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júban	 elmondta,	 hogy	 szerinte	 szomorú,	 ha	 egy	
karakter	mindig	ugyanabban	a	ruhában	van.	A	vé-
leményének	hála	a	CLAMP	mangák	karakterei,	fő-
leg	a	női	karakterek	gyönyörű	és	változatos	ruha-
költeményeket	szoktak	hordani.	Ohkawa	egyszer	
azt	nyilatkozta,	hogy	nem	igazán	jó	a	romantikus	
történetek	írásában,	mivel	ebből	a	szempontban	
eltér	a	véleménye	az	átlagtól.	Számos	mangájuk-
ban	 szerepelnek	 azonos	 nemű	 párosok,	 például	
a	 Legal	 Drugban,	 a	 Cardcaptor	 Sakurában	 és	 a	
Tokyo	Babylonban	egyértelműen,	míg	a	Tsubasa	
RESERVoir	 CHRoNiCLE-ban	 vagy	 épp	 az	 xxxHO-
LiC-ban	 az	 olvasók	 fantáziájára	 van	 bízva,	 hogy	
mennyit	 látnak	 bele	 két	 karakter	 kapcsolatába.	

 Eredetileg a TOP 10-es lista (50. oldal) vé-
gére terveztem írni erről a sorozatról, de rájöttem, 
hogy egyszerűen nem fér be oda. Így úgy döntöt-
tem, hogy egy külön cikket szentelek neki – nem-
hiába, ebben a mangában szerepel legtöbbet ked-
venc CLAMP karakterem, Yuuko-san. Egyszerűen 
nem vagyok képes csak a lényegre szorítkozni. A 
Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE után következzen 
tehát az xxxHOLiC bemutatása, valamint néhány 
további érdekesség a CLAMP-ről. Aki még nem ol-
vasta a CLAMP UNIVERZUM cikksorozat első ré-
szét (AniMagazin	55.), annak ajánlom figyelmébe, 
mivel ott írtam bővebben magáról a csoportról, 
valamint a stílusukról és szokásaikról.

CLAMP – A Shoujo Királynői II.

	 Munkáik	 során	 soha	 nem	 ragaszkodnak	
egyetlen	műfajhoz	sem.	Erre	egy	tökéletes	példa	
a	Chobits,	a	sci-fi	és	a	romcom	kombinációja,	ami	
nagyon	is	 jól	működik	együtt.	Vagy	éppen	a	Clo-
ver,	ami	a	cyberpunk	és	a	romantika	keveredése	a	
drámával,	míg	az	xxxHOLiC a fantasyt és a horrort 
kombinálja	egymással.
 
	 A	CLAMP	nemcsak	újradefiniálta	és	össze-
mosta	a	műfajok	határait,	hanem	még	a	jól	ismert	
mahou	 shoujót	 is	 bizonyos	 értelemben	 újraér-
telmezte	a	Cardcaptor	Sakurában.	Kevés	mahou	
shoujo	mű	van,	ami	megközelíti	a	Sailor	Moon	si-
kereit,	 de	 a	 Cardcaptor	 Sakura	 közéjük	 tartozik.	
Ebben	a	történetben	Sakura	célja	nemcsak	a	világ	

megmentése,	hanem	az	is,	hogy	ő	is	fejlődjön	köz-
ben – emberként.
	 Számos	CLAMP	manga,	mint	például	a	Tsu-
basa RESERVoir CHRoNiCLE, a Cardcaptor Sakura 
és az xxxHOLiC	a	90-es	és	2000-es	években	jelen-
tősen	hozzájárultak	a	nemzetközi	mangapiac	fej-
lődéséhez	és	bővüléséhez,	főleg	az	USA-ban.

