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 Ohh, a nagy kékség, tengerpart, napsütés, 
lányok és…. és…. egy szál pöcsben rohangáló ré-
szeg pasik!!!

 Ez röviden és tömören a Grand Blue, a bú-
város anime, amiben a búvárkodás csupán mellék-
szereplő.
 Egyetemista korunkban sokan csináltunk 
sokféle hülyeséget, ki részegen, ki józanul, ki így 
is, úgy is. A Grand Blue ezeket az élményeket fog-
ta, betette egy turmixba, összekutyulta 99%-os 
alkohollal, majd a kezünkbe adta, mondván ez 
egészséges.

 Történetünk főhőse Kitahara Iori, friss husi 
az egyetemen, és persze hatalmas, szinte már ön-
ámításba forduló elvárásokkal érkezik tanulmá-
nyai helyszínére, Izu városába. 
 (Hiú) reményei szerint itt végre becsajozik, 
elveszti a szüzességét, és az egyetem menő sráca 
lesz. A valóság és még pár különc arc ennek tö-
kéletes ellentétét szánja hősünknek, ami a pucér-
ság, részegség, egymás szívatása és a nőktől ka-
pott lenéző szánalom quartetben ki is merül. 
 Iori egyetemi évei alatt a nagybátyjánál 
húzza meg magát, vagyis annak búvár boltjában/
klubjában. A helyszínre érve miután kinosztalgi-
ázta magát a tengerpartban, a napsütésben, és 
a „valahonnan ismerős” bikinis csajban, benéz a 
klubba, és azonnal minden rózsaszín ködben für-
dő álma az égető alkoholgőzben párolog el, mint-
ha nem is létezett volna.  

Izmos, pucér pasik, tesztoszteron párbaj és per-
sze pia. Mikor a két rangidős izomsenpaiok, Tokita 
és Kotobuki megtudják, ki is az ifjonc, azonnal rá-
vetik magukat a menekülő áldozatra, mert látják 
rajta, hogy ő bizony csatlakozni akar az egyetemi 
búvárklubhoz (amúgy nem, de attól még így lesz). 
Ugyanez történik később az otaku Kouheijel is. 
Iori sorsa pedig innentől a szakés hordó része lesz, 
mivel első lerészegedő, átmulatott „kolbászlóbá-
ló” bulija után pucéran ébred a kampus közepén, 
majd első egyetemi napját alsógatyában tölti.
 És ez csak a kezdet az idiótaságok hosszú 
sorában. Négy csaj (Chisa, Aina, Azusa, és Nana-
ka) és négy srác (őket már említettem) többnyi-
re egyetemen kívüli mindennapjait követhetjük 
nyomon, és amikor nem részegek, akkor ha kell, 
ha nem, egymást szívatják a teniszpályán, az egye-
temen, a kocsmában, bárhol. A szexuális és BL vic-
cekről, piás és csajozós játékokról és hasonlókról 
pedig ne is beszéljünk. Jah, és hogy is felejthet-
tem el… búvárkodni is fogunk… néha.

A Grand Blue az anime, ami lerántja
a gatyádat, teletölti alkohollal,

majd visszaadja, hogy ki lett mosva

 Először is, itt nem fogunk kapni semmiféle 
drámát, felejtsük el, ne is gondoljunk rá. Lesznek 
ugyan minimális komolykodások, de csak, hogy ne 
fáradjunk bele a sorozatos ökörségek és pózőr-
ködés egymásutániságába. Nah meg karakter- és 
kapcsolatépítés sem árt, amit még jól is csinál az 
anime, szórakoztató nézni, ahogy alakul a szerep-
lők viszonya. Bár vannak, akik nem képesek fejlőd-
ni, a szó viccesebb értelmében. 

 Sem a karakterek, sem a cselekmény (mert 
történetről aligha lehetne beszélni) az esetek 
99%-ában egy pillanatra sem veszi magát komo-
lyan. Ezt a hatást pedig csak növeli a karakterek 
gyakori, karikatúraszerűen eltorzult arca (ilyenkor 
valami nagy szemétség van készülőben), amit leg-
utoljára a GTO animében láttam. 
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csak 2D-s lányokért rajong. Ettől függetlenül őt 
sem kell félteni, ha valami agyament hülyeségről 
van szó.

Tokita és Kotobuki a klub rangidős tagjai, mind-
ketten rendesen ki vannak gyúrva, alapvetően tök 
normálisak, és érettebben is viselkednek Ioriék-
nál. Ennek megfelelően minden marhulásból tisz-
ta kézzel jönnek ki, ugyanakkor ők a kolbászlóbáló 
bulik nagy szervezői és persze a búvároktatók is.

