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 Ezt a cikket akár úgy is kezdhetném, hogy 
„ismeritek azt a viccet, amikor a panda bemegy a 
jegesmedve kávézójába és a pingvin azt kérdezi 
tőle, hogy….”
No, de ha animéről van szó, ez nem vicc, hanem 
egy remek slice of life vígjáték alapja. Egy könnyed 
lazulás egy dolgos nap után, nekünk, valamint a 
panda, a pingvin, a láma, a koala, a teknős és még 
sok mindenki számára, amikor betérnek a Shiroku-
ma Caféba. 

 Történetünk a Pandaházban kezdődik, ami-
kor is Pandamama megkéri a fiát, hogy ugyan ke-
ressen már valami melót, és ne fetrengjen otthon. 
A bambuszevő pandafinak viszont semmi kedve 
ehhez, mégis jelentkezik a Jegesmedve kávézó-
jába részmunkaidős felszolgálónak. Mondanom 
sem kell, hogy nem ő a legalkalmasabb a pozíció-
ra, viszont - ki nem találnátok - kap egy lehetősé-
get az állatkertben, mint részmunkaidős panda. 
Magyarán szólva, az anime világában az állatok 

antropomorf lények, az emberek életét élik, egy 
társadalomban velük, legalábbis a szereplőink. 
A jegesmedve kávéházat üzemeltet, a panda, a 
láma, a teknős meg a koala, az állatkertben dol-
goznak, mint önmaguk, a Grizzly pedig éjszakai 
késdobáló kocsmát vezet. Gondoljuk csak el, mi-
lyen lenne, ha kimennénk az állatkertbe és az ott 
látott tigris a szomszédunk lenne, csak épp teljes 
munkaidőben tigriskedik. Ugyanis az állatkert-
ben sincs ám lazulás, ha jön a látogató, mutatni 
kell valami produkciót, amit az anime csak „szer-
viszü”-ként definiál. (Furcsa mód én legtöbbször 
csak heverészni látom az állatokat.)
 Az anime nagy részét viszont a shirokuma 
caféban fogjuk tölteni, ott jönnek össze a karakte-
rek délutánonként egy kávéra vagy egy könnyed 
bambuszsalira, és a három fő karakter, a panda, 
a jegesmedve és a pingvin napi beszámolóját 
hallgathatjuk, amibe gyakran becsatlakozik Sasa-
ko-san, a pincérnő és a többi, már említett jószág. 
És mi a téma? Életszeletek, apró gondok, mi más: 

milyen új fogást tegyen a jegesmedve az étlapra, 
a pingvinnek gondjai támadnak az autóvezetés-
sel és a szerelemmel, a panda nem tud elég bam-
buszt enni és küzd a kilókkal, a lámának gondot 
okoz a telefonkezelés és így tovább. 
 Kalandokba is keveredünk azért a kávézón 
kívül. Barátaink elmennek piknikezni, a pingvinnel 
gyakorolják az autóvezetést, elmennek az állat-
kertbe, mint látogató vagy Grizzlyvel társulva bu-
liznak éjjel. Szóval csupa olyan hétköznapi dolog, 
amit mi is csinálunk. Természetesen ebben a fel-
állásban jóval viccesebb, aranyosabb, szórakozta-
tóbb, kikapcsolóbb. 
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 Főszereplőnk egyértelműen a fiatal Pan-
da-san lesz, aki hihetetlenül lusta, imádja a bam-
buszt mindenféle formában, még a hot dogot is 
azzal enné. Odáig van a pandás cuccokért és cuki-
nak is gondolja magát. Igen, kicsit nárcisztikus. Mi-
vel még fiatal, sok mindenre rácsodálkozik, sem-
mi kedve dolgozni, így a gondozó Handa-sannak 
kell többször is rászólnia. 

 A kávézó üzemeltetője a jegesmedve, egy 
higgadt, laza figura, bár olykor elég troll, aki sike-
resen félre tud érteni bármit, amivel némi szóta-
nulást is belecsempésztek az animébe. Kicsit amo-
lyan rangidős senpai szerepét tölti be. Aztán ott 
van a pingvin, aki kissé szarkasztikus és hibbant, 
plátói szerelme Penko-san, a pingvin, aki egy pék-
ségben dolgozik. 
 További karakter még Sasako-san, a rész-
munkaidős pincérnő (igen, ő kapja meg a melót, 
amit pandának nem sikerült), egy kedves, átlagos 
lány, jó, hogy pl. általa embert is szerepeltetnek 

az animében. A másik fontosabb ember karakter 
pedig Handa-san, az állatgondozó, aki lényegében 
csak a munkájának él, sok egyéb dolga nincs (bár 
szurkolhatunk neki a szerelemben). 
 És ott van még a többi állat karakter, akik 
olyanok együtt, mint egy nagy család, ami szintén 
erősíti az egész sorozat szitkom hatását.
 A Shirokuma Cafe 50 részes, egy ötkötetes 
mangából adaptálták 2012-ben. A grafika meg-
lehetősen egyszerű, főleg pasztell színekkel dol-
gozik, de egy ilyen animéhez nem is vár az ember 
földrengető vizuális megvalósításokat. Letisztult, 
az állatok ábrázolása egyszerű, de realisztikus. A 
Studio Pierrot jó munkát végzett. Az OST többnyi-
re felejthető, a nyitózenék viszont hamar átmász-
nak a dobhártyánkon az agyunkba. Az openingek 
aranyosak és dinamikusak, az endingek nagyon 
kreatívak képileg, zeneileg pedig kellemesek, si-
mán el lehet fütyörészni őket.
 Mindezek mellé még seiyuu sztárparádé is 
csapódik. Sakurai Takahiro a jegesmedve, Fukuya-

ma Jun a panda, Kamiya Hiroshi pedig a pingvin. 
De szerepel még pl. Endou Aya, Nakamura Yuui-
chi, Ono Daisuke vagy Miyano Mamoru. És megsú-
gom, az endingeket (10 van) a seiyuuk éneklik. 

 Nem tagadás, hogy rámentek a cukiságra 
ebben az animében. Akik szeretik a semmiről nem 
szóló „just lazy” animéket, azoknak telitalálat le-
het.
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