
AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-40-

// Miichan (Su.An.Kai.)

Folytatás a következő oldalon!

A történet haladt tovább 
egészen a széria végéig, összesen 
csak 13 részes lett. Ennek a hátránya: 
sok megválaszolatlan kérdés, kevés 
visszaemlékezés. Persze ha folytatni 
fogják egy második szériával, akkor 
minden jó, de eddig erről még szó 
nincs. Azonban nem kell csüggedni, 
mivel idén nyáron egy OVA-t fognak 
kiadni, ami a manga 12. kötetén 
alapul. Addig is nézzük mi történt 
az animében, hogyan változott a 
szereplők élete.

A múltkori számban már elkezdtem bemutatni pár őszi animét. Ezek 
ajánlóját, beszámolóját folytatnám. Pontosabban a Tonariét és a K-ét, mert 
azóta mindkettő befejeződött. Mivel itt már az egyes történésket, epizó-
dokat és végkifejleteket is véleményezem a SPOILERtől írtózók vigyáz-
zanak. Mindenki más, aki szintén nézte vagy nagyon kíváncsi az összképre, 
élményeimre, bátran olvassa. :) Ha megtetszik valamelyik, ne habozzatok, 
nézzétek, jó hétről-hétre izgulni! Animézzünk együtt! 

Az utolsó részből ezek hiányoznak és 
egy egyszerű filler rész lesz belőle, 
ami teljesen elrontja a lezárást, de ez 
most mellékes.
Shizuku számára a tanulás még min-
dig az első, hogy miként vált ilyenné, 
annak is megvan a maga története. 
Ettől függetlenül megtanult segít-
séget kérni a barátaitól, ha megbántja 
őket, akkor bocsánatot kér, az érzései 
közt nemcsak a szerelem, hanem a 
féltékenység is megjelenik, igaz erre 
nem nagyon jön rá. De barátai min-
denben segítenek. Ezek alapján a tör-
ténet eléggé reális, mivel a változások 
nem egy perc alatt történnek meg. 
Nem lesz egyből barátságos, nagyon 
laza lány, aki szeret Haruval roman-
tikázni. A sorozatban tehát ezek a vál-
tozások pont jók: nem gyorsak, nem is 
lassúak, hisz nem telt el olyan sok idő 
az animében.
Igaz a sok „szeretlek” szót annyiszor 
lehet hallani, mint a Narutóban a 
„Soha nem adom fel” szöveget.

Ez egy várható dolog volt, minden shoujo animében kell egy-két 
szereplő, aki feldobja a cselekményt. Gyakori példa erre a plusz egy lány eset. 
Igen, ez itt is megvan Ooshima Chizuru alakjában. A félénk lány betegség mi-
att hiányzott a suliból és mikor újra járhatott iskolába nem bírt beilleszkedni, 
emiatt még az órák alatt is húgával levelezgetett. Egy idő után ő is Haruba 
szeret. Ilyenkor szoktam nagyon ideges lenni, mert nem szeretem a plusz lány 
esetet, de itt már néha zavaró, hogy nincs nagy konfliktus ebből. Persze mikor 
Ooshima miatt összeveszett Shizuku és Haru az nagy volt, de nem mondható 
olyan nagy szerelmi civakodásnak.
Chizuru teljesen tisztában van az esélyeivel. Még ha egyre sűrűbben is ta-
lálkozik Haruval, ez nem a köztük lévő szerelem kialakulását segíti elő, hanem 
a kis baráti csoportba való beilleszkedését.

Haru változásai kevésbé vehetők 
észre, mivel annyiban alakulnak 
másképp a mindennapjai, hogy lettek 
barátai, a viselkedése ugyanolyan 
maradt. Ha felidegesítik, akkor üt, és 
ha féltékeny, akkor még veszélyesebb 
dolgokat tesz. Shizuku élete ennél 
nagyobb változáson megy keresztül, 
amit Yamaguchi Kenji egyre sűrűbben 
felbukkanó jelenléte és Oshima Chi-
zuru érzése okoz. Emiatt a további 
részek központi elemei a szerelmi 
három-sokszögek, plusz a kevés visz-
szaemlékezések, amik érdekessé/
élvezhetővé teszik az animét. 

Shizuku és Haru életének 
fejlődése

Szerelmi három-sokszögek

Miket néz egy fangirl 
   az aktuális animékbol? ,, 2.

Cím: 
Tonari no Kaibutsu-kun

Terjedelem: 13 rész

Megjelenés éve: 2012.

