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Valkyrie Drive: 
Mermaid

Igen. Jól látjátok, végre visszatértem a cikkírogatásos kor-
szakomhoz. És ezúttal egy olyan különlegesnek mondható 
sorozatot szeretnék górcső alá venni, mely minden egyes 
szempontból megérdemli, hogy bővebb kifejtésre kerüljön. 
Hát fogadjátok sok szeretettel ezt az újabb ismertetőmet!

Írta: Ryosuke-kun (http://animeraptors.gportal.hu)

Avagy bombázók a szigeten!

http://animeraptors.gportal.hu


Bevezetésnek szánt rész

Még a mai napig tisztán emlékszem 
arra, hogy ennek az animének a 2015-ös 
őszi szezonban való megérkezését hatal-
mas várakozás előzte meg a részemről, 
ugyanis néhány héttel az első rész megje-
lenése előtt szerencsésen megnéztem az 
egyik figyelemfelkeltő PV-jét, mely férfi-
ember létemre igencsak lázba hozott, és 
azt summáztam magamban, hogy ez akár 
még jó is lehet. 

Egyáltalán nem figyeltem a vészjósló 
károgó varjúkra, akik megpróbáltak lebe-
szélni erről a sorozatról mondván, hogy ez 
bizony a hírhedt ARMS stúdió műve lesz, 
akik már olyan eszement ecchi műfajú cuc-
cokkal örvendeztettek meg minket, mint 
például a Queen’s Blade és a Sekai de Ichi-
ban Tsuyoku Naritai!. Ezek finoman szólva 
túlságosan egysíkú, felejthető darabok, 
melyekben az ecchi jellegzetességein kívül 
semmi értékelhető sincsen.

De mindvégig a szemem előtt lebegett 
az a tény is, hogy olyan szerintem nívósabb 
animéket is köszönhetünk ennek a stúdió-
nak, mint például: az Elfen Lied és a Goku-
koku no Brynhildr. Szóval végül mégiscsak 
ráadtam a fejem ennek a műnek a nézésé-
re és vitelére is egyben, amit egyáltalán 
nem bántam meg. 

Alapsztori

Egy olyan futurisztikus világban játszó-
dik a történetünk, ahol egy rejtélyes vírus 
üti fel a fejét, ami kizárólag fiatal lányokat 
fertőz meg és egyúttal páratlan képessé-
gekkel ruházza fel. A félelemből és egyéb 
okokból kifolyólag arra a kényszerlépésre 
szánják el magukat a fejesek, hogy meg-
hozzák a nagy döntést, miszerint az lesz a 
legjobb megoldás, ha ezeket az úgyneve-
zett Armed nevű vírussal fertőzött lányo-
kat különböző mesterségesen létrehozott 
szigetekre szállítják és hermetikusan elzár-
ják a szeretteiktől, a külvilágtól, egyszóval, 
mindentől, ami számukra kedves volt az 
eddigi életükben, méghozzá nem egy át-
meneti időre, hanem örökre.

Tulajdonképp itt veszi kezdetét a 
történetünk, hiszen a bájos főszereplő 

kislánynak, azaz 
Mamori-channak 
is ezzel a nem 
m i n d e n n a p i 
problémával kell 
szembenéznie, 
miután fény derül 
arra, hogy ő is a 
v í rushordozók 
egyike. De az 
ötödik szigetre – 
összesen 5 sziget 
van – való érke-
zését követően 
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Nos, mielőtt túlságosan is elkezdenék 
mellékvágányra térni, s elfogultan oldala-
kon át ömlengeni erről a nem mindennapi 
műről, először is felvázolnám, hogy miről 
is szeretne szólni, mert méltó ismertetőt 
eddig a pontig még egyetlen egy oldalon 
se találtam róla. Valamint szeretném ezen-
nel megragadni az alkalmat és bemutatni 
egyúttal a főbb szereplőit is, végül, de 
nem utolsó sorban pedig azt, hogy miért 
is érdemli meg feltétlenül a figyelmünket.

„...olyan futurisztikus 
világban játszódik a 

történetünk, ahol egy 
olyan rejtélyes vírus üti 

fel a fejét, ami kizá-
rólag fiatal lányokat 

fertőz meg...”



nem sokáig kell egyedül maradnia, hiszen 
rövid időn belül rábukkan a „Megmen-
tője”, azaz Mirei-san. Látva, hogy a lány 
mekkora bajba sodorta magát rögtön a 
segítségére siet, mégpedig úgy, hogy egy 
„különleges harci ceremóniát” hajt végre, 
amely  során váratlanul megcsókolja Ma-
mori-chant, aki ennek hatására egy pom-
pás karddá változik. 

Így könnyedén harcképtelenné teszi 
a korábban Mamorira támadó, kicsit sem 
barátságosnak tűnő nőszemélyeket.

Végül kezdetét veszi kettőjük izgal-
makban, látványos harcokban, érzéki 
pillanatokban bővelkedő kalandja ezen a 
titokzatos szigeten, ahol számtalan barát-
ra tesznek szert. Mindeközben arra pró-
bálnak rájönni, hogy: Ki lehet-e egyáltalán 
jutni erről az erős búraszerű akadállyal 
körbevett szigetről vagy sem?! 
És ha igen, akkor mégis mi 
ennek az ára?!

