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Granblue Fantasy The Animation 
– Avagy a szépséges Lyria és a vakmerő Gran

égboltokon átívelő kalandja!
Írta: Ryosuke-kun



Nos, mivel már egy ideje ígérgetek egy 
újabb cikket a kedves szerkesztőségnek, 
úgy érzem, hogy ismét eljött az ideje an-
nak, hogy billentyűt ragadva egy olyan 
csodálatos animét mutassak be nektek, 
ami nagyon is megérdemli, hogy egy bő-
vebb ismertetőt kapjon. Azt az animét, 
ami egy különösen közkedvelt japán mo-
biljáték alapján készült, és amit egyúttal a 
szezon egyik legjobbjaként könyvelhetünk 
el. Fogadjátok sok szeretettel ezt az újabb 
ismertetőmet!

Vajon a Granblue Fantasy The Ani-
mation című cucc tényleg olyan jó, mint 
amilyennek látszik? – ez a kérdés több ani-
més tag szájából is elhangzott már. Jelen 
cikkel igyekszem majd tömören megadni 
a számomra egyértelműnek vélt választ a 
kétkedők ezen kérdésére. 

Nos, lássuk a medvét… pontosabban 
fogalmazva azt, hogy mivel is van dol-
gunk…  

Engem már a kezdet kezdetén kiadott 
PV-je is totál lenyűgözött, úgyhogy nem 
is volt kérdés számomra, hogy ezt bizony 
nem csak nézni fogom, hanem fordítani 
is. Az már csak hab volt a tortán, hogy egy 
igencsak tetszetős fantasy világba nyerhe-
tünk betekintést, az A-1 Pictures stúdió 
prezentálásával, ahol a szokásos mágia, 
emberfeletti lények megléte éppoly hét-
köznapi dolognak minősül, mint egy szimp-
la levegővétel. 

maga mozgatórugója. Sokat dob az egyéb-
ként nem túl grandiózus sztorin az a tény 
is, ami mellett nem lehet csak úgy elhalad-
ni: a szereplői túlnőnek a holmi sztereotip 
karaktereken és egyedi vonásokat mu-
tatva színesítik egymás életét, miközben 
összekovácsolódnak a közös utazás és az 
egymásért való harcok által.

Tehát minden alapanyag adott ahhoz, 
hogy egy újabb szórakoztató művet néz-
zünk meg. Egy olyat, amiben a jó történet-
vezetés és a szimpatikus szereplők elviszik 
a hátukon a sorozatot. Bár némi szívfájda-
lomra adhat okot az, hogy mindössze 13 
részbe zsúfolták össze ezt a remek törté-
netet, illetve, hogy egy cliffhangerrel felé-
rő zárást kapott, de még ez se von le sokat 
az értékéből, hiszen amit lehetett kihoztak 
ennyi részből.

Csak remélni tudjuk, hogy hamarosan 

Anime - ajánló 15

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

Itt is, mint a legtöbb valamire való fan-
tasy cuccban nem hiányozhat a gonosz, el-
nyomó erő (Erste Birodalom), a hős (Gran), 
a megmentésre váró „hercegkisasszony” 
(Lyria), a hű bajtársak (Katalina, Rackam, Io, 
Eugen, Rosetta), a nemes célok (Gran Ap-
jának megtalálása+Lyria megvédése min-
denáron), melyek előre viszik a történetet. 

Mindenesetre, ebben a lineárisan ha-
ladó történetben elég szépen harmoni-
zálnak egymással a tipikus fantasy klisék, 
és egy percre se kaphat el minket olyan 
érzés, hogy egy-egy bizonyos rész üresjá-
rat lenne. 

Ami feltétlenül említésre méltó, hogy a 
gonosztevők kellően gonoszak és a jó fiúk 
kellően jók, illetve egyik csoportba tarto-
zók sem esnek át a ló túloldalára, látszólag 
mindegyikük cselekedetének megvan a 

megörvendeztetnek minket egy méltó 
második évaddal, mert ez bizony folytatá-
sért kiált.

Alapsztori

Egy olyan világban játszódik a történet, 
melynek égboltját számos kisebb-nagyobb 
sziget tarkítja. A főszereplőfiú, Gran a Vyrn 
nevű állatkájával él együtt egy ilyen lebegő 
szigeten. Egy nap találkoznak a gyönyörű 
Lyria nevű lánnyal, aki megszökött az Erste 
Birodalom fogságából, egy olyan katonai 
kormányzat elől, ami megpróbál uralkodni 
az egész világon, és nem riad vissza semmi-
től céljának elérése érdekén. Természete-
sen - mint minden valamire való hős - Gran 
rögtön a védelme alá veszi a kék hajú szép-
séget, de idővel rájön, hogy mégse olyan 
törékeny, hanem egy különleges lány, akit 
nem véletlenül üldöznek. Azért hogy elke-
rüljék Lyria újbóli elfogását, azt agyalják ki, 
hogy az útjukat a Gran édesapja által hátra-
hagyott levélben szereplő hely felé veszik, 
mégpedig Estaluciába.

