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azonnal essen neki. Sokan azzal vádolják a soroza-
tot,	hogy	„túl	ártatlan”,	ami	igazi	is,	de	pont	ez	a	jó	
benne, semmivel sem akar többet mondani, mint 
egy Totoro vagy egy Kiki, és ez így van jól. 

9. Little Witch Academia
2017 - Trigger

 Japán válasza a Harry	 Potterre! Ennyivel 
össze	 is	 lehetne	foglalni	LWA-t.	A	Trigger	stúdió	
nagyon	jó	érzékkel	adaptálta	a	Harry	Potter	alap-
jait	a	saját,	kissé	LSD-vel	megfűszerezett	stílusá-
ban. Itt is adott egy varázsló iskola, ami most tör-
ténetesen inkább boszorkány iskola, itt is megvan 
az	adott	 főszereplő	 trió,	 akik	egyik	bajból	 a	má-
sikba kerülnek, de természetesen mégis mindent 
megoldanak… valahogy. 

 Ismét egy kicsit rendhagyó top 10-es lista, 
ugyanis ezúttal a frissen elbúcsúztatott évtized 
legjobb ‘original’ sorozatait szedtem össze. Ez azt 
jelenti, hogy a listára csak azok kerülhettek fel, 
amelyek egyenesen a TV-re készültek, nincs sem-
mi manga, regény vagy játék alapjuk. Őszintén, 
én nagyon szeretem az ilyen sorozatokat (és fil-
meket), mert egyrészt minden epizódnál valami 
egészen váratlan és meglepő fordulat jöhet, illet-
ve nincs az az idegesítő közönségreakció, hogy „de 
a manga/regény soookkal jobb volt”. Lássuk tehát 
az Én top10-es listámat, amit igyekeztem mind 
szubjektív és objektív szempontok szerint össze-
állítani, bár egy kicsit érdekes módon, nem is volt 
akkora választék, mint arra elsőre számítottam. A 
korai 2000-es években sokkal több volt az eredeti 
anime, míg mostanában már csak szinte adaptáci-
ók készülnek, de azért szerencsére akadnak kivé-
telek. Kezdjünk is bele:  

10. Tamako Market
2013 - Kyoto Animation

 Yamada Naoko mára elismerten az egyik 
legnagyobb	anime	rendező	a	világon,	de	a	Tama-
ko Market sorozatát mégis kevesen emlegetik. 
Sajnos a K-On! árnyéka sokáig rávetült erre az ani-
mére és sokan látatlanban is megbélyegezték az-
zal,	hogy	„K-On!	másolat”	vagy	épp	ellenkezőleg,	
„dehát	ez	nem	 is	olyan,	mint	a	K-On!”.	Badarság	
mind	a	kettő.	A	Tamako	Market	egy	teljesen	más	
történet	 és	 stílus.	 A	 „slice-of-life”	 érzése	 ugyan	

nagyrészt megmaradt, de én mégis inkább sorol-
nám	a	családi	komédiák	közé.	Sőt,	szerintem	ha	le-
het így mondani, akkor ez a KyoAni sorozatai közül 
az,	amit	leginkább	a	Ghibli	filmekkel	lehet	össze-
hasonlítani (pl. a Whisper of the Heart-tal	erősen)	
és	nem	csak	tartalmában,	de	még	külsőségekben	
is.	 Bár	Horiguchi	 Yukiko	 rajzstílusa	 erősen	domi-
nálja	a	főbb	szereplőket,	de	a	mellékszereplők	és	
a	környezet	csak	úgy	árasztja	magából	a	klasszikus	
Ghibli	érzést.	És	talán	nem	is	véletlen.	