	 2004-ben	 volt	 a	 csoport	 15.	 évfordulója,	
melynek	 alkalmával	 a	 tagok	 nevet	 változtattak.	
Ohkawa	Nanase	Ohkawa	Agehára,	Apapa	Moko-
na	simán	Mokonára,	míg	Nekoi	Mick	a	saját	nevét	
Nekoi	Tsubakira	módosította.	Igarashi	Satsuki	pe-
dig	nem	a	nevén,	hanem	a	nevének	írásjelein	vál-
toztatott,	de	a	kiejtés	ugyanaz	maradt.	Szintén	az	
évforduló	alkalmával	jelentette	meg	a	Tokyopop	
a Clamp no Kiseki	című	mangát.	Ez	egy	12	részes	

sorozat,	amelynek	minden	kötete	színes,	és	a	so-
rozataik	 összefoglalóit,	 különböző	 interjúkat	 és	
exkluzív	 rövid	 képregényeket	 tartalmaz.	 Egy	 ké-
sőbbi	 interjú	során	kiderült,	hogy	 leginkább	Mo-
kona	akarta	volna	megváltoztatni	a	nevét,	mivel	
már	 túl	 komolytalannak	 találta,	 így	 a	 többiek	 is	
úsztak	az	árral.
	 Mokona,	Nekoi	és	Igarashi	a	Duklyon:	Clamp 
School Defenders	című	mangájuk	készítését	élvez-
ték	a	legjobban,	míg	Ohkawa	a	Cardcaptor	Sakura	
mellett	tette	le	a	voksát,	mivel	legtöbb	művükkel	
ellentétben	az	nem	tragikus	hangvételű.
 

Kedvelt toposzok
 
	 Mivel	 általában	 Ohkawa	 találja	 ki	 a	 törté-
neteket,	 így	neki	van	rá	a	 legnagyobb	befolyása.	
Számos	CLAMP	mangában	veszítik	el	a	karakterek	
az	 egyik	 szemüket,	 elég	 csak	 a	 Tsubasa	 RESER-
Voir	CHRoNiCLE-ra	 vagy	éppen	az	X-re	gondolni	
–	ez	arra	vezethető	vissza,	hogy	a	hölgy	az	egyik	
szemével	nagyon	rosszul	lát.	Ezenfelül	egy	inter-

„Munkáik során soha nem
ragaszkodnak egyetlen műfaj-

hoz sem. (...) az xxxHOLiC
a fantasyt és a horrort

kombinálja egymással.”

https://animagazin.hu/magazin/55/
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Ezenfelül	szó	esik	még	olyan	párosokról	is,	ahol	az	
egyik	félnek	nincsen	neme,	mint	például	a	Wish-
ben,	 ezzel	 is	 alátámasztva	 Ohkawa	 véleményét,	
miszerint	a	lélek	számít,	és	nem	a	külső	vagy	ép-
pen	a	nemek.	Műveikben	számos,	a	sors	által	egy-
másnak	rendelt	páros,	lélektárs	található.	Fontos	
szerepe	van	még	mangáikban	a	sorsnak,	vagyis	a	
„hitsuzen”-nek	–	ez	azt	 jelenti,	hogy	minden	úgy	
történik,	ahogy	elrendeltetett,	mivel	minden	tör-
ténésnek	van	valamiféle	célja.	
	 Ezenfelül	 számos	 mangájukban	 jelennek	
meg	 különböző	 életfilozófiák,	 valamint	 társada-
lomkritika	és	erkölcsi	kérdések	is.
	 Összesen	28	művük	jelent	meg	nyomtatás-
ban	–	köztük	 folytatásokkal,	és	néhány	one-shot	
munkával	 is	 –	 ezekből	 öt	 hosszú	 ki	 tudja,	 hogy	
valaha	 befejeződnek-e	 szüneten	 van	 (X/1999,	
Clover,	Gate	7,	Drug	&	Drop,	xxxHolic:	Rei),	egyet	
véglegesen	félbehagytak	(Legend	of	Chun	Hyang)	
egy	pedig	máig	is	folytatódik	(Cardcaptor	Sakura:	
Clear Card).

