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Ha nem seiyuuk, akkor…?
Írta: Jucuky



Az előző cikkemben azt a témát próbál-
tam körbejárni, hogy milyen hatással van a 
seiyuuk magánéletére az úgynevezett fél-
idol státusz. Akkor érintettem egy félmon-
datban, hogy a rajongók egyre inkább kí-
váncsiak a színészekre a mikrofon mögött. 
Most azt szeretném egy kicsit bővebben 
bemutatni, hogy a hangszínészeten kívül 
milyen más lehetőségük van a rajongók-
nak, hogy találkozzanak a kedvenceikkel, 
és hogy milyen változatos munkákat vé-
geznek el a seiyuuk, mikor épp nem stúdió-
felvételeket készítenek. Persze abszolút 
a teljesség igénye nélkül, néhány példát 
megemlítve, hiszen ez szakdolgozati téma 
is lehetne, hosszát tekintve, így csak a fel-
színét fogom megkarcolgatni.  

Ahogy azt már említettem, jó pár éve 
Japánban a seiyuuk nem csupán „szinkron-
színészek”, hanem annál összetettebb a 
feladatkörük. Itt Magyarországon, illetve 
nyugaton nem mindig tudjuk felmérni, 
hogy a seiyuuk nem csupán hangok, ha-
nem tetemes rajongóbázissal rendelkező 
színészek. Egy-egy jó seiyuugárda olyan 
nézőket tud megnyerni egy sorozatnak, 
akik lehet, hogy egyébként bele sem néz-
tek volna. Ez pedig egyenesen hozta ma-
gával, hogy a seiyuuk kiléptek a stúdiókból 
és ma már nagyon ritka, hogy kizárólag 
hangszínészként tevékenykedjen valaki. 
Persze ennek van anyagi vonzata is, hiszen 
– talán sokan nem tudják, de – a legtöbb 

játékhoz, Drama CD-hez, zenei karrierhez, 
de lehet általános, pályafutást bemutató 
interjú is. Ilyen tematikus magazin például 
a Voice Newtype, a Cool Voice, a Kiki Voi-
ce vagy a Seiyuu GranPrix. Természetesen 
nem csak tematikus magazinba kerülnek 
be interjúk seiyuukkel, hanem animékkel 
foglalkozó újságokban is vannak seiyuu ro-
vatok. Nyilván a magazinos interjúk mellé 
az újságok jó minőségű fotókat közölnek 
a színészekről, akik profi modellként pó-
zolnak a kamerák előtt. És van, akinek 
annyira megtetszik ez a munka, hogy saját, 
úgynevezett fotókönyvet ad ki. Masuda 
Toshiki, KENN, Maeno Tomoaki, Terashima 
Takuma, Kaki Yuuki, Tsuda Kenjiro, Tomat-
su Haruka, Taketsu Ayana, vagy Hirakawa 
Daisuke ezen seiyuuk közé tartozik. 

A következő terület, amit érdemes 
kiemelni, azok a rádiók. Ezt többfélekép-
pen lehet csoportosítani, egyrészt vannak 
a seiyuuk saját műsorai, másrészt vannak 
a sorozatokhoz 
köthető, időszakos 
rádiók, illetve van-
nak egyéb rádiók, 
például a játékokat 
népszerűsítők. Azt 
mondom rádiók, 
de ezek java része 
webrádió, olykor 
pedig olyan rádió, 
amihez valós idejű 
kép társul, így job-
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seiyuu súlyosan alulfizetett, így több lábon 
kénytelenek megélni. 

Az első, ami eszünkbe juthat arról, 
hogy honnan lehet megismerni kedvenc 
hírességeinket, azok szerintem az újságok 
és magazinok, és helyes nyomon járunk 
ezzel. Vannak kifejezetten seiyuukkel fog-
lalkozó tematikus magazinok, méghozzá 
elég sok. Amiben mégis mások, mint a 
mi napi- és hetilapjaink, hogy ezek a ma-
gazinok nem pletykamagazinok. Vannak 
benne magánéleti kérdések is, de soha 
nem több, mint amit az adott seiyuu vál-
lalhatónak érez, a többi része pedig szi-
gorúan szakmai. Ez kötődhet sorozathoz, 

ban hasonlítanak TV műsorra. Ez utóbbi-
ra példa Ohsaka Ryota és Hanae Natsuki 
közös rádiója, az Ohsaka Shiritsu Hanae 
Gakuen avagy röviden Ouhana.

