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legendás állatot keresi Nanami édesapja, Scott, 
amelyről a népi történeteken kívül egy kis darab 
csont csupán minden nyomuk. Ez a főszál igazá-
ból, amihez kapcsolódik még a Gaiatron vállalat, 
melynek főnöke Benex. Tengerbiológus tudósai 
a Thorontium nevezetű nagyon ritka kémiai ele-
met keresik, és nekik is minden nyomuk végül a 
ragyogó bálna legendájához vezet, ami később 
sok bonyodalmat okoz. A Gaiatron vállalathoz tar-
tozik LeConte professzor, kinek fia, a kis Thomas 
is végül Nanamiék hajóján köt ki, de ő mit sem sejt 
apja kutatásának valódi céljáról.
 A történetről röviden ennyit, térjünk át az 
egyéb, inkább technikai aspektusokra. A seiyuu 
cast kifejezetten üde foltot hagy maga után, Na-
naminak, a főszereplőnek ugyanis Hayashibara 
Megumi (Ayanami Rei, Lina Inverse, Lime, Kyoya-
ma Anna) a szinkronhangja, aki szerintem fantasz-
tikus munkát végzett így még a pályája elején, ne-
kem abszolút Nanami a kedvenc alakításom tőle. 

Al és nem utolsó sorban Tico, a gyilkosbálna, aki 
Nanamival együtt cseperedett fel, ezért veszély-
telen az emberekre. Itt meg kell jegyeznem, hogy 
Nanami kiskora óta játszik Ticóval, így nem szen-
ved dekompressziós betegségtől, valamint na-
gyon, embertelenül sokáig tud a víz alatt lenni 
oxigénpalack nélkül.
 San Fransiscóban viszont kitör a pánik, 
ugyanis egy cápát észlelnek a part közelében. 
Itt jön a képbe a következő főszereplőnk, Cheryl 
Melville, aki a híres Melville vállalat vezérének a 
gazadag lánya. Cheryl megszállottan rajong a ka-
landokért és ebben a cápás történetben is egy-
ből ezt látja meg, így feltesz rá, hogy becserkészi. 
Cheryl komornyikja pedig James, aki jellemzően 
túlaggódja a dolgokat. Végül zajlanak az esemé-
nyek, és úgy hozza a sors, hogy Cheryl csatlakozik 
Nanamiék csapatához, így együtt járják a világot, 
hogy felkutassák a több nép folklórjában is sze-
replő ragyogó bálnát. Igen, ragyogó bálnát, ezt a 

 A Nanatsu no Umi no Tico egy 1994-es ka-
land anime sorozat, ami a World Masterpiece 
Theater műsorprogram keretében futott, A Nip-
pon Animation gyártásában. A World Masterpie-
ce Theater egy olyan olyan program volt 1969 és 
1997 között, majd ismételten 2007 és 2009 kö-
zött, amely klasszikus irodalmi műveket adaptált 
animeként. Az első ilyen anime az eredeti Dororo 
to Hyakkimaru volt, ami mangából készült, de in-
nentől kezdve jöttek a könyvek és a Heidi 1974-es 
sikere után nem volt megállás.