All we go to hell Netflix 

	 Hmm….	 vagyis	 2020	 februárjában	 talál-
koztam	 a	 hírrel,	 miszerint	 a	 Netflix	 több	 híres	
japán	 alkotóval	 kötött	 szerződést	 –	 név	 szerint:	
Kibayashi	Shin	(The Kindaichi Case Files),	Ohtaga-
ki	Yasuo	 (Mobile Suit Gundam: Thunderbolt),	Ot-
suichi	 (Goth),	 Ubukata	 Tow	 (Mardock Scramble), 
Yamazaki	Mari	 (Thermae Romae) és természete-
sen	 a	 CLAMP	 -,	 annak	 érdekében,	 hogy	 original	

animét	készítsenek.	Ohkawa	azt	nyilatkozta,	hogy	
felkérték	őket	20	original	karakterdizájn	megter-
vezésére.	 Emiatt	 kicsit	 csalódott	 voltam,	 hogy	
nem	ők	készítik	a	sztorit	is,	de	remélem,	azért	ez	
is	egy	remek	„CLAMP-es”	anime	lesz	–	és	nem	csak	
kinézetre.	Bár	én	nagy	rajongója	vagyok	a	karak-
terdizájnjuknak	is,	így	már	ennek	is	nagyon	örülök.

A lényeg…. avagy az xxxHOLiC

	 A	 századforduló	 előtt	 jelentette	 be	 a	
CLAMP	két	új	sorozatát,	az	xxxHolic-ot	és	a	Tsu-
basa	RESERVoir	CHRoNiCLE-t,	melyekben	a	többi	
sorozattal	 ellentétben	nemcsak	 a	 karakterek	 te-
kintetében	vannak	egyezések,	hanem	a	két	soro-
zat	is	szorosan	összefügg.	És	mindkét	művet	sike-
resen	be	 is	fejezték.	Szerencsére.	A	két	történet	
külön-külön	is	megállja	a	helyét,	de	mégis	együtt	
adják	ki	a	teljes	képet.	Az	xxxHOLiC	esetében	nem	
csak	 alternatív	 világokban	 láthatjuk	más	 CLAMP	
mangák	karaktereit,	 hanem	gyakran	a	 „valódiak-
ba”	futunk	bele.	Számos	utalást	találhatunk	ben-
ne	a	teljesség	igénye	nélkül	a	Tokyo	Babylonra,	a	

Legal	Drugra,	a	Cardcaptor	Sakurára,	a	Chobits-ra	
és	természetesen	a	Tsubasa	RESERVoir	CHRoNiC-
LE	számos	eseményére.

Hitsuzen – Egy természet által előre megha-
tározott esemény. Egy állapot, amelyben más 

végkifejletek lehetetlenek.

	 A	 történet	 főhőse	 Watanuki	 Kimihiro,	 aki	
akár	egy	teljesen	normális	fiú	is	lehetne,	ha	vala-
milyen	oknál	fogva	nem	lenne	képes	látni	a	szel-
lemeket	és	egyéb	természetfeletti	 lényeket.	Rá-
adásul	 úgy	 tűnik,	 hogy	 nagyon	 vonzza	magához	
őket,	 így	 állandóan	problémái	 adódnak	miattuk.	
Egy	nap	éppen	sétálni	megy,	amikor	megint	meg-
támadják	a	lények,	majd	hirtelen	egy	különös	ház	
előtt	találja	magát.	Miután	megérinti	a	kerítést,	a	
lábai	maguktól	mozogni	 kezdenek,	 és	Watanuki	
már	a	házban	találja	magát.	Ott	találkozik	Ichihara	
Yuuko-sannal,	aki	annak	a	boltnak	a	tulajdonosa,	
ahová	Watanuki	besétált.	A	fiú	próbál	mentege-
tőzni,	 azonban	Yuuko-san	 azt	mondja,	 hogy	 nin-
csenek	véletlenek.
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kedves	 és	 együttérző	 személyiség,	 így	 gyakran	
kerül	fizikailag	vagy	épp	lelkileg	megterhelő	hely-
zetekbe.	 Emellett	 elég	 lobbanékony	 természete	
van,	és	még	elég	szókimondó	is.
 Doumeki Shizuka: Egy	 magas,	 sportos,	
jóképű	fiú,	aki	az	 íjászklub	tagja	 is.	Egy	szentély-
ben	él,	és	származása	miatt	képes	távol	tartani	a	
szellemeket	és	egyéb	lényeket.	Emiatt	Watanuki	
sokszor	 kénytelen	 segítséget	 kérni	 tőle.	 Megle-
hetősen	hallgatag,	 bár	meglepően	 szarkasztikus	
srác,	 aki	 –	 Watanuki	 viselkedése	 és	 rivalizálási	
szándékának ellenére is – bármit megtenne a ba-
rátaiért,	Watanukit	is	ideértve.
 Kunogi Himawari: Egy	kedves	lány,	aki	szin-
tén	Watanuki	osztálytársa,	és	amellett	a	rajongá-
sának	tárgya	is.	Sok	időt	tölt	együtt	Watanukival	
és	 Doumekivel,	 azonban	 Yuuko-san	 néha	 furcsa	
megjegyzéseket	tesz	rá.	

