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 Ha választani kell, hogy miért szeretem ezt 
a művet, akkor valahol ott keresném a választ, 
hogy játszottam az alapművel, illetve a megvaló-
sítás is kellemes, nincsenek túltolva az arányok, 
ami az erotikus jelenetek súlyát illeti. Az alaptör-
ténet nem egy etvász, hogy egy átok miatt kell a 
saját nővéreitől nedvet gyűjtenie a hősünknek, de 
még mindig messze jobb, mint a fordított korosz-
tályú Imouto Jiru (ahol a főhősnek a húgaitól kell 
ugyanezt begyűjtenie, vagy súlyos következmé-
nyei lesznek – és hogy ez ne legyen ilyen könnyen 
megúszható, az még ronda is, a szövegkönyvét 
pár óra japán tanulás után is megérti az ember, a 
szereplők pedig idegesítőek).

 Annak idején mangák útján ismerkedtem a 
hentai műfaj „gyönyöreivel”, animált társai iránt 
csak jóval később kezdtem el érdeklődni. Hosszas 
kalandozás után ez volt az első hentai, amit listára 
vettem; előtte ha volt más emlékezetes darab, az 
már jó eséllyel elveszett a szürkeállományban…
 Ez az OVA pont arról szól, hogy a nimfo-
mán csaj beavatja a tesója haverját a nemi élet-
be (míg az a bizonyos tesó videojátékkal üti el a 
szabadidejét), de igazából többre nem is vállalko-
zik. Kb. mindenben hozza azt, amit egy one-shot 
manga-alapú hentaitól „elvárnánk”, szóval kez-
désnek elmegy.

Anejiru
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 A szexfüggők Disneylandje, ahol a fiatalok 
boldogan átadhatják magukat egymásnak és a 
bűnös élvezetnek. Szerencsére ez a doujinshi-ih-
letésű hentai túl bugyuta ahhoz, hogy a helyzetet 
kihasználva átmenjen erőszakpornóba, azonban a 
grafikáját tekintve kissé ronda, a második részben 
felvillantott románc az énekes-prosti és a kisze-
melt rajongója között soványabb egy anorexiás 
verébnél is. Alapvetően semmi nem indokolja a 
listán való helyét, egyedül a hangulata az, ami né-
mileg megmenti. A „carpe diem”-életérzés olyan 
fokú természetességét véltem benne felfedezni, 
amit más hentaiban nem igazán.

 Ha valamiért nagyon megragadt bennem 
ez a cím, akkor azt kéne mondjam, hogy ennek 
több oka is van. Egyfelől az orvosi kísérletek miatt 
nagyon emlékeztetett valahol a The Kindred című 
1986-os ausztrál horrorra (ami itthon és az NSZK-
ban Anthony címen volt ismert). Másfelől, annak 
idején ez volt az első ilyen elemet tartalmazó mű, 
ami miatt rögzültek a képsorok. A horrort ugyanis 
mindig is szerettem, de olyan hentai, ami ha nem 
is croenenbergi, de body horrort tartalmazott 
(pl. Hellraiser, A légy, A dolog), eléggé az újdon-
ság erejével hatott (és hat ma is, mert közel ha-
sonlót azóta sem igazán láttam). Bár a kapcsolat 
laza, ugyanis itt szörnyeket akarnak kifejleszteni 
emberekből, akik a szexuális együttlétük során át-
változnak. Sajnos a két része inkább felcsigázó jel-
legű, hiszen a manga jóval tartalmasabb, ellenben 
a körítés miatt kifejezetten kellemes kikapcsoló-
dásnak tartom.

 Amanee!: Tomodachinchi de Konna 
Koto ni Naru Nante! CambrianOide yo! Mizuryuu Kei Land
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 A Megami Kyouju pedig – hasonlóan az elő-
ző pontban szereplő Cambrianhez – horror ala-
pokból táplálkozik. A központi kérdése az, hogy 
„te megdugnál egy farkasembert?”, és ezzel nem 
viccelek. A rendőrnőt megmarja egy kutya, amit 
követően fokozatosan kezd elállatiasodni, és far-
kasemberként kufircol más férfiakkal. Amelyik 
pedig túléli a légyottot, a belső lélekállata előtör. 
Tiszta amerikai B-filmes kliséhalmaz, és erre igyek-
szik is rájátszani a farkasemberes filmek legtöbb-
jében feltűnő szexualitással (pl. Ginger Snaps).

