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Folytatás a következő oldalon!

Adott tehát egy világ, ahol vi-
szonylag békésen, összhangban élnek 
emberek, elfek – akik nem mellékesen 
képesek mágiát használni –, állatok, 
növények és ezek kombinációi. Majd 
megjelenik három idegen különös 
öltözékben és egy tankkal. A nyuga-
lom és béke (eltekintve az időnként 
falvakra támadó mágikus szörnyektől) 
egy csapásra megváltozik az idegenek 
érkezésének hatására. Természe-
tesen ők nem szeretnének semmi 
rosszat, csupán hazajutni szeretett 
otthonukba, Japánba. Ehhez pedig a 
legjobb megoldásnak az elf-vadászat 
mutatkozik. Említettem ugye, hogy az 
elfek képesek mágiát használni, és ki 
másnak lenne hatalma segíteni rajtuk, 
mint a mágiahasználó elfeknek. Téves! 
Nem ez az elf-vadászat oka. Az elfeket 
azért vadásszák, hogy meztelenre 
vetkőztessék őket. Szó sincs persze 
semmi perverz dologról, mindezt nem 
szórakozásból teszik, hanem mert 
nem tehetnek mást, ha haza szeretné-

nek jutni. De ez egy hosszú történet, 
előbb nézzük a szereplőket!

Ryuzouji Junpei

Nagyjából úgy néz ki mintha a 
Street Fighterből lépett volna ki. Ő 
vívja a (közel)harcokat és jellemzően 
ő vetkőzteti az elfeket is. Ereje szinte 
emberfeletti, azonban nem egy láng-
ész, leginkább az alvás-evés-bunyó 
hármassal lehetne jellemezni szere-
pét. Mellesleg ő jelenti a csapat 
egyetlen férfi tagját. Legjobban 
kedvenc eledelét, a curryt hiányol-
ja ebben a világban, s bár az étel meg-
található itt is, de az íze mindig más, és 
sosem az, amire vágyik.

Nyilván feltetted már a kérdést, hogy mi történne, ha egy Oscar-díjas szí-
nésznő, egy harcművész és egy fegyvermániás iskolás lány valamilyen oknál 
fogva egy Type 74-es tankkal együtt átkerülne az elfek és mágia világába. Nem? 
Akkor a válasz közelében sem járhatsz, így a legbölcsebb amit tehetsz, hogy 
megnézed az Elf wo Karu Monotachi című animét.

Elf vadaszok

Cím: Elf wo Karu Mo-
no-tachi
- Those who hunt elves

Bemutatták: 
1996 – 1997

Hossz: 2×12 rész

MAL: 7,2 pont

Nálam: 8 pont

Források:
http://myanimelist.
net/anime/1045/
Elf_wo_Karu_Mono-
tachi 

http://en.wikipedia.
org/wiki/Those_Who_
Hunt_Elves 

,

http://anipalace.hu
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Komiyama Airi
Rendkívül intelligens, ő a csapat 

esze, tábornokként vezeti az „egy-
ségét”. Színészi képességeivel köny-
nyedén képes másokat manipulálni, 
a szerepéből sosem esik ki és legin-
kább ezzel segíti a csapatot céljuk 
elérésében.

Inoue Ritsuko
Egy 16 éves fegyvermániás iskolás 

lány, aki odavan a katonai cuccokért 
(egyszer egy giroszkópikus iránytűt 
kért karácsonyra). Egy rakás fegyvert 
tart magánál, melyekkel távolról fede-
zi a többieket, ha úgy alakul, valamint 
ő vezeti a tankot is. Mindezek mellett 
persze megmarad lánynak, aki odavan 
a kis aranyos állatokért.

Marieclaire Celcia
Az elfek egyik nagyha-

talmú vezetője, aki igyekszik 
segíteni az elf vadászokat a 
hazajutásban, Junpeijel sokat 
vitáznak akár a legapróbb dol-
gokon is, a csapat „fegyvertá-
rát” mágiájával erősíti.

Rajtuk kívül természe-
tesen több más visszatérő 
szereplő is fel-fel bukkan az 
eme történések helyszínéül 
szolgáló világban. A világban, ahol nagyon sok minden megta-
lálható, ami a miénkben is, csak egy kicsit másképp. Például egy 
fa gyümölcséből préselve lehet gázolajhoz jutni, egy apró cuki 
fehér maci ürüléke pedig nem más mint egy tekercs kétrétegű 
toalettpapír, a curry mint étel minden csak nem curry ízű (mert 
ezt az ízt bizony valami más birtokolja), valamint a Télapó létezik 
(persze nálunk is). Ezeken kívül a legvalószínűtlenebb dolgok ké-
pesek megesni az emberrel (vagy elffel).

Ugyanakkor talán mondanom sem kell, hogy az elf társada-
lom nem túlzottan rajong az elf-vadászokért. Az elfek idővel a 
vezetőiket sürgetik, hogy tegyenek lépéseket az elf vadászok 
ügyében. A helyzet azonban nem is olyan egyszerű, mint ami-
lyennek látszik. Celcia, mint az egyik  leghatalmasabb varázserő 
birtokosa megpróbálta őket visszaküldeni a saját világukba, de 
egy baleset folytán a varázsige darabjai szétszóródtak és külön-
böző elfek testén manifesztálódtak...

Yagami Yu mangaka azonos című mangája 1994 és 2003 
között futott és 21 kötetet élt meg, az anime változat két 12 
részes évadot kapott és sajnos kissé lezáratlan. Készült belőle vi-
deójáték is Sega Saturn és Sony Play-Station konzolokra. Az első 
évad openingje ugyanaz mint a játéké, a második évadra új nyitó 
és záró főcímet kapott.

Az animét elsősorban a könnyedebb, szórakoztató műfajok 
kedvelőinek tudnám ajánlani, feltéve, hogy nem elf az illető, 
mert ebben az esetben a műsorszám a nyugalom megzavarásá-
ra alkalmas képi- és hanghatásokat tartalmazhat.

Összegzés
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