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válni.	Névtelen	hősünk	hamarosan	egy	hotelszo-
bában	találja	magát	Sakurával,	ahol	a	lány	minden	
nőiességét	beveti,	hogy	egy	igazi	álmatlan	éjsza-
kát	okozzon	a	srácnak.	Ezek	a	kezdetben	ártatlan-
nak induló feladatok fokozatosan válnak egyre 
komolyabbá,	amiket	már	nem	tud	a	srác	csak	úgy	
flegmán	 lekezelni.	 És	 bizony	 eljön	 az	 a	 pillanat,	
amikor	hősünk	megtörik	és	rájön,	hogy	mekkora	
tétje	is	van	ennek	a	játéknak,	ugyanis	Sakura	foko-
zatosan válik egyre fontosabbá számára. 

	 Általában	 aktuális	 sorozatokat	 szoktam	
ajánlani	nektek,	a	filmekről,	ha	éppen	van	mit	me-
sélni,	 akkor	 jobban	 szeretek	 nagyobb	 cikkekben	
elemzéseket	írogatni.	Ám	a	közelmúltban	(nagyjá-
ból	az	elmúlt	bő	fél	évben)	több	olyan	anime	film	
is	megjelent,	ami	ugyan	érdemes	a	megnézésre,	de	
igazán	sokat	nem	lehet	róluk	elmondani.	Így	amel-
lett	döntöttünk,	hogy	három	az	egyben	módszer-
rel	most	kaptok	egy	filmes	ajánlót,	amiket	tényleg	
érdemes	lehet	megnézni.

Kimi no Suizō o Tabetai / 
I Want to Eat Your Pancreas

	 Tearjerker…	egy	angol	kifejezés,	amire	ne-
héz	magyar	megfelelőt	találni.	Könnyfakasztó	le-
hetne, de az valahogy nem hangzik annyira kifeje-
zően	az	ilyen	tartalmak	esetén.	Hogy	mik	is	azok	
a	„tearjerker”	sorozatok	és	filmek?	Nos,	olyan	drá-
mák,	ahol	az	 író	vagy	a	 rendező	nagyon	nagy	fi-
gyelmet	fordít	arra,	hogy	a	történet	egy	bizonyos	
pontján,	egy	szomorú	hegedű	vagy	zongora	szóló	
kíséretében	eltörjön	a	nézőben	az	a	bizonyos	mé-
cses,	és	könnyek	között	szipogva	élje	át	azt	a	bizo-
nyos	katarzist.	Biztosan	láttatok	már	erre	példát,	
hiszen	a	Clannad	vagy	az	Anohana	igazi	klasszikus	
példája	 az	 ilyeneknek,	de	még	 számtalan	példát	
lehetne	még	mondani.	 Az	 igazi	 gond	 akkor	 szo-
kott	 lenni,	 amikor	 a	 készítők	 nagyon	 görcsösen	
próbálnak	könnyeket	kicsikarni	a	közönségből,	de	
mindezt	olyan	látványosan	erőlködve	teszik,	hogy	
az	inkább	válik	kínossá,	mintsem	drámaivá.	A	tear-

jerker	akkor	jó,	ha	az	szinte	észrevétlen	marad	és	
a	néző	nem	is	veszi	észre,	hogy	picit	manipulálják	
az	érzéseit	és	jólesően	tudja	megsiratni	a	jelene-
tet.	Na	de,	akkor	beszéljünk	most	már	erről	a	has-
nyálmirigyes	filmről	is.

	 A	cím	senkit	ne	zavarjon	meg,	bár	magyar-
ra	fordítva	annyi	lenne,	hogy	„Meg	akarom	enni	a	
hasnyálmirigyedet”,	de	még	csak	véletlenül	 sem	
valami	 kannibálos	filmmel	 van	dolgunk.	A	 törté-
net	 főhőse	 egy	 fiatal	 srác,	 akinek	 kezdetben	 a	
nevét	 sem	 tudjuk.	 Rettenetesen	 visszahúzódó,	