 Tipikus cuki kislányos szerelmeskedés, ami 
egy percig sem ragad le bármiféle felvezetésnél; 
itt az első percektől kezdve szemtanúi lehetünk 
a zavarba ejtően korán tartott légyottoknak. (Bár 
lehet ennek az az oka, hogy egy többrészes vi-
sual novelből ragadták ki ezt az egy részt…) Ha 
hajlandók vagyunk elvonatkoztatni a fókuszba 
helyezett kislányok korától, akkor egy meglepően 
érzéki élményfűzért kapunk. Ez a hentai egyértel-
műen az élményszerzés mellett teszi le a voksát, 
így érdemi történetre vagy magyarázatra senki se 
számítson!

HigashiKata 8.

 Osztott a hely, mert nem tudok igazságot 
tenni ezen címek közt. A Natsuyasumi egy nem 
olyan régi mű, ráadásul nem is kifejezetten hentai, 
hanem yaoi. Ha ezt az ember nem tudja róla, ak-
kor úgy kezdi el nézni, hogy van két aranyos lány a 
történetben, és az egyikükről 12 perc múlva kide-
rül, hogy amúgy fiú, és kisvártatva a másikról is. Az 
első része kifejezetten kellemes meglepetés volt 
ezen a téren, ugyanis a yuriért kezdtem el nézni, 
de ha már így alakult, akkor a yaoiért maradtam. 
Sajnos az utána érkező két további rész már nem 
volt képes a megszokott dolgoknál többet nyújta-
ni, ami elég erős negatívum.

Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Anata to Koibito Tsunagi Megami KyoujuNatsuyasumi
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 Egy netorare (NTR) darabról van szó, ahol 
a lányt megerőszakolják, kényszerítik, megtörik, 
mielőtt visszaengedik a fiúhoz, akit szeret. Alapjá-
ban véve ez a felállás nem találja fel sem a meleg 
vizet, sem pedig a kereket, viszont amiért megéri 
említeni, az a vége, ami egy érdekes és tartalmas 
beszélgetésre adhat okot. Névlegesen szóba ke-
rül a megcsalás, zsarolás és egy boldog végnek si-
keres keresztülhúzása, ami a nézők nagyját siker-
rel kiborította.

 Egy kúria, egy kislány testbe révedt szellem 
és megannyi arra tévedt, majd soha vissza nem 
térő tolvaj. Ha van valami, amiből jó nem szokott 
kisülni, az ez. Ebben a történetben a szellem a 
betolakodókat a saját perverziójuk segítségével 
teszi magáévá, viszont semmiképp se megy át 
horrorba, mint ahogy elsőre vélhetnénk. Be kell 
érnünk ugyan egy misztikus #malemetoo-törté-
nettel, cserébe kellően nyomasztó (nemcsak a 
grafika miatt) és hangulatos munka.

Otome Dori
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 Ebben az OVA-ban a férjét nélkülözni kény-
telen orosz feleség és a gondozásában levő japán 
sógorka olykor komikus, ugyanakkor bugyuta egy-
másra találását kapjuk meg. Kínomban nevetős 
pillanatok sortüze az egész. Annyira életszerűtlen 
az, ahogy Kenta megvezeti és az ujja köré csavarja 
Arisát. A hiányos ruhákban mászkálást a házban 
„Szokásnak”, az egymással való közösülést puszta 
„védelemnek” állítja be, a csaj meg az első 1-2 rész-
ben látványos férjhiányához képest önként hagyja 
magát a kissráccal szemben. Kompenzálásképp a 
konkrét intim jelenetek egy fokkal igényesebbek 
az átlagnál és (lehet, hogy már csak én képzelem 
bele), mintha a készítők korban gyanúsan közel 
állóknak igyekeztek megrajzolni szereplőinket… 
(Mit hibáztatom, a Blazzers és társai hasonlóan 
igénytelen pornófilmekből él meg.) Akit nem za-
varnak az efféle dramaturgiai túlkapások, annak 
garantáltan tetszeni fog ez a webmanga-alapú 
darab.

