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tify-on,	YouTube	Music-on,	iTunes-on,	Deezer-en,	
vagy bárhol máshol, ahol zenét hallgat az ember, 
de	csak	két	dal	érhető	el	online.	A	címadó	dal	mel-
lett	egy	ULTRA	című	instrumentális	dalt	töltötték	
fel,	ami	alapvetően	jó,	de	csak	a	CD-n	hallgathatók	
a	korábbi	Haikyuu!!	dalok,	és	csak	ide	került	fel	a	
címadó	dal	karaoke	verziója.	És	mivel	letöltés	for-
májában	sehol	nem	érhető	el,	ezért	ahhoz,	hogy	
MondoConon	karaokén	énekelhető	legyen	a	dal,	
szükség	van	a	CD-re.	De	ami	véglegesen	afelé	vitt,	
hogy megvegyem a CD-t, az a kép, ami illusztrálta, 
hogy mit is tartalmaz a kislemez. Konkrétan olyan 
volt,	mint	 egy	 japán	 anime	DVD	 vagy	 Blu-Ray	 a	
mellé	járó	extráikkal.	Aki	gondolkodott	már	azon,	
hogy	 rendelne	 Japánból	 anime	DVD-t	 vagy	 Blu-
Rayt, az könnyen meggondolhatta magát, látva 
a magas árakat. De az is kétségtelen, hogy olyan 
extrákkal	látják	el	ezen	kiadványokat	(pl.:	bónusz	
CD,	 képesfüzetek),	 hogy	 bőven	 elgondolkodtat-
nak:	mégiscsak	érdemes	lehet	megvenni	őket.
	 Ilyen	a	SPYAIR:	One	Day	kislemeze	 is,	ami-
hez	járt	egy	bónusz	DVD	is,	rajta	az	eddig	általuk	
énekelt	Haikyuu!!	openingek	és	endingek	animés	
videoklipjeivel.	De	maga	a	kiadvány	még	egy	DVD-
nél	 is	nagyobb,	ahogy	a	belső	füzete	 is.	A	dizájn	
a	borítón	igényes	munka,	az	illusztrációk	nagyon	
szépek.	 Nemcsak	 a	 szöveg	 olvasható,	 hanem	 az	
előző	Haikyuu!!	 kislemezeik	 borítóképei	 is	 látha-
tók.	 De	 a	 belső	 borítón	 a	montázs	 a	 különböző	
Haikyuu!!	jelenetekből	is	nagyon	jól	néz	ki,	ahogy	
a	lemezek	mögötti	promóciós	kép	is	az	animéből.	
Na meg a dallista miatt is megérte. Bár azt elis-

 Japánban a trendekkel ellentétben sokkal 
lassabban csökkentek a CD-eladások. Ez egyrészt 
visszavezethető oda, hogy a japánok rendkívüli 
módon komolyan veszik és tisztelik a szerzői jo-
gokat, másrészt a kiadók is különböző limitált ki-
adásokkal teszik az albumokat, kislemezeket von-
zóvá a zenerajongók számára. És hogy mennyire 
érdemes Japánban még most is CD-t venni, arra a 
SPYAIR: One Day kislemeze az egyik legjobb példa.

 Persze hogy is tagadhatnám, hogy a Hai-
kyuu!!	iránti	rajongásom	befolyásolta	döntő	mér-
tékben, hogy megvegyem magamnak ezt a kisle-
mezt. De a másik, ami miatt meg akartam venni, 
hogy	 más	 a	 dallista	 a	 kiadvány	 fizikai	 kiadásán,	
mint a digitális változatban. Mert persze, a kisle-
mez szabadon meghallgatható bárki számára Spo-

majdnem beleesett abba a 22 eurós tartomány-
ba,	 amikortól	már	 vámot	 kell	 fizetni.	 Jó	 eséllyel	
ezért volt az, hogy majdn két hónappal a rende-
lés után érkezett meg a kislemez. Ráadásul július 
1-jétől	valószínűleg	nagyon	meg	fog	csappanni	a	
rajongók	kedve,	hogy	külföldről	rendeljenek	ani-
més relikviákat, mivel nem lesz összeghatára a 
vámnak.	Tehát	akármit	rendelünk	külföldről,	min-
denért	ki	kell	fizetni	a	27%-os	áfát.	Úgyhogy	aki	
teheti,	az	most	használja	ki	a	lehetőséget.	Például	
egy	ilyen	kislemezért	bőven	megéri.

merem, hogy magát a dalt annyira nem szeretem 
(továbbra	is	az	Imagination-t	tartom	a	legjobb	Ha-
ikyuu!!	betétdalnak),	de	magáért	a	kiadványért,	a	
Haikyuu!!	gyűjtemény	részeként	bőven	megérte.
	 Ez	 a	 kislemez	 egyértelműen	 az	 anime	 ra-
jongóinak	készült,	de	nekik	maximálisan	ajánlott,	
mert	 nagyon	 jól	 mutat	 a	 Haikyuu!!	 gyűjtemény-
ben. Innen is látható, hogy a japánoknak meg-
vannak	 a	 trükkjei	 arra,	 hogy	 azért	 a	 rajongók	 a	
digitális streaming korában is vegyenek CD-ket. 
A	Haikyuu!!	gyűjteményem	ékessége	lett	ez	a	kis-
lemez	és	még	az	ára	is	elfogadható.	Ha	a	CDJap-
antől	 rendelünk,	 akkor	nem	kell	 a	 japánok	10%-
os	ÁFÁ-ját	kifizetnünk,	így	ez	a	kislemez	1.818	jen	
volt. Bár azt fontos tudni, hogy ez postaköltséggel 