	 Adott	 egy	 kis	 utcácska,	 ahol	 boltok	 sora-
koznak	egymás	után,	 itt	 él	 Tamako	a	 családjával	
(apuka,	nagypapa	és	kishugi),	egy	mocsi	boltot	ve-
zetve.	Az	utcán	velük	szemben	szintén	egy	mocsi	
árus	család,	akik	egyben	a	nagy	riválisok,	leszámít-
va,	hogy	a	fiuk,	Mochizou	Tamako	legjobb	barátja	
(és	 „titokban”	nagyon	 szerelmes	 is	 a	 lányba).	Az	
utcában	mindenki	 ismer	mindenkit,	Tamako	bol-
dogan	 éli	 a	 gyerekkorát,	 a	 suliban	 mazsorettet	
gyakorolnak, szünetekben pedig vásárolnak és 
mocsit	esznek.	Aztán	egy	nap	Tamako	egy	furcsa	
maradat talál, ami, vagy inkább aki képes beszélni 
és még fontos küldetése ia van: találnia kell egy 
hercegnőt	 az	 ő	 távoli	 szigeten	 élő	 hercegének.	
Dera, a madár, természetesen Tamakót szemeli ki 
erre a célra, amit a lány nem igazán vesz komo-
lyan,	de	az	utca	népét	azért	elég	szépen	megmoz-
gatja a téma. 
 Nem is érdemes többet mondani, mert aki 
még nem látta és szereti a nagyon igényes, köny-
nyed, bájos és néha megindító történeteket, az 

„A Trigger stúdió nagyon jó érzékkel 
adaptálta a Harry Potter alapjait a 
saját, kissé LSD-vel megfűszerezett 

stílusában.” 
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	 A	 P.A.	 Works-re	 sokan	 talán	 pont	 emiatt	
a	 sorozat	 miatt	 figyeltek	 fel,	 ugyanis	 a	 legtöbb	
esetben fájdalmasan rántják le a leplet az ani-
me ipar álomvilágáról, ami mögött nemritkán ki-
égett,	 frusztrált	és	megtört	emberek	dolgoznak	
gépiesen.	Noha	nem	ez	az	első	ilyen	sorozat,	ami	
az animekészítéssel foglalkozik, de talán az egyik 
legőszintébb	 és	 valljuk	 be,	 az	 egyik	 legszebb	 is.	
Elég	csak	 ránézni,	gyönyörűen	megrajzolt	és	na-
gyon	reális	világot	mutat	be.	Olyannyira,	hogy	sok	
szereplőt	 valódi,	 létező	 személyekről	mintáztak,	
ez	 néha	 nagyon	 mulatságos,	 mert	 a	 seiyuuknél	
ezt még csak nem is nagyon leplezték (sokan ön-
magukat	alakítják).	

	 Amiért	 nincs	 előrébb	 a	 toplistán,	 az	 talán	
amiatt lehet, hogy szerintem egy kicsit túlhúzták 
és	a	szereplők	sem	annyira	jellegzetesek	és	humo-
rosak, mint a hozzá nagyon hasonló New	Game!	
esetén.	Bár	tény,	hogy	nem	is	kívánták	cukormáz-
zal leönteni az egészet, hogy fogyaszthatóbb le-
gyen, de azért így is nagyon sikeres lett, olyannyi-
ra,	hogy	hamarosan	érkezik	a	mozifilm	is	belőle.			

7. Puella Magi Madoka Magica
2011 - Shaft

	 Urobuchi	Gen	 írói	munkásságát	 talán	nem	
kell	bemutatni,	erre	a	listára	másik	két	címmel	is	
jelölve	 lett	 első	 körben	 (Suisei	 no	 Gargantia	 és	
Psycho-Pass),	de	némi	fejvakarás	után	maradtam	
a Madokánál. 

 Akko, egy kissé szerencsétlen, de annál na-
gyobb lelkesedéssel megáldott kislány, aki min-
denáron	 boszorkány	 szeretne	 lenni,	 hogy	 ő	 is	
olyan lehessen, mint imádott példaképe, a világ-
hírű	boszi,	Shiny	Chariot	(aki	valami	furcsa	módon	
pár	éve	eltűnt	a	föld	színéről).	
	 Jelentkezik	 is	 a	 Boszorkány	 Akadémiára,	
ahová valami oknál fogva felveszik, bár szinte 
első	naptól	fogva	csak	csetlik-botlik,	hiszen	a	leg-
alapabb	 varázslatok	 sem	mennek	 neki.	 Persze	 a	

lelkesedése	 végtelen,	 amit	 nem	 tud	 megoldani	
mágiával,	azt	megoldja	máshogy	(mondjuk	nyers	
erővel	 vagy	 valami	 technika	 segítségével).	 Két	
szobatársnője	 hozzá	 hasonlóan	 fura	 madár,	 az	
egyik egy igazi nerd, a másik meg… csak szimplán 
nagyon…	fura.	Hármasuk	pedig	minden	részben	
valami kalandba keveredik (többnyire Akko mi-
att),	 amin	a	néző	 leginkább	csak	a	hasát	 fogja	a	
nevetéstől.
	 Persze	van	egy	rendes	története	is,	ami	szé-
pen le is lett kerekítve a végére, de azért nyitva a 
lehetőség	a	folytatásra.	Harry	Potter	rajongóknak	
szerintem	kötelező	darab!

