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 Az isekai műfajt és sorozatokat aligha kell 
bemutatni bárkinek is. A műfaj mára felhígult, el-
sablonosodott és nagyrészük kimerül a „főszerep-
lő egy másik világban kalandozik, vagy annak hőse 
lett” formulában. Ám akadnak néhanapján olyan 
darabok, amik valahogy máshogy fogják meg ezt 
a témát. Nem, nem a slime-osra gondolok, az is a 
sablontömeget növeli. Olyanokról beszélek, mint 
a régebbi Haibane Renmei vagy az Ima soko ni iru 
boku. Mindkettő elgondolkodtató alkotás. Vagy 
mondhatnám a romantikus Fushigi Yuugit vagy az 
Inuyashát (bár utóbbi határeset), esetleg a klasszi-
kus mechaanimét, az Escaflowne-t. 

 Az Isekai Shokudo is egy kicsit más, itt nincs 
szerencsétlen főhős, nem kell megmenteni a vi-
lágot, nincs zsarnok, éhező nép vagy bögyös uta-
zóstárs. A középpontban egy étterem áll, ahová 
egy fantasy világból térnek be éhes vendégek, 
hogy egyenek és lazítsanak egyet. Fantasy food-
porn japán módra.

Étterem egy másik világba

 Az események fő helyszíne a Nekoya nevű 
tokiói étterem, ami első ránézésre egy normál ét-
kezde, ahol a menün japán és nyugati ételek egya-
ránt megtalálhatóak. Az étterem szombatonként 
azonban zárva van, legalábbis a mi világunkban. 
Ezen a napon, a Nekoya ajtaja egy másik világban, 
annak különböző pontjain jelenik meg, és az arra 
tévedő vagy már törzsvendég betérhet elfogyasz-
tani egy remek ételt. Először azt hinnénk, hogy a 
karakterek mindegyike a saját világából érkezik, 
de később rájövünk, hogy ezek ugyanannak a vi-
lágnak más-más részei, tájegységei, sőt más kon-
tinense. Így valamelyest ezt a világot is megismer-
jük, meg tudunk róla pár dolgot, de alapvetően 
nem lesz fontos, domináns meg végképp nem.
 Az étterembe betérve egy minimalista di-
zájnú, fabútorzatú, mégis elegáns környezet vesz 
körül. Igazából a tipikus japán érzést adja, hiszen 
látjuk a konyhát és a szakácsot is. Mégis kicsit nyu-

gatias beütést is felfedezhetünk. A bejárati ajtó, a 
lámpák és a tányérok mind ezt az érzést erősítik.
 Történet nem nagyon van, az anime töb-
bé-kevésbé epizodikus, minden részben kétféle 
ételt ismerünk meg és az azt rendelő személy tör-
ténetét, hogy milyen módon talált rá először az 
étteremre. Lesz marhasteak, spagetti, omlett, cur-
ry, csoki parfé és még sok mindent. Lényegében a 
karakterek és interakcióik kötik össze a részeket. 
És hogy mi, a nézők is részesi legyünk ennek a ku-
lináris orgiának, a szereplők minden ételnél (azon-
kívül, hogy instant elélveznek az íztől, sőt sokan 
már a látványtól is) részletesen elmondják, milyen 
érzés lesz rajtuk urrá falatozáskor. A Nekoya egy 
annyira fantasztikus, békés, szívmelengető és 
megnyugvást adó hely, hogy hozzá képest a meny-
nyek országa egy útszéli hamburgeres. 
 A Nekoya vendégei többnyire törzsvendé-
gek, de alkalmanként azért téved be oda új arc, 
aki persze egyből meglepődik, hogy hova a zsák-
ba került. 
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„A gladiátor oroszlán például 
oda van a katsudonért, az (...) 
admirális pedig a curryre es-
küszik és a világért sem enne 

mást. Minek ide 
menü, ha tudod, 
mit akarsz enni. 

A 12 rész alatt viszont mindenkit meg fogunk is-
merni. Az elftől kezdve a sárkányon és a sellőn ke-
resztül egészen a hercegkisasszonyig. Az admirá-
lisról meg ne is beszéljünk, aki szomorúan jött el a 
lakatlan szigetről, ahova több mint 20 éve került, 
mivel így nem tud újra elmenni az étterembe. Per-
sze minden jó, ha jó a vége. 
 A Nekoya ajtaja minden szombaton meg-
nyílik ebben az ismeretlen fantasy világban, és 
már az első pár részből kiderül, hogy ennyi is elég, 
hogy a karakterek esetében függőség alakuljon ki 
(kaja kérhető elvitelre is). Ráadásul ez olyan szin-
tet ölt, hogy az egyes személyek mindig ugyan-
azt kérik. A gladiátor oroszlán például oda van a 
katsudonért, az előbb említett admirális pedig a 
curryre esküszik és a világért sem enne mást. Mi-
nek ide menü, ha tudod, mit akarsz enni. Bár az 
is előfordul, hogy végignézi az étlapot, de ennek 
ellenére arra a megállpításra jut, hogy ugyanazt 
kéri, amit az elmúlt tíz alkalommal. Nem egyszer 
komoly vita tör ki egyébként a vendégek között, 

és igyekeznek érvényt szerezni igazuknak, hogy 
márpedig az ő kedvencük a legjobb az étlapon. 
Mindezt persze észérvekkel, mintha ételkritiku-
sok vitatkoznának. Továbbá van abban valami 
vicces, ahogy a tündérek arról beszélnek, milyen 
desszertet rendeljenek legközelebb.
     