Így	 az,	 hogy	 Watanuki	 eljött	 hozzá,	 az	 egy	
„hitsuzen”	volt.	Felajánlja	Watanukinak,	hogy	való-
ra	váltja	a	kívánságát,	miszerint	megszabadulhat	a	
lényektől,	amelyek	már	gyerekkora	óta	kísértik	a	
vére	miatt.	Yuuko-san	egy	kívánságokat	 teljesítő	
boltot	 vezet,	 így	 hatalmában	 áll	 segíteni	 a	 fiún,	
azonban	a	kívánság	valóra	váltásáért	cserébe	egy	
azzal	 egyenértékű	 dolgot	 kell	 kapnia	 fizetségül,	
különben	 felborul	 az	 egyensúly.	 És	minél	 fonto-
sabb	a	kívánság,	annál	nagyobb	árat	kell	érte	fi-
zetni.	 Viszont	 Watanuki	 még	 nem	 lenne	 képes	
megfizetni	 a	 kívánságának	 az	 árát,	 ezért	 addig	
kell	Yuuko-sannak	segítenie,	amíg	le	nem	dolgoz-
ta	azt.	Watanuki	persze	nem	repes	az	örömtől,	de	
nincs	más	választása,	így	felcsap	Yuuko-san	házve-
zetőjének.	Miközben	Watanuki	 főzőcskézik	 vagy	
éppen	 takarít,	 addig	 Yuuko-san	 boltjába	 számos	
ügyfél	érkezik,	akár	szándékosan,	akár	a	sors	mi-
att.	Feltűnik	például	a	Tsubasa	RESERVoir	CHRo-
NiCLE	csipet-csapata	is	(ez	az	első	közös	jelenete	
a	két	mangának,	de	messze	nem	az	utolsó),	vala-
mint	 rengeteg	 ember	 különféle	 problémákkal	 –	
például	egy	állandóan	hazudó	nő	vagy	éppen	egy	
számítógépfüggő	 anyuka,	 hogy	 csak	 néhányat	
említsek.	 Persze	 a	 lények	 sem	 tervezik	 nyugton	
hagyni	Watanukit,	aki	hamarosan	kénytelen	több	
időt	tölteni	Doumeki	Shizukával,	aki	származásá-
ból	 adódóan	 képes	 megvédeni	 főszereplőnket.	
Hála	helyett	 viszont	Watanuki	 inkább	a	 szerelmi	
riválisaként	 tekint	 a	 srácra,	 így	 számos	 humoros	
jelenetet	köszönhetünk	ennek	a	kontrasztos	pá-
rosnak.	 Fontos	 szerepe	 lesz	még	 a	 történetben	

Himawari	 Kunoginak,	 vagyis	 Himawari-channak,	
aki	szintén	nem	csak	egy	aranyos	lány	–	emellett	
pedig	ő	Watanuki	rajongásának	tárgya.
 „Rengeteg furcsa dolog létezik a világon. De 
mindegy, milyen különös, milyen csodálatos lehet 
valami… ha az ember nem ér hozzá, ha az ember 
nem látja… ha az ember nem kerül kapcsolatba 
vele… egyszerűen olyan dolog lesz, ami bekövet-
kezett. Egy dolog, amely idővel majd eltűnik.”