 Meg kell valljam, az alapanyagot, DATE 5 fe-
jezetes oneshot füzérét messze jobban szeretem, 
mint az animált adaptációját. Voltaképpen, az 
alapanyag itt a kizárólagos tényező, ami miatt be-
válogattam ide. Különösebb listát nem mondhat 
magáénak, hiszen egy gonosz entitásról szól, aki 
kislány testben csalja tőrbe az elhagyatott kúriába 
tévedőket, hogy kihasználva a szexuális fantáziá-
jukat, megtörje őket. A legtöbbjüket azzal, hogy a 
saját nőideáljukat hozza elő belőlük fizikailag, és 
így tapasztalják meg a női test örömeit és a gyö-
nyört. Maga az animáció elmegy, a karakterdizájn 
nagyon elüt az eredetitől (szerintem rendkívül 
ronda ahhoz képest), viszont ha valamit sikerrel 
megidézett, az a hangulat: a sötét és nyomasztó 
hatások, beütések.

Residence ResidenceKatainaka ni Totsui De Kita: Russia
Musume to H Shimakuru Ohanashi
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 Avagy angol címén „Sex Demon Queen”. Ez 
egy eléggé elborult darab, a szónak a jobbik értel-
mében. Ugyanis van benne egy erőteljes leszbikus 
szál, másfelől a klasszikus JRPG-történetalapokra 
épít. Azaz van egy hős(nő), aki a partijával jár a 
gonosz után, és történetesen maga a címszerep-
lőnk is. Mindeközben nagyban szállítja a humort 
és ennek a zsánernek a paródiáját. Nem fél kun-
cogással szórakoztatni az egyszerű képlete mellé, 
még ha helyenként egy-két poéntól igen csak azt 
kérdezzük magunktól, hogy „WTF, most meg mit 
láttunk?”. Bár két részes, vagyis nem egy túl rövid 
darab, azért mégiscsak képes igen hamar megfá-
radni.

 Klasszikus csápos-megerőszakolós hentai, 
ami a Madokához hasonlóan negatív végkifejle-
tű, pornós mahou shoujo történetet épít az azo-
nos című mini manga nyomán. Bár a „történet” 
egész elfogadható, meg kell jegyezni, hogy hen-
taiként kissé hervasztó eredményt produkál. A 
testarányokkal még módjával tisztában vannak a 
készítők, de egyes snittek alatt könnyedén meg-
feledkeznek arról, miféle ruhát hordanak hősnő-
ink. Az efféle hibák szőrszálhasogatónak tűnnek, 
de könnyen ki tudják zökkenteni az embert. Aki 
inkább az élményre utazik és nyitott az ennyire 
elborult alkotásokra, annak garantáltan elnyeri a 
tetszését.

Yarima Queen
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 Erect Sawaru mangája egy, a Pandóra sze-
lencéjének újraértelmezett, leánykolis verzióját 
láthatjuk, összekutyulva a műfaj minden kliséjé-
vel és egy csipp-csupp fogant happy endinggel. 
Tipikusan az a fajta hentai, ahol minden szerep-
lő szánni valóan buta, de ha nem lennének azok, 
nem lenne történet se. Ettől függetlenül tartogat 
egy olyan szintű változatosságot, aminek köszön-
hetően bármely hentai-fan megtalálja a neki kellő 
perverziót, legyen az lányok közötti erotika vagy 
#metoo-kompatibilis bukkake. 

 Egy mangahű adaptációról beszélünk, 
amely megjelenésekor amilyen újszerűen, 
olyannnnyira szó szerint értelmezte az alapanyag-
hűség fogalmát. A Queen Bee stúdió terméke 
ugyanis más címeikhez hasonlóan (Namanaka 
100%, Pisu Hame!) nem elégedett meg a hely-
zetekkel, a kameraállásokat, a karakterdizájnt, a 
sorokat is szó szerint a mangából hozták át egy 
az egyben. A kissé papírmasészerű animáció pe-
dig nem vont le az egész összhatásából, hanem 
emelt is azon, hogy ne pusztán egy színes diave-
títésnek tűnjön a manga képkockáiból. Erre pe-
dig olyan szinten büszkék voltak, hogy minden 
művük csak azért hosszabb 5 perccel, hogy némi 
aláfestő zene mellett megmutassák az alázatukat 
az alapanyag iránt. Szóval technikai szempontból 
rendkívül kellemes és pozitív csalódás, ámbár a 
történet… Nos, az nagyon sztenderd: nagyvárosi 
fiú visszaköltözik vidékre, ahol egy ikerpárral talál-
kozik újra oly sok év után, majd az egyikükkel járni 
kezdenek. És miután ikrekről beszélünk, ráadásul 
mindketten szeretik ezt a fiút, ki is lehet találni, 
hogy mi lesz a bonyodalom kulcsa. Nem egy nagy 
megfejtés, viszont kellemes és melengető vanil-
la darabról beszélhetünk, mindennemű durvulás 
nélkül.