8. Shirobako
2014 - P.A. Works

 Egy anime, aminek témája maga az anime. 
Néha	bele	se	gondolunk,	hogy	a	kedvenc	szerep-
lőink	megmozduljanak	a	TV	képernyőjén,	az	egy	
egész	stáb	kemény,	több	hetes	munkája.	És	akkor	
még nem is beszéltünk arról, hogy milyen nehéz 
megtervezni a jeleneteket, a hangokat alávágni, a 
seiyuukkel	egyeztetni,	stb-stb.	Az	anime	készítés	
egy	nehéz	és	kimerítő	munka,	ami	bizony	nem	is	
mindig jár sikerrel vagy elismeréssel. 

 A Shirobako	története	pontosan	erről	szól,	
adott	egy	sulis	animációs	klub,	öt	diáklánnyal,	akik	
megfogadják,	hogy	felnőttként	animéket	fognak	
készíteni. A gond persze csak az, hogy nem is sej-
tik,	ez	mennyire	kemény	és	idegörlő	munka.	
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dísznek van ott, hanem tényleg Saga prefektúra 
szponzorálta	 a	 sorozatot,	 hogy	 fellendítse	 a	 tu-
rizmust.	Nem	vicc.	Államilag	 támogatott	 zombis	
anime. Ilyen is van már.
	 És	milyen	lett	a	végeredmény?
	 Zseniális!	 Vicces,	 szarkasztikus,	 harsány	 és	
megható.	Egyértelműen	állít	görbe	tükröt	az	ipar	
elé, a mindenféle hakniba kényszerített és agyat-
lan zombiként kezelt lányokkal, a teljesen elme-
beteg menedzserrel és a végtelenül kínos fellé-
pésekkel.

Erre az animére szokás mondani, hogy megrefor-
málta	 mindazt,	 amit	 addig	 a	 „magical	 girl”	 zsá-
nerről	 tudtunk,	bár	 sokan	elfelejtik,	hogy	a	kora	
2000-es években volt már Mai-HIME, ami már ele-
ve	egy	nagy	ugrás	volt	 a	Sailor	Moon	szivecskés	
és rózsaszín világához képest, de a Madoka volt 
talán	az	első,	 ami	behozta	 a	 szürreális	 horrort	 a	
képbe.	 Pedig	 elsőre	 nem	 is	 hinné	 el	 az	 ember,	
hiszen elég csak ránézni a nagyon aranyos Aoki 
Ume (Hidamari Sketch) karaktereire és azt hihet-
nénk,	hogy	egy	újabb	cuki	magical	girl	sorozathoz	

van	szerencsénk,	de	pár	epizód	után	egyértelmű	
lesz, hogy itt bizony nem garantált a happy end. 
És	mindehhez	jön	a	Shaft	stúdió	sajátos,	nagyon	
művészi	és	groteszt	tálalása	is,	ami	tovább	erősíti	
a	rémálomszerű	történetet.
 A történet kezdetben sablonos magical girl 
formulát	követ,	adott	egy	kislány,	aki	kedves,	bá-
jos és nagyon bátor, majd egyik nap megjelenik 
egy	cuki	kis	állatka	Kyubey,	aki	természetesen	fel-
ajánlja	hősnőnknek,	hogy	teljesíti	egy	kívánságát,	
de cserébe mindenféle boszorkányokkal kell har-
colnia.	 Természetesen	 előkerülnek	 a	 színes,	 mi-
niszoknyás	 kosztümök	és	 a	megszokott	mágikus	
fegyverek, ámde az ellenfelek nem igazán a meg-
szokott	módon	ábrázoltak.	Itt	nem	a	Little	Witch	
Academia aranyos boszijai lesznek a rosszak, ha-
nem	mindenféle	amorfi,	erősen	stilizált	és	álom-
szerű	 kreatúrák,	 akik	 bizony	 gyorsan	 leharapják	
az óvatlan magical girl fejét… szó szerint. Ehhez 
jön	még	egy	kis	időutazás,	pár	elég	durva	csavar	a	
sztoriban	és	egy	teljesen	elborult	befejezés.	