Seiyuu Grand Prix (Free) Seiyuu Grand Prix (Boueibu)

Ouhana - Ohsaka Shiritsu Hanae Gakuen



Japán egyik legismertebb seiyuu rádió-
ja Ono Daisuke és Kamiya Hiroshi nevéhez 
köthető. A Dear Girl Stories, vagy röviden 
DGS több mint tíz éve fut rendületlen si-
kerrel, több Seiyuu Awards díjat nyertek 
velük a seiyuuk, készültek hozzá filmek, ze-
nei albumok, sőt mangák is. Ez egyébként 
nem egyedülálló, sok saját műsorhoz lesz 
előbb-utóbb valami extra. Legtöbb eset-
ben zenei album, de nem ritkák a DVD-n/
BD-n megjelent hosszabb-rövidebb filmek 
sem.

Szintén egyre népszerűbb lesz a két 
feltörekvő seiyuu tehetség, Nishiyama 
Koutarou és Umehara Yuichirou rádiója, 
a Hyorotto Danshi. Ennek a rádiónak ér-
dekes története van. A két fiatalember 

egy ideje felváltva vezetik a két fiatal te-
hetséggel.

Szintén a Boueibu-hoz köthető az Umi-
tama című rádió, amit Masuda Toshiki és 
Murakami Yoshiki vezet. Ők is a Boueibu 
forgatásán találkoztak és határoztak a 
közös műsor mellett. Yasumoto Hiroki Ho-
soya Yoshimasaval vezeti a Tensai Gunshi 
című műsort, amiért Aniradi Awards díjat 
kaptak. Ugyancsak Aniradi Awards-szal 
díjazott műsor Hatano Wataru és Satou 
Takuya kissé pajkos műsora a Baby Scat 
Show. Híres rádióadás az Unison Radio, 
amit négy seiyuu vezet felváltva. Ők nem 
mások, mint Suzumura Kenichi, aki Seiyuu 
Awards díjat nyert ezért a rádióért, Kaki-
hara Tetsuya, Terashima Takuma és Seki 
Tomokazu. Murase Ayumu és Yashiro Taku 
közös rádiója a Murashiro rádió, Kobayashi 
Yusuke és Furukawa Makoto közös rádiója 
pedig a Yukke to Mabo!.
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először Takamatsu Shinji mahou – shou-
nen vígjátékának, a Binan Koukou Chikyuu 
Boueibu LOVE!-nak a forgatásán talál-
kozott először, hiszen legjobb barátokat 
alakítottak a sorozatban. Mindketten 
kezdők voltak, jelentősebb szerep nélkül, 
így a másik három taggal együtt elég mély 
vízbe kerültek. A sorozat mellett futott 
Nico műsorban annyira megszerették 
a kettejük párosát a nézők, hogy innen 
jött az ötlet a saját, sorozattól független 
rádióra. Az adás a Hidaka Rina és Hanae 
Natsuki vezette két órás rádióműsor része. 
Kezdetben mindösszesen nyolc perc volt, 
azonban nem sokkal e sorok írása előtt fél 
órásra bővült és ma már vendégseiyuuket 
is hívnak magukhoz. Megfordult a stúdi-

óban például Shirai Yusuke, akivel 
szintén a Boueibu forgatásán lettek 
barátok a fiúk, vagy Murata Taishi, 
Hanae Natsuki kedvenc senpai-ja, aki 
egyébként gyakori vendég az Ouha-
na stúdiójában is.

Ha már Shirai Yusuke és Nishiya-
ma Koutarou szóba került, akkor ró-
luk tudni kell, hogy mindketten nagy 
rádiósok, jelenleg is több rádiójuk 
fut, és korábban is szívesen szere-
peltek rádiókban. Nishiyama Kou-
tarou műsorainak egyike az Eguchi 
Takuyával vezetett Kindan Nama. 
Ez megint csak egy rendhagyónak 
számító történet, hiszen a Kindan 
Nama eredetileg Toriumi Kousuke 
és Yasumoto Hiroki rádiója volt, de Misty

Hanazawa Kana és a HitoKana

MurashiroHyorotto Danshi



Japán egyik legismertebb seiyuuhölgyé-
nek Hanazawa Kanának saját rádiója a 
HitoKana, az egyik legismertebb férfi 
seiyuunek, Miyano Mamorunak a Radio 
Smile. 2002 óta lehet hallgatni Iguchi Yuka 
és Sakurai Takahiro közös műsorát, a Com-
chat Countdownt.