Karakterek

 Ichihara Yuuko: „Ezen	a	világon	nincs	olyan,	
hogy	véletlen.”	A	Dimenziók	Boszorkánya	néven	
is	 ismert.	 Ő	 a	 kívánságokat	 teljesítő	 bolt	 tulaja,	
emellett	pedig	Watanuki	főnöke	is.	Nagyon	szeret	
piálni	és	finomakat	enni,	ráadásul	van	egy	eléggé	
gyerekes	oldala,	ami	állandóan	az	őrületbe	kerge-
ti	 főszereplőnket.	 Gyönyörű	 és	 változatos	 ruhá-
kat	hord,	talán	a	CLAMP	összes	karaktere	közül	ő	
hordja	a	legszebb	és	extravagánsabb	öltözékeket.	
Mindezek	ellenére	őszintén	törődik	Watanukival,	
és	sokkal	több	mindent	tud,	mint	bárki	is	gondol-
ná.
 Watanuki Kimihiro: Képes	 látni	 a	 szelle-
meket,	akiket	a	vére	magához	vonz.	Korán	elvesz-
tette	a	szüleit,	emiatt	egyedül	él	és	sokszor	volt	
magányos.	 Nagyon	 jól	 tud	 főzni,	 gyakran	 készít	
ebédet	 Himawari-channak,	 illetve	 kénytelen-kel-
letlen	Doumekinek	is.	Folyton	panaszkodik	a	bolt-
ban	végzett	munkája	miatt,	azonban	szorgalmas	
és	jó	munkaerő,	bár	egy	kicsit	hangos.	Egy	nagyon	
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CLAMP	művek	 „valódi”	 –	 és	 nem	 alternatív	 uni-
verzumbeli	-		karaktereinek	feltűnése.	Míg	példá-
ul	azt	meg	tudom	érteni,	hogy	miért	nem	került	
bele	a	Legal	Drug,	a	Cardcaptor	Sakura	és	a	Tokyo	
Babylon	cameo,	addig	azt	már	eléggé	furcsállom,	
hogy	 a	 Tsubasa	 RESERVoir	 CHRoNiCLE-lel	 közös	
részeket	 miért	 szedték	 ki	 belőle.	 Még	 csak	 az	
sem	volt	benne,	ahogy	Syaoran-kunék	feltűnnek	
a	boltnál,	pedig	az	mindkét	mangának	a	kezdete.	
Míg	a	Kobato.-ba	 is	 -	aminek	aztán	tényleg	nincs	
köze	hozzá	-	raktak	Tsubi	cameót,	az	xxxHOLiC-ból	
meg	pont	kimaradt…	Sőt,	a	Kobato.-ban	még	Wa-
tanuki	is	feltűnik	pár	percre!

Az	ő	története	egy	fontos	része	a	mangának,	így	
nem	szeretném	lelőni	a	poént,	csak	annyit	mon-
dok,	hogy	sokkal	több	van	benne,	mint	ami	elsőre	
látszik.

	 És	 még	 csak	 nem	 is	 írtam	 a	 nem	 emberi	
karakterekről	 –	 Mokona,	 Kudakitsune,	 Maru	 és	
Moro	vagy	éppen	Zashiki-Warashi	is	mind	nagyon	
szerethetőek.	Ezenkívül	fontos	szerepe	van	még	
a	 történetben	 Kohane-channak,	 aki	 képes	 látni	
és	 elűzni	 is	 a	 szellemeket,	 vagy	 éppen	Doumeki	
nagyapjának,	 Haruka-sannak,	 akivel	Watanuki	 az	
álmain	keresztül	tud	kommunikálni.

	 Kezdetben	 úgy	 tűnik,	 hogy	 a	 történet	 kö-
zéppontjában	 Yuuko-san	 és	 az	 üzlete	 áll,	 ahová	
különböző	emberek	 térnek	be	 –	 és	 a	 kívánsága-
iknak	bizony	nagy	ára	van.	Többségüknek	a	saját	
rossz	szokásaikkal	van	problémájuk,	innen	is	ered	
a	manga	címe.	Azonban	ahogy	halad	előre	a	törté-

net,	úgy	lesz	egyre	nyilvánvalóbb,	hogy	itt	bizony	
sokkal	több	mindenről	van	szó,	és	Watanuki	sem	
véletlenül	csöppent	az	események	sűrűjébe.

