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a	három	legokosabb	diáktól,	 leleményesek,	talp-
raesettek	és	mindig	próbálnak	racionálisan	hozzá-
állni a dolgokhoz. Nem tartoznak a hideg zsenik 
közé, ezt mutatja, hogy amikor megszöknek, nem-
csak	magukra	gondolnak,	hanem	a	többiekre	is.	A	
történet	előrehaladta	során	társakkal	veszik	körül	
magukat,	akikről	gondoskodnak.	

 Ő (Az Egy): a legmagasabb rangú démon, 
aki	különös	erőkkel	és	képességekkel	rendelkezik.	
Ezek	a	képességek	és	a	 tény,	hogy	1000	évvel	a	
manga	jelene	előtt	ő	hozta	tető	alá	az	egyezményt	
az	emberekkel,	afféle	istenségként	tisztelik	a	dé-
monok	körében.	A	cselekmény	csak	egy	későbbi	
szakaszában	jelenik	meg,	és	úgymond	külső	bírá-
lóként	vagy	szemlélőként	tekint	a	világ	eseménye-
ire. Mivel ekkora befolyással rendelkezik a démon 
társadalomban,	bár	csak	ritkán	jelenik	meg,	így	is	
komoly	szereppel	bír	a	történetben.

Bevezető

	 Rég	 volt	 már,	 hogy	 dark	 fantasyról	 írtam	
(talán	annyira	nem,	de	nekem	mindenképp	annak	
tűnik),	 szóval	 úgy	döntöttem,	hogy	ezúttal	 a	 ta-
valyi	év	egyik	befutójával	pótolom	az	elmaradást.	
A	cím	sokaknak	 ismerős	 lehet,	bár	a	manga	már	
2016	óta	publikálás	alatt	áll,	anime	csak	tavaly	ké-
szült	belőle,	ami	azonban	hamar	népszerű	 lett	a	
stílus	kedvelői	között.	Habár	az	anime	nem	vitte	
el	a	szezonban	a	pálmát,	sokan	nyomon	követték	
a	történetet.	A	cikkemben	a	mangára	és	annak	ki-
bontakozó	történetére	koncentrálok,	de	kiinduló	
pontként	szolgálhat	azok	számára	is,	akik	inkább	
az animét szeretnék megtekinteni. Lássuk, miért 
is	szerették	annyian	ezt	a	művet!

A történet világa

	 A	történet	egy	alternatív	világban	játszódik,	
ahol az emberek és a démonok közösen éltek. Ez 
azonban	 várható	 eredményhez	 vezetett:	 folyto-
nos háború és vadászat a két faj között. Az állandó 
ellenségeskedés	hosszú	időn	át	tartott,	míg	végül	
a	manga	kezdetéhez	képest	mintegy	1000	évvel	a	
két	fél	kompromisszumra	jutott.	A	világot	egymás	
között felosztották.
 Az emberi oldalon nem lehetnek démo-
nok	(erről	az	oldalról	szinte	semmit	sem	tudunk,	
ugyanis	a	történet	nem	itt	játszódik),	míg	a	démo-
nok	embereket	kaptak,	hogy	farmokon	és	„ember	
gyárakban”	tartsák	őket	a	húsuk	miatt.	Ez	brutá-

lisnak	 tűnhet	és	ősszintén,	 az	 is,	 legalábbis	nem	
kellemes embernek lenni a démonok világában. 
	 A	manga	a	Grimm	fivérek	meséihez	hason-
lóan	kezd,	egy	régi	házban	egy	erdő	közepén	ár-
ván maradt gyerekek élnek egy árvaházban, szere-
tő	nővérrel	és	sok	játékkal,	mindig	boldogan.	Nos,	
legalábbis	ameddig	a	szállítás	ideje	el	nem	jön,	és	
a	 leggyengébbek	közülük	mennek	a	 levesbe	 (ta-
lán	szó	szerint).	A	gyerekek	mindennap	vizsgákat	
tesznek,	 melyek	 során	 felmérik	 mentális	 képes-

ségeiket,	a	gyengébbek	pedig	semmi	jóban	nem	
reménykedhetnek,	de	természetesen	ezt	ők	nem	
tudják.	A	vizsgák	fontosságára	később	derül	fény.	
A történet akkor veszi kezdetét, amikor a legin-
telligensebb	gyerekek	közül	kettő	az	árvaházból	
szemtanúja	lesz	egy	szállításnak.	Világuk	teljesen	
összeomlik és megszületik a kényszerterv, szökni 
kell,	mielőtt	rájuk	kerül	a	sor.	