„De vajon elég lesz-e pusztán a nyers akarat ahhoz, 
hogy elérje Gran a célját és megvédje Lyriát?

Nézzétek meg és megláthatjátok!”



De vajon elég lesz-e pusztán a nyers 
akarat ahhoz, hogy elérje Gran a célját és 
megvédje Lyriát? Nézzétek meg és meg-
láthatjátok!

Gran: 
Kor: 17
Magasság: kb. 170 cm
Faj: ember
Hobbijai: álmodozás
Akiket szeret: Lyria, Vyrn
Amit nem szeret: Erste Birodalom 

Gran a történet férfi főszereplője, 
aki egy 

csendes, 
égbolti 

szigeten 
él a meg-

bízható 
gyíkszerű 

barátjával, 
Vyrnnel. De 

amint találkozik 
egy kék hajú lány-

nyal, örökre megvál-
tozik az élete. Célja, 
hogy eljusson Estalu-
ciába, ahol az édesapja 
már várja, legalábbis 
egy korábbi levélre 

alapozza ezt. Alapvető-
en, Gran egy segítőkész, 
udvarias, lovagias srác, 

aki nem ismer félel-
met. Olykor-olykor 

gyógyítani, de elég jó fegyverforgató is. 
Ahogy az elvárható egy olyan lánytól, aki 
semmit sem tud a külvilágról, Lyria telve 
van csodálkozással és kíváncsisággal.

Vyrn: 
Kor: ismeretlen
Magasság: 42 cm (37 cm, ha ül)
Faj: ismeretlen
Hobbi: a napfényben való sütkérezés
Amiket szeret: almák
Akiket nem szeret: rakoncátlan gye-

rekek
Egy titokzatos szárnyas teremt-

mény, akit a sors hoz össze Grannel. 
Egyedi ismertetőjegye, hogy Vyrn 

mindennél jobban szereti az al-
mákat. Semmivel sem lehet job-

ban az idegeire menni, mint, 
hogy aranyos háziállatká-

nak vagy a legrosszabb 
esetben gyíkocská-

nak nevezik.
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meggondolatlanul veti bele magát még az 
olyan csatákba is, amikből nem jöhet ki túl 
jól, csakhogy védje a szeretteit.

Az édesapjához hasonlóan ő is Égen-
járó szeretne lenni, és úgy tűnik, minden 
adott ahhoz, hogy valóra váljon ez az álma. 
Már csak az a kérdés, hogy valóban talál-
kozik-e majd az édesapjával, és egyáltalán 
még él-e az öreg azon a bizonyos szigeten, 
ahová ennyire igyekszik. Emellett talp-
raesett srác és hamar kivívja a többiek 
tiszteletét: nem sokkal később azon kapja 
magát, hogy már egy léghajó kapitánya.

Lyria: 
Kor: ismeretlen
Magasság: 152 cm
Faj: ember
Hobbijai: éneklés, sétálgatás
Akiket szeret: Katalina, 

Gran
Amiket nem szeret: 

szörnyek 
Egy titokzatos lány, 

akinek nincsenek ko-
rábbi emlékei az Erste 
Birodalom bebörtön-
zése előtti időszakról 
és arról sem, hogy 
hatalmában állna Ősi 
Fenevadakat irányítani. Őr-
zője, Katalina Hadnagy, aki 
megszökteti őt a fogságból. 
Katalina is csodálatos képességek-
kel rendelkezik, többek közt sebeket tud 

„...amint találkozik egy kék 
hajú lánnyal, örökre megváltozik 

az élete. Célja, hogy eljusson Estaluciába, ahol 
az édesapja már várja...”



Katalina: 
Kor: 24
Magasság: 169 cm
Faj: ember
Hobbi: kard gyűjtögetés
Amiket szeret: aranyos dolgok, apró 

állatok
Amiket nem szeret: bogarak, főzés
Kezdetben az Erste Birodalom szol-

gálatában áll, Lyria őrzésével megbízott 
lovag, ám idővel elhagyja az otthonát és 
megesküszik, hogy megszökteti a lányt és 
megvédi őt a Birodalom terveitől. Figye-
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lemreméltó képességeivel és kardforga-
tásával a csapat alapembere, ha harcra 
kerül a sor. 