senkivel	sem	akar	beszélni,	barátkozni	meg	aztán	
főleg	nem.	Úgy	érzi,	 teljesen	feleslegesen	szüle-
tett	erre	a	világra.	Egy	nap	azonban	megtalálja	az	
egyik	osztálytársnője	elhagyott	naplóját,	amiben	
elég	furcsa	dolgokat	talál.	Mikor	visszaadja	a	lány-
nak,	Yamauchi	Sakurának,	az	valamiért	elárulja	a	
fiúnak	a	nagy	titkát,	hogy	valójában	haldoklik	és	
nem	sok	ideje	van	már	hátra.	Főhősünk	kezdetben	
nem	sokat	 tud	kezdeni	ezzel	 az	elég	nyomasztó	
információval,	de	a	lány	valamiért	úgy	dönt,	hogy	
ha	már	beavatta	ebbe	a	titokba,	akkor	a	hátralé-
vő	időt	kettesben	töltik	el,	végigjárva	az	összeírt	
„bakancslistáját”.	Persze	a	srácnak	ez	cseppet	sem	
tetszik,	mert	Sakura	egyáltalán	nem	úgy	viselke-
dik,	mint	aki	haldokolna,	hanem	állandóan	felpö-
rögve	élvez	minden	pillanatot.	

	 A	 lista	 kezdetben	 elég	 egyszerű	 tételeket	
tartalmaz,	 elmenni	 egy	 kávézóba,	 megnézni	 a	
naplementét	 a	 tengerparton,	mezítláb	 sétálni	 a	
homokban,	de	aztán	elkezdenek	egyre	intimebbé	
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iskola	van	csupán	a	környéken,	ahol	egyetlen	egy	
osztály	található,	egyetlen	tanárral	és	öt	diákkal.	
Mobiltelefonokról	és	modern	dolgokról	a	gyere-
kek	maximum	a	TV-ből	hallottak,	de	nem	is	hiány-
zik	nekik,	hiszen	ott	van	körülöttük	a	természet,	
a	vadon,	ahol	minden	nap	új	kalandokat	élhetnek	
át. Ez a Non Non Biyori világa, ami bármilyen fur-
csán	is	hangozhat	egyeseknek,	de	a	mai	napig	ez	
a	valóság	a	szmoggal	szennyezett,	túlnépesedett	
nagyvárosoktól távoli helyeken. 

De	a	lány	ideje	egyre	fogy	és	bizony	a	szórakozás-
nak	előbb	vagy	utóbb	vége	szakad,	ami	utána	kö-
vetkezik,	abba	pedig	jobb	bele	sem	gondolni.

	 Természetesen	a	végét	nem	fogom	lelőni,	
mert	 mindenkinek	 érdemes	 megnéznie,	 hiszen	
egy	nagyon	kellemes	kis	film,	aminek	extra	érde-
kessége,	hogy	előbb	készült	belőle	élőszereplős	
film,	mint	anime.	Maga	az	alaptörténet	bár	egy-
általán	 nem	 eredeti,	 sőt,	 bizonyos	 szempontból	
akár	a	Shigatsu	wa	Kimi	no	Uso	sorozatnak	az	al-
ternatívája	is	lehetne,	de	azért	van	benne	pár	ér-
dekes	fordulat.	Nehéz	lenne	azt	mondani	rá,	hogy	
ez	egy	 romantikus	film,	mert	 a	 két	 főhős	közöt-
ti	kapcsolat	valahol	ezen	túlmutat,	ez	két	ember	
nagyon szoros barátságáról szól, amit szó szerint 
csak	a	halál	szakíthat	szét.	Nagyon	érdekes	gon-
dolatok hangzanak el a halál feldolgozásáról, az 
arra	 való	 lelki	 felkészülésről	 és	 arról,	 hogy	 mit	
hagyunk	hátra	magunk	után.	Szép,	elgondolkod-
tató	és	zavarba	ejtő.	Mégsem	tudok	elmenni	pár	

apróság	mellett,	ami	sajnos	azért	árnyalja	az	ösz-
szképet.	Az	egyik	kapásból	a	látványa,	ami	sokkal	
inkább	áll	 egy	átlagos	TV	 sorozat	 szintjén,	mint-
sem	egy	mozifilm	színvonalán,	de	ez	még	valahol	
megbocsátható.	Ami	viszont	kevésbé,	hogy	a	leg-
végén	szerintem	egy	picit	túlerőltették	azt	a	bizo-
nyos	„tearjerker”	pillanatot…	főleg,	hogy	egymás	
után	vagy	három	is	van	belőle.	Így	a	filmnek	vala-
hogy	elmarad	a	nagy	katarzisa,	mert	az	egész	úgy	
érződött,	mint	egy	nagy	felvezetés,	amit	hirtelen	
és	nagyon	drámaian	akartak	lezárni…	majd	azzal	a	
lendülettel folytatni. Ami szerintem nem volt egy 
jó	döntés,	de	valahogy	kezdem	megszokni,	hogy	
a	japánok	képtelenek	rendesen	lezárni	egy	törté-
netet.	Persze	mindenki	nézze	meg	maga,	mert	an-
nak	ellenére,	hogy	nem	egy	Kimi	no	Na	wa.	vagy	
egy	Koe	no	Katachi	szint,	de	mindenképpen	em-
lékezetes	film,	amit	 csak	ajánlani	 tudok,	minden	
hibája	ellenére.	Azért	célszerű	bekészíteni	a	papír-
zsepiket,	mert	a	vége	azért	így	is	nagyot	tud	ütni.	
És	hogy	miért	akarná	bárki	is	megenni	a	másik	em-
ber	hasnyálmirigyét?	Erre	is	választ	fogtok	kapni...