Tokonome Mamori: 
Egy 16 éves, naiv, barát-

ságos, kedves, városi, szűz 
kislány, akit egyáltalán 
nem nehéz megingatni 
az érzéseivel kapcso-
latban, hisz legelőször 
Mireiért van oda, majd egy ki-
csivel később eluralkodik rajta 
a Kormányzó-szindróma, ami 
már-már megkérdőjelezi a Mi-
rei iránt táplált érzéseit. A kü-

Hiiragi Akira, azaz a Kor-
mányzó: 

Egy olyan kedves, ha-
tározott, intelligens és 

rendkívül érdekes lány, 
akinek férfiruhába 
való öltözködésének 

oka a múltjában ke-
resendő. Ő több mint 

egy bombázó. És ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy az egyik fürdőzés 
alkalmával egyetlen egy 
érzéki pillantással „megba-
bonázta” Mamori-chant. 
Ezenkívül egy született 
vezér is, akit egy Srinek 
nevezett robot véd és 
szolgál. 
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lönleges mivoltára viszonylag hamar fény 
derül, és rövid idő leforgása alatt sokan 
szemet vetnek rá azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy megkaparintsák. Viszonylag 
hamar kivívja a többiek tiszteletét, hisz a 
kezdeti harcból kihátráló magatartását, 
felváltja egy felnőttesebb, önzetlenebb 
viselkedés, és kész lesz áldozatokat hozni 
a többiekért.

Shikishima Mirei: 
Sagara Momoka 

egykori társa. Egyéb-
ként egy 15 éves, erős, 
bátor, jószívű lány, 
akire nyugodt szív-
vel rámondhatjuk, 
hogy egy vérbeli 
harcos amazon, 

hisz ha kell, 
elsőként veti 
bele magát a 
harcba, csak-
hogy megvédje 
a barátait és az 

elesetteket. A 
figyelemre mél- t ó 
testi adottságokkal is megáldott 

lány Mamori-channal egy szokatlanul 
mély, érzelmi kapcsolatot alakít ki. Közel-
harcra specializálódott harcos, akivel egy-
egy ellen kevesen képesek felvenni a ver-
senyt, különösen akkor, ha Mamori-chant 
is maga mellett tudhatja.

„Ki lehet-e egyáltalán jutni erről az erős búraszerű 
akadállyal körbevett szigetről vagy sem?! És ha 

igen, akkor mégis mi ennek az ára?!”



Shigure Kasumi: 
Egy igencsak agilis, kitar-

tó, határozott, kedves, jószí-
vű, képzett harcos, aki ha 
kell kemény, de gyengéd 
is tud lenni. A Kormányzó 
jobbkeze, akit különleges 
lábmunka jellemez harc 
során. Egész könnyen veri 
vissza a jóval erősebbnek 
látszó ellenfelek bizonyos 
mozdulatait is. A kitartásához 
szükséges erőt egy szörnyű 
múltbéli emlékből meríti, 
aminek a megtörténte 
után megesküdött, hogy 
soha többé nem fog olyan 
kiszolgáltatott helyzetbe 
kerülni.
Scherzen Charlotte: 

Egy igazi luxuséletet élő, 
gazdag, arrogáns, egocentrikus, 
perverz lány, ennek ellenére 
nem lehet egyértelműen 
utálni, hiszen vannak néha 
jó megmozdulásai is, még 
ha csak ritkán is él velük. A 
nemesi mivoltát mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy szinte szó 
szerint tejben-mézben fürdik és 
szolgák sokaságával veteti körbe 
magát. Valamint egy különle-
ges csapattal is rendelkezik, 
melynek tagjai a tenyeréből 
esznek.

Amiért figyelmet érdemel:

- gyönyörű, bombázó lányok
- izgalmas, látványos harcok
- lezárt történet.

Hogy kiknek ajánlom?

Mindazoknak, akik szeretnének látni 
egy lezárt történettel rendelkező, gyönyö-
rű bombázókban és izgalmas, látványos 
harcokban bővelkedő sorozatot, illetve 
azoknak, akiknek még nincs tele a hócipő-
jük az ecchi műfajú művekkel.
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Sagara Momoka: 
Mirei-san egykori tár-

sa. Egy ravasz, határozott, 
elkényeztettet, pszicho-
pata vonásokat mutató 
kislány. Bár egy ideig 
a kedves, édes, sze-
retnivaló kislány 
képében tündököl 
előttünk, de amint 
újra találkozik Mi-
reijel újra előtör 
belőle az igazi énje. 
Ezenkívül épp olyan 
egocentrikus és ar-
rogáns akárcsak Char-
lotte-sama. Ő sem egy 
mindennapi lány, és a 
többiekkel ellentétben határtalan hata-
lomvágy jellemzi. Kinézete alapján nem 
a nehéztüzérség szakaszát erősíti, ennek 
ellenére ő sem panaszkodhat a nőies for-
máit illetően, hisz az övé a sorozat egyik 
legszebb popsija. 

Cím: Valkyrie Drive: 
Mermaid

Hossz: 12 rész
Év: 2015

Műfaj: akció, ecchi, 
fantasy, shoujo ai

Stúdió: Arms

Értékelés: 
MAL: 6,48
ANN: 5,51

AniDB: 5,37