 A Madoka brilliánsan értelmezte újra a zsá-
nert	és	azóta	is	példaértékű,	számtalan	hozzá	ha-
sonló anime sorozatot ihletve meg az elmúlt évek 
során. 

6. Zombie Land Saga
2018 - MAPPA

	 Idolok…	csinos	lányok	(ritkábban	fiúk)	éne-
kelnek,	táncolnak	és	az	a	céljuk,	hogy	a	szeretetük	
erejével megváltsák a világot… vagy legalábbis 
Japánt…	 esetleg	 a	 városukat,	 vagy	 valamit.	 Ja-
pánban a idol biznisz milliárdos forgalmat termel 
és	minden	 létező	média	platformon	ezerszámra	
ömlik az emberekre. Koncertek, zenei CD-k, ani-
mék, játékok, mangák, amit csak akar az egyszeri 
rajongó. Akinek nem jönnek be a hús-vér hölgyek, 
azoknak	sem	kell	aggódniuk,	hiszen	az	elmúlt	10	
évben szinte gombamód szaporodnak idol ani-
mék,	 ahol	 a	 lányokat	 2D-s	 „avatárjuk”	 személye-
síti	meg,	akikért	ugyanúgy	lehet	rajongani.	BanG	
Dream,	Love	Live,	Wake	Up,	Girls!,	 Idolmaster és 
a többi, követni is nehéz néha, de egy dologban 
azonosak: mindegyik igyekszik az idolkodás csillo-
gó	oldalát	bemutatni…	többnyire.	
	 Na	 de	 mi	 van	 a	 zombikkal?	 Pontosabban	
zombi idolok… ennél debilebb koncepciót el-
képzelni sem lehetne (vagyis de, mindig lehet és 
többnyire	meg	is	valósul	idővel).	Ennek	az	animé-
nek	szinte	mindenki	100%-os	bukást	jósolt.	Újabb	
tucat	 idol	 anime,	 ahol	 az	 a	 poén,	 hogy	 a	 csajok	
zombik…	jah.	Sőt,	a	címben	lévő	„Saga”	nemcsak	
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beszélnénk	animéről,	ha	ezt	nem	bolondítják	meg	
időnként	 komikus	 jelenetekkel,	 röhejes	 szerep-
lőkkel,	ami	kicsit	enyhíti	a	téma	komolyságát.	

	 Madhouse-ra	 jellemzően	 a	 látvány	 is	 na-
gyon igényes, bár a karakterek dizájnjával nem va-
gyok kibékülve (nem szeretem az ilyen békafeje-
ket), de rettenetesen szép 3D-s jelenetek vannak 
elhelyezve az epizódokban. 
	 Nem	 könnyű	 sorozat,	 de	 nagyon	 ajánlott	
pótolni, ha még nem volt meg.

4. Hanasaku Iroha: Blossoms for 
Tomorrow

2011 - P.A. Works

 Okada Mari a 2010-es évek elején robbant 
be	 a	 köztudatba,	mint	 afféle	 író-géniusz,	 akinek	
szinte	minden	irománya	aranyat	ér.	Persze	ez	idő-
vel	erősen	megkopott,	de	azt	senki	nem	vitathat-
ja el, hogy a hölgy kreatív és nagyon szórakoztató 
dialógusokat	tud	írni.	

 A Hanasaku	Iroháról	mégis kicsit nehéz ér-
demben írnom, mert bár iszonyúan szerettem és 
talán az egyik legjobb animéje a 2000-es éveknek, 
de	a	története	egyszerű	és	még	csak	mélyen	szán-
tó	 gondolatok	 sincsenek	 benne.	 Igazi	 klasszikus	
slice-of-life sorozat, ami a KyoAnit is jellemezni 
szokta.	Sokkal	nagyobb	hangsúly	van	a	szereplő-
kön és azok interakcióin, mint a tényleges törté-
néseken. 

	 A	főhősnő,	Sakura	egyik	nap	boldogan	lép	
ki	a	lakása	ajtaján,	de	pár	lépés	után	elcsapja	egy	
furgon	és	mikor	felébred,	kénytelen	szembesülni	
azzal a ténnyel, hogy zombiként támadt fel. Hoz-
zá hasonlóan még pár lány is így járt, akiket egy 
teljesen	őrült	fazon	arra	akar	rávenni,	hogy	ment-
sék meg Sagát azzal, hogy idolok lesznek.