Jöjjenek a csajok: 
Chisa csendes, magának való lány, akit mindig 
meg lehet venni egy kis búvárkodással. Elképesz-
tően lenézően képes nézni a részeg bandára, kü-
lönösen Iorira. Ha szemmel ölni lehetne… Amúgy 
ők ketten shippelhetőek, és az anime adja is ez alá 
a lovat. Persze néha azért nála is elszakad a cérna.

Aina szintén egy újonc, aki jobb híján került a 
klubba, és ott ragadt, mert lettek barátai, bár ezt 
a dolgot újra és újra megbánja, sajnálva a szép, ró-
zsaszín nyári élményeit, amit a klubtársai rendre 
porig rombolnak. A teljesen átlagos csaj megtes-
tesítője, épp ezért kicsit ki is lóg a sorból (leszá-
mítva a beöltözős, sminkelős hülyeségét).

Ellenben Azusa, a szintén felsőbb éves csaj, aki-
nek - saját bevallása szerint - bárki jöhet, akár pasi, 
akár nő (főleg Nanaka jön be neki), extrovertált, jó 
kedvű, bármikor tud piálni, és mindig benne van 
valami jó kis játékban.  

Különleges a Grand Blue-ban - ami ugye egy búvá-
ros anime, csak még nem tanult meg búvárkodni 
-, hogy a poénjai kicsit eltávolodnak a szokványos 
animés humortól. Mivel egyetemistákról van szó, 
így sokkal szabadabban poénkodnak a szexszel 
vagy a hölgyek idomaival, ami reálisabbá teszi a 
cuccot. A csajok sem akadnak ki, hogy a srácok 
lóbálják a cuccukat piálás közben. Továbbá szinte 
sportot űznek abból, hogy a másikat minél kelle-
metlenebb helyzetbe hozzák. Pusztán sportszerű-
ségből ütik egymás fejének a teniszlabdát; Ioriék 
szerint a screwdriver koktél, egy pohár alkohol, 
benne egy csavarhúzóval; vagy csupán a bajtárs-
iasság minden jó szándékával zúzzák szét a másik 
randiját. Jelszó: együtt vágunk bele a hülyeségbe, 
de csak egyvalaki viszi el a balhét „önként és dal-
olva”, aztán jöhet a hasonló mértékű visszavágó, 
sokszor azonnal. 
 A poénok többsége a pasikhoz köthető, a 
lányok inkább kellően asszisztálnak ehhez, rásegí-
tenek vagy pusztán nézik a bulit és szórakoznak. 

És persze nekünk, férfinézőknek pláne tetszenek, 
de mindenképp érdemes megjegyezni, hogy a 
csendes gyilkos énjükkel nem tanácsos ujjat húz-
ni. Nem kell tehát őket sem félteni, bőven kiveszik 
a részüket a marhaságok hosszú sorából. Szóval 
akár a sztereotípiák paródiájának is beillik a Grand 
Blue.
 Ha pedig már ennyit említettem a búvár-
kodást, akkor essen szó arról is. Keveset ugyan, 
de láthatunk búvárkodást is. Iori, Kouhei és Aina 
ugyanis nem tudnak, őket tehát meg kell tanítani, 
amiből vizsgázniuk is kell természetesen. Így pár-
szor mi is alámerülünk a gyönyörű korallzátonyok 
közé, ráadásként pedig Okinawára is elugrunk.

A Grand Blue az anime, ami megmutatja
a barátnődnek a pornógyűjteményedet,

mint természetfilm.

Vessük szemünket a karakterekre. 

Iori és Kouhei: A két - mondhatni - főszereplő, ez 
annyiban merül ki, hogy ők mindenhol ott vannak 
vagy megjelennek. Legnagyobb örömünkre, mert 
két ekkora barmot ritkán hord a hátán a Föld. 
Mindketten „önszántukból” csatlakoztak a bú-
várklubhoz. Iori józanul egész normális figura tud 
lenni, de részegen egy barom, és valahogy min-
dig képes rosszul kijönni az eseményekből. Kou-
hei egy színtiszta otaku, aki megveszik az animé-
kért, pláne egy adott cím a nagy kedvence, amiből 
minden létező merchandise-t megvesz, és persze 
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Ugyanez érvényes az anime elejére, ahol külön ki-
emelik, hogy az alkoholfogyasztás káros az egész-
ségre, és felnőttkor alatt ne fogyasszuk. Hiszen a 
Grand Blue-ban annyi pia van, hogy a látványától is 
berúgunk, de minimum megkívánunk egy jó sört.
A Zero-G stúdió (One Room, Dive) nem is találha-
tott volna alkalmasabb személyt Takamatsu Shin-
jinél a rendezői székbe, ő ugyanis a Gintama, a Sa-
kamoto desu ka? vagy a School Rumble rendezője 
is. 