Majuu Jouka Shoujo Utea  Tayu TayuPandra The Animation: Shiroki Yokubou 
Kuro no Kibou
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 Őszintén szólva, ennek az alapanyagát is 
jobban szeretem a két részes adaptációnál, ami 
feldolgozza az első és utolsó pár fejezetet. Shin-
doL mangája egy srácról szól, akinek egy fertőzés 
hatására az élete további részét nőként kell leél-
nie. Azonban az új hatások, élmények és érzések 
egyre komolyabb nyomást gyakorolnak rá, és ap-
ránként törlik ki a férfi énjét, hogy átadja a helyét 
az élvezetek fűtötte, sekélyes női gondolkodás-
nak. Ribanc lesz belőle, no, és ezzel még finoman 
fogalmaztam. Az adaptáció tartja az eredeti ka-
rakterdizájnt, felismerhetően, kicsit színesebben, 
mint azt az ember a mangát olvasva elképzelné. 
Az egyetlen hibája az, hogy mely részeket adap-
tálta: a közbülső fejezetek kihagyása miatt nem 
látjuk a lassú leépülést, az első rész után igen ha-
mar szembesülünk a végeredménnyel. (A két ré-
szes OVA-t követően amúgy elindult a mangának 
az apránként továbbírt szériája, TSF Monogatari 
Appendix címen.)

 Egy háromrészes romantikus-komikus OVA 
egy fürdőkomplexumban dolgozó fiúról és kol-
legináiról. A három rész három különböző szerel-
mi történetet mesél el az első szerelem butácska, 
mégis elbűvölő nemében. A kishúggal kapcsola-
tos (de semmiképpen sem erotikus!), viccesnek 
szánt történetek bár jópofák, eléggé feleslege-
sek; mindezek ellenére a Tropical Kissnek számos 
pozitívuma van. A részenkénti játékidő alatt ele-
gendő időt szán a szerelem kibontakozására, az 
intim jelenetek sokkal életszerűbbek, a körítés 
pedig olyan bájossá teszi, hogy a hentaitól iszo-
nyodóknak is melegen ajánlom.

TSF Monogatari
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 A lovagregények modernebb, pornográf 
paródiáját nyújtó JRPG modernizált hentai válto-
zata. El kell ismerni, a harci jelenetek elnagyoltak 
és a főküldetésről (mármint az eltűnt Hikari meg-
kereséséről) hamar megfeledkezik az OVA. Mégis 
a City Hunter Saeba Ryoujához hasonlóan kettős 
természettel megáldott főhős önmagában eladja 
az animét. Az intim jeleneteket többségében tet-
szetősre koreografálták, ezáltal hentaiként is de-
rekasan helytáll.
 Mindezen túl azért is tarom különlegesnek, 
mert ez volt az első (és eddig egyetlen) olyan hen-
tai animém, amit nem csendes magányomban 
néztem meg…

 Már említésre került ShindoL és DATE, két 
olyan hentai mangaka, akiket szívesen olvasok má-
sok mellett, de most jöjjön egy kis különlegesség. 
Yuzuki N` (vagy Yuzuki N Dash) ugyanis eredetileg 
női hentai mangaka. Rengeteg vanilla története 
van, minimális fűszerezéssel, kimért és kellemes 
erotikával. Az ő egyik kötete kétfejezetes sztori-
jának adaptálása az Ane Koi, amelynek közepében 
egy testvérpár szerepel. Az OVA nem nyújt töb-
bet a színezett feldolgozásnál, vagyis nem csak 
ugyanazt a sztorit meséli el, hanem a velejénél 
fogja meg azt a hangulatot is, amelyet egy Yuzu-
ki N` olvasás közben érezhetünk, így szállítva egy 
hamisíthatatlan és kellemes élményt.