Végül, de nem utolsó sorban a követ-
kező műsor, amiről mesélni szeretnék, már 
régen véget ért, de a hatása nem múlt el 
nyomtalanul. Ez nem más, mint a Radio 
Misty, Shimono Hiro és Kaji Yuuki közös 
adása. A két fiú között a részek felvétele 
alatt mély barátság szövődött, ami a mai 
napig kitart. 

Annyira megszerették a közös munkát, 
hogy rendszeresen vissza-visszatalálnak 
egymáshoz egy-egy projekt kedvéért. Sőt, 
mikor Kaji Yuukit, mint Eren seiyuujét fel-
kérték a Shingeki no Kyojin rádió vezeté-
sére, meggyőzte a készítőket, hogy Shimo-
no Hirót adják mellé műsorvezető társnak, 

ment le, csak boltban lehetett kapni. A 
CD-n a Shinónak hangot adó Murata Ta-
ishit és a Yamagit játszó Saito Somát hall-
hatták a rajongók. Erre a felvételre azután 
került sor, hogy a két fiatalember szerepelt 
az eredeti, Yuka-chan és Kengo vezette 
rádióban, és a hallgatók repetát kértek 
belőlük. A CD eladásai olyan jók lettek, és a 
ShinoYama páros olyan népszerű még min-
dig, a sorozat befejezése után fél évvel is, 
hogy a CD hamarosan folytatást kap.

A Yuri!!! on ICE rádiót Katsuki Yuuri 
hangszínésze, Toyonaga Toshiyuki és Yuri 
Plisetsky hangszínésze, Uchiyama Kouki 
vezette. Mindkét Touken Ranbu sorozat 
kapott rádiót. A Hanamaru rádiót Masu-
da Toshiki és Ichiki Mitsuhiro, Kashuu és 
Yasusada seiyuui, a Katsugeki rádiót Ki-
mura Ryohei és Enoki Junya, Kane-san és 
Horikawa hangszínészei vezették. És per-
sze oldalakon keresztül lehetne sorolni a 

különböző, sorozatokhoz tartozó rádiókat.
Játékokhoz tartozó rádiókra példa a 

Murata Taishi vezette Ikemen Revolution 
rádió. Ez havi műsor, és minden hónapban 
a játékban szereplő seiyuuket látja ven-
dégül a stúdióban. A rádiók esetében elő 
szoktak fordulni nyilvános felvételek, ami-
kor a seiyuuk közterületen, élő közönség 
előtt vesznek fel adásokat, illetve a Shi-
noYama CD-hez hasonlóan jelennek meg 
korábbi adások vagy egészen új felvételek 
DJCD-ken.

És akkor térjünk vissza a Boueibura, 
ahogy azt ígértem és vele a Batonamára, 
hiszen azzal megérkezünk a seiyuu műso-
rokhoz, amiknek a legtöbbje a japán you-
tube-on, a NicoNamán fut. Ezek szintén 
lehetnek sorozathoz köthető, időszakos 
műsorok, illetve a seiyuuk saját neve alatt 
futó műsorok. A Batonama tökéletes pél-
da a sorozathoz köthető seiyuu műsorra. 
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mert hiányzott neki a Mistys időszak. Így 
alakult, hogy végül ők ketten lettek a Shin-
geki rádiónak a vezetői.

Ezzel pedig át is kanyarodhatunk a má-
sik fajta rádióra, a sorozatokhoz kapcsoló-
dó adásokra. Ugyanis a legtöbb sorozatot 
kísérni szokta webrádió/és vagy Nico-s 
műsor, amiket a sorozatban játszó seiyuuk 
vezetnek. Ha már feljött a Boueibu, akkor a 
második évadot a Beppu ikreknek hangot 
adó Koumoto Keisuke és Murakami Yoshi-
ki vezette, szintén Aniradi Awards díjas 
☆Radio☆The☆VEPPer című adás kísérte 
a Batonama mellett, amire hamarosan visz-
sza fogok térni.