 Talán az egyik legjobb idol anime. Nagyon 
vicces	epizódok,	szerethető	karakterek	és	igazi	rit-
kaság, de még a dalok is fogyaszthatóak (kiemel-
ném a rap csatát… zombik rappelnek), hamaro-
san	jön	a	folytatás	is	Zombie	Land	Saga	Revenge	
címmel. Nagyon várós.

5. Death Parade
2015 - Madhouse

	 Mi	történik	miután	meghalunk?	Reinkarná-
lódunk,	a	Mennybe	vagy	a	Pokolba	kerülünk	vagy	
esetleg	megszűnünk	létezni?	

A Death	Parade sorozatban egy érdekes koncep-
ciót állítanak fel a témának. A halottak lelkei páro-
sával	érkeznek	egy	különös	bárba,	ahol	egy	furcsa,	
de	mégis	kellemes	megjelenésű	úriember	fogad-
ja	őket,	és	szűkszavúan,	de	határozottan	megkéri	
őket,	hogy	játszanak	egymás	ellen…	az	életükért.	
Előkerül	 valami	morbid	 társasjáték	 és	 a	 két	 em-
bernek	meg	kell	mérkőznie.	Bár	kezdetben	nem	
tudják,	hogy	eleve	halottak,	de	ahogy	telik	az	idő	
a	játék	alatt,	úgy	jönnek	elő	az	emlékek	és	bizony	
felszínre törnek a legrejtegetettebb titkok is. Ha-
marosan kiderül, hogy mi köze is van a két ember-
nek egymáshoz és rá kell jönniük, hogy itt a tét 
nem az életük, hanem a lelkük. Nincs vesztes és 
nincs nyertes, hanem megváltás és kárhozat van, 
amit	 eleve	 hoznak	 magukkal,	 de	 mégis	 kapnak	
egy	utolsó	pici	esélyt	a	 javításra.	Van	aki	él	vele,	
mások megtébolyodva választják az enyészetet. A 
szabályok	és	a	játékok	vendégről	vendégre	változ-
nak, de mindig kiderül, hogy senki sem az, aminek 
elsőre	látszik.	A	párbaj	végén	a	két	lélek	beáll	egy-
egy	liftbe,	ami	vagy	a	semmibe	küldi	őket,	vagy	az	
újjászületésbe.

	 A	 Death	 Parade	 egy	 nagyon	 furcsa,	 de	
mégis nagyon ötletes sorozat, ami engem legin-
kább	Giuseppe	Tornatore	Puszta	Formalitás	című	
filmjére	emlékeztetett	(aki	nem	látta,	az	pótolja,	
Depardieu	és	Polanski	párosa	 legendás),	ugyanis	
nagyon	hasonló	a	felütése.	Adott	mindig	két	bű-
nös	 lélek,	 akiknek	haláluk	után	 szembe	kell	 néz-
niük	magukkal	és	korábbi	tetteikkel.	Persze	nem	
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fiú,	akik	a	legjobb	barátok	voltak	és	imádtak	ban-
dázni	az	erdőben.	Ám	egy	nap		szörnyű	tragédia	
történik,	az	egyikük,	Menma	belefullad	a	folyóba	
és ezzel véget ér a boldogság. A kis csapat szét-
hullik,	mindenki	a	maga	módján	próbálja	(elég	ke-
vés sikerrel) feldolgozni a kislány elvesztését. 
 
	 Évekkel	 később	 Jintan,	 a	 banda	 egykori	
önjelölt	vezetője,	aki	 időközben	egy	 iskolakerülő	
lett - a szobáját sem hagyja el szívesen, nemhogy 
kitegye	a	 lábát	az	utcára	 -,	egyik	 reggel	arra	éb-
red, hogy Menma ott van a szobájában, mintha 
csak	mi	sem	történt	volna.	Elsőre	azt	hiszi,	hogy	
csak látomás, vagy szimplán becsavarodott, de 
Menma	meggyőzi	őt,	hogy	ő	igenis	létezik…	bár	
maga	sem	tudja,	hogyan.	Mivel	senki	más	nem	lát-
ja a lányt, ezért abban maradnak, hogy biztosan 
szellem,	aki	nem	tudott	átjutni	a	túlvilágra	valami	
okból. Jintan és Menma elhatározzák, hogy meg-
oldják a rejtélyt, de ehhez kellenek a régi barátok, 
akik bizony elég messzire sodródtak az évek alatt. 