Non Non Biyori Movie: Vacation

	 Evezzünk	kicsit	vidámabb	vizekre!	Non	Non	
Biyori, talán sokaknak nem is kell bemutatni, hi-
szen	 a	 2013-as	 megjelenése	 óta	 szinte	 ikonikus	
státuszba	 került,	mint	 az	 egyik	 legjobb	 „slice	 of	
life”	 sorozat.	 24	epizód	és	 két	OVA	után	megje-
lent	 a	mozifilm,	 ami	 bizony	 pontosan	 azt	 hozta,	
amit	vártunk,	de	ne	rohanjunk	ennyire	előre,	mert	

lehet	 vannak,	 akik	 nem	 tudják,	miről	 is	 van	 szó.
A	Non	Non	Biyori	története	(az	a	kevés,	ami	van	
neki)	 Japán	egyik	messzi	 vidéki	 kis	 falujában	 ját-
szódik.	És	itt	a	hangsúly	a	messzi	vidéken	van.	Akik	
városban	nőttek	fel	nem	is	tudják,	hogy	milyen	ér-
zés	lehet	úgy	megélni	egy	gyerekkort,	hogy	távol	
vagyunk	 a	 hagyományos	 értelemben	 vett	 „civili-
zációtól”.	Házak	is	csak	elvétve	vannak,	egymástól	
néha	10-15	perc	sétára,	ameddig	a	szem	ellát	he-
gyek,	erdők,	patakok	és	rizsföldek.	Van	egy	főút,	
ahol	2-3	óránként	 jár	egy	busz,	amin	ha	már	van	
5	utas,	akkor	az	még	tömegnek	számít.	Egyetlen	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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Penguin Highway

	 Morimi	 Tomihiko	 írói	 munkásságát	 nehéz	
elemezni.	Olyan	regények	és	azok	anime	adaptá-
ciói	fűződnek	a	nevéhez,	mint	a	Tatami	Galaxy,	a	
The	Eccentric	Family	vagy	a	Night	 Is	Short,	Walk	
On Girl, melyek mindegyike fantasztikusan elvont 
történet,	melyet	általában	nagyon	szürreális	vizu-
alitással	 szoktak	 TV-re	 vagy	mozivászonra	 adap-
tálni. Emiatt a befogadhatóságuk nem is mindig 
olyan	egyszerű,	 amire	 jó	példa	a	 tavalyi	Night	 Is	
Short,	Walk	On	Girl	film,	melyet	szájtátva	bámul-
tam,	hogy	nem	értem,	mit	nézek,	de	az	zseniális.	

Itt	 éldegél	 az	 a	 pár	 család,	 akiknek	 az	 életét	 és	
mindennapjaikat	 végigkövethetjük,	 főleg	 a	 gye-
rekek	szemszögén	keresztül,	melyek	közül	Renge	
az, akit talán az is ismerhet, aki sosem látta a soro-
zatot.	A	copfos	7	éves	kislány,	akinek	a	tekinteté-
ről	sosem	lehet	eldönteni,	hogy	mire	gondol	(álta-
lában	valami	nagyon	furcsára)	és	felemelt	kézzel	
„nyanpassu”-val	köszön,	mára	talán	az	egyik	legis-
mertebb	animés	figura.	Persze	a	többi	szereplő	is	
végtelenül	szerethető,	szinte	mindenki	megtalál-
ja	nagyon	gyorsan	a	maga	kedvencét.
 A Non Non Biyori számomra egy nagy sze-
relem,	mert	minden	perce	a	nagybetűs	nosztalgia.	
Én	 ugyanis	 pontosan	 ilyen	 helyen	 nevelkedtem,	
messze a városoktól, messze a modern dolgok-
tól,	kis	közösségek,	családok,	ahol	mindenki	ismer	
mindenkit.	Így	szinte	végigvigyorogtam	az	epizó-
dokat,	hogy	„hát	igen,	én	is	emlékszem,	mikor	egy	
TV	 csatorna	 volt	 és	 a	 gyerekek	mindig	 egymás-
hoz	 jártak	 videójátékozni	 valami	 őskövület	 kínai	
hamisítvánnyal”.	A	Non	Non	Biyori	a	vidéki	életet	