Az egyik legújabb Gundam sorozat, a 
Tekketsu no Orphans rádióját a Kudeliá-
nak hangot adó Terasaki Yuka és a Mikát 
megszólaltató Kawanishi Kengo vezette. 
Érdekesség, hogy a műsorhoz készült egy 
úgynevezett DJCD, ami rádióban nem 

Vepper Batonama



Az öt főszereplőt játszó seiyuu vezette, 
tehát Kou-chan és Ume-chan mellett Shirai 
Yusuke, Masuda Toshiki és Yamamoto Kaz-
utomi. Kezdetben csak időszakosra tervez-
ték, míg a sorozat fut, de olyan sikeres lett, 
hogy a nézők visszakérték, így rendszerte-
len időközönként, de a mai napig visszatér 
egy-egy adás erejéig. A fiúk már sok helyen 
elmondták, hogy a forgatások és ezek 
a műsorok egy kis családdá kovácsolták 
őket, és nem csoda, hogy rengeteget fel-
bukkannak egymás műsoraiban vendég-
szereplőként.

És ha már feljöttek a fotókönyvek, ak-
kor érdekességképpen elmondom, hogy 
a Boueibu fiúk együtt is adtak ki egyet. 
Ebben, mint a Védelmező Klub  tagjai ren-
geteg mutatós egyéni és közös képpel ör-
vendeztették meg a rajongókat. De tarto-
zott ilyen, több részből álló seiyuu műsor 
a Nijiiro Dayshez, - amiben a négy főhőst 
játszó seiyuut láthattuk, tehát Matsuoka 
Yoshitsugut, Shimazaki Nobunagat, Eguchi 
Takuyat és Uchiyama Koukit -, a Nanbaká-
hoz - Uemura Yuuto, Kobayashi Daiki és 
Shoizaki Ire vezetésével -, vagy a Zankyou 
no Terrorhoz - Saito Soma és Ishikawa Ka-
ito kettősével.

Ugyan maga a sorozat még el sem 
indult, de az őszi szezonban kezdődő Idol-
master Side M című, férfiidolokról szóló 
animéhez, illetve az alapjául szolgáló já-
tékhoz is rengeteg Nico adás készült, ami-
ben az összes, Side M-ben játszó színész 
szerepelt. Persze itt is sokáig lehetne még 

sorolnia további címeket, 
de ehelyett nézzük azokat, 
amik a seiyuuk saját műso-
raik, hiszen nagyon változa-
tos, hogy miket forgatnak 
és milyen témában. Ha már 
Kou-chan és Egu párosa fel-
bukkant a rádióknál, akkor 
beszéljünk a közös műso-
rukról is, hiszen a Kindan 
Namához hasonlóan az is 
egy izgalmas darab. A so-
rozat az Eguchi Takuya no 
Oretachidatte Iyasaretai!! 
avagy röviden Oreya címet 
viseli, ám a két fiú ismeret-
sége jóval az Oreiya és a 

Kindan Nama előtti időkre
nyúlik vissza, hiszen sen-

pai-kouhai kapcsolatban vannak, és ugyan-
annál a cégnél, a 81 produce-nál dolgoz-
nak.

Eguchi Takuya már maga sem tudja, 
mikor lettek ilyen közeli barátok, ahogy el-
mondta, egyszer csak azt vette észre, hogy 
mindig együtt vannak. Ennek a kapcsolat-
nak lett a gyümölcse végül az Oreiya, ami 
tulajdonképpen egy utazós műsor: egy-
egy prefektúra nevezetességeit, hagyo-
mányos ételeit mutatja be. Az utazásokra 
vendégként ismert seiyuuk kísérik el a 
műsorvezető párost, kommentátorként 
pedig Saito Somát hallhatjuk. A műsor igen 
szórakoztató és informatív egyszerre, így 
nem csoda, hogy ősszel immár a harmadik 

évad kerül a képernyőkre. A második évad, 
valamint a harmadik évad egy-egy spin-off 
szériával is büszkélkedhet. A második évad 
mellett Kou-chan Nishiyama Koutarou no 
Sukoyakana Bokura című show-ja futott 
Egu narrálásával, a harmadik évadot pedig 
Soma Saito Soma no Wagakoro o Kimi ni 
című műsora egészíti ki Kou-chan narrálá-
sával. A Nishiyama Koutarou no Sukoya-
kana Bokura egyébként olyan sikeres lett, 
hogy 2018 tavaszán második évadot kap.

