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Euphoria
- avagy a játékos túlélő horror hentai

Írta: tomyx20



Most egy olyan animéről érkeztem 
kritikával, amiről mások még azt is letagad-
nák, hogy egyáltalán látták, (habár „jól” in-
dul,) ami nem más, mint a Magin stúdió ál-
tal készített 2011. december 22-től 2016. 
február 26-ig futott 6 részes Euphoria 
OVA (még csak angol felirattal elérhető). 
Hentai, ami horror is. Nyugalom! Nem az 
benne a horror, hogy a főszereplőnek (aki-
vel a férfiak annyira jól tudnak azonosulni 
akár medencetisztító, akár pizzafutár,) 
nem áll fel vagy kiszakad a gumi (mondjuk 
ezek kontextustól függően lehetnek akár 
drámák is).

Let the games begin

A szabályok: a fiú (mert persze, hogy 
középiskolások a főszereplők)  a „kulcs”, a 
lányok meg a „kulcslyukak”, és ezekkel kell 
az ajtókat „kinyitni”, hogy kiszabaduljanak 
az épület fogságából. Szereplőink egyszer 
csak a főszobában kötnek ki. 5 kulcslyuk, 6 
játékos és egy (igazából akármelyik) nyitja 

keményen a „kulcslyuk”-ba. S 
mint a vetélkedőkben általá-
ban, itt is kapnak a játékosok 
segédeszközöket (latex, kötél, 
WC ülőke, akkumulátor, akvári-
um, stb.).  Bár a fizikai és szelle-
mi kihívásból nem rögtön erre 
asszociáltam, lehet, hogy túl 
naiv voltam, mégiscsak hentai. 
Azután, hogy egy ajtó kinyílt, 
egy ideig várni kell a követke-
ző szintig. A játékosokat pedig 
a nyakukon lévő szerkezet 
állandóan szkenneli, melynek 

később más funkciója is lesz. Továbbá, ha 
ugyanazt a lányt választja a „kulcs”, mindig 
egyre növekszik a feladat „nehézsége”. 
Egy bónusz játék is van, de a részleteit in-
kább nem lövöm le.

A szereplők a Lock (értitek, mint a zár) 
Kankei Főiskolából valók (amikor mutatják, 
inkább középiskola az, de mindegy).

Takato Keisuke: 2-B osztályos, ajtónyitó. 
Nem mindig ura a tetteinek, és ez érdekes, 
mert mi azt látjuk, amit ő gondol. Néha a 
gondolatai brutálisabbak a valóságnál, 

néha pedig csak másvalaki figyelmezteté-
sére veszi észre, hogy éppen fojtogat.

Ando Miyako: Keisuke osztálytársa, osz-
tályképviselő. Róla túl sok minden nem 
derül ki, lévén az első másodpercekben 
meghal, majd a megfelelő felvezetés után 
még egyszer mutatják, ahogy kivégződik.

Manaka Nemu: Keisuke osztálytársa. 
Rideg, nem teljesen japán (és persze, ha 
egy animében egyetlen nem vagy nem 
teljesen japán nemzetiségű szerepel, ak-
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az ajtót. Mint minden vetélkedőben, itt is 
adott idő alatt kell cselekedni, és mindig 
van visszaszámlálás is. A játékok több fázis-
ból állnak, az elsőben ki kell választani egy 
„kulcslyukat”, bemenni vele egy szobába, 
aztán a szobában megkapják az ajtónyitási 
módszert, amelyet a második fázisban kell 
produkálni.  A főszobában levők mindent 
látnak, ami a többi szobában történik. A 
feladatok pedig ilyenek pl.: élvezz kettőt 

„A szabályok: a fiú (mert persze, hogy középiskolások a 
főszereplők)  a „kulcs”, a lányok meg a „kulcslyukak”, és 
ezekkel kell az ajtókat „kinyitni”, hogy kiszabaduljanak 

az épület fogságából.”



adni. A második rész elején rá is szólnak, 
hogy hagyja abba. Szerelmes Keisukébe. 
Örül neki, mikor őt választja, mert nincs is 
annál romantikusabb, mint mikor a szerel-
med mindenki előtt megkötöz, magáévá 
tesz és stb. (Azért durva lenne így indítani 
első randin, habár a mai világban…; mond-
juk sokkal romantikusabb dolog nem is 
lesz az elemzett műben). Bár a fiú is érez 
iránta valamit. Ő ismeri legrégebb óta Kei-
chant.

Byakuya Rinne: 2-A osztályos tanuló. 
Higgadt természetű lány, aki felfedezi a 
Keisuke szívében lakozó szörnyet (mond-
juk ez nem túl nehéz feladat). Korábban 
már járt ebben a fehér építményben, de 
emlékei homályosak. Nem utolsósorban ő 
sem teljesen normális.

Makiba Rika: 1-D osztályos tanuló. Ő a 
legrosszabb, legelső megszólalásakor 
egyes szám 3. személyben utal magára. A 
többiek (még a tanárnő) se viselkednek túl 

felnőttesen a nyilvánvalót leszámítva, de ő 
végképp gyerekes. Az egyetlen életszerű 
tulajdonsága, hogy nem akar együtt lenni 
a főhőssel, ami kiemeli őt a többiek közül.

