15

Anime - ajánló

Watashi ga Motete Dousunda
AniMagazin/AniPalace

Írta: Miichan

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

16

Anime - ajánló
A 2016-os őszi szezonból két animét
követtem hétről-hétre. Egyik a Yuri on Ice,
másik a Watashi ga Motete Dousunda. Persze sok más kedvencem is lett az őszi szezonosok közül. Mielőtt az animét elkezdték volna vetíteni, olvastam pár fejezetet
a mangából. Az első kötet elolvasása után
felfigyeltem az anime beharangozására és
vártam az első részt, majd a másodikat és
így tovább.

„...Kae mindennapjait kitöltik az otome game-ek,
animék, a BL mangák olvasása, suli időben pedig a
fiú osztálytársairól fantáziál.”

Fordított hárem…
A történet főhősnője Serinuma Kae
másodéves középiskolás, egy fujoshi (így
hívják azokat a lányokat, akik a BL műfajt
kedvelik, és szeretik a fiúkat összehozni
egymással a fantáziájukban). Tehát Kae
mindennapjait kitöltik az otome game-ek,
animék, a BL mangák olvasása, suli időben
pedig a fiú osztálytársairól fantáziál. Fontos megjegyezni, főhősnőnk kissé pufi,
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Szereplőkről bővebben…
Serinuma Kae: Pufók, szemüveges,
copfos lány. Elég bizarr és vicces arcokat
vág a részek alatt. Nem sértődik meg
ha gúnyt űznek belőle. A 2-A osztályba
jár, legjobb barátnője Nakano Amane
(A-chan). Kedvenc anime szereplője Shion,
akire Nanashima hasonlít. Miután „sokkot”
kap Shion halála miatt, lefogy. Egy nagy
mellű, vékony, pici arcú, csini lánnyá változik. Még a szemüvegétől is megszabadul.

Pár szó a mangakáról
Junko születésnapja november 28-án
van. A CLIP CLOP doujinshi körben munkálkodott. Prince of tennis és Haikyuu!!
doujinshit valamint saját mangákat is készített, mint a Konbini-kun, Kasa no shita
futari, stb. Legnépszerűbb mangája a Watashi ga motete dousunda, ami a 2015-ös
Kono manga ga sugoi-ban a 4. helyezett, a
Kodansha Manga Awards-on pedig a legjobb shoujo manga lett.

zendő 12 részben főszereplőink Serinuma
szívéért versenybe szállnak egymással, és
persze Kae fujoshi világával.

ami őt egyáltalán nem érdekli. Az osztályban egy barátnője van, A-chan és még jóba
van Igarashi-kunnal, aki Kae fantáziájában
Nanashimával jön össze. Egyik nap otthon
Serinuma nézi kedvenc animéjét a Mirage
Sagát, ahol Shion (kedvenc szereplője)
meghal. Ez mérhetetlenül nagy sokkot
okoz, aminek következtében nem megy
suliba. Két hét elteltével tesója és anyukája
megnézik Kaet, aki csont vékonyra lefogyott. Szinte teljesen más emberré vált
külsőleg, az osztálytársai meg sem ismerték, persze miután fény derült az új lány
kilétére, a fiúk odalettek érte. Kae háremének tagjai Nanashima Nozomi, Igarashi
Yuusuke, Shinomiya Hayato és Mutsumi
Asuma, későbbiekben megérkezik Nishina
Shima és Mutsumi Kazuma. Az elkövetke-
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egy húga, akivel anime számokat szokott
énekelni.
Seiyuuje Koumoto Keisuke: All out! – Marodo Kosuke, Another – Maejima Manabu
, Red Data Girl – Misaki Youhei, Tokyo ESP
– Azuma Kyoutaro, Yuusha ni Narenakatta
Ore wa Shibushibu Shuushoku wo Ketsui
Shimashita – Raul Chaser.
Shinomiya Hayato: Elsőéves középiskolás. Elég gyerekes és nem túl férfias. Ő
is csak azután szeret bele Kaebe, miután
szép lesz. Próbálja megmutatni, hogy
mennyire férfias, hátha felzárkózhat a többiekhez és elnyerheti Kae szerelmét.
Seiyuuje Matsuoka Yoshitsugu: Absolute
Duo – Kokonoe Tooru, Aoharu x Kikanjuu
– Yukimura Tooru, Days – Kazama Jin, Hybrid Child – Tsukishima, No game no life
– Sora, Super lovers – Kaidou Aki.