 Adott egy szokásos 16 éves lány (esküszöm 
az	animék	80%-a	így	indul).	Ohana	(ami	azt	jelenti	
család,	ahogy	azt	elmagyarázták	nekünk	anno	a	Li-
lo&Stich-ben), aki Tokióban tengeti életét, kama-
szodik,	elkezdik	érdekelni	a	fiúk	(talán)	és	az	anyja	
pedig	egyre	idegesítőbb	lesz	számára,	aki	amúgy	
is	elég	lusta	és	felelőtlen.	Olyannyira,	hogy	egyik	
nap	fogja	magát	és	lelép	az	aktuális	pasijával,	ott-
hagyva a lányát azzal a szándékkal, hogy menjen 
el	 dolgozni	 a	 nagymamájához	 Kanazawába,	 egy	
régimódi	fürdőbe	és	fogadóba.	Persze	egyáltalán	
nem	örül	ennek	a	lehetőségnek,	de	nincs	válasz-
tása, költöznie kell, a nagymamáról pedig kiderül, 
hogy egy igazi, karót nyelt és látszólag elég ba-
rátságtalan	 idős	 hölgy,	 aki	 szintén	 nincs	 elbájol-
va	a	gondolattól,	hogy	az	unokáját	kell	pluszban	
pesztrálnia.	Nem	is	ad	neki	nagyon	más	lehetősé-
get,	Ohanát	érkezése	után	azonnal	munkára	fogja	
és	 lényegében	 itt	 indul	el	a	 történet.	Megismer-
jük	a	fogadó	alkalmazottait	a	cselédektől	a	szaká-
csokig, jönnek a vendégek, akik többsége szintén 
fura	madár	 (a	militarista	otakuk	bandáján	órákig	
vihogtam), Ohana pedig barátokra talál és még a 
nagymamájával	 is	 rendeződik	a	 fagyos	kapcsola-
ta. 
	 Nagyon	 egyszerű,	 de	 szép	 történet,	 amit	
remélem nem sokan hagytatok ki eddig.

3. Anohana: The Flower We Saw 
That Day

2011 - A-1 Pictures

	 Maradjunk	 Okada	Marinál,	 ugyanaz	 az	 év,	
de másik stúdió és egy teljesen más téma. Ezút-
tal a gyász kérdését járja körül, méghozzá nem is 
akárhogy. 
	 Hat	fiatalról	szól	a	történet,	akik	gyerekként	
állandóan együtt játszottak, három lány és három 

„a története egyszerű és még csak 
mélyen szántó gondolatok sincsenek 
benne. (...) nagyobb hangsúly van a 
szereplőkön és azok interakcióin” 
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végre	 megkapják	 a	 lehetőséget	 a	 világsikerhez.	
Bár	ebbe	még	másoknak	is	lesz	beleszólásuk…
	 A	Carole	&	Tuesday	 toronymagasan	emel-
kedett	ki	a	2019-es	sorozatok	közül,	elképesztő	vi-
zualitása	mellé	szinte	minden	epizódra	jutott	egy-
egy	új	betétdal,	ami	nem	kis	teljesítmény,	főleg,	
hogy ezeket amerikai énekesekkel vették fel. A 
történet	pedig	hihetetlenül	humoros	kezdetben,	
de	azért	a	vége	felé	kapunk	drámát	is,	nagyon	íz-
lésesen adagolva. 

 Közel tökéletes minden téren és csak azért 
nincs	az	első	helyen,	mert	előtte	egy	évvel	jöttek	
a pingvinek és...

