem is 
értem, hogy nem láttam tőle eddig még semmit 
sem, pedig itt nagyon tetszett az alakítása, és sze-
rintem eszméletlenül jóképű. A leginkább ismert 
szerepe eddig talán Gwi volt a Scholar Who Walks 
the Nightban. Most pedig az idei Tomorrow című 
drámában szerzett magának népszerűséget. Sa 
Rang szerepét a színésznőként viszonylag isme-
retlen Lee Su Ji kapta, aki eddig már idolként, il-
letve különböző műsorokban is tevékenykedett. 
Én elégedett voltam a játékával, jól hozta a karak-
terét, aki szerencsére kedvelhető és megérthető 

„...bár van eleje és viszonylag 
kerek befejezése is, maga a tör-
ténet és a karakterek fejlődése 

túl gyorsan jutott el A-ból B-be.”
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nál, sem a The Temperature of Language: Our Ni-
neteen-nél, pedig a net szerint annál is közreműkö-
dött. Ajánlom mindenkinek, akinek felkeltette az 
érdeklődését, mert a rövidsége ellenére is érdemes 
megnézni. Nagyon remélem, hogy még több cso-
dás ötlet van a rendező tarsolyában, és láthatjuk 
is majd őket (szépen kibontva) a közeljövőben.

honnan ered a megkérdőjelezhetetlen lojalitása 
főszereplő istenünk felé.
 Félreértés ne essék, ez így is egy remek 
minisorozat, jó történettel, csodás díszletekkel, 
zenével és tehetséges színészekkel. De az ember 
akaratlanul is sokkal, de sokkal többet akarna be-
lőle. Nem voltak szponzorok, mert a rendező még 
szinte ismeretlen? Vagy nem mert/mertek rög-
tön egy hosszú sorozattal kezdeni? Még azt sem 
bántam volna, ha telerakják szépen tálalt reklá-
mokkal. Plusz ha már ruhákat készítenek benne, 
lehetett volna a szponzor egy-két ruhamárka is. 
Az ízléses reklámot szívesen elviselem, ha cseré-
be csodaszép egy sorozat, és szerintem ezzel nem 
vagyok egyedül.
 
 De összességében ez egy remek alapkoncep-
cióval rendelkező minisorozat volt, ráadásul még 
dicséretesebbé teszi, hogy a rendező-forgatóköny-
víró viszonylag kezdőnek számít. És MDL-en nem is 
volt megjelölve rendezőként sem ennél a sorozat-

Az ilyen epizodikus, különböző embereknek segí-
tős történetekben mindig nagyon érdekes témá-
kat lehet boncolgatni – lehetnek bennük drámai, 
megható és izgalmas epizódok. Itt is kaptunk né-
hány érdekes történetet, amik nagyon tetszettek, 
de még sokkal többet is néztem volna belőlük. Jól 
reflektálhattak volna a főszereplők kapcsolatának 
alakulására is, és a főistennőn kívül más istenek is 
megjelenhettek volna.

 Annak ellenére, hogy alig tudtunk meg Wo-
venről bármit is, egy nagyon komplex karakternek 
tűnt, akinek a vívódását (lenézi az embereket, de 
segítenie kell rajtuk), majd az új érzéseivel való 
megbirkózását remekül lehetett volna tovább 
fejtegetni, és egy izgalmas háttértörténetet ösz-
szedobni neki. Engem nagyon érdekelt volna, 
hogy miket művelt istenként, hiszen nem véletle-
nül szánta rá magát arra, amit tett a sorozat ele-
jén. Illetve engem Woven lábtörlőjének, pardon, 
segítőjének a története is érdekelt volna, hogy 

Cím: Handmade Love
Év: 2020-2021

Részek: 8 x 19 perc
Értékelés: MDL: 7,8 / imdb: 8,1

https://www.imdb.com/title/tt13942442/
https://mydramalist.com/682131-handmade-love

