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közvetlen	a	manga	befejezése	utáni	 időszakban.	
A	második	és	harmadik	kötetet	2018-ban	adták	ki.
	 Szintén	ez	évben	jelent	meg	a	Bleach	JET,	
ami	700	grafikát,	 illusztrációt	tartalmaz	a	Bleach	
tizenöt	évéből.	Továbbá	jött	az	info,	hogy	Bleach 
kötetekből összesen 120 millió talált gazdára vi-
lágszerte. Ezzel	a	teljesítménnyel	a	Bleach	lett	a	
13.	legkelendőbb	manga	a	világon	és	a		6.	a	We-
ekly Shonen Jump-nál.

Bleach live action

	 A	Bleach	élőszereplős	változatának	megfil-
mesítésére	már	a	2010-es	évek	elején	volt	jelent-
kező	Hollywoodból.	A	jogokat	a	Warner Bros. Pi-
ctures	vette	meg,	de	a	hollywoodi	film	elmaradt.	
Végül	 a	 Warner	 vezetősége	 úgy	 döntött,	 hogy	
inkább	maradjon	otthon	a	Bleach	és	Japánban	ké-
szült	el	az	élőszereplős	változat.	

...és tovább

	 2016	 decemberében	 megjelent	 a	 We Do 
Knot Always Love You regény. Ebben bemutat-
ják,	 hogy	 kivel	 mi	 történt	 a	 nagy	 Quincy	 háború	
után.	A	fókusz	Rukián	és	Renjin	van	és	Soul	Soci-
ety-ben	játszódik.	A	történetet	Matsubara Mako-

to	írta,	Kubo	Tite	ötlete	alapján.	
	 2017-ben	 jelent	 meg	 a	 Can’t Fear Your 
Own World	regény	első	kötete,	amit	Narita Ryoh-

go	írt,	szintén	Kubo	ötlete	alapján.	(Ő	írta	egyéb-
ként a Spirits Are Forever With You regényeket is.) 
A	 történet	 középpontjában	 ezúttal	 nem	 Ichigo	
van,	 ahogy	 azt	 megszokhattuk	 a	 mangában,	 ha-
nem Hisagi Shuuhei, a 9. osztag hadnagya. A Gotei 
13-nak	ezúttal	egy	nemessel	és	a	világ	meghódító	
terveivel	kell	megküzdenie,	és	eközben	újra	talál-
kozhatunk	 régi,	 már	 megkedvelt	 karakterekkel.	
Illetve	 megtudjuk,	 mi	 történt	 az	 Élők	 Világával	

rű,	ellenben	a	2015-ös	Bleach: Brave Souls (iOS, 
Android).	A	megjelenése	óta	több	mint	60	millió	
ember	döntött	úgy,	hogy	 letölti	a	telefonjára	és	
játszik	ezzel.	Még	szintén	2015-ben	jelent	meg	a	
negyedik	databook	(adatoló	könyv),	a	13 Blades, 
ami	a	halálistenekre	és	a	13	védelmi	osztagra	fó-
kuszál.	A	manga	továbbra	is	fut.

A vég... 

 2016 augusztusában a manga a 15. szüle-
tésnapját	ünnepelte,	és	ennek	örömére	egy	újabb	
Bleach	musicalt	mutattak	be	július	28-án.	Azonban	
augusztus 22-én	eljött	minden	rajongó	rémálma.	
A	686.	 fejezettel	 véget ért a Bleach. Az utolsó, 
a	74.	kötet	pedig	november	4-én	 jelent	meg	Ja-
pánban.	A	mangának	Kubo	betegsége	vetett	vé-
gett,	ami	miatt	már	rajzolni	sem	tudott.	Bennem	
azért	felvetődött	a	kérdés,	hogy	miért	nem	tart-
hatott szünetet, ahogy azt más mangák esetében 
is	 megtették.	 Vagy	 csak	 nem	 akart?	 Mindegy	 is,	
haladjunk	tovább!

 Elég szürreális érzés. Mármint, a cikk írása 
közben az ágyamon ülök, mellettem pedig a leg-

frissebb Weekly Shonen Jump kiadvány hever, ben-

ne egy új Bleach fejezettel. Most 2021. augusztusa 
van és a Bleach már 2016-ban véget ért. Érdekes, 
nem? Na, de ne haladjunk ennyire előre. Menjünk 
egy kicsit vissza az időben.