Studio: Brain’s Base

Rendezõ: Kaburaki Hiro

Zene: Nakayama Masato 

Téma:
suli, vígjáték, romantika

Néhány szinkron:
- Tomatsu Haruka
- Suzuki Tatsuhisa
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A következő lehetőség a shoujo 
animékben a plusz egy fiú felbuk-
kanása, persze ez is megtörténik, és 
aminek külön örülök, hogy itt inten-
zívebb. Itt a fiú nem más, mint Kenji 
az elit, aki imád hülye emberekkel 
lógni. Az ő élete se gondtalan, már 
csak azért se, mert állandóan eltéved, 
hát ő az, aki Shizukuba szerelmes 
lesz. Írtó vicces, mikor ráébred ér-
zéseire, hisz egy büszke srácról van 
szó. Egyre többet segít Shizukunak, 
amivel a saját esélyeit csökkenti, de 
ez mellékes. Haru és Kenji közt ezért 
a rivalizálás nagyon erős és néha már 
túlzottan veszélyes is. Kenji élvezi is 
a helyzetet, különben nem hergelné 
Harut, de mikor veszélyessé válik, a 
félelem az arcára ül... Haru féltékeny-
ségét még tetőzi a tény, hogy Kenji és 
Shizuku egy előkészítőre is járnak. Az 
előkészítős, rivalizálós részek nagyon 
viccesek és jók. 

A következő szerelmi sok-
szög Natsume, Sasayan, Micchan és 
egy noname emberke között zajlik. 
Sasayan szerelmes lesz Natsuméba, 
de Natsume tudat alatt egyre inkább 
megkedveli Micchant, miután segített 
neki az egyik étkezdében. 

Egy újabb jó pont a készítőknek, 
hogy nem hagyták ki a családot

 az animéből. Mindenki tudja, 
hogy a családnak nagy jelentő-
sége van a gyermek fejlődésé-

               ben. 

Ekkor Sasayan is rájön arra, ho-
gyan érez a lány Micchan iránt. 
Később felvilágosítja Natsumét, 
mikor a lány gorombán viselkedik a 
fiú barátaival, akik kinevették noname 
társukat, mikor be akarta vallani érzé-
seit a lánynak. Ez a fiú a sokszög utolsó 
szereplője. Mikor Micchan segített a 
lánynak, kicsit úgy tűnt mintha érezne 
is iránta valamit. Azt gondoltam, csak 
én hiszem ezt, mégis a napfelkelte 
nézésekor Natsume nem tisz-
tán,de bevallotta érzéseit, 
amire utána nem kaptunk vá-
laszt, és ez a rész írtó idegesítő.
Innentől kezdve a történetben
nem is az a lényeg, hogy mi 
fog történni Haru és Shizu-
ku között, mert arra lehet
tippelni és még ha más 
útvonalon is, de ugyan-
oda fognak érkezni. 
Érdekesebb, hogy 
Micchan és Natsu-
me kapcsolata ho-
gyan fog alakulni. 
Én szeretném, ha 
összejönnének, 
még akkor is, ha 
nagy a korkülönb-
ség, igaz erre kevés
az esély, de akkor 

esetleg Sasayannal jön össze a lány. 
Továbbá ott van az a kérdés is, hogy 
Kenji kivel lesz végül, mert nem tu-
dom elképzelni, hogy egyedül hagyják 
majd, és nem jön össze senkivel.

Ez itt is jól látszik, a visszaemlékezésekben megemlítik Shizuku 
anyukáját, és az apuka beszél a múltról. Shizuku apukája őszintén 
szólva elég szerencsétlen, akinek az üzlete állandóan bebukik, 
ezért a felesége vált a kenyérkeresővé. Shizukunak hiányzott az 
édesanyja, ezért keményen tanult, hogy ha felnő, akkor olyan 
legyen, mint ő. Ez vezetett az elmagányosodáshoz, amit később 
kezdett elfelejteni. Nincs sok visszaemlékezés, de legalább meg-
magyarázzák, hogy a lány miért lett olyan amilyen.

Kisebb visszaemlékezések vannak még Haruról és Kenjiről. 
Például nemcsak Haru, hanem Kenji is fél Yuuzantól, aminek 
még mindig nem tudjuk az okát. Talán így akarják fenntartani az 
érdeklődést, hogy a következő részekben, még mindig legyen 
valami, ami érdekli a nézőt. Továbbá Yuuzan és Haru visszaem-
lékezés is volt, amiből annyi derül ki, hogy még ha Yuuzan nem 

is utálja Harut, mégis úgy tűnik, őt okolja mindenért. Az okokat 
jó lenne megtudni: hogy miért Haru tehet mindenről, és az 
apukájukról is jó lenne egy kis információ. Ha lesz folytatás, 

reméljük kiderül mindez, és akkor egy teljesen lezárt animét 
fogunk kapni. Ez a 13 rész kellemes időtöltésnek mondható. 