mutatja be, annak minden bájával, nyugalmával, 
apró	kalandjaival.	Nem	vállal	nagyot,	de	azt	ma-
ximálisan	teljesíti.	A	mozifilm	pedig	pontosan	ott	
kezdődik,	 ahol	 a	 sorozat,	 pontosabban	 az	 OVA	
végződik:	Renge	és	a	 lányok	nyernek	egy	családi	
utazást	Okinavára	és	ha	már	adott	ez	a	lehetőség,	
akkor	viszik	a	teljes	baráti	kört	is.

	 És	 akkor	most	mesélni	 kellene	a	 történet-
ről,	de	sajnos	nincs	nagyon	mit,	és	ez	most	kivé-
telesen	nem	negatívum.	A	lányok	csapata	messzi	
vidékről	 felkerekedik	 és	 repülővel	 elindulnak	 a	
trópusi	Okinava	szigetére,	ahol	beköltöznek	egy	
kis	 családi	 hostelbe	 pár	 napra	 és	 bejárják	 a	 kör-
nyéket.	Innentől	a	film,	akár	egy	turisztikai	reklám	
is	lehetne,	hiszen	megcsodálhatjuk	Okinava	elké-
pesztően	gyönyörű	tájait,	városait,	tengerpartjait,	
erdeit,	olyan	álomszép	képekkel,	hogy	csak	sóhaj-
tozunk	a	fotelben.	A	világ	egyik	legszebb	helyszí-
ne	és	nem	is	okoz	csalódást.	Közben	azért	kapunk	
egy-két	 aranyos	 kis	 mellékszálat,	 Renge	 delfint	

szeretne	 rajzolni	 vagy	 Natsumi	 összebarátkozá-
sa	az	egyik	helyi	lánnyal.	Nagyon	aranyos	és	még	
mindig	imádnivalóan	ártatlan	az	egész.

	 A	Non	Non	Biyori	movie	egyértelműen	leg-
nagyobb	 dobása	 az	 elképesztő	 látványa.	 Én	 na-
gyon	kevés	filmet	szeretnék	kimondottan	4K-ban	
megnézni,	 de	 ez	 szinte	 adja	 magát.	 Nem	 is	 ér-
demes	 telefonon	 vagy	 kis	monitoron	megnézni,	
mert	nem	fog	átjönni	a	lényeg.	A	színek,	a	tájak,	a	
hangulat,	ehhez	egy	jó	nagy	TV	és	a	kellemes	fo-
tel	kell,	hogy	teljes	legyen	az	élvezet.	Minden	más	
csak	hab	a	tortán.	
	 Ez	a	film	nem	akarja	megváltani	a	 világot,	
nem is akar a legjobb lenni semmiben, nem is az 
a	célja,	de	hogy	70	percre	garantáltan	elfelejteti	
a	 nézővel	minden	 gondját-baját,	 az	 viszont	 tuti.	
Habkönnyű	 kis	 szórakozás,	 amit	 csak	 ajánlani	 le-
het,	és	ami	a	legjobb,	már	bejelentették	a	3.	sze-
zont,	vagyis	hamarosan	a	vidéki	kis	csapat	vissza-
tér	a	TV-be.	Örömmel	várom!
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renhez	vagy	a	Summer	Warhoz	tudnám	leginkább	
hasonlítani.	Az	utolsó	10	perc,	amikor	a	pingvin-
hadsereg megindul a városban, az kifejezetten 
döbbenetesre	 sikeredett…	 a	maga	 nagyon	 gro-
teszk módján. Talán ha egyetlen hibáját kellene ki-
emelni	a	filmnek,	akkor	a	helyenként	elég	esetlen	
dialógusok	lehetnének,	de	őszintén	szólva	engem	
ez	sem	zavart.	Aki	szereti	a	kicsit	elvontabb	filme-
ket	és	a	nagyon	cuki	pingvineket,	annak	kötelező	
darab.