Manga és anime cikk

	 Egészen	pontosan	2014-be,	amikor	megír-
tam	a	két	Bleachről	szóló	cikkemet	itt,	az	AniMa-
gazinban.	Az	első	cikk	a	mangáról	szólt,	a	máso-
dik	pedig	az	animéről.	 Innen	szeretném	felvenni	
a	fonalat	és	megírni	mindent,	ami	azóta	történt	a	
Bleach	világában.
	 Úgyhogy,	ha	nem	vagy	képben,	mi	is	a	Bleach	
vagy	csak	többet	szeretnél	tudni,	akkor	olvasd	el	
először	ezeket:
 AniMagazin	20	-	Bleach	manga
 AniMagazin	21	-	Bleach	anime	
De ha nem szeretnéd, az se gond. Nagy kár nem 
ér. :)

(A cikk a japán megjelenési időpontokat tartal-
mazza.)

Felvesszük a fonalat

	 Mi	 is	 történt	 2014-ben?	 A	 manga	 még	 ja-
vában	ment	és	megjelent	a	BLEACH: Soul Bankai 
játék	 Androidra.	 Ez	 a	 játék	 nem	 lett	 túl	 népsze-

https://animagazin.hu/magazin/20/
https://animagazin.hu/magazin/21/
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Bleach könyvek angolul és egyéb nyelveken

	 Kis	hazánkban	elég	gyér	a	Bleach	felhozatal,	ezért	az	egyéb	nyelvtudás	elkél.	A	következő	kis	
összegzés	azoknak	jöhet	jól,	akik	más	nyelvet	is	jól	tudnak,	nemcsak	a	magyart	beszélik.	Van	még	
több	ismertető/könyv	is,	de	azok	csak	japánul	jelentek	meg.

2021

	 Az	év	első	felében	nem	történt	semmi	em-
lítésre	méltó,	kivéve	június	utolsó	napján.	A	japán	
Marvel	Studios	ekkor	tweetelt	egy	képet	Aizenről	
és Lokiról (Tom Hiddleston). Az ok pedig a Loki 
sorozat	promotálása	volt.	Aizen és Loki abban ha-
sonlítanak,	hogy	gyakorlatilag	mindenkit	becsap-
tak,	 elárultak	 maguk	 körül.	 Az	 Aizen	 kép	 külön	
érdekessége,	hogy	Kubo	rajzolta,	méghozzá	digi-
tálisan. 
	 A	 Bleach	 manga	 teljes	 egészében	 hagyo-
mányos	 (tinta,	 papír)	 technikával	 készült,	 ezért	
elég	jó	nézni,	hogy	Tite	Kubo	szélesíti	a	tudástá-
rát,	és	valami	újat	is	kipróbál.

lalkozni	a	Bleach-csel.	Persze,	páran	a	manga	befe-
jezése	után	is	készítettek	videókat	a	Bleachről,	de	
az	nem	olyan,	mint	amikor	fut	a	manga	és	van	mit	
várni.	Pár	hónappal	a	bejelentés	után	jött	a	feke-
televes.	Az	animét	eredetileg	2021-ben	tervezték	
bemutani,	de	a	covid-járvány	miatt	áttették	2022 

elejére.	Egyelőre	még	arról	sincs	információ,	hogy	
melyik	stúdió	készíti	az	animét,	de	valószínűleg	a	
Studio	Pierrot,	akik	az	előző	366	epizódon	is	dol-
goztak.	Az	a	hír	járja,	hogy	Kubo	sensei	is	jobban	
belefolyik az anime munkálataiba, mint régeb-
ben,	és	esetleg	az	anime	megválaszolhatja	a	még	
fennmaradó	kérdéseket,	amik	a	mangában	nyitva	
maradtak.	Továbbá	az	animét	cenzúra	nélkül	fog-
ják	vetíteni	egy	késő	esti	műsorsávban	Japánban.

nek.	A	Rotten	Tomatoes-on	a	kritika	és	a	nézők	is	
több	 mint	 70%-ra	 értékelték	 a	 filmet,	 ami	 jónak	
mondható.