Összességében ez egy nagyon jó anime volt.

Shizuku családjának múltja
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Folytatás a következő oldalon!

Lássuk csak: az anime cselek-
ményének az elején soha nem hittem 
volna, hogy ilyen vége lesz. A kezdeti 
zűrzavarból, ami inkább vicces, ecchis, 
bishis, harcos animére emlékezteti 
az embert, lett egy letisztult, picit 
drámaira sikeredett, teljesen jól meg-
magyarázott mű.

Legutóbb ott hagytam abba, 
hogy a SCEPTER 4 és a HOMRA a 
gimnázium felé vette az irányt. A 
következő rész az iskolában játszódik. 
Itt Shiro egyre zavartabb lesz, nem 
tudja, hogy minek vagy kinek higgyen. 
Yata és az áruló Fushimi egymásnak 
esnek, végül Awashima megállítja 
őket.

Majdnem egy teljes részt kapott 
a múltjuk, az egész klán kialakulása és 
a halott szereplő Totsuka. Az epizód 
szerint nyolc évvel ezelőtt kezdődött 
a történetük. Akkoriban még csak 
a bár tulajdonosa és Mikoto lógtak 
együtt. De találkoztak Totsukával, 
aki mindenáron Mikoto mellett akart 
lenni, így már hárman voltak. Később 
előre ugrik az idő 3 évre, majd három 
hónapra, amikor is már az egész ban-
da együtt tartózkodott a bárban. A 
végén pedig egy hétre mentek vissza, 
mikor Totsuka meghalt.

Mikotónak sok követője van an-
nak ellenére, hogy nem viselkedik ki-
rályként. Mindenki féltette az erejé-
nek széthullásától, ami sajnos meg-
akadályozhatatlanná vált a végén.

Azért választottam ezt az al-
címet, mert egy idő után nem lehet 
tudni, hogy most tényleg ki kicsoda. 
Szerencsére nem kell olyan sokat vár-
ni, míg kiderül, csak az anime utolsó 
előtti részéig, addigra teljesen letisz-
tul a történet, de akkorra mind a tíz 
ujjunkról lerághatjuk a körmöt.

Shiro a történet főszereplője, 
aki eddig a gyanúsított volt. Kukuri 
hirtelen elfelejti, hogy Shiro kicsoda, 
majd kiderül, hogy a ház, ahol elvileg 
Shiro családja lakik nem létezik.
Ez teljesen összezavarja a fiú gondola-
tait, hisz már ő maga se tudja, hogy ki 
is valójában. A stadionoknál lévő harc 
után Kuro rájött, hogy Shironak hamis 
emlékeket generált. Utána szintén 
sok-sok kérdés felvetődik az ember 
fejében, de arra később adnak választ. 
Azon például csodálkoztam, hogy a 
hallottnak hitt első király (ezüst király 
Weissman) nem más, mint Shiro (en-
nél a pontnál néztem nagyokat). De jó 
volt megtudni a színtelen király erejét, 
amivel el tudta lopni Weissman tes-
tét, mégha az ezüst király át is ment a 
másik testbe és Shiróvá vált.

A színtelen király az, akinek az 
eredeti alakjáról nem tudni semmit, 
hisz állandóan cserélgette a testeket, 
így a végére tömérdek személyisége 
lett. Az egyetlen célja az egyetlen 
királlyá válás volt.

Weissman az ezüst király régen, 
1945-ben egy egyszerű patkánykísér-
lettel fedezte fel a királyok erejét. 
Fel akarta használni, de nem tömeg-
fegyverként, mint azt mások hitték.

A nagy háború után - ami 3 hónappal a 
felfedezése után tört ki - a város rom-
halmazzá vált. De Weissmant a nővére 
elvesztése rendítette meg leginkább. 
A kutatásról tudó hadnagy is gyá-
szolt, hisz gondolom nagyon szerette 
Weissman nővérét. A tragédia után 
az ezüst király magányosan keringett 
a városok felett a léghajón. Egészen, 
míg fél évszázad után megtámadták 
és ellopták a testét. A hadnagy vált 
az arany királlyá és mindig figyelte a 
távolból Adolph tevékenységét. Így 
kezdődött az egész felfedezésnek 
indult harc.

HOMRA

Ki Kicsoda?!

Adolph K Weissman és a 
királyok kezdete

Cím: K
Terjedelem: 13 rész

Megjelenés éve: 2012.