 Minden maszkulinság ellenére ez egy uni-
szex anime, így hölgyeknek is bátran ajánlom (Cat-
rin legalábbis szintén jókat nevetett rajta). Csak 
tényleg egy percig se vegyük komolyan! A humora 
szerintem egyedi, a tálalás könnyen fogyasztható, 
gördülnek egymás után az események, így biztos, 
hogy egy percig sem fogunk unatkozni. Persze 
oktalanság lenne kijelenteni, hogy mindenkinek 
minden poén ugyanúgy fog ütni. Biztos lesznek la-
posabb, unalmasabb események, ahogy nekem is 
voltak, de ez igazán elnézhető.

 Végezetül pedig ott van Nanaka, Chisa nő-
vére, aki leginkább a klubban melózik, de gyakran 
tart a díszes társasággal. Odáig van Chisáért, és 
szívesen összehozná Iroival. Vele sem érdemes uj-
jat húzni.
 Rajtuk kívül még Irori és Kouhei szaktársai 
lesznek fontosak, mivel néha velük bandáznak. 
Nos… ők… a suli lúzerei, akik összeröffentek... 
bár céljuk a csajozás és a szüzesség elvesztése, se 
nem menők, se nem bishik, és még hülyék is. De 
nekünk így viccesek.

A Grand Blue az anime, ami eléd tolja az etil 
alkoholt és közli veled, hogy az bizony víz.

 A Grand Blue manga 2014 óta fut, mivel 
nincs igazán történeti célja, ezért a végtelenségig 
húzható. A sztori írója vagy inkább a hülyeségek 
kitalálója Inoue Kenji, a Baka to Test to Shoukan-
juu mangát is neki köszönhetjük, ami 2010-ben 
kapott animét. Sőt, Inoue a Fate/Kaleid animén is 

dolgozott. A rajzok pedig Yoshioka Kimitake mun-
kái, aki az Amagi Brilliant Park mangát is rajzolta.
Az anime teljesen jól adaptálja a mangát, így aki-
nek megtetszett a sorozat, az bátran „vegye kéz-
be” az állóképes verziót (angol nyelven is kiadták, 
így külföldről könnyen beszerezhető a fizikai for-
mátum is), hiszen nem kevésbé hülyébb szituáci-
ók vannak benne. A manga havonta jelenik meg 
és a 61,5. fejezetnél tart (14. kötet), így viszonylag 
hamar be lehet érni.

 A rajzolása teljesen korrekt, szépek a hát-
terek, de értelemszerűen a karaktereken van a 
hangsúly, mindegyik jól kidolgozott, különösen a 
groteszk arcok. 

 A manga első köteteiből készült live action 
film is, amit május végén mutattak volna be a ja-
pán mozikban, de a covid vírus, ahogy sok minden 
másnak, ennek is betett, így eltolták a premiert. A 
filmről talán majd lesz egy külön cikk.

A Grand Blue az anime, ami elvisz 
a búvárboltba, de az egy kocsma mellett van. 

 Az animéből 12 részt kaptunk, és nem mon-
dom, hogy ne várnám a folytatást, de kétlem, hogy 
lenne rá esély mostanában, ellenben ott a manga 
szerencsére. Az adaptáció minősége nagyon kor-
rekt lett, jól sikerült áthozni a groteszk arcokat és 
a hangulatot. Sok az élénk szín, a búvárkodás ritka 
pillanataiban pedig szemet gyönyörködtető lett a 
korallzátony ábrázolása. Én is szívesen merültem 
volna egyet. 

 Az opening és ending számomra maradan-
dó alkotás lett, még ha nem is kiemelkedők a mű-
fajban. Az OP egy életigenlő limonádé zene, mert 
élni jó, az ED-ben pedig Iori és Kouhei együtt ka-
raokéznak egy bárban egy anime endinget… ezt 
követően a karakterek nem restek minden end-
ing végén - persze pucéran - a „sumimasen deshi-
ta”-val bocsánatot kérni tőlünk önmagukért.

Cím: Grand Blue

Hossz: 12 rész

Év: 2018

Műfaj: slice of life, vígjáték, seinen

Stúdió: Zero-G
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