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Szereplők
 - Maeda Kouji: nyári munkás a Pia Carrotban
 - Hinomori Azusa: őt vették fel épp Koji előtt, nem 
jön ki Kojival, így belőle lesz az aktuális tsundere
- Futaba Ryoko: beleszeret Kojiba, aki szintén ked-
veli őt
- Aoi Minase: mindenre talál megoldást, ha más-
hol nem, az alkoholban, akkor pedig miért is ke-
resne máshol, éppen ezért különös ismertetője-
gye, hogy mindig van nála szesz.

 Az, hogy ecchi hentaiként folytatódjon vagy 
fejeződjön be (pl. Green Green, Princess Lover), 
elég természetes dolog, hisz a szerelem betelje-
sülése a szex. Az már ritkábban fordul elő, hogy az 
eredetileg hentaiként induló történetből készül-
jön ecchi. Ilyen a Pia Carrot is, kb. ugyanannyi 18+-
os OVA készült belőle kezdetben, mint amennyi 
kevésbé korhatáros később. Majd egy filmmel zá-
rult le. Vegyük őket sorra.

Pia Carrot:    
3 OVA    hentai    ’97-98

Történet
 Yusukének a rossz jegyei miatt egész nyá-
ron egy étteremben kell dolgoznia, ahova apja 
juttatta be, megfosztva őt a csajozás örömeitől. 
Aztán kiderül, hogy van elég jó csaj az étterem-
ben is. Ezután jön a fesztivál, úszás, randi, karao-
ke, tengerpart, love hotel. Az első illetlen jelenet 
a 19. percben következik be.

Szereplők
   - Satomi: pincérnő, a tsundere, aki ki nem állhatja 
főhősünket vagy csak úgy tesz?
   - Shouko: pincérnő, aki mindig hősünk mellé áll, 
nem véletlenül, szűz… egy ideig
   - Shiho: a Pia Carrot üzletvezetője
  - Yusuke: takarító/csicskás, majd pincér, ő a fő-
hős, elég rosszul áll a tanulással
   - Reika: pincérnő, Yusuke meglátja meztelenül és 
azonnal beleszeret, és ez kölcsönös

   - Rumi (Milk): Yusuke kishúga, Yusuke meglátja 
meztelenül, de nem szeret bele
   - Kiyomi Kitagawa: Yusuke unokatestvére, egy-
ben „felügyelője” és tanára
   - Yusuke apja: az étterem tulaja, rajzolgat, meg 
egyenruhát tervez, meg nem közömbös Shiho 
iránt.
 Pornográf műhöz méltón nincs opening, 
van viszont előzetes a részek végén és történet 
is. Manapság már az se ritka, hogy egy hentai OVA 
16 perces, hogy még csak átkötés se kelljen a je-

lenetek között, de a ‚90-es években ez még más-
hogy volt. Mintha 20 éve még minden másabb 
lett volna.
 Rajzolása a korának megfelelő. A zenék 
nem jelentősek a karaoke-jelenetet és az endin-
get leszámítva. Inkább a romantika dominál ben-
ne, mint az erotika.
 Felvet egy érdekes kérdést is: spoiler: ha 
még azelőtt lefekszel a mostohaanyáddal, hogy 
hozzámenne apádhoz, akkor az vérfertőzés?

Pia Carrot 2:    
3 OVA    hentai    ’98-99

Történet
 Koji elgázolja biciklivel Azusát, és egészen 
véletlenül pont 69-es pózba kerülnek, ezért lekési 
az állásinterjút a Pia Carrotnál, de Yusuke mégis 
alkalmazza őt. Aztán csak úgy történnek a dolgok, 
például a tengerparton, a fesztiválon, a forró für-
dőben vagy a barbeque partin.
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 Van opening, illetve 3 darab ending is, és 
a többi zene is egész jó, változatosak, habár nem 
kiemelkedőek. Szebb a grafikája, karakterdizájnja 
és jobb az animációja, mint elődeinek. De ez a kor 
haladtával el is várható. A következő rész előzete-
se is érdekesen van megoldva, képeslapokra van 
felírva a cím.

A DX jelentése
 Nem találtam meg, hogy itt pontosan mit 
takar e két betű, viszont általában a deluxe, azaz 
luxusváltozatot jelent, és ebben itt látok értel-
met, mivel ez egy háromrészes hentai „kibővített” 
változata. Azért tettem idézőjelbe, hogy kibőví-
tett, mert ugyanazon alapanyagból, egy visual 
novelből készültek (Pia Carrot 2), ami 10-20 órás 
hosszával, és a ténnyel, hogy több karakter sze-
repel benne, inkább a hentai változat tekinthető 
lebutított változatnak, ez pedig egy részletesebb 
adaptációnak.

Welcome to Pia Carrot! - Sayaka’s 
Love Story    1 film    ecchi    ’02

Történet
 Sayaka és Tomomi a tengerparti Pia Car-
rot 4-be mennek dolgozni augusztusra. A nyitást 
megünnepelvén tartanak egy bulit a forró fürdő-
ben, majd kezdődik a munka. Az étteremért még 
egy szépségversenyen is részt vesznek. Aztán 
Sayaka szerelmi élete is fontos lesz.

