
Nem vallna bölcsességre, ha a címéből kindulva és a 
benne szereplő kawaii kislányok alapján beletennénk 
ezt a művet a „cuki kislányok cuki dolgokat művelnek” 
nevű skatulyánkba. Már csak azért sem, hiszen csak 
a vak nem látja és az, aki nem akarja, hogy ez jóval 
többről szól, mint aminek első pillantásra tűnik, a 
rendkívüli módon szerethető főszereplőiről már nem 
is beszélve.

//  Ryosuke-kun

Sora no Method
Avagy nem élet az élet Csészealj nélkül!
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Cím:  Sora no Method

Hossz: 13.rész

Év: 2014

Stúdió: Studio 3Hz 

Műfajai:
Fantasy, School Life, 
Slice of Life, Dráma

Értékelés:
MAL: 6,76
ANN: 6.35
AniDB: 6.08
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Említésre méltó az a kőkemény 
tény is, hogy a Sora no Method nem 
próbál több lenni, mint ami, de 
mégis tud egyfajta olyan pluszt adni 
(gyönyörű  zenék: op+end, kellemes 
aláfestő dallamok, a rejtélyes kíván-
ságok, a kislányok szempontjából 
bemutatott múlt, a barátság ereje, 
a zabálnivaló Noel-chan és a többek 
között Nonoka által dúdolgatott 
„Anya dalának” nevezett dal) a néző-
inek, mely által még élvezetesebbé 
válik a nézése. Bár igaz, hogy mutat 
némi hasonlóságot a méltatlanul nagy 
hévvel beharangozott Glasslip nevű 
animéval, melyhez előszeretettel ha-
sonlítgatják, de történetvezetésben, 
kidolgozottságban, és a karaktereinek 
bemutatásában a Sora no Method 
című mű fényévekkel elhúz tőle.

Szeretném ezennel megragadni az 
alkalmat és bemutatni egyúttal a főbb 
szereplőit és végül de nem utolsósor-
ban pedig azt, hogy miért is érdemli 
meg feltétlenül a figyelmünket. 

A története rögtön egy „in medias 
res”-szel kezdődik, vagyis mindenfaj-
ta teketóriázás nélkül vágunk bele a 
történet közepének a megismerésé-
be, merthogy volt annak egy komoly 
előzménye is, s ráadásul nem is akár-
milyen, melyre különösen a visszaem-
lékezések által derül fény. Kezdetben 
még csak annyit tudunk, hogy a piros 
autóban utazó, gyönyörűszép, fülbe-
mászó dalt dúdolgató kislányt, No-
noka-channak hívják, aki épp az édes-

apjával együtt érkezik „haza”, azaz a 
Kiriyako nevű városkába  a nagyvárosi 
Tokióból, ahová 7 évvel ezelőtt kény-
szerből költöztek el. De valamilyen kü-
lönös oknál fogva Nonoka nem sokra 
emlékszik a Kiriyako városában töltött 
éveiből, szinte mondhatnánk azt is, 
hogy semmire, de csak addig, míg 
nem találkozik újra a titokzatos, apró 
termetű Noel-channal. Aki annyira jó 
hatással lesz a későbbiekben rá, hogy 
szép lassan összerakja a városhoz 
köthető múltbéli emlékeinek darab-
káit és azt, hogy a gyermekkori barátai 
miért úgy viszonyulnak hozzá, ahogy. 

Az idő előrehaladtával Noel-chan 
is megosztja a „saját aprócska titkát”, 
azt hogy miért is várt Nonokára annyi 
éven át, s azt, hogy mi a szíve leghőbb 
vágya, s ezzel beindul, jobban mond-
va folytatódik a kis baráti társaság 
nem mindennapi közös története, 
mely mindörökre kifejti a hatását 
Nonoka-chanék életére, s melyben 
igencsak nagy szerephez jut az izga-
lom, a sírás-rívás, a megbocsátás, a 
barátság, a szeretet, az egymás iránti 

ragaszkodás, akárcsak az eget csapko-
dó kawaiiság.