Egy igazi harcos amazon, aki a Rukalsa 
nevű kardjával osztja az áldást azokra, akik 
megérdemlik. Viszont ha máshol kellene 
helytállnia, például konyhában, a szegé-
nyes főzőkészségével viszonylag hamar 
felsül, és a tájékozódási képességei sem 
kimagaslóak. Említésre méltó az a tény, 
hogy rendkívül szereti Lyriát, hisz a kis 
csapatból ő ismeri a legjobban, és ő van a 
legjobban tisztában az érzéseivel is.

Rackam: 
Kor: 29

Magasság: 181 cm
Faj: ember

Hobbi: darts, 
pisztoly karbantartás

Amiket szeret: dél-
utáni szundikálás

Akiket nem szeret: 
rámenős emberek 

Rackam olyan fa-
zon, akinek van egy 
Grandcypher nevű 
pompás léghajója. 
Korábban nagy hír-

névre tett szert kép- zett kormányosként, 
de egy baleset következtében örökre le-
mondott az égboltról. Viszont a Grannel 
való találkozása arra sarkallja, hogy újra 
kormányos, és egyben egy megbízható 
szövetséges legyen. Annak ellenére, hogy 
néha nyersen fogalmaz, rendkívül jó baj-
társ és szeret gondoskodni másokról.

Io: 
   Kor: 11

Magasság: 131 cm
Faj: ember
Hobbi: divatozás
Akit szeret: a mestere
Akiket nem szeret: hátborzongató vén 

szivarok
Olyan fiatal lány, aki egyenesen gyűlö-

li, ha gyerekként kezelik. Io akkor találkozik 
először Granékkel, amikor keresi a szere-
tett Mesterét a Valtzi Nagyhercegségben. 
Io zsenge korához képest igencsak kitartó, 
és nem hajlandó feladni a dolgokat még a 
legnagyobb nehézségek közepette sem. 



Ugyanakkor egy kicsit rugalmatlan is, így 
könnyen bevágja a durcit, ami csak fokoz-
za a kawaiiságát, amit ő toronymagasan 
képvisel ebben a díszes társaságban. Va-
lamint alig várja már, hogy végre felnőjön 
tsundere típusú, dupla ikercopfos, loli 
mágusunk.

Eugen: 
Kor: 50
Magasság: 174 cm
Faj: ember
Hobbi: Súlyemelés, halászat
Amiket szeret: édességek
Akiket nem szeret: gyerekek
Már a kiállásából is egyből látszik, 

hogy egy harcedzett, veterán katona, aki 
egykoron még Égenjáróként megláto-
gatta ugyan Rackamot, de 
egy ideje visszatért az 
otthonába az Augus-
te-szigetekre. Miközben 
zsoldosként dolgozik, a 
Birodalom ellen is harcol, 
és mély kapcsolatot 
ápol a Fekete Lo-
vaggal is. De inkább 
úgy dönt, hogy elfut, mert túl 
öreg már ahhoz, hogy ilyesmik-
kel foglalkozzon. Arra törekszik, 
hogy elmeneküljön a felelős-
ség alól, de amikor találkozik 
Granékkel, úgy dönt, velük 
tart, és bátran szembeszáll a 
bűntudattal zsúfolt múltjá-

kelti bennük, hogy ő bizony sok rejtélyről 
tudja az igazságot. Ennek ellenére gyakran 
beszél általánosságokban és nagyrészt 
szemlélőként cselekszik. Kapcsolatba ke-
rült Gran csapatával és azzal a bizonyos 
Fekete Lovaggal is. Tudatában van ugyan 
a Fekete Lovag szándékainak, de a saját 
meggyőződése alapján jár el, hogy segít-
sen másokon.

Amiért figyelmet érdemel:

- gyönyörű lányok, tökös férfiak

- izgalmas, látványos csaták, amiknek 
mindig megvan az ára

-  egy csodálatos fantasy világba kap-
hatunk betekintést

Hogy kiknek ajánlom?

Mindazoknak, akik szeretnének 
látni egy kellemes fantasy környe-
zetben játszódó történetet, ahol a 

tét nem más, mint az életben maradás 
és az álmok, vágyak valóra váltása.
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val. Egy igencsak ravasz fickó, aki gyakran 
összezavar másokat a szövegeivel, amiket 
a mögötte álló évek tapasztalataiból fel-
halmozott.

Rosetta: 
Kor: ismeretlen
Magasság: 165 cm
Faj: ember
Hobbi: kertészkedés
Akiket szeret: vonzó emberek (nemtől 

függetlenül)
Amiket nem szeret: gépek

Egy olyan titokzatos szépség, 
akivel váratlanul találkoznak 

Grannék, és azt a látszatot 

Cím: GRANBLUE FANTASY 
The Animation
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