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Folytatás a következő oldalon!

Amano Yukiteru egy visszahúzódó 
14 éves fiú, aki meglehetősen unal-
masan tengeti az életét. Senkivel 
nem mer barátkozni, holott minden 
vágya, hogy barátai legyenek. A min-
dennapok szürkeségét két sajátos 
hobbival ellensúlyozza: egyrészt min-
den körülötte történő eseményről 
10 percenként naplóbejegyzést 
készít a mobiltelefonjába, másrészt 
két képzeletbeli barátjával beszélget 
magányos óráiban. A képzeletbeli 
barátok is igen egyediek: Deus, a tér 
és idő istene valamint Murmur az isten 
önfejű, cserfes szolgálója.

Talán semmi sem változna Yuki 
életében, ám egy nap Deus egy mo-
billal ajándékozza meg és megemlít 
egy játékot is. Hamar kiderül, hogy a 
mobil nem a képzelet szüleménye, 
hanem aznap reggeltől kezdve a fiú 
mobilkészüléke egyfajta jövőbeli nap-
lóként működik, a bejegyzések 90 
nappal előre, maguktól jelennek meg 
a telefon memóriájában, illetve a fiú 
döntései következtében bármikor 
megváltozhatnak. Az első órákban 
mindez jó mókának tűnik, de már 
első nap tisztázódik pár részlet, mint 
például, hogy összesen 12 mirai nikki 
(jövőt mutató napló) tulajdonos van, 
akik egy battle royale-ban vesznek
részt. Vagyis a végén csak egy marad-
hat, a győztes túlélő átveszi Deus he-
lyét, ő lesz a tér és idő új istene.

Yukinak esze ágában sincs harcba 
szállni, ám ez egy cseppet sem zavarja 
a többi résztvevőt.

// Strayer8

Hamarosan az is kiderül, hogy a fiú
egy titkos hódolója, Gasai Yuno 
is naplótulajdonos. Ekkor válik iga-
zán érdekessé a történet, mivel 
Yuno láthatóan betegesen szerel-
mes Yukiba és bármit megtenne 
érte. Yuki már az első összecsa-
páskor rájön, hogy csak Yuno 
segítségével élheti túl ezt a já-
tékot, ehhez viszont úgy kell ten-
nie, mintha viszontszeretné a 
lányt, akiben nem tudja, hogy meg-
bízhat-e, a szándékait sem 
ismeri. 

A történet Yuki és 
Yuno párosára kon-
centrál, az ő 
szemszögükből 
követjük a battle
royale esemé-
nyeit. A har-
cok látványo-
sak, ötlete-
sek, de alap-
jában véve 
nem az élet-halál harc miatt
különleges a Mirai Nikki, 
hanem a rendhagyó ro-
mantikus történet viszi 
a hátán az animét. Sejt-
hető, hogy kik jutnak el
a játék végéig, de arról 
fogalmunk sincs, hogy 
milyen módon érnek el 
odáig és hogy ott majd mi 
történik.

Mirai Nikki
Történet

Cím: Mirai Nikki (TV)
Műfaj: shounen, ter-
mészetfeletti, dráma, 
komédia, romantika, 
akció, thriller, pszicholó-
gia
Megjelenés: 2011. ok-
tóber 9. – 2012. április 
15.
Epizódok száma: 26
Hossza: 23 perc/epizód
MAL: 8,35
ANN: 8,00

Cím: Mirai Nikki Redial
Megjelenés: 2013. jú-
nius 19.
Epizódok száma: 1
Epizódok hossza: 30 
perc

Mangák: 
Cím: Mirai Nikki
Megjelenés: 2006. 
január 26. – 2010. de-
cember 25.
Kötetek száma: 12

Cím: Mirai Nikki Redial
Megjelenés: 2013. már-
cius 26.

Special OVA:
Cím: Mirai Nikki (TV): 
Ura Mirai Nikki
Műfaj: komédia
Megjelenés: 2012 
január- 2012 augusztus

Manga spin off:
Cím: Mirai Nikki Mosaic
Megjelenés: 2008. no-
vember 26.

Cím: Mirai Nikki Para-
dox
Megjelenés: 2010. már-
cius 26.
Hossz: 5 fejezet
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A karakterek jól sikerültek, ami 
sokban hozzájárul az anime sikeréhez. 
Vannak köztük tipikus archetípusok, 
de valamiért mégis maradandóak. 
Még hónapok távlatából is könnyen 
felidézhetjük az összes naplótulaj-
donos alakját. Általában elmondható, 
hogy szinte az összesnek van valami-
lyen lelki gondja, problémája. Van 
akit trauma ért és van aki egyszerűen 
csak őrült, idióta vagy egyszerűen 
egy számára fontos dologért küzd. 
Túl sokat árulna el a történetből, ha 
mindegyikről szó esne, de a három 
legfontosabb szereplőt érdemes 
megismerni.