 A címszereplő anime meg igazából a Doro-
róval karöltve a második kivétel az irodalmi ala-
pos dologból, ugyanis ez egy eredeti, évfordulós 
darabja a programnak. Itt megjegyezném egyéb-
ként, hogy a program kezdete óta minden évben 
más volt a címvariánsa, de az emberek leggyak-
rabban World Masterpiece Theater-ként utalnak 
ezekre az animékre. Plusz ez az anime hivatalosan 
a 20. évfordulóra készült - annak ellenére, hogy 
’69-ben indult a program, a japánok mégis az 
1974-es Heidi sikerétől számítják a WMT-t. Szóval 
ez valahogy így jöhetett létre, de akit érdekel, utá-
nanézhet, ugyanis be kell vallanom, hogy a témá-
ban a maximális utánajárásom eddig terjedt.
 Áttérve az animére, történetünk Ameriká-
ban, San Fransiscóban kezdődik. Itt megismer-
hetjük vörös hajú hősnőnket Nanami Simpsont és 
édesapját Scott Simpsont, akiknek tengerbiológi-
ai kutatóhajójuk van, és ezzel járják a hét tengert. 
A csapatukba tartozik még az olasz származású 
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egész animét, és a sorozat közepén van egy elég-
gé megkérőjelezhető húzása a rendezőnek, ami-
ről legyen elég csak ennyi, ugyanis a többi spoiler 
lenne. A másik ilyen dolog a finálé, ami kifejezet-
ten katartikus, de mégis vittek bele sci-fi eleme-
ket, ami szerintem a WMT-től műfajidegen.

 Még annyit fontosnak tartok megjegyezni, 
ha valakinek felkeltettem volna esetleg az érdek-
lődését, hogy az animéhez készült két fajta angol 
felirat is, amiket MAL-on a World Masterpiece 
Theater klubban le lehet tölteni, illetve nyaa.si-n 
is, a RAW-oknál lévő kommenteknél. De ha valaki 
nagyon nem találná, az nyugodtan írjon rám Twit-
teren, és szívesen átküldöm neki. 😊

 Összességében nem ez az anime fogja meg-
váltani a világot, viszont kalandsztorik kedvelői-
nek és kellemes délutáni kikapcsolódást keresők-
nek erősen ajánlott. 9/10

 És hogy szerény véleményem szerint milyen 
lett az anime? Hát konkrétan a Nippon Animation 
egyik legjobbja. Nagyon kevés klasszikus értelem-
ben vett kaland anime készül újabban, szóval én a 
régiek közül az összeset megbecsülöm, amennyi-
re csak lehet. A történet végig izgalmas, a karak-
terek nagyrésze szimpatikus, tiszta szívű ember. 
Nanami egy kifejezetten zseniális főszereplő. A 
helyszínek nagyon változatosak, gyönyörű tájakra 
utaznak a karakterek. Egyébként mindkét sarkvi-
déket megjárják, és én 2D-s animációban eddig 
konkrétan csak a Vakáción a Mézga Családban és 
a Pufókában láttam olyat, hogy huzamosabb időt 
töltenek a szereplők valamelyik sarkvidéken. Ha 
hasonlítani kéne valamihez a hangulatát, akkor 
Miyazaki Mirai Shounen Conan-ját és a Nadia-t 
tudnám felhozni, még ha az utóbbit nem is ked-
velem kifejezetten annyira. Ami nálam nagy ne-
gatívum volt először is, amikor 2017-ben néztem, 
az az, hogy néha nem éreztem konzisztensnek az 

Scott szinkronja pedig nem más, mint Ikeda Shuui-
chi, akinek sokan a Gundam Charjaként ismer-
hették meg kellemes hangját. A többi szereplő 
szinkronja is remekül passzol, még Mizutani Yuu-
kót emelném ki, aki teljesen megtöltötte élettel 
Cheryl karakterét.

 A rajzolás hozza a szokásos Nippon Anima-
tion formulát, puritán, letisztult karakterdizájn, 
mely hajaz az előző WMT animék stílusára, amit a 
Studio Ghibli is tovább vitt. Konkrétan ezért Mori-
kawa Satoko felelt, aki később a Ghiblinek is dol-
gozott, mint karakterdizájner, a Macskák királysá-
ga filmen, ahol nekem ugyan nem jött be annyira 
a rajzstílusa, de itt abszolút gyönyörűre sikerültek 
szerintem a karakterek. A hátterek pedig végig 
izgalmasan egzotikusak, nagyon szépen lettek 
megfestve. A rendezés is teljesen rendben van, 
csak úgy nézette magát a sorozat, viszont ezzel 
kapcsolatban kitérek később pár negatívumra.
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