Aoi Natsuki: Az egyik részben lesz egy na-
gyobb szerepe azonkívül kb. semmi dolga 
nincs.

A helyiség, ahol vagyunk egy fehér 
falakkal, kamerákkal és monitorokkal fel-
szerelt épület. Minden szoba mellett van 
fürdőszoba, mely egy új iskolai egyenruhát 
is rejt, hiszen műfajából adódóan minden 
lány fürdik minden játék után. WC nincs, 
csak két vödör, az egyik a WC-nek, a másik 
a tiszta víznek, nagy szerepet szerencsére 
nem kapnak.

Hogyan is néz ez ki?

Még nem írtam a történetről, mert 
fejezetekre van osztva, mint a Higurashi 
no naku koro ni, csak nem annyira kidol-
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kor ő a gonosz). Szado-mazochista (ami 
egy pornográf alkotásban nem feltétle-
nül hátrány). Nemu megzsarolja Keisukét, 
hogy teljesítse 3 kívánságát. Második ké-
rése, hogy mindig őt válassza, bár ő átvitt 
értelemben szarik rá, szó szerint pedig 
majd másra fog. Az első kérés egy csók, a 
harmadikig meg el se jutunk. Ha röviden 
kéne jellemezni, egy kiállhatatlan szocio-
pata, de lesz rész, ahol a jó szerepében is 
megcsodálhatjuk.

Hokari Kanae: 2-D osztályos tanuló. Ő a 
háremekből nélkülözhetetlen moe karak-
ter, akit annyira eltúloztak, hogy még egy 
külön sorozatot is el tudtak volna vele 



gozott. Tehát kapunk 5 történetet a hat 
részben, és a harmadik résztől már nem 
kezdik elölről, hanem az első rész végé-
től folytatják, aztán meg az utolsó két 
részben megint kicsivel a 3. illetve 4. rész 
vége előttről folytatják. A végére már a fő-
hősünk se tudja, mi történt már meg eddig 
valójában, és mi az amit csak képzelt, habár 
mi sem leszünk sokkal jobb helyzetben. 
Néha elgondolkodik a néző, hogy érhet-e 
boldog véget ez a történet, vajon mi lesz 
az utolsó ajtó mögött. Csak annyit árulok 
el, hogy vannak boldog befejezések is (ami 
egy hentainál nem hátrány), de észben kell 
tartani, hogy ez horror is. Végre egy hentai, 
ami nem csak szex- és átvezető jelenetek-
ből áll, hanem van „értelmes” története is.

Hatoljunk mélyebbre

Nagyon kicsit felvet egy morális kér-
dést a mű (mi a nő egy férfi számára), és 

kicsit melankolikus összhatást biztosít. 
Illetve a kamerára fröccsenő vér effektje 
is növeli a mű egyediségét. Opening nincs, 
de az endingek meglepően jóra sikerül-
tek mind zeneileg, mind képileg, nem az 
a sablon, ami szokott lenni, legalábbis 
az első két résznél, a harmadiknál mint-
ha elfogyott volna a költségvetés vagy 
az idő. Illetve vannak hangulatteremtő 
prüntyögések, de azokat nem nevezném 
a klasszikus értelemben vett zenének, és 
a sorozat előrehaladtával ezekből is egyre 
kevesebb van.

A kapcsolódó anyagok

Visual novel alapján készült. Amit lát-
tam a visual novelből (szerencsére nem túl 
sokat), az alapján elég pontos adaptáció, 

csak néhol tömörít, kihagy, túloz vagy pe-
dig bizonyos aktus nem a visual novelbeli 
lánykával történik, hanem egy másikkal, 
illetve van benne édeshármas, ami az 
animében nincs, úgyhogy összességében 
annyira nem is pontos. Illetve vélemé-
nyeket olvasva úgy tűnik, hogy az animá-
latlan változatban több és jobb történet 
volt, csak az animében a szexjelenetek 
(amikből a VN-ben még így is sokkal több 
van) rovására mentek a 6 rész dacára. A 
visual novelt Amerikában is kiadták tavaly 
novemberben, úgyhogy van belőle cen-
zúrázatlan változat, ha valakit érdekelne. 
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azért vannak benne érzelmek is. Illetve 
akár nevezhetnénk a férfi tragédiájának is 
Keisuke szempontjából, aki „néha” elveszti 
az önuralmát, elgondolkodtatva minket, 
hogy vajon annyira jó-e neki, mint ahogy 
elsőre tűnik (így jár, aki a hentaiokon is 
elgondolkodik). De nem a mögöttes tar-
talom, vagy a mondanivaló miatt készült 
ez. Nem ám.