Most pedig jöjjön a kis baráti 
társaság és a főbb szereplők 
részletesebb bemutatása:

Komiya Nonoka: 
Komiya Shuuichi és Komiya Ka-
ori egyszem, rajongásig szere-
tett kislánya. Aki kísértetiesen 
hasonlít mind külsőleg, mind 
pedig belsőleg az édesany-
jára.

Szeretnivaló, igazi minta-
gyerek, aki kiveszi az orosz-
lánrészét a házimunkából és 
még főzni, sütni is tud, nem is 
akárhogyan, hiszen Noel-chant 
mindig sikerül levennie a lábáról 
a konyhatündérségével. A bará-
tai közül nemcsak Noel-channal 
ápol nagyon szoros kapcsolatot, 
hanem Shionéval is, akivel annak 
idején az édesanyja segítségével 
sikerült összebarátkoznia. Egye-
nes, már-már túlságosan is őszinte 

jellemű kislány, akiben csak úgy buzog 
a tettvágy, főleg akkor, amikor a bará-
tairól van szó.

Amit érdemes tudni róla…
azaz…Íme az ismertetője!
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Mizusaka Souta:
Yuzuki bátyja, méghozzá 
ikertestvére, aki a kis 
baráti társaság egyet-
len fiú tagja. Higgadt, 
megfontolt viselkedés 
jellemzi általában, de 
a gyakran zizzenten 
viselkedő kis hugicája, 
Yuzuki könnyen fel tud-
ja húzni. Rendkívül szo-
ros kapcsolatot ápol 
Koharuval és szemmel 
láthatóan tetszik is 
neki, bár nagyon nem 
ad hangot ennek. Ré-
gebben nagyon jó test-
véri kapcsolatot ápolt 
a hugicájával, de mára 
már ez nem mondható el, 
szinte már ott tartanak, 
hogy ki nem állhatják egy-
mást, de csak addig, míg 
meg nem jelenik a színen 
Noel-chan.

Noel-chan: 
az apró termetű, zabálnivaló kislány, akit 
az édes mosolyából, a cuki kis hangjából, 
valamint a szerethető jelleméből adódóan 
képtelenség nem szeretni. Ő egyben a kis 
baráti társaság összetartó, összekovácsoló 
ereje is. S ez minden egyes tettében meg-
nyilvánul. Nagyon szoros kapcsolatot ápol 
Nonoka-channal, s különösen ragaszkodik 
hozzá, de ettől függetlenül minden egyes 
barátját teljes szívből szereti. Titokzatos 
személyisége pedig nem sokáig marad 
rejtve, hisz ő maga világosítja fel a a többi-
eket arról, hogy ő bizony nem egy átlagos 
kislány.

Mizusaka Yuzuki: 
Souta kis, dinka hugicája, 
akinek a Csészealj ellen 
irányuló gyűlölete nem 
ismer határokat, de 
csak addig míg meg nem 
ismeri Noel-chant, hisz 
az ő életébe is gyökeres 
változást hoz e aprócs-
ka termetű kislány fel-
bukkanása. Általában 
fasírtban van a bá-
tyjával, Soutával és 
a legapróbb dolgo-
kon is képes felhúz-
ni magát, szóval egy 
igazi „hisztihercegnő”, de 
szerencsére időben leáll 
ezzel a viselkedéssel. 
Emellett rendkívül ma-
kacs egy kislány, és amit 
egyszer a fejébe vesz, 
azt el is akarja érni, akár 
tűzön-vízen át.