Amano Yukiteru, a főszereplő: 
Elsősorban a fent leírtak igazak rá, 
később az események hatására ő is vál-
tozik. Annak ellenére, hogy hihetően 
reagál a battle royale játékra és Yuno 
szerelmére, mégis éppen ez a realitás 
a legbosszantóbb tulajdonsága. Elég 
idegesítő egy olyan főszereplő, aki 
állandóan magas hangon sír, fél, fiú lé-
tére mások háta mögé bújik, bizonyos 
esetekben pedig a hőst játssza. Ment-
ségére szolgáljon, hogy a történetben 
nála figyelhető meg a legnagyobb 
mértékű jellembeli változás, aminek 
köszönhetően megkedveltetheti 
magát. A többi naplótulajdonos is 
eltérően ítéli meg.

Gasai Yuno, a kulcsfigura: 
Zseniálisan őrült karakter. 14 éves, 
Yuki osztálytársa és titkos rajongója, 
habár a fiú a játék kezdetéig erről mit 
sem sejt. Yunónak köszönhető, hogy 
kiszámíthatatlanná válik a történet, 
mert rengeteg a kérdőjel vele kap-
csolatban. Vajon tényleg szerelmes 
Yukiba vagy csak fel akarja használni 
a játékban? Nagyon egyszerű morális 
értékrendje van: ami elmélyíti a kap-
csolatát Yukival, az
jó; ami elvá-
laszthatja őket
egymástól, 
attól minél 
hamarabb 
meg kell sza-
badulni. Termé-
szetesen vannak
összetettebb 
esetek is, de ez 
az alapelv. És va-
lóban: Yuno néha 
egy ösztönös túlé-
lésért küzdő vadállat
és egy zseniális harcos
keverékének tűnik. A saját 
szempontjából a logikája is
kikezdhetetlen: minek segíteni 
valakin, ha kihasználhat-
nánk az alkalmat, hogy 
elmeneküljünk; minek 
hosszas szellemi csatá-
rozásba bonyolódni, ha valakit
egyszerűen meg is ölhetünk? 

Szereplők Külön dicséret illeti az alkotókat 
amiért ezt a személyiségtípust egy 
rózsaszín hajú és szemű lány bőrébe 
öltöztették és sikerült eltalálniuk a 
megfelelő arányokat, így Yuno karak-
tere tökéletesen működik, nem válik 
erőltetetté vagy idegesítővé. A seiyuu 
is remek munkát végzett. Kitűnően 
játszik a hangjával és az sem zavaró, 
hogy Yuno minden mondatába lega-
lább egyszer belefűzi imádott Yukija 
nevét. 

Urye Minene, 
az árnyék fő-

szereplő: Habár 
Yuki és Yuno a

 főszereplők,
 Minene a har-
madik szerep-
lő, akiről a leg-

többet meg-
tudjuk. Sőt ta-

lán az ő emberi-
érzelmes oldaláról

 kapunk a legtöbb je-
lenetet, még ha első-

re ez paradoxonnak is
 tűnik, hiszen egy terroris-

táról beszélünk. A későbbiek 
folyamán többször megjelenik a 

történetben, sőt fontos szerep jut 
neki. A szerethető karakterek egyi-

ke – még ha esetenként túlzásba 
is viszi az anime a drámát -, nem 

véletlen, hogy az egyik manga
 spinoff összes fejeze-
tének ő a főszereplő-

je.
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A manga 2006. január 26. és 2010. 
december 25. között jelent meg. A 
tévésorozat anime 2011 októberétől 
2012 áprilisáig futott. Az anime olyan 
hűen követi a manga eseményeit, 
hogy gyakorlatilag ugyanazokat a 
párbeszédeket és jeleneteket, sőt 
képsorokat látjuk viszont, mint a man-
gában. Csupán három-négy, a törté-
net szempontjából jelentéktelen elté-
rés van a két változat között. Az anime 
javára írható, hogy a karaktereket 
némileg szebb rajzolással jeleníti meg. 
A Mirai Nikki esetében való-
ban érdemes az animével
kezdeni, a mangát pedig
elég csak akkor elővenni,
ha valaki szeretne job-
ban elmélyedni az
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Elméletileg a többi naplótulajdonos 
életéről tudhatnánk meg többet, 
gyakorlatilag Minene az összes fe-
jezet főszereplője és általa tudunk 
meg többet a többi szereplőről. Az öt 
fejezetből kettő története az animé-
ben is megjelenik, de új információk is 
kiderülnek a Kilencedikről. 

A másik spinoff a Mirai Nikki Para-
dox, egy 2010-es kötet, amely ugyan-
csak öt fejezetet tartalmaz. Azzal a 
gondolattal játszik el nem túl komo-
lyan, hogy mi történt volna, ha Yuki 
helyét egy másik szereplő (Aru) vette 
volna át, míg Yuno helyébe Murmur 
lépne. Általában elmondható, hogy a 
spinoff mangák komikusak, ne számít-
sunk komoly helyzetelemzésre vagy 
háttérinformációra az olvasásukkor.