- Yusuke: már övé az étterem
- Kagurazaka Jun: ő is a Pia Carrotban dolgozó fiú?
- Hinomori Mina: Azusa kishúga

 Az animáció kicsit összecsapottabb, mint az 
elődjében. Érdekessége, hogy az angol feliratban 
nem cserélték fel a nevek sorrendjét, hanem az 
eredeti vezetéknevet használták az angol keresz-
tnévként (pl., ha Maedát mondtak, a feliratban 
Kouji volt). Zenéket tekintve az endingen kívül 
nincs semmi említésre méltó.
 Érdekes kérdés: spoiler: ha egy fiúnak öltö-
zött lányt fektetsz meg, akkor meleg vagy?

Pia Carrot 2 DX:    
6 OVA    ecchi    ’99-’00

Történet
 Tsukasa majdnem elgázolja Azusát. Kouji 
éppen nyári munkát keres a Pia Carrotban, elég 
egyszerű indokból: a pincérnők ruhája szexi. Azusa 
belefut Koujiba, ezért elkésik a munkájából, ahon-
nan kirúgják, de a Pia Carrotban dolgozó kishúga 
segít neki. Így kerülnek ők az étterembe. Szerel-
mek szövődnek ebben a romantikus műben, illet-
ve telnek a mindennapok az étteremben.

Szereplők
- Yusuke: ugyanaz, mint az előzőben
- Tsukasa: szeret cosplayelni, beleszeret Koujiba, 
mikor megmenti az életét
- Azusa: meghaltak a szülei, ezért van egy medálja, 
amit nagyon őriz

- Maeda Kouji: valami kialakul közte és Tsukasa, il-
letve később Azusa között
- Shinji: Kouji osztálytársa, kettejük közül ő a meg-
fontoltabb, úszómester és cosplayverseny szerve-
ző, beleszeret Azusába
- Miki: kissé erőszakos, heves természetű poén-
forrás
- Ryoko: Shinji unokatestvére, ő a főnök
- Mina: sokkal több szerepet nem kap, mint a hen-
taiban, pedig már az első résztől jelen van
- Aoi Minase: romantikus érzelmeket táplál Yusu-
ke iránt
- Ookamo Kotaro: a zöldségbeszállító, a cselek-
mény előmozdítója és humorforrás
- Rumi: ő is felnőttként tér vissza, mint Yusuke, az 
Őszi Ételvásár szervezését felügyeli, ő volt az elő-
ző évi cosplay királynő
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Szereplők
- Takai Sayaka: középiskolás főhősnő 1
- Akihiko: Sayaka szerelme
- Aizawa Tomomi: középiskolás főhősnő 2
- Maeda: csak egy képen jelenik meg, Tomomi sze-
relme, de ő már Azusával van
- Hasegawa Akemi: a menedzser
- Iwakura Natsuki: a tulaj
- Kinoshita Takako: Yusuke és Rumi rokona
- Fuyuki Miharu: pincérnő 1
- Kimishima Nana: pincérnő 2

 Érdekessége, hogy ez volt a legelső film, 
amit egy erogéből (Pia Carrot 3), azaz a szexuá-
lis tartalmat középpontba állító visual novelből 
adaptáltak. A Pia Carrot 3-t nem említik a filmben, 
csak az első, a második, és a negyedik éttermet. A 
zenék jók, az opening és az ending is egy filmhez 
mérhető, illetve van egy betétdal, amit a seiyuuk 
adnak elő. Az animáció is itt a legjobb, hiszen még-
iscsak egy film.
 Túl sok a szereplő egy háromnegyedórás 
alkotáshoz, és a cselekmény sem indokolja ezt a 
filmes megoldást, lehetett volna OVA, ONA vagy 
akár TV-sorozat is, sőt a rövid szegmensek miatt 
ez talán még jobb is lett volna.

Ecchi vs. hentai
 
 Az ecchi változat inkább vígjáték, a hentai ki-
csit drámaibb. Az ecchi története részletesebb és 
kevésbé epizodikus, mint a hentaié. Illetve a hely-

zetek életszerűbbek az ecchiben, mint a hentai-
ban, már amennyire életszerű lehet egy romkom. 
Itt nincs drámai különbség, egyikben sincsenek 
túlszexualizálva a karakterek, mindenki arányos, 
inkább a mai ecchikre és hentaiokra jellemzőek a 
hatalmas mellek. De majd talán egy olyan animét 
is bemutatok valamikor.
 Történet tekintetében az első két részben 
vannak átfedések, de ott sem sok. Mindkettőt 
meg lehet nézni, ha az egyik tetszik.
 Érdekes, hogy a hentaioknál (részenként 
egy párperces szexjelenet volt) az amerikai vál-
tozatot pornószínészekkel szinkronizálták. Nem 
mintha szükség lett volna rá.
 Érdekes még, hogy a visual novel változat 
egyik része egy fordított hárem otome game, 
ahol nem pincérnőkkel van tele az éppen aktuális 
étterem, hanem pincérekkel. Cím: Pia Carrot; Pia Carrot 2; 

Pia Carrot 2 DX; Welcome to Pia Carrot! - 
Sayaka’s Love Story

Hossz: 6 OVA (hentai), 6 OVA (ecchi), 1 film

Műfaj: hentai (első 6 OVA), romantikus 
ecchi-vígjáték (többi)

Értékelés: 
MAL: 6,15; 6,33; 6,46 és 6,03
ANN: 6; 6,311; 6,437 és 6,315
AniDB: 3,81; 4,35; 4,16 és 3,21

Források: 
animenewsnetwork.com

myanimelist.net
anidb.net
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