Fiatal seiyuuknek ad lehetőséget a be-
mutatkozásra a Seiyuu Danshi desu ga…?. 
A műsorban, aminek jelen pillanatban fut a 
harmadik évada, hét fiú mutatkozhat be a 
közönségnek játékos körülmények között. 
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Seiyuu Danshi desu ga...?

Oreiya
Nishiyama Koutarou no Sukoyakana 

Bokura



A hét seiyuut mindenféle feladatok elé 
állítják a készítők, amit legjobb tudásuk 
szerint kell megoldaniuk. Ebben vannak 
ügyességi feladatok, erőnléti feladatok, 
rejtvények, a fiúk új dolgokat tanulnak, és 
akadnak beszélgetős részek is, amelyben 
a nézők kicsit beleláthatnak a hangszí-
nészek gondolataiba és egymáshoz való 
viszonyába. Az ebben résztvevő seiyuuk 
nem mások, mint Uemura Yuuto, Umeha-
ra Yuichirou, Koumoto Keisuke, Kobayashi 
Yuusuke, Shirai Yusuke, Honjo Yuutarou és 
Yamamoto Kazutomi. A narrátor szerepé-
re Suwabe Junichit kérték fel.

Shimono Hiro Oogame Asukával vezeti 
közösen a Shimogame című műsort, ami-
be az Oreiyához hasonlóan híres seiyuuk 
látogatnak el vendégszerepelni. Suzumura 
Kenichi két Nico sorozatban is szerepel. Az 
egyik a Banpresto Lab, amit Ohsaka Ryo-
tával vezetnek közösen, a másikban, ami 

össze annyira, hogy azóta közös műsoruk 
van, az Inugoya Channel, sőt már közös 
daluk is született. A kiadónak egyébként 
nem ez az egyetlen saját készítésű műso-
ra. A Tsukipro Channel című műsorban az 
együtteseket népszerűsítették, valamint a 
kiadó tehetségkutatójában felfedezett fia-
talokat mutatták be két évadon keresztül.

A Nekorobi Danshi Shirai Yusuke, Ha-
mano Daiki, Kosaka Atsushi és Taniguchi 
Atsushi Nicón futó adása. A négy fiú macs-
kakávézóban tölti az idejét cuki cicák társa-
ságában. Néha hívnak vendéget, néha csak 
négyesben vannak, de cicarajongóknak kö-
telező darab. Feltéve, ha befizetnek a csa-
tornára, ugyanis ez azon műsorok egyike, 
amiért fizetni kell egy jelképes összeget 
havonta.

Hirakawa Daisuke Hirakawanchi című 
adása egy interaktív, revüszerű műsor, ám 
hasonlóan a cicafiúkhoz, ezt sem élvezheti 
mindenki. A teljes műsor csak előfizetők 
számára elérhető, aki nem rendelkezik 
ezzel, az csak az első harminc perc megte-
kintésére jogosult.

Az Otomate Channel a romantikus lel-
kületű, otome rajongó hölgyeknek szól el-
sősorban. Korábban Morikubo Shoutarou 
vezette három fiatal seiyuu társaságban, 
őt nem régen váltotta le Toriumi Kousuke 
és Hirakawa Daisuke, akik három új tehet-
séget mutatnak be. A hosszabb művek 
mellett akadnak egy-egy részes adások, 

amik azért készülnek el, hogy valamit nép-
szerűsítsenek.

A fentebb felsorolt címek mellett lé-
teznek DVD-n, BD-n megjelenő, önálló mű-
sorok is. Ezek általában egy részesek, de ha 
elég népszerűek, kibővülhetnek sorozattá 
is. A Marina Entertaiment kiadónak, ami 
sokféle területen aktív két ilyen híres mű-
sora is van, amiknek ősszel már a többedik 
részét adják ki. 
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a Famitsu Gamers DX címet viseli, Maeno 
Tomoaki a műsorvezető párja.

Japán második legnépszerűbb seiyuu 
párosa a Nakamura Yuichi és Sugita To-
mokazu kettős. Barátságuk évekre nyúlik 
vissza, hasonlóan Matsuoka Yoshitsugu-
höz és Shimazaki Nobunagához lakótársak 
és még közös műsoruk is van. A Tokyo 
Encounter című sorozatban játékszenve-
délyüknek hódolnak, hol kettesben, hol 
vendégseiyuuk bevonásával.