Tropical Kiss Ane KoiRance 01: Hikari wo Motomete 
The Animation
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szögéből meséli el ugyanazt a történetet. Ebből 
sejthető, hogy visual novel adaptációról van szó, 
aminek meglepően jól sikerült hozzányúlnia a 
fenti felosztással az alapanyaghoz. A részek során 
főleg a cselekményen lesz a hangsúly, együttlét-
re pedig sokszor sokat kell várnunk, és azokból is 
részenként van 1 darab, az se túl sokáig. Amikor 
ez a mű kijött, akkor kezdett trenddé válni, hogy 
egyre inkább az akciósabb jelenetekre és felveze-
tésükre feküdtek rá a feldolgozások során, legyen 
az manga, visual novel vagy hentai light novel, he-
lyenként egész élhető és kedvelhető karakterek-
kel és párbeszédekkel, amikből nem kapunk elég 
játékidőt, mondván kell a szexnek. Ez a fajta sza-
kítás ezzel tette fel, részben nekem, a készítő Col-
laboration Works stúdiót a térképre…, hogy az-
tán egy sor komoly fiaskó után le is vegye onnan.
 Mindkettő egyszerűen, de mégis szépen 
animált, könnyed időtöltést garantáló mű, ame-
lyeket leginkább kezdőknek tudok ajánlani. Más 
darabokhoz mérten másban is kitűnnek: akció köz-
ben senki se beszél, legfeljebb pár szót, de annak 
is van értelme. Nem kezdik el a szexuális életük 
szűkszavú filozófiáját ecsetelni félpercenként új-
rakezdve, mint egy beragadt bakelit lemez, és már 
ez önmagában hatalmas pirospont a művek felé.

 Egy lovagképző iskola növendékeinek éle-
tébe csöppenhetünk bele, ahol Kaname lassan 
bizalmas viszonyba lép egy-két gyerekkori lány-
ismerősével. (Azért egy-kettő, mert 2 résznél és 
egy specialnál többet nem élt meg, még az alap 
visual novel se.) Ez a hentai szintén a romantikus 
darabokhoz húz, de az igazat megvallva az első ré-
sze miatt tettem az első helyre. Minden eddig lá-
tott hentai animéhez képest ez a konkrét epizód 
merészkedett el egyedül odáig, hogy nem csak 
egy romantikus légyottot vezényel le a szemünk 
előtt, hanem egy olyan párkapcsolatot hagy ki-
bontakozni, ami a családalapításig is kitart. Igaz, 
kissé elnagyoltan teszi, de ha lehet ilyet mondani, 
ez az egy rész pozitív példát mutat. Hogy akárki-
nek ne adjuk ki magunkat egy alkalom kedvéért, 
hogy lehetőleg olyasvalakit engedjünk az intim 
szféránkba, akihez igazán kötődünk érzelmileg.
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 Ismét döntésképtelen voltam. Mindkét mű 
vanilla, egyszerű és romantikus, és szintén feldol-
gozásokról beszélhetünk.
 A Jewelry egy azonos című egyfejezetes 
doujin mangából készült, aminek központjában 
egy fiatal házaspár szerepel újév éjszakáján. A férj 
anyjának telefonjával nyit, amiben a fiát unszol-
ja, hogy jöjjenek majd látogatóba, és már nagyon 
unokázhatnékja van. Ez az alapfelütés határozza 
meg innentől kicsit a beszédtémát, amit a japán 
újévi hiedelem fog keretbe az újév első napfelkel-
téjének közös megtekintéséről. A férj majdnem 
bealszik, a felesége pedig akcióba lendül, hogy 
ébren tarthassa a párját. Viszont ez olyannyira 
jól sikerül (a férfi gyenge tiltakozása ellenére is), 
hogy az ágyban folytatódik az újévi kaland.

 A Tropical Kiss pedig 3 rész, egyenként féló-
rás epizódokkal, amelyek mindig másik lány szem-

Koikishi Purely Kiss The Animation Tropical KissJewelry the Animation
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