Személyes vélemény & egyéb

	 Annak	 ellenére,	 hogy	 nekem	 kb.	 a	manga	
háromnegyedénél	következett	be	a	katarzis,	így	a	
történet	hátralévő	része	kevésbé	tudta	lekötni	a	
figyelmemet,	ez	a	manga	is	hatalmas	kedvenc	lett	
számomra.	A	főbb	karakterek	nagyon	szerethető-
ek,	és	a	számos	apró	utalás	a	többi	CLAMP	műre	
is	élvezetes.	Míg	a	Tsubasa	RESERVoir	CHRoNiC-
LE-t	szerintem	nyugodtan	lehet	első	CLAMP	mű-
ként	olvasni,	addig	az	xxxHOLiC	már	megköveteli,	
hogy	bizonyos	 szinten	az	ember	 ismerje	 a	 többi	
művüket	is	–	lehet	anélkül	is	olvasni,	de	akkor	ke-
vésbé	lehet	értékelni	az	utalásokat.	Illetve	ennek	
a	műnek	az	eseményei	bizonyos	fokon	sokkal	job-
ban	összefüggnek	a	Tsubasa	RESERVoir	CHRoNiC-
LE-lel,	mint	az	az	xxxHOLiC-kal.

	 A	 történet	 is	 nagyon	 érdekes,	 néhol	 egé-
szen	drámai	vagy	éppen	horrorisztikus	 jelenetek	
is	vannak	benne,	valamint	hasonlóan	a	Tokyo	Ba-
bylonhoz,	 itt	 is	 jelentős	 természetfeletti	 esemé-
nyekbe ágyazott társadalomkritika található. 
	 A	manga	rajzolása	egészen	gyönyörű,	Yuu-
ko-san	ruhakölteményei	elképesztően	részletgaz-
dagon	vannak	megrajzolva.	A	manga	illusztrációja	
elgondolkodtató,	dekoratív	és	kissé	még	szürreá-
lis is.

Az anime – avagy a nyakigláb 
karakterek szintlépése

	 22006-ban	 készített	 hozzá	 a	 Production	 I.	
G.	egy	24	részes	animét,	amelyet	2008-ban	köve-
tett	a	második	évad	is,	az	xxxHOLiC:	Kei	is.	Maga	a	
sorozat	viszonylag	korrekten	adaptálja	a	mangát,	
de	ide	is	kerültek	filler	epizódok,	annak	ellenére,	
hogy	 azért	 egy	 viszonylag	 hosszú	mangáról	 van	
szó.	Bár	ekkor	még	a	manga	nem	fejeződött	be,	
így	az	borítékolható	volt,	hogy	az	anime	kap	egy	
original	fél-befejezést.
	 A	 sorozat	 legnagyobb	 hibája	 az,	 hogy	 az	
animéből	teljesen	kiiktatták	a	többi	CLAMP	műre	
való	 utalást.	 Ez	 épp	 az	 ellenkezője	 annak,	 amit	
a	 mangához	 írtam	 –	 a	 manga	 egyik	 erőssége	 a	
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	 Összességében	 bátran	 tudom	 ajánlani	 az	
alapsorozatot	mindenkinek	–	néhol	vicces,	néhol	
egészen	drámai	sorozatról	van	szó,	az	OVA-kat	pe-
dig	mindenki	a	saját	belátása	szerint	nézze	meg.
Itt	kéne	talán	megemlítenem,	hogy	én	nagy	rajon-
gója	vagyok	a	Watanuki	x	Doumeki	párosnak,	an-
nak ellenére, hogy sem az animének, sem a man-
gának	nincs	shounen	ai	 jelölése.	De	aki	keres,	az	
talál.