Shiihara Koharu:
A szüleivel együtt egy Csé-
szealj Palotája nevű üzle-
tet üzemeltet, aminek a 
zavartalan működéséből 
nagyon is kiveszi a részét. 
Ő a baráti társaságból az 
egyetlen olyan tag, aki 
rendkívül örül a Csészealj 
felbukkanásának, hiszen 
az elmondása alapján ez 
nemcsak hogy jót tesz 
az üzletüknek, de egy-
ben nagyon szívesen is 
beszélget máshonnan 
jött emberekkel. Ha a 
kedvességről, őszinteségről 
és naivitásról szobrot állíta-
nának a városukba, akkor az 
őt ábrázolná. Mindenkiről 
csupán a jót feltételezi a meg-
nyerő külsejű, szorgalmas, 
kitartó kislány. Egyáltalán nem 
meglepő, hogy Souta is vonzó-
dik hozzá és szívesen időzik 
a társaságában. Emellett a 
Csészealj süteményei egyszerű- en mennyei 
ízűek, melyeknek a híre a városon kívülre is 
eljutott, s melyet ők maguk is nagy örömmel 
majszolgattak kisgyermekekként.

„Ő egyben a kis baráti 
társaság összetartó, ösz-

szekovácsoló ereje is.”

„Ha a kedvességről, 
őszinteségről és naivitás-

ról szobrot állítanának 
a városukba, akkor az őt 

ábrázolná.”
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Komiya Kaori: 
Nonoka édesanyja, egy igazi mintaanya, 
akit korán elveszt Nonoka, de az édesa-
nyjáról  kapcsolatos emlékeit mindvégig 
megőrzi a szíve mélyén. Nem sok derül ki 
róla, de az egyértelműen igen, hogy igazi, 
jó anya-lánya kapcsolat volt közte és lánya 
közt. Ő tanította meg arra a csodaszép dal-
ra, melyet Nonoka-chan előszeretettel dú-
dolgat, s amit ő is megtanít Noel-channak. 
Egy kedves, őszinte, barátságos, szerető 
anyaként rajzolódik ki előttünk a sokat sej-
tető, bevillanó emlékképek kockáiból.

Komiya Shuuichi: 
Nonoka édesapja, aki nem éppen egy min-
taapa, hisz az otthoni nagyfokú hanyagsá-
gát nem egyszer lánya szívja meg.  Bár meg 
kell hagyni, hogy a saját egyéni módján 
igenis törődik, sőt foglalkozik imádott kis-
lányával, noha nem minden tettével tudja 
kimutatni ezt. Bár sikeresen palástolja a 
lánya előtt azt a fájdalmat, amit szeretett 
felesége elvesztése okozott neki, többször 
utal rá, hogy mennyire hiányzik neki és 
nincs könnyű dolga ebből a szempontból.

Togawa Shione:
Ő az egyik legérdekesebb 
kislány, akit igencsak szoros 
barátság fűz Nonokához és 
Noel-chanhoz. A kis baráti 
társaság azon tagja, aki a 
legkevésbé se örül Nonoka 
visszatérésének. Alapja-
iban véve egy komoly, 
megfontolt lány, de vele 
is előfordul, hogy nem 
tud parancsolni az érzel-
meinek és olykor-olykor 
felpofozza szegény Nono-
kát, ami azért is fura kezdet-
ben, hiszen régen szinte elvá-
laszthatatlan barátnők voltak. 
S bár próbál keménynek mu-
tatkozni a többiek előtt, azért 
nem teljesen veszett ki belőle 
az a gyermeki énje, akit annak 
idején megismertek.

- egyedi, különleges, lezárt anime történet
- kellemes zenék
- kawaii, érzelmekkel teli kislányok
- egy különleges Csészealj története
- megható, elhangzó ígéretek 

Hogy kiknek ajánlom?

Mindazoknak, akik szeretnének látni 
egy kellemes, könnyed, érzelmekben bő-
velkedő, cukorfalat kislányokkal megfűsze-
rezett történetet. Egyszóval, aki az anime 
megnézését követően nem szeret bele 
valamelyik kislányba - a szó pozitív értel-
mében -, az sürgősen vizsgáltassa ki magát!  

Amiért figyelmet érdemel

Hogy kiknek ajánlom?

„akik szeretnének 
látni egy kelle-
mes, könnyed, 
érzelmekben 

bővelkedő, cukor-
falat kislányokkal 
megfűszerezett 

történetet.”
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