A lényeg

Az eufória jelentése fontos a mű meg-
értéséhez, ez a szó annyit tesz, intenzív 
boldogságérzet, ahol a tudatos gondol-
kodás korlátozott vagy szünetel. Na ez 
jellemzi a pikánsabb jeleneteket. Azért 
többnyire a lányok is élvezik a feladato-
kat, de elég elborult fantáziájú emberek 
készítették (igen, Hamashima Shigeóra 
gondolok) elég elborult fantáziájú embe-
reknek (lebuktam). Például fekalofiloknak 

kötelező, de kapunk Emberi Száz-
lábú utánérzést is vagy például a 
fojtogatás sem lesz túl ritka és ha 
az akkumulátorral való sokkolás 
ennyire élvezetes, akkor egy rakás 
filmet eddig rosszul értelmeztem.

Grafika, hang, hangulat

Azért szólni kell a megvalósí-
tásról is, mert a fehér környezet, 
a tárgyak hiánya növeli a mű érzel-
meinkre gyakorolt hatását, mivel 



Készült még hozzá regény (light novel), 
Euphoria: Another Room címmel 2011-
ben, ami leírás alapján ugyanaz, mint az 
anime és a light novel, csak írásban a betűk 
szerelmeseinek. 

A játékos időnek vége

Nem ilyen túlélő horror hentaira számí-
tottam, de néhány dolgot leszámítva azért 
jó lett. Gyengébb lelkületű embereknek 
nem ajánlom, mert ez mégiscsak horror, 
meg a pajzánabb jelenetek is eldurvulnak 
a 2. résztől, mint arra már többször is 
utaltam. Kísérletező kedvű embereknek 
viszont ajánlom, mert lehet ebből tanulni 
is, csak az akkumulátorral óvatosan bán-
jatok. Sőt olyanoknak is ajánlom, akik úgy 
gondolják, hogy már mindent láttak, mert 
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fogadok, hogy találnak benne valami újat 
(a visual novelnél az átlagos 5-6 címke he-
lyett 46 van e-hentaion [csak hogy világos 
legyen, ezek a fétisekre utalnak]). Horror-
nak elég kevés (nem egy Fűrész), hentai-
nak meg ki van pixelezve a lényeg (ahogy 
szokás). Vetélkedőnek viszont érdekes, 
legalábbis, ameddig a vetélkedő része 
tart, ha kivennék belőle a gyilkolást, ak-
kor a japánok simán megcsinálhatnák élő 
műsorban, mondjuk pont a lényeg veszne 
el (de sajnos elég sok TV műsornál pont a 
lényeg marad ki). Tehát több szempontból 
sem átlagos (perverzitás, a történet első 
fele, ending animáció), de vannak ismétlő-
dő jelenetek, és a vége felé egyre csökken 
a színvonal.

„Röviden” a cenzúráról

Japánban van ez a hülyeség, hogy az 
elsődleges nemi szerveket ki kell cenzú-
rázni (ez kb. olyan, mintha a shounenekből 
kivágnák a harcokat), úgyhogy cenzúrázat-
lan változat, ha jól tudom csak a külföldi, 
általában amerikai forgalmazásnál keletke-
zik. Ez mind szép és jó, egy idő után bele-
nyugszik az ember, hogy bizonyos jelene-
teknél emiatt fültől fülig ki van pixelezve 
a lány. Na most ennél a műnél már tovább 
mentünk, tehát más fétis-eszköz is ki van 
cenzúrázva, persze ilyeneket nézni nem 
feltétlenül öröm (mondjuk a készítőket 
biztosan nem kényszerítették, hogy te-

Források:
hentaisun.com

hu.wikipedia.org
myanimelist.net
g.e-hentai.org

Cím: Euphoria, Euphoria: An-
other Room

Hossz: 6 OVA
Év: 2011-2016

Műfaj: pszichológiai horror 
hentai

Értékelés: 
MAL: 6,56 és 7,07 (a regény)

ANN: 5,69
AniDB: 3,77

VNDB: 7,59 (a Visual Novel)

Figyelem: Várom ajánlásra az ehhez 
és az előzőekhez (Nekojiru, Gyo, 
Shoujo Tsubaki, Tamala 2010) ha-
sonló animéket, ha találtok. Mert 
ha érdemes, akkor valószínű, hogy 
azokról is fogok majd írni. 
Két kikötés:
- ne legyenek hosszabbak 100 
résznél, bár az ilyen réteganimék, 
amikről nem szoktak írni, nem is 
hosszúak
- legalább angol felirat legyen hoz-
zájuk
Az e-mail cím, amire küldhetitek az 
alanyokat: tk107805@gmail.com, 
és akár már a következő számban 
olvashattok az általatok küldött 
animéről.

gyék bele). És ennyi, a testnedvek rend-
ben vannak (nem a vérre gondolok). 
Mondjuk az már a cenzúra csúcsa lenne, 
ha még azokat is kipixeleznék, de én 
nem látom azt a hatalmas különbséget 
köztük (a szaporítószerv és aközött, ami 
kijön belőle), amiért az egyiket cenzú-
rázzák, a másikat pedig nem. Bár nekem 
tetszik a japánok elhivatottsága, hogy 
ők megrajzolnak valamit, csak azért, 
hogy utána „kisatírozzák”. Meg hiába 
takarják ki, úgyis tudja a néző, hogy mi 
van ott, legalábbis én tudtam.
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