1. A Place Further Than the 
Universe

2018 - Madhouse

	 Mit	 tennél,	 ha	 egyszer	 lehetőséged	 lenne	
elutazni	a	Déli-sarkra?	Bevállalnád?	Lehet	ez	lenne	
életed	legnagyobb	kalandja…	vagy	a	legdurvább	
rémálmod. Egy antarktiszi út az minden, csak nem 
egyszerű,	 ott	 van	 a	 hihetetlen	 távolság,	 a	 hideg	
és a zord körülmények. Szinte csak a legbátrab-
bak merészkednek el ilyen messzeségbe. Ebben 
a	sorozatban	négy	fiatal	lány	tűzi	maga	elé	azt	a	
célt,	hogy	eljussanak	a	jeges	kontinensre,	és	sem-
mi	sincs,	ami	megállítsa	őket.	Persze	mindegyikük	
más és más indokból teszi, hiszen valakit a kaland 
vonz, valakit a bizonyítási vágy és valakit a társa-
ság,	de	a	céljuk	közös.	

Nemcsak	megtalálni	körülményes	őket,	de	meg	is	
kellene	győzni	őket,	hogy	Menma	visszatért	és	se-
gíteni kellene neki.
	 És	 innen	 indul	 a	bonyodalom,	előkerülnek	
sok-sok éve eltemetett emlékek és sérelmek, min-
denkinél	felszabadulnak	a	gátak	és	Menma	szelle-
me mindenkit szembesít a múlttal. 

	 Hogy	 mi	 lesz	 ebből,	 azt	 mindenki	 nézze	
meg maga, ha esetleg eddig nem tette volna, de 
készüljön fel, mert bizony ide papírzsepi kell majd, 
ugyanis	a	vége	felé	komolyan	beindul	a	könnyfa-
kasztó	dráma,	aminek	a	fináléja	még	a	közel	40-es	
férfiakat	is	meg	tudja	törni.

	 Bár	a	látványvilága	nem	a	legjobb,	de	a	ze-
nék, különösen az ending kifejezetten találó lett. 
Vitathatatlanul	a	2010-es	évek	egyik	legjobbja	és	
egyben Okada Mari karrierjének a csúcsa.

2. Carole & Tuesday
2019 - Bones

 Annyira friss, hogy még meleg, mondhat-
nám, hiszen alig pár hónapja ért véget a sorozat 
és	bizony	az	első	résztől	kezdve	egyértelmű	volt,	
hogy	itt	történelmet	írnak	egyesek.	A	rendező,	a	
híres	Watanabe	Shinichirou,	aki	olyan	„jelentékte-
len”	alkotások	felett	bábáskodott	korábban,	mint	
a Cowboy	 Bebop vagy a Samurai	 Champloo, az 
írói	 székben	pedig	 tettestársa,	Nobumoto	Keiko	
kisasszony, aki ezek mellé még egy Wolf’s	Raint	is 

jegyez.	Szóval	nem	egyszerű	csapat	állt	a	sorozat	
mögött és nem is okoztak csalódást. Ha a Zombie 
Land	 Saga görbe tükröt állított az idol világnak, 
akkor	 a	Carole	&	Tuesday	 a	 tehetségkutató	mű-
soroknak és a zeneiparnak ad egy fricskát, nem is 
akármilyet. 

 A helyszín a Mars, amit az emberek már 
egy ideje kolonizáltak és lényegében rendes vá-
rosok	 alakultak	 ki,	 melyek	 leginkább	 New	 York	