Studio: GoHands

Rendezõ: Suzuki Shingo

Zene: Endo Mikio

Téma: 
akció, természetfeletti

Néhány szinkron:
- Namikawa Daisuke
- Komatsu Mikako
- Ono Daisuke
- Fukuyama Jun
- Sugita Tomokazu
- Tsuda FKenjirou
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Yata Misaki: A HOMRA előőrsének a 
kapitánya, fegyvere gördeszka. Heves, nem 
gondolkozik, helyette cselekszik. Nagyon ra-
gaszkodik Mikotóhoz, akit Fushimi, egykori 
társa elárult. Szeret harcolni, vulgáris sza-
vakat használ.

Awashima Seri: Munakata jobbkeze, 
néha egész szadista. Olykor-olykor Kusanagi 
Izumóval cseverészik. Nagy a kötelességtu-
data.

Fushimi Saruhiko: A HOMRA árulója 
és Misaki egykori társa. Most a SCEPTER 4 
tagja és mindkét király erejével rendelkezik. 
Állandóan hergeli Misakit, ha találkoznak. A 
visszaemlékezésnél pedig kicsit mintha fél-
tékeny lett volna Mikotóra.

Adolf K Weissman: A halhatatlan 
ezüst király. Ő fedezte fel a királyok erejét, 
amivel az állandó harcot is kiváltotta. Miután 
nővére meghalt, magányosan a léghajóba 
vonult. Az új testében egy szeleburdi, kissé 
gondatlan személlyé változott, aki éretten is 
képes viselkedni, ha baj van.

Remélem, mások is kedvet kaptak a sorozatokhoz. A magazin következő 
számában folytatom további animék ismertetését, véleményezését, pl. a no-
vemberi számban is elkezdett Magiét.

Anna Kushina: A HOMRA 
tagja, állandóan Mikoto mellett van. 
Az üveggolyóival meg tudja határozni, 
ki merre van, és ki közeledik. Aranyos, 
csendes lány.

Kukuri: Shiro osztálytársa, kissé 
harapós lány. Az ő teste felett veszi át 
az irányítást a színtelen király. Ő lesz az 
anime hercegnője, akit a történet végén 
meg kell menteni.

Totsuka Tatara: Szintén HOMRA 
tag, Mikotóhoz és a többiekhez is nagyon 
közel álló személy, aki sajnos meghal, de 
ha nem így lett volna, nem is lenne tör-
ténet. Egy zeneszerető, kacatokat gyűjtő 
srác. Legutoljára egy videókamerát sze-
rzett.

Kusanagi Izumo: A bár tulajdon-
osa és Mikoto legközelebbi barátja, úgy-
mond a jobbkeze. Nem mindig fejezi ki az 
érzéseit, intelligens, társai előtt titkolózó 
ember. De végig meg akarta menteni 
Mikotót.

Daikaku Kokujouji: A második 
(arany) király, Weissman korábbi 
ismerőse, a hadnagy személyében ta-
lálkozunk vele. Nagy hatalommal bíró 
személy, aki az ezüst király mellett állt, 
kár hogy nem tudnak még egyszer, 
utoljára találkozni.

Rikio Kamamoto: Mindig Yatával 
van együtt. Ha Misaki elveszti a fejét, ő 
próbálja leállítani igaz nem sok sikerrel. 
Egész lágyszívű ember.

Itt pár sorban megemlítem a hatodik rész endingjét, ami külön-
bözött a többitől, igaz egy ici-picit jobban tetszett, mint az eredeti első. 
Kaji Yuuki adja elő (Totsuka Tatara szinkronhangja).

Összességében egy nagyon jó, fordulatokkal teli, harcos anime, aminek a végén három 
szereplőtől búcsút kell venni, habár az érdekes, hogy a halhatatlan királyt, hogy lehetett megöl-
ni. Igaz, utaltak arra, hogy egy királynak csak egy másik király bírja életét venni. Így lényegében 
lehetséges. Én eléggé lezártnak tekintem, hisz mindent megmagyaráztak és minden szálat lezár-
tak, kár hogy a kedvenceim alulról szagolják az ibolyát, de így egy kis dráma is került még bele. 
Elvileg lesz következő széria, aminek nem örülök annyira, hisz ezt jól lezárták. Persze a készítők 
még tudnak “csalni”, és így újabb bőrt lehúzni, de akkor az egész második szezon borzalmas 
lesz. Számomra ez így tökéletes lett, nem is hiányolom a folytatást, persze ettől még lehet jó 
a következő is. Remélem, aki látta annak tetszett, aki szerint meg ez a történet nem mondható 
teljesnek, vagy nem tud betelni vele, várhatja a következő szériát. A végére hozzátenném, hogy 
iszonyatosan sok menőőőő bishivel és fanservice-zel volt teli a történet.

További karakterek 
(többiek az előző számban)

Zene
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