A nagy bejelentés

	 2020-ban	elég	 jól	 indult	az	év	a	Bleach	ra-
jongóknak.	 Ugyanis	 márciusban	 a	 BLEACH 20th 
Anniversary	Project	&	Tite	Kubo	New	Project	Pre-
sentation	livestream	keretein	belül	bejelentették,	
hogy folytatják az animét,	és	teljes	terjedelem-
ben feldolgozzák a The Thousand Year Blood War 
történetívet.	 Ez	 eléggé	 felkavarta	 az	 állóvizet	 a	
Bleach	rajongók	háza	táján	és	persze	végigsöpört	
az	interneten	is.	Sok	youtuber	újra	elkezdett	fog-

A	 live	 action	 csak	 Japánban	 került	 mozis	 forga-
lomban	 2018-ban,	 a	 világ	 többi	 részének	 pedig	
maradt a Netflix.	A	filmet	Sato Shinsuke (Gantz, 
Inuyashiki,	 Kingdom)	 rendezte.	 A	 főbb	 szere-
pekben Fukushi Sota és Sugisaki Hana látható, 
az	 előbbi	 Ichigót,	 az	 utóbbi	 pedig	 Rukiát	 alakít-
ja.	 Kuchiki	 Byakuyát	 a	 híres	 zenész,	 Miyavi kelti 
életre.	 A	 film	 a	 manga	 első	 történetívét	 meséli	
el,	 avagy	 Ichigo	 halálistenné	 válásának	 történe-
tét. Személy szerint nekem tetszik a feldolgozás. 
Követi	a	manga	fontosabb	eseményeit,	de	mivel	
az	alapanyag	elég	nagy	(hét	kötetnyi	manga)	egy	
majdnem	két	órás	filmhez,	ezért	változtattak	né-
hol	a	dolgokon,	ami	összességében	jót	tett	a	film-

angol német francia spanyol olasz

Bleach	kötetek	(1-74) x x x x x

Bootleg x

Character	Book	SOULs x x x

Character	Book	2	MASKED x x x

Character	Book	3	UNMASKED x

13 BLADEs x

Can’t	Fear	Your	Own	World	(3	kötet) x

https://www.youtube.com/watch?v=gB0-kpn4U24
https://www.youtube.com/watch?v=gB0-kpn4U24
https://www.youtube.com/watch?v=gB0-kpn4U24
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Az utolsó, 74. manga kötet

	 Aki	egy	kicsit	is	jobban	elmerült	a	Blea-
ch	világában,	az	tudhatja,	hogy	a	Bleach	köte-
tek	előlapján	kizárólag	csak	egy	karakter	van,	
kivéve	az	utolsó	köteten,	amin	Ichigo	és	Rukia	
szerepel,	a	sorozat	két	főszereplője.	Velük	in-
dult	a	széria	és	velük	is	fejeződött	be.

A	Konso	Reisai-t	szeretnék	elvégezni	a	13.	osztag	
volt	kapitánya,	Ukitake	Jushiro	sírjánál,	viszont	a	
hollow	 befogására	 küldött	 hadnagyok	 (Ichigóval	
kiegészülve)	gondba	ütköznek	az	Élők	világában.

NEW BREATHS FROM HELL 
ford.:	Új	lélegzetek	a	pokolból	(feléled)	

	 Ez	olvasható	a	manga	fejezet	végén.	Emiatt	
sokan	 valószínűsítik,	 hogy	 lesz	 folytatása	 a	 one-
shot	mangának.	Ami	könnyen	meglehet,	hisz	cliff-
hangerrel	ér	véget.	Mindenesetre	nem	élem	bele	
magam,	megvárom	a	hivatalos	bejelentést,	hogy	
mi	is	várható.
	 Szerintem	 ez	 az	 új	 fejezet	 elég	 nagy	 do-
log,	 tekintve,	 hogy	 a	 befejeződött	 mangák	 rit-
kán	 kapnak	 új	 fejezetet,	 és	 inkább	 a	 következő	
generáció	 viszi	 tovább	 a	 történetet	 (Naruto	 ->	
Boruto)	 vagy	 még	 ennyi	 sem	 történik.	 Idővel	
akár	egy	új	történet	is	kezdődhet	Ichika	és	Kazui 
főszereplésével.