utcáira	 emlékeztetnek.	 Itt	 éldegél	 mindenféle	
alkalmi	 munkákból	 Carole,	 aki	 szabadidejében	
utcazenészként	 szórakoztatja	 leginkább	 magát.	
Egy	 nap	 viszont	 összefut	 az	 otthonról	 elszökött	
kis	szőke	Tuesdayjel,	akit	nagyon	megfog	Carole	
szintis	játéka.	Össze	is	költöznek	és	szinte	már	az-
nap megírnak egy közös dalt, majd elhatározzák, 
hogy	híres	zenészek	lesznek.	Persze	ez	egyáltalán	
nem	 egyszerű,	 a	 kezdeti	 próbálkozásaik	 félúton	
vannak	a	tragikus	és	a	kellemetlen	között,	de	nem	
adják fel. Hamarosan viszont megérkezik az alko-
holista	nagydumás	és	120	kilós	őrangyaluk,	Gus,	
aki egykor maga is híres zenész volt, és mivel lát 
fantáziát a csajokban, ezért a menedzserük lesz 
(bár	a	lányok	elsőre	nem	igazán	lelkesek	az	ötlet	
iránt).	 Innentől	 egyik	 kínos	 kalandból	 a	másikba	
rohannak, de minden szenvedés és sikertelenség 
ellenére mégis egyre híresebbek lesznek, mígnem 
bekerülnek	egy	tehetségkutató	tv-műsorba,	ahol	
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Kimari,	Shirase,	Yuzuki	és	Hinata	alig	pár	hete	is-
merték csak meg egymást mikor eldöntötték, 
hogy	 belevágnak	 a	 közös	 utazásba,	 ami	 bizony	
nem	megy	 zökkenőmentesen.	 Elvégre	 ki	 hallott	
már olyanról, hogy négy iskoláslány a Déli-sarkra 
utazzon?	Senki.	Így	nemcsak	az	előttük	álló	akadá-
lyokat kell leküzdeniük, de a környezetük negatív 
hozzáállását	 is	 kezelniük	 kell,	 hogy	 eljussanak	 a	
pingvinek	világába.	A	kis	csapat	vezetője,	Shirase	
fanatikusan	szeretne	eljutni	oda,	elvégre	az	anyu-
kája még mindig ott lehet valahol, akit 3 éve vesz-
tettek	el	egy	expedíció	során.	Tudja,	hogy	szinte	
semmi esély arra, hogy életben legyen, de akkor is 
el	kell	jutnia,	és	ez	számára	mindennél	fontosabb.	
A három másik lány pedig a tökéletes támasza 
ehhez, négyesük hihetetlen energiákat mozgósít 
meg a cél érdekében és természetesen nem kér-
dés, hogy mi lesz a vége, hiszen már az opening 
videó	lelövi	a	poént,	sikerrel	járnak,	de	kalandjuk	
nem	ott	ér	véget,	hogy	lelépnek	a	hóra,	sőt,	talán	
csak	ott	kezdődik	el.
	 Ishizuka	 Atsuko	 nem	 véletlenül	 az	 egyik	
kedvenc	 rendezőm,	 hiszen	 minden	 munkájáról	
ódákat lehetne zengeni, elég csak annyit monda-
ni, hogy No	Game	No	Life,	The	Pet	Girl	of	Sakura-
sou vagy a kis kedvencem, a Hanayamata. Ezzel a 
sorozattal	viszont	tényleg	megmutatta,	hogy	mit	
is	tud	igazán,	de	ehhez	kellett	egy	remek	író	is,	Ha-
nada	Jukki,	aki	olyan	animéken	dolgozott,	mint	pl.	
K-On! vagy Sound!	Euphonium,	ami	meg	is	érződik	
az	anime	stílusán.	Minden	egyes	rész	úgy	zseniális	
ahogy van, és annyira szép történetet meséltek 

el,	hogy	akárhányszor	újra	tudom	nézni.	Számom-
ra	ez	az	anime	közel	hibátlan	és	vitán	felül	az	első	
helyezett az original animék listáján!

 …és amik kimaradtak

	 Persze	még	rengeteg	anime	van,	amik	fel-
kerülhettek volna erre a listára, de ilyen-olyan in-
dokból valahogy mégis kiestek. Ezért most csak 
így	 sorrend	 nélkül	 pár	 cím,	 amiről	 lehet	 nem	 is	
tudtátok,	 hogy	 original	 sorozat	 és	 mindenkinek	
ajánlottak lehetnek. Kill	la	Kill,	Angel	Beats!,	Psy-
cho-Pass,	Yuri!!!	on	Ice,	Love	Live!	School	Idol	Pro-
ject,	Flip	Flappers,	Sakura	Quest,	Girls	und	Panzer,	
Panty	&	Stocking	with	Garterbelt,	A	Lull	in	the	Sea.	

 Az AniMagazin csoportba pár hete fel-
tettem a kérdést, hogy az olvasóknak és szer-
kesztőknek	melyek	a	kedvenc	original	animéi,	
vagy legalábbis melyek azok, amiket láttak. 
Nos,	 érdekes	 eredmény	 született,	 őszintén	
szólva szerintem ezzel is elégedettek lehe-
tünk.	Egész	minőségi	10	év	volt	szerencsére.

1.	Psycho-Pass
2. Kill la Kill

3.	Angel	Beats!
4.	Death	Parade

5.	Carole	&	Tuesday
6.	Little	Witch	Academia

7.	Puella	Magi	Madoka	Magica
8.	Love	Live!	School	Idol	Project

9.	A	Place	Further	Than	the	Universe
10.	Yuri!!!	on	Ice