	 2013-ban	 készült	 hozzá	 egy	 8	 részes	 live	
action	 is.	Nehéz	rendesen	megfogalmazni	 róla	a	
véleményemet,	 igazából	 nem	 tudom	 eldönteni,	
hogy	tetszett-e	vagy	sem.	A	 live	action	a	manga	
első	pár	epizódsztorijának	a	főbb	elemeit	átemel-
te,	 azonban	minden	mást	 teljesen	megváltozta-
tott.	Ugyanúgy	benne	van	a	hazudós	 lány	 törté-
nete,	a	Monkey’s	Paw	–	bár	 itt	egyetemista	 lány	
helyett	 egy	 tanár	 „urat”	 kapunk	 –,	 a	 100	 Ghost	
Stories,	az	Angel-san,	illetve	az	orchideás	eset	is,	
de	a	hozzájuk	fűződő	eseményeket	teljesen	meg-
változtatták,	 kiirtották	 belőle	 a	 humoros	 része-
ket,	és	inkább	egy	misztikus-thriller	sorozatot	ké-
szítettek.	Bár	van	benne	néhány	inkább	horrorra	
hajazó	 jelenet	 is.	Ahelyett,	hogy	a	manga	összes	
fejezetét	megpróbálták	volna	nyolc	epizódba	be-
lepasszírozni,	a	sorozat	készítői	inkább	felhasznál-
ták	a	manga	egyes	elemeit,	hogy	egy	saját	törté-
netet	csináljanak,	amelynek	Himawari-chan	van	a	
központjában.	Illetve	kapott	egy	viszonylag	kielé-
gítő	lezárást	is.	Hogy	ez	előny-e	vagy	hátrány,	azt	
mindenkinek magának kell eldöntenie. 

	 A	sorozat	grafikája	szerintem	még	a	mangá-
nál	is	„CLAMP-esebb”,	a	karakterek	sokkal	nyakig-
lábabbak	benne,	ami	időnként	elég	furcsán	néz	ki	
meganimálva.	

	 És	ahány	ház,	annyi	szokás,	de	ehhez	a	so-
rozathoz	is	tökéletesen	illettek	volna	Kajiura	Yuki	
zenéi,	esetleg	még	egy-két	Kokia	számot	is	el	tud-
tam	 volna	 képzelni	 hozzá	 –	 de	 sajnos	 egyetlen	
zene	sem	maradt	meg	belőle…	Az	OP	nem	any-
nyira	passzolt	hozzá,	az	ED	egy	kicsit	már	jobban	
hozta	a	kissé	hátborzongatóbb	hangulatot,	de	az	
sem	volt	maradandó.

	 A	 seiyuuk	 viszont	 tényleg	 kitettek	 magu-
kért,	Ohara	 Sayaka	 tökéletes	 választás	 volt	 Yuu-
ko-san	szerepére.	Engem	nagyon	meglepett,	ami-
kor	rájöttem,	hogy	ő	kölcsönzi	még	Erza	hangját	
is	a	Fairy	Tailből.	Watanuki-kunt	pedig	Fukuyama	
Jun	szólaltatja	meg	 (Code	Geass	–	Lelouch	Lam-
perouge,	 Pandora	 Hearts	 –	 Vincent	 Nightray,	 K	

–	 Yata	Misaki,	Nanatsu	no	Taizai	 –	 King,	Assassi-
nation	Classroom	 –	 Koro-sensei…).	Míg	Doume-
ki	seiyuuja	nem	más,	mint	az	én	egyik	személyes	
kedvencem	Nakai	Kazuya,	aki	még	például	Roro-
noa	Zoro	(One	Piece)	vagy	Hijikata	Toushirou	(Gin-
tama)	szinkronhangjaként	lehet	ismerős.

	 A	két	évados	animéhez	készült	még	2009-
ben	egy	2	 részes	OVA	xxxHOLiC: Shunmuki cím-
mel,	 amit	 csak	 a	 második	 évad	 után	 érdemes	
megnézni,	 illetve	 feltétlenül	 szükséges	 hozzá	 a	
Tsubasa	RESERVoir	CHRoNiCLE	ismerete.	Szintén	
2009-ben	jött	ki	a	Tsubasa: Shunraiki, amely egy 2 
részes	OVA.	Ehhez	azonban	már	mindkét	manga	
ismerete	vagy	magasfokú	spoilerbírás	szükséges,	
aki	 azonban	nem	olvassa	 a	mangákat,	 annak	 fo-
galma sem lesz arról, hogy ki, mikor, hol, miért és 
mit	 ügyködik.	 2010-ben	 folytatták	 a	 dupla	 OVA	
sort az xxxHOLiC: Rou-val,	 amihez	 már	 erősen	
szükséges	a	manga	végének	az	ismerete.	
Ezen	kívül	még	2005-ben	készült	hozzá	egy	film	
xxxHOLiC: A Midsummer Night’s Dream	 címmel,	
amely	egy	thriller	film	néhány	horror	elemmel,	va-
lamint	krimis	beütéssel,	és	egy	furcsa	kastélyban	
játszódik.	Külön	érdekesség,	hogy	van	egy	össze-
kötő	jelenete	a	filmnek	a	Tsubasa	saját	mozijával,	
a Tsubasa Chronicle: Tori Kago no Kuni no Himegi-
mivel.	A	teljesség	kedvéért	hozzáteszem,	hogy	a	
Blood-C	 folytatásfilmjében,	 a	 Blood-C: The Last 
Dark-ban	 is	feltűnik	Watanuki	karaktere,	de	csak	
ezért	nem	érdemes	megnézni	azt	a	filmet.	Bár	én	
is	csak	azért	tettem	meg…
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A	végkifejlete	a	történetnek	nem	tetszett,	viszont	
a	sorozat	zárómondata	nagyon	hatásosra	sikerült	
–	egyszerűen	éreztem,	hogy	ezzel	kell	zárni	a	so-
rozatot, és tényleg kimondták.