	 Az	új	fejezet	12	évvel	játszódik	a	The	Thou-
sand	Year	Blood	War	történetív	után.	Már	a	tör-
ténet	elején	megismerkedünk	 Ichigo	és	Orihime	
fiával,	 Kazuival,	 illetve	 Renji	 és	 Rukia	 lányával,	
Ichikával.	A	13	védelmi	 osztagból	 sok	 régi	 isme-
rős	 feltűnik,	 és	 pár	 új	 taggal	 is	 megismerkedhe-
tünk,	mint	például	a	7.	és	8.	osztag	hadnagyaival.	
Mint	kiderült,	Ichigo	angolt	tanult	az	egyetemen	
és	fordító	lett	belőle.	A	Lelkek	világában	már	van	
tv,	meg	egyéb,	az	Élők	világából	származó	kütyü.	
Többek	közt	felbukkan	pár	szörny,	Szayel	Aporro	
és	a	fejezet	végén	egy	ismerős	kard.

 A történet röviden: A	tizenkét	évvel	ezelőt-
ti	háborúban	meghalt	kapitányoknak	egy	ceremó-
niát	 tartanak,	 amivel	 segítenek	 nekik	 visszatérni	
reishi	 formába.	 Ezt	 hívják	 Konso Reisai-nak. A 
lényege,	 hogy	 elkapnak	 egy	 hollow-t	 az	 Élők	 vi-
lágában,	és	azt	az	elhunyt	kapitány	sírjánál	meg-
ölik.	Ez	egy	régi	szokás	a	Lelkek	világában	és	ritka,	
mert	eddig	nem	sok	kapitány	halt	meg	csatában.	

	 Egy	 hónapra	 rá	 újra	 felbolydult	 az	 egész	
Bleach	 közösség,	 ugyanis	 kiderült,	 hogy	 kapunk	
egy új 73 oldalas Bleach one-shot-ot. Mindez a 
manga	 megjelenésének	 a	 20.	 évfordulójára	 lett	
időzítve,	és	így	egy	új	Bleach	történettel	ünnepel-
hettünk.	 Már	 a	 megjelenés	 előtt	 kiderült,	 hogy	
a	pokol	 jut	nagyobb	szerephez,	ami	a	mangában	
nem	igen	volt	említve.	
	 Igaz,	a	2010-ben	megjelent	negyedik	Blea-
ch	anime	film,	a	Bleach:	Hell	Verse	a	pokolban	ját-
szódik,	de	nem	tekinthetjük	teljesen	hivatalosnak,	
mivel	a	mangaka	elégedetlen	volt	a	végeredmény-
nyel	és	a	film	megjelenése	után	le	is	vetette	a	ne-
vét	a	stáblistáról.	Valószínűleg	ezt	a	fiaskót	pró-
bálja	kijavítani	Kubo.

NO BREATHS FROM HELL 
ford.:	 Nincs	 lélegzet	 a	 pokolból	 (nyugton	 van,	
csendes)
 (Ha még nem olvastad az új fejezetet és nem 
szeretnéd idő előtt megtudni, mi történik benne, 
akkor ezt a részt hagyd ki.)
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Videó ajánló

	 Most	pár	angol	nyelvű	videót	fogok	ajánlani,	amik	jól	összefoglalják,	hogy	mi	is	az	a	Bleach,	
miért	lehet	szeretni	vagy	épp	kevésbé	szeretni.	Külön	leírást	nem	írok	egyikhez	sem,	de	az	első	két	
videót	nagyon	ajánlom,	sok	mindent	elmagyaráz	ezzel	a	világgal	kapcsolatban.

The	Rise	of	BLEACH:	4	Years	Later (DBZimran)
BLEACH:	Ruined	Reputation	|	Documentary	(2020) (DBZimran)
Why	I’m	Still	BLEACH	-	A	Response	to	‚The	Fall	of	Bleach’	and	the	Bleach	Community	|	Discussion 
(MrTommo2304)
Bleach	Success	History	(Simo Urahara)
I’ll	NEVER	Stop	Loving	BLEACH (WatTheWut)
My	Honest	Thoughts	On	Bleach… (The Masked Man)

Jaymes Hanson:	ő	kizárólag	csak	Bleachről	posztol,	elég	ritka,	ha	más	animéről	csinál	
videót.	Aktívan	foglalkozott	a	szériával	annak	befejezése	után	is.	A	videóiból	amúgy	is	
kitűnik,	hogy	elég	nagy	fan(atikus).	Egyszer-kétszer	elgondolkoztam	azon,	hogy	vajon	
más	jár-e	az	agyában	a	Bleach-en	kívül.	:)

MrTommo2304: ő	is	csak	Bleach-csel	foglalkozik.	A	manga	befejeztével	abbahagyta	
a	tartalomgyártást,	ami	leginkább	az	aktuális	fejezet	ismertetése	volt.	Az	új	anime	
arc	bejelentése	után	visszatért,	és	ma	már	leginkább	karakter,	csata	elemzésekkel	és	
egyéb	ínyencségekkel	foglalkozik.