Terashima Junta egy fiatal seiyuu, jelen 
pillanatban még nem annyira ismert, ám 
tehetséges színész és fantasztikus énekes. 
A Tsukino Talent Production fedezte fel, 
mikor szerepet kapott a kiadó egyik fiktív 
idolcsapatában, a Growht-ban. A TsukiPro 
egyik menedzsere és vezető dalírója Taki-
zawa Akira, vagy művésznevén John-san, 
aki többek között a Growht-nak írja a da-
lokat. A közös munka során barátkoztak 

Famitsu Gamers DX

Nekorobi Danshi

Otomate Channel



A Real Takara Sagashi egy kincskereső 
kalandműsor. A seiyuuknek a játékmester 
utasításai alapján párokban kell megkeres-
niük egy térkép segítségével az elrejtett 
kincset. Ám a térkép nem egyszerű térkép, 
hanem egy igazi kincsestérkép, amelyen 
nem a valóságos helyszínek vannak fel-
tüntetve, hanem fantázianévvel ellátott 
állomások, amikhez csak akkor juthatnak 
el, hogyha megfejtik a fejtörőket. Nyilván 
az nyer, aki adott időn belül sikeresen 
rájön, hol vannak az igazi helyszínek és 
megtalálja a végső célt. Az első részben 
nyugati stílusú történetet kerekítettek a 
keresés köré, a második részben a japán 
hagyományokra épült a játék. A harmadik 
rész témája még titok.

A Jinro Battle - Jinro VS Tantei egy 
nyomozós műsor. Mindegyik seiyuu kap 
egy szerepet: eszerint lehet belőlük farkas, 

hogy átverjék a nyomozókat, míg a nyo-
mozóknak elég furfangosnak kell lenniük 
ahhoz, hogy észrevegyék, hogy át akarják 
verni őket. A szabályokon részről-részre 
picikét változtatnak, de az alapok mindig 
ugyanazok. Az ötödik rész hasonlóan a 
Real Takara Sagashihoz ősszel kerül a bol-
tok polcaira.

Shimono Hiro saját sorozata a Shimo-
no Hiro no mezamashi mono. Ebben a 
seiyuu barátait hívja meg magához egy 
közös főzésre és kötetlen beszélgetésre. 
Eddig öt része jelent meg DVD-n, a hato-
dik rész vendége Suwabe Junichi lesz. Kaji 
Yuuki nem csak a Shingeki Radióban szere-
pelt mellette a Misty óta, hanem a Seiyuu 
Datte Tabi Shimasu című műsorban is. 
Ono Kenshónak is van egy, Hirotanéhoz 
hasonló műsora, ami a Tabitomo címet 
viseli, csak ő nem magához hívja meg a 
barátait, hanem egy közös utazásra. Négy 
rész jelent meg eddig, az elsőben Shimaza-
ki Nobunaga volt a vendég, a másodikban 
Ono Yuuki és Eguchi Takuya, a harmadik-
ban Ohsaka Ryota és Hanae Natsuki, a 
negyedikben Saito Soma és Ishikawa Kaito.

Tovább is van, mondjam még? Termé-
szetesen fogom, hiszen csak a felét vagy 
a felét sem meséltem el a dolgoknak. A 
következő részben terveim szerint szót 
fogok ejteni a zenei karrierről, a seiyuu 
formációkról, a színpadi műsorokról, az 
élő koncertekről, illetve a twitterről és a 
blogokról.
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nyomozó, vagy áruló. Egy hosszú beszél-
getés folyamán kell kitalálniuk a résztve-
vőknek, hogy kire milyen szerep jutott, és 
a lehető leghamarabb megtalálniuk a két 
farkast, mielőtt azok áldozatokat szedhet-
nének. A nagyvadak munkáját az árulók 
segítik, akiknek észrevétlenül kell összeza-
varniuk a nyomozókat. A résztvevőknek 
beszélgetés végén jelölniük kell valakit, 
akiről azt gyanítják, hogy ragadozó lehet. 
Aki a legtöbb jelölést kapta a többiektől, 
annak távoznia kell az eredményhirdeté-
sig. Ha valóban a farkas esett ki, szerencsé-
jük van, ha azonban nem, akkor az ártatla-
nul elítélt fél mellett „éjszaka” egy másik is 
áldozatul esik. Hogy kinek milyen szerepet 
kell felvennie, az csak a játék elején dől el, 
de aztán mindenkinek a szerepnek meg-
felelően kell cselekednie. A farkasoknak 
elég furfangosoknak kell lenniük ahhoz, 
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