Előnyök:
	 A	manga	vagy	az	anime	 ismerete	nélkül	 is	
lehet önállóan nézni.

	 A	 jelmezek:	Yuuko-san	 ruhái	 itt	 is	 remekül	
sikerültek	 és	 a	 diákok	 egyenruhája	 is	 igényesen	
néz ki.

	 Zene:	Főleg	az	opening	(Aitai	–	Suga	Shikao)	
nagyon	passzol	a	történethez.

	 A	 casting:	 Először	 furcsának	 találtam	Wa-
tanabe	 Anne	 kinézetét.	 Valahogy	 nem	 éreztem	
elég	„Yuuko-sannak”,	de	csak	a	legelején	–	utána	

teljesen	elvarázsolt	a	játéka!	Sometani	Shota	(Pa-
rasyte	–	Izumi	Shinichi)	is	egész	jól	hozta	Watanuki	
karakterét,	bár	voltak	olyan	 jelenetek,	ahol	nem	
tetszett	az	alakítása.	Higashide	Masahiro	játszotta	
Doumekit,	vele	szintén	nem	volt	semmi	gondom,	
jól	hozta	a	szerepét,	és	szerintem	maga	a	színész	
is	nagyon	cuki.	Valamint	még	ebben	a	verzióban	is	
lehet	shippelni	Watanukit	és	Doumekit.	Annak	el-
lenére	is,	hogy	Watanabe	Anne	és	Higashide	Ma-
sahiro	később	összeházasodtak.

Hátrányok:
	 A	karakterek:	Annak	érdekében,	hogy	a	so-
rozatot	 komoly	 hangvételűre	 vehessék,	 gyakor-
latilag	 kinyírták	Watanuki	 karakterét.	Míg	Wata-
nuki	 eredetileg	 egy	 csupaszív	 srác	 lobbanékony	
természettel,	 és	 ami	 a	 szívén,	 az	 a	 száján,	 addig	
itt	 kapunk	 egy	mentális	 problémákkal	 küszködő	
komor	alakot.	Ez	a	probléma	Yuuko-san	esetében	

is	felmerül,	 így	neki	sincs	ebben	a	verzióban	egy	
önzőbb,	gyerekes	oldala,	ami	számtalan	humoros	
jelenetet	generált	a	mangában.	Viszont	a	live	acti-
onben	sokkal	nyíltabban	kifejezi	a	törődését	Wa-
tanuki	felé,	ami	azért	egy	pozitív	dolog,	bár	eny-
hén karakteridegen.

	 A	casting:	A	Miyazaki	Karen	által	játszott	Hi-
mawari-chan	egyáltalán	nem	tudta	megszerettet-
ni	magát	velem.	A	színésznőnek	nagyon	nem	állt	
jól	a	két	copf,	amikor	kiengedve	volt	a	haja,	sokkal	
természetesebbnek nézett ki.

 Aki szereti a japán horrort, az epizodikus 
történetvezetést, és képes elvonatkoztatni attól, 
hogy az xxxHolic egyik feldolgozását nézi, annak 
ajánlom ezt a sorozatot. Szórakoztatónak szóra-
koztató, a jelmezek nagyon szépek, a CGI is egész 
igényes, néhol pedig kifejezetten jól néz ki.
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