Nagyon	erősen	épít	szimbolikára,	pszichológiára,	
természetfeletti	vagy	mitológiai	dolgokra	és	idő-
síkok	összemosására,	ahol	a	jelen,	múlt	és	a	jövő	
épp	olyan	képlékeny,	mint	maga	a	történet.	
	 A	 Penguin	 Highway	 is	 egy	 ilyen	 alkotása,	
melynek	 az	 eredeti	 regénye	 2010-ben	Nihon	 SF	
Taisho	 díjat	 kapott,	 ami	 Japánban	 egy	 elég	 ran-
gos	science	fiction	kitüntetés.	2018-ban	elindult	
a	mangaadaptáció	 és	 szinte	 vele	 párhuzamosan	
mozikba	került	a	mozifilm	változat	is.	
 Érdekes, hogy nekem szinte azonnal a 
Stranger	Things	sorozat	jutott	róla	eszembe,	elég	
érdekesen	lehetne	a	kettő	között	hasonlóságokat	
találni,	de	ez	már	más	téma.	Viszont	ami	szerintem	
egy	picit	pozitív	változás	a	korábbi	adaptációkhoz	
képest,	hogy	a	vizualitás	ezúttal		közelebb	áll	egy	
Ghibli	 filmhez,	mintsem	a	 korábban	megszokott	
nagyon	elvont	és	stilizált	megvalósításokhoz.

	 A	főhősünk,	Aoyama,	negyedik	osztályos	kis-
diák	egy	kis	külvárosi	negyedben,	aki	egy	kicsit	ta-
lán	érettebb	a	korosztályánál.	Mindent	megfigyel,	
lejegyzetel	 és	mindent	 tudni	 akar.	 Emiatt	 ugyan	
egy	kicsit	különcnek	tartják	az	osztálytársai,	de	őt	
ez	egy	cseppet	sem	érdekli.	Egy	ideje	viszont	ami	
leköti	a	gondolatait,	az	a	helyi	fogász	asszisztens-
nője,	akinek	még	csak	a	nevét	sem	tudja,	de	hoz-
zá	jár	sakkot	tanulni,	és	próbál	rájönni	arra,	hogy	
miért	 kezd	 vonzódni	 az	 idősebb	nő	 (amúgy	 rop-
pant	formás)	melleihez.	A	hölgyet	viszont	nagyon	
szórakoztatja	a	kisfiú	kissé	furcsa	viselkedése,	és	
amolyan	 fura	 barátság	 alakul	 ki	 közöttük.	 Aztán	

egyik	nap	szinte	a	semmiből	az	utcán	megjelenik	
néhány	 pingvin,	 senki	 sem	 tudja,	 honnan	 jöhet-
tek,	természetesen	a	gyerekeket	nagyon	mozgat-
ja	ez	a	rejtély,	ezért	Aoyama	a	legjobb	barátjával,	
a	nagyon	 félénk	Uchidával	 elindulnak	nyomozni.	
Aoyama	 hamarosan	 két	 hatalmas	 felfedezést	
tesz,	 az	 egyik,	 hogy	 az	 asszisztensnő	 a	 felelős	 a	
pingvinekért,	 ugyanis	 valami	 megmagyarázha-
tatlan	okból	 képes	pusztán	az	akaratával	pingvi-
neket teremteni akár egy üres kólásdobozból is.

A	másik,	az	pedig	a	mező	közepén	lebegő	hatalmas	
vízgömb,	amit	az	egyik,	hozzá	hasonlóan	kíváncsi,	
tudóspalánta	 osztálytársnőjével	 találnak	meg.	 A	
három gyerek ezek után elkezdik tanulmányozni 
a	furcsa	jelenségeket,	miközben	a	városban	egyre	
több	a	pingvin	és	a	megmagyarázhatatlan	 jelen-
ség.	Mi	lehet	az	összefüggés	a	furcsa	pingvinek,	a	
fiatal	nő	és	a	hatalmas	vízgömb	között?	
	 A	Penguin	Highway	egy	rettenetesen	bájos	
science	fiction	film,	amit	egyértelműen	a	kicsit	fi-
atalabb	közönségnek	szántak,	de	ez	egy	cseppet	
sem jelenti azt, hogy gyerekes lenne. Aoyama bár 
még	gyerek,	de	a	film	nagyon	érdekesen	mutatja	
be	a	felnőtté	váláshoz	való	első	lépéseit,	aminek	
természetesen	része	az	első	(beteljesületlen)	sze-
relem.	A	történet	 lassan	épülget,	amit	más	kriti-
kákban	negatívnak	tartottak,	de	én	nem	bántam,	
volt	 idő	 elmélyedni	 a	 film	 nagyon	 furcsa	 világá-
ban,	ami	helyenként	picit	álomszerű,	de	nem	any-
nyira,	hogy	zavaró	legyen.	A	látványra	pedig	aztán	
tényleg	nem	lehet	panaszunk,	talán	a	Wolf	Child-
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