A történetből a fentieken kívül egy 
visual novel és egy élőszereplős film-
sorozat készült.

utolsó fejezetek történéseiben. 
A manga nem szolgál több in-
formációval, viszont a saját tempónk-
ban olvashatjuk.

A történetnek rövid folytatása is 
van, amely Mirai Nikki Redial címen 
jelent meg. Ugyancsak nincsenek 
nagy eltérések a manga és az anime 
között. A Redial gyakorlatilag a Mirai 
Nikki utolsó pillanatainak magya-
rázata.

Két spinoff manga készült a 
történetből, mindkettő egy-egy 
mellékszereplő körül forog. A Mirai
Nikki: Mosaic 2008-ban jelent 
meg. Egyetlen kötet, amely 5 
fejezetet tartalmaz. 

Manga és anime
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Fontos megjegyezni, hogy a harci 
jelenetekben sok az erőszak és rengeteg 
vér folyik. Különböző típusú harcokat 
láthatunk, de általában a karakterek nem 
kímélik egymást. Néha ugyan túlzásnak 
tűnik, hogy milyen emberfeletti módon 
tűrik a szereplők a fájdalmat és hogy a 
komoly sérülések ellenére is folytatni 
tudják a harcot, de voltaképpen ez a fel-
fogás illik a Mirai Nikki szellemiségéhez.

A különböző naplók nyújtotta
lehetőséget tulajdonképpen jól kihasz-
nálja a történet, de ez a szál nem 
tűnik túl hangsúlyosnak, még ha 
fontos szerepe is van az események
alakulásában. Yuki szülein kívül a leg-
több nem naplótulajdonos mellékkarak-
ter laposra sikeredett, a rájuk kon-
centráló mellékszálak csak Yuki szem-
pontjából fontosak, hatással vannak a 
jellemére, ezáltal a döntéseire is.

Az OST első hallásra nem tűnik 
kivételes alkotásnak, de ha valaki vé-
gighallgatja, könnyen azt veheti észre, 
hogy a következő alkalommal jobban 
tetszik neki, míg rá nem jön, hogy vol-
taképpen jó instrumentális számok 
kaptak helyet az animében, amik re-
mek hangulatkeltők (a legtöbbjük elek-
tromos gitárra épül). Az opening és 
ending zenék jól illenek a történethez. 
Pörgősek, kiemelik a főbb motívumokat 
valamint Yuno őrültségét; emellett a 
többi naplótulajdonos is megjelenik 
bennük.

Habár az első részekben sablonos 
történetnek tűnhet, a Mirai Nikkiben 
több rejtőzik, mint amennyit mutat 
magából. Igaz, vannak érzelmileg túlzó 
részek, logikai buktatók, laposabb jele-
netek, esetenként túl sok vér folyik, de a 
váratlan fordulatok, egyes jó karakterek, 
a jó seiyuuk és az egyedi romantikus
szál sok mindenért kárpótolja a 
nézőket.

Összességében a Mirai Nikki egy 
jó manga/anime, de nem feltétlenül 
az alaptörténete miatt. Még ha első 
pillantásra nem is tűnik fel, de van-
nak benne emlékezetes karakterek, 
a különleges szerelmi szálat pedig 
sikerül teljes mértékben kiaknázni. 
Külön érdekesség, hogy más szerelmi 
történetekkel is párhuzamba állítják a 
Yuki-Yuno párost. Yukinál egyértelműen 
látszik a jellemfejlődés, és a történet 
előrehaladtával Yuno lelkivilágába is 
szabadabb bepillantást nyerünk. Tu-
lajdonképpen Yuki által ismerjük meg 
Yuno előtörténetét. 

Az első fejezetekben nem feltét-
lenül észrevehető, de a történet tar-
togat pár váratlan fordulatot és csavart, 
amire senki sem számít. Ezek a váratlan 
fordulatok feledtethetik az éppen jó 
időben felbukkanó véletlen egybee-
séseket és a kisebb logikai buktatókat. 
Bár egy ideig úgy vélhetjük, hogy meg 
tudnánk jósolni a történet befejezését, 
rá kell jönnünk, hogy mégsem ilyen 
egyszerű a helyzet. Sőt, ahogy a törté-
netben eluralkodik a káosz, úgy válik a 
jövő egyre képlékenyebbé. Sajnos amel-
lett sem mehetünk el szó nélkül, hogy 
a történet befejezése meglehetősen 
kapkodósnak tűnik. Már a mangában is 
kissé összecsapottnak, kidolgozatlan-
nak tűnik a befejezés és sajnos az anime 
ezt is átvette.

Az élet-halál harc és a komoly téma 
ellenére a sorozatot átfűzi a komédia, 
ami sikeresen ellensúlyozza a komorabb 
részeket. Ráadásul az anime részek vé-
gén egy kis extrát is kapunk: Murmur 
előadásában tudhatunk meg többet az 
egyes szereplőkről, azok komikus olda-
láról. Ezeket a rövid epizódokat külön 
OVA-ként is megjelentették 

Összegzés
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