Fontosabb szereplők

 Norman, Emma, Ray: az árvaház három 
legintelligensebb bentlakója. Habár mindhárman 
különböznek egymástól személyiségüket tekint-
ve,	 most	 mégis	 egy	 kalap	 alá	 veszem	 őket.	 Ezt	
azért teszem, mert a történetben mindhárman 
ugyanazt	 a	 szerepet	 töltik	 be.	 Ők	 a	 főhősök,	 a	
manga	első	részében	a	világot	az	ő	szemükön	ke-
resztül látjuk és ismerjük meg. Ahogy az elvárható 
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 Peter Ratri: A	Ratri	család	jelenlegi	vezető-
je.	Mikor	a	történet	kezdetéhez	képest	1000	év-
vel	a	démonok	és	emberek	békét	kötöttek,	a	Ratri	
család	lett	megbízva,	hogy	a	démonok	világában	
maradjon,	 közvetítőként	 szolgáljon	 a	 két	 fél	 kö-
zött,	és	biztosítsa	az	emberi	farmok	működését.	
Peter	a	 történet	 főgonoszaként	 jelenik	meg,	aki	
a démon kormánnyal összejátszva minél több 
hasznot	akar	húzni	az	emberfarmokból.	Habár	ő	
maga ember, mégis semmibe nézi, gyakran hús-
nak nevezi embertársait. Semmilyen lelkiismeret 
furdalást	nem	érez,	sőt	egyszer	sem	fordul	meg	a	
fejében, hogy talán nem a jó oldalon áll.

 „Anya” (Isabella): egy	fiatal	nő,	aki	felvigyá-
zóként	dolgozik	abban	a	farmként	működő	árva-
házban,	ahol	a	történet	kezdődik.	A	manga	elején	
egy	szívtelen	és	érzelmektől	mentes	személyként	
jelenik meg, aki gondolkodás nélkül követi felet-

tesei	és	a	démonok	parancsait.	Az	első	arc	végén	
azonban tanúbizonyságot tesz róla, hogy igenis 
együttérez a gyerekekkel.

A manga rajzstílusa

	 Szép	és	aprólékos	munka,	ezen	minden	bi-
zonnyal	segített	az	is,	hogy	a	történet	számtalan	
alkalmat ad rá, hogy az illusztrátor fantáziája szár-
nyra	kapjon.	Ilyen	például	a	manga	elején,	amikor	
a	szökést	követően	a	gyerekek	elkezdik	felfedezni	
a kinti világot. Ez azonban teljesen más az általunk 
ismerttől.	 Különös	 növények	 és	 állatok	 kóborol-
nak a démonok világában. A történet eme része 
inkább a tiszta fantáziára hajaz, mintsem a dark 
fantasy oldalára.
	 Ezenkívül	a	démonok	maguk	csemegeként	
szolgálnak a fantáziának, különös megjelenésük 
egyszerre	indítja	be	azt,	és	emlékezteti	az	olvasót	
a	horror	művek	stílusára.

Saját vélemény

 A manga eltéveszthetetlenül dark fantasy 
mű,	ez	nagyjából	elmond	mindent,	amit	tudni	ér-
demes	róla.	Mindezen	túl,	ahogy	haladunk	előre,	
nemcsak	a	 világ	kezd	kitágulni,	 hanem	az	össze-
tettsége	is	növekszik.	A	cselekmény	későbbi	sza-
kaszában	 belátást	 kapunk	 a	 démonok	 világának	
politikai	rendszerébe,	a	hétköznapi	démonok	éle-
tébe,	és	sok	más	egyéb	információval	gazdagodik	
a manga története.

Kinek ajánlom?

	 Elsősorban	 azoknak,	 akik	 kedvelik	 a	 dark	
fantasyt,	 de	 mindenképp	 olyan	 személyeknek,	
akiket	nem	zavar	a	stílussal	járó	vérontás.	Minde-
zek mellett a The Promised Neverland egy jól fel-
épített	fantázia	világ,	tehát	csupán	a	történetért	
is érdemes elkezdeni.

A mű utóélete

	 Mint	azt	már	említettem,	a	manga	alapján	
anime	is	készült,	ami	az	első	37	fejezetet	dolgozza	
fel. Az anime 2019 januárjában indult útjára és 12 
részből	áll.

	 Emellett	élőszereplős	feldolgozást	is	kap	a	
Toho stúdió jóvoltából, ami várhatóan 2020. de-
cember	18-án	kerül	bemutatásra.
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