Mi készül a konyhában?

 Jöjjön némi szokásos infóblokk. Az étterem 
vezetője és szakácsa Tenshu, akit Suwabe (min-
den csaj egyik álomhangja) Junichi szólaltat meg. 
Állandó medve hangszíne remekül illik a szakács 
karakteréhez. Édesapjától örökölte meg az étter-
met és tőle is tanult. Tiszteletteljes, ahogy egy 
főszakácsnak illik, illedelmes, kedves, nyugodt 
személyiség. Sokáig egyedül vitte az éttermet, 
míg be nem tért hozzá Aletta (Usaka Sumire) a 
munkanélküli, hajléktalan démonlány. Aki azon 
felül, hogy fűggő lett az első falat óta, felvételt 
nyer, mint pincérnő. Kedves, figyelmes, aranyos 
lány, aki hamar belejön a munkába, lévén van ta-
pasztalata. Őt is annyira jól eltalálták, hogy amint 
üdvözöl minket és helyet kínál, nem tudnám nem 
kikérni az egész étlapot. 

 Aztán itt van a többi vendég, akikről nem 
írok, mert nincs értelme, ismerjétek meg őket az 
anime során. Igazából a tofusteakről többet le-
hetne írni, mint a karakterekről, dehát egy alap-
vetően étel és étteremközpontú animében ez így 
helyes. 
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Cím: Isekai Shokudo 
(Restaurant to Another World)

Hossz: 12 rész

Év: 2017

Műfaj: vígjáték, fantasy

Stúdió: Silver Link
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MAL: 7,39
ANN: 7,12
Anidb: 6,9

Az anime vége felé csatlakozik hozzájuk egy sár-
kánylány, Kuro is, aki csendes és látszólag érze-
lemmentes, de ennek oka van. Legyen annyi elég, 
hogy a hangulatra rátesz, hogy egyszerű szerep-
lőket tettek a sorozatba, ami így kiegészíti az éte-
leket. Továbbá külön öröm, hogy kicsit munkaidő 
előtt és után is kapunk a Nekoya alkalmazottaiból, 
de akkor is vagy reggeliznek, vagy vacsoráznak.  

 A kivitelezés a Silver Linknek köszönhető, 
és örömmel mondhatom, hogy remek munkát 
végeztek. Sok ismert művet nem adtak ki mosta-
nában a Fate/Illyán, a Non Non Biyori filmen és a 
Masamune-kun no Revenge-en kívül. Szóval most 
kicsit alaplángon vannak, kb. a Chaos;Child óta, 
ami elég nagyot bukott. A grafika teljesen korrekt, 
az ételek elképesztően szépek lettek. Egymás 
után nézve 2-3 részt garantáltan éhes lesz az em-
ber, akár valami finom rántotthús, akár csokiparfé 
van a képernyőn. Szinte kimászik onnan, olyan jól 
néz ki. A fantasy világ környezete is nagyon szép, 
részletes, ráadásul a vendégek különféle tájakról 
jönnek. Sivatagból, kastélyból, virágos mezőről, 
erdő mélyéről, városból, szigetről stb. Mind-mind 
hangulatos és szép hely, ahol szívesen sétálna 
az ember. Jó talán a sivatagban nem annyira. Az 
animáció minősége is teljesen oké. A hangok, ze-
nék is erősítik a hangulatot, remekül eltalált he-
gedűalapú melódiák csengenek fel. Az opening, 
ending páros ugyan nem lett kiemelkedő, de illik 
az animéhez.  

 Az egész anime egy remekül összepakolt al-
kotás, ráadásul hiába light novel adaptáció, mivel 
nincs történet, bárhol abba lehet hagyni. Tipiku-
san azon animék családjába tartozik, ahol nem kell 
kérdezni semmit, hogy milyen térkapu az az ajtó és 
miért ott jelenik meg ahol. Bár arra, hogy mi a kö-
telék az étterem és a fantasy világ között, kapunk 
egy egyszerű magyarázatot. Kicsit elfeledett alko-
tás ez, nem kapott különösebb hype-ot sem, dehát 
pont azok között lehet remek darabokra bukkanni. 
Az Isekai Shouko egy relaxing anime, egy fárasztó 
nap után, leheveredve a fotelben meghozza az ih-
letet a vacsorához. Mindenképp tegyetek vele egy 
próbát.

„Egymás után nézve 2-3 részt 
garantáltan éhes lesz az ember, 
akár valami finom rántotthús, 

akár csokiparfé van a
képernyőn.”
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