Simo Urahara: hasonlóan	az	előzőekhez,	ő	is	szinte	csak	Bleach-csel	foglalkozik.	Hol		
rangsorolja	a	karaktereket	erő	szempontjából,	máskor	pedig	arról	elmélkedik,	hogy	
melyik	hadnagynak	milyen	bankaija	lehetne.

DBZimran: ahogy	a	neve	is	sejteti,	szereti	a	Dragon	Ballt	és	ezzel	kapcsolatos	videó-
kat	is	gyárt.	Mióta	bejelentették	a	Bleach	anime	folytatását,	leginkább	ezzel	foglalko-
zik.	Néha	azért	befigyel	egy-egy	Attack	On	Titan	videó	is.	Leginkább	karakter	analízis	
videói	vannak,	de	azok	elég	mélyre	ásnak.
Ők	mind	angol	nyelven	készítenek	videókat.

Ismert Bleach youtuberek

a	Bleachnek	igenis	van	jövője,	azok	után,	hogy	any-
nyian már eltemették, akkor is, amikor még futott 
a	széria.	Arra	nem	vágyom,	hogy	ténylegesen	az	
utolsó	lélegzetet	is	kiszorítsák	a	mangából,	és	ad-
dig	tejeljen,	amíg	 lehet.	Hanem	kapja	vissza	régi	
megbecsülését,	és	legyen	még	egy	pár	történetív,	
mert	ebben	a	világban	 több	van,	mint	amennyit	
eddig megmutattak.

 Ez a cikk kicsit személyesebb lett, mint amit 
eddig megszokhattatok tőlem, de légy szíves néz-

zétek el. Már lassan tíz éve, hogy felfedeztem ma-

gamnak ezt a világot, és azt hiszem, hogy végleg 
be is szippantott. Bleach forever!

A JÖVŐ

	 A	 Bleach	 manga	 20.	 születésnapját	 ünne-
pelve	nemcsak	az	új	fejezetet	kapjuk,	hanem	egy	
kiállítást	 is,	 Bleach Exhibition	 néven.	 Az	 Expót	
2021.12.18. és 2022.01.16.	között	 rendezik	meg	
Tokió	Shibuya	körzetében,	eddig	csak	ennyit	tud-
ni	erről,	részleteket	majd	később	közölnek.	Továb-
bi	 info	a	Bleach	mangáról	és	az	animéről	az	 idei	
Jump Festa-n	 várható,	 amit	 decemberben	 ren-
deznek	(a	koronavírus	miatt)	online.	Most	találga-
tásokba	merülhetnék,	hogy	vajon	még	mi	várha-
tó,	mit	szeretnék,	de	jelenleg	annak	örülök,	hogy	

Burn The Witch

	 Direkt	nem	írtam	a	Burn	The	Witch-ről	
a	cikkben,	ugyanis	majd	egy	hosszabb	cikkben	
szeretném	kifejteni,	hogy	mégis	milyen	Kubo 
új	mangája	és	hogyan	kapcsolódik	a	Bleach	vi-
lágához.	Röviden	annyi,	hogy	a	Burn	The	Wit-
ch	manga	végén	a	cím	logójában	kiolvasható	
a	Bleach	szöveg,	illetve	kapunk	utalást	is	Soul	
Society-re.

https://www.youtube.com/watch?v=dzrq1E24htw
https://www.youtube.com/watch?v=Ec_NVJfX3oE
https://www.youtube.com/watch?v=eEDv8LMCwdk
https://www.youtube.com/watch?v=yeiJ9gXL8V8
https://www.youtube.com/watch?v=NtcGegbyolg
https://www.youtube.com/watch?v=6u1_arKVnZE
https://www.youtube.com/c/jaymeshanson
https://www.youtube.com/c/MrTommo2304
https://www.youtube.com/c/SMEVERYTHING
https://www.youtube.com/channel/UCBtcS4TGi3cWik0gW_kNK7g
https://www.youtube.com/c/jaymeshanson
https://www.youtube.com/c/MrTommo2304
https://www.youtube.com/c/SMEVERYTHING
https://www.youtube.com/channel/UCBtcS4TGi3cWik0gW_kNK7g