Seiyuuje Kobayashi Yuu: Steins;Gate –
Urashibara Ruka, So Ra No Wo To – Kazumiya Rio, Shingeki no Kyojin – Sasha
Blouse, Gintama – Sarutobi Ayame, Baccano – Holystone Nice.
Igarashi Yuusuke: Serinuma osztálytársa és Nanashima barátja. Kedves, segítőkész, illedelmes fiú. Beszélt Kaeval akkor
is, amikor pufók volt. Ő kezdett a legjobban hajtani Serinumára.
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Seiyuuje Ono Yuuki : Cheer Danshi!! – Tokugawa Shou, Hataraku Maou sama! – Ashiya
Shiro, Hyibrid Child – Kuroda, Kuroko no
basket – Kagami .
Mutsumi Asuma: A történelem klub
elnöke. Naiv, kissé együgyű, irtó rendes.
Ő jön rá a legkésőbb Kae iránt érzett szerelmére, pedig voltak pillanatok, amikor
cselekedete inkább nyomulásnak tűnt, de
jött a sokk, hogy mégis tudat alatt csinál-

ta. Sokszor van Shinomiyával ábrázolva, ők
egy jó BL párocska.
Seiyuuje Shimazaki Nobunaga: Ano natsu
de matteru – Kirishima Kaito, Daimond no
Ace – Furuya Satoru, Free – Nanase Haruka, Ore monogatari – Sunakawa Makoto,
Photokano - Maeda Kazuya.
Nanashima Nozomu: A legfeltűnőbb
viselkedésű szereplő. Eleinte csak a kinézete miatt kezd hajtani Serinumára. Van

Nishina Shima: Nagyon tehetséges és
erős személyiségű lány. Gazdag családból
származik így lényegében mindene megvan. Doujinshi mangákat készít szabadidejében. Szereti a szép dolgokat. Igarashival
rivalizál jobban, mégis mintha ezáltal közelebb kerülnének egymáshoz.
Seiyuuje Sawashiro Miyuki: Bakemonogatari – Kanbaru Suruga, Canaan – Canaan,
Dantalian no Shoka – Dalian, Durararara! –
Celty, Gekkan Shoujo Nozaki-kun – Seo Yuzuki, Hunter x Hunter – Kurapica, Mushishi
– Ginko, Noragami – Bishamon.
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Mutsumi Kazuma: Mutsumi Asuma bátyja. Elég kibírhatatlan személyisége van.
Imádja a testvérét szívatni. Kis korában
még traumát is okozott szegény Asumának. Segédtanárként/gyakorló tanárként
történelmet kezd el tanítani Serinuma osztályában. Persze ő is beszáll egy-két rész
erejéig a szerelmi vetélkedésbe, ezzel is
Asumával szórakozik.
Seiyuujei Sawashiro Miyuki és Nakamura
Yuuichi: Clannad – Okazaki Tomoya, Drifters – Shimazu Toyohisa, Gekkan Shoujo
Nozaki-kun – Nozaki Umetarou, InuxBoku – Miketsukami Soushi, Kimi ni Todoke
– Sanada Ryuu, Ookiku Furikabutte – Abe
Takaya, Owari no Seraph – Ichinose Guren,
Sekaiichi Hatsukoi – Hatori Yoshiyuki).

Egyéb információ…
Az animét a Brain’s Base stúdió készítette. Az openinget a négy srác seiyuuje
énekli, címe Prince x prince. Egyszer mindenképp meghallgatható, de nem hagy
mély nyomot. Az endinget Murakawa Rie
énekli, a címe pedig Dokidoki no kaze. Az
endinget még kevesebbszer hallgattam
meg, mint az openinget. A grafika egyszerű, amit a sűrűn használt deform alakokkal
dobnak fel.
Végezetül minden BL fannak ajánlom.
Lehet képzeletben szövögetni a szerelmi
szálakat, a fiú hárem tagjai mind szerethetők, és ami a legjobb, itt a főszereplő lány
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„...egy kicsit lehetett izgulni a végén (jéé, tényleg
össze fog jönni valakivel? - persze hogy nem, aminek az egyik oka a sok
nem idegesítő. Sajnos a vége a szokásos
fiú, a másik pedig, hogy
hárem animék csapdájába esett. Nincs
rendes lezárás, pedig egy kicsit lehetett a manga nincs lezárva).”
izgulni a végén (jéé, tényleg össze fog
jönni valakivel? - persze hogy nem, aminek
az egyik oka a sok fiú, a másik pedig, hogy
a manga nincs lezárva). Így lehet reménykedni a következő szériában. Személy
szerint nagyon kíváncsi vagyok, hogy még
mit tudnak beletenni, mivel néhol ugyanazokat a poénos elemeket használták fel
többször, ami egy idő után unalmas.

Cím: Watashi ga Motete
Dousunda
Angol cím: Kiss Him, Not
Me!
Év: 2016 ősz
Műfaj: hárem, vígjáték,
romantika, iskola, shujo
Hossz: 12 rész
Stúdió: Brian’s Base
Értékelés:
MAL: 7,53
ANN: 7,04
Anidb: 6,35
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