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 A Sunrise szárnypróbálgatása közben az 
Idolmaster még jobban kibővült, sorozattal és 
OVA-val egyaránt, valamint elstartolt az AKB0048 
két szériája. 

 Végül 2013. január 6-án indult el a Love 
Live! School Idol Project és sikere azóta töretlen, 
mondhatni maga mögé utasította a többi idol ani-
mét. Nem is lett nagy meglepetés, hogy az első 
széria a már kiadott klipekhez igazodott, és az 
azokban szereplő bandát, a μ’s megalakulását és 
karaktereit ismerhettük meg. 2016-ban pedig két 
tv-sorozat, egy film, sok klip és recap után elindult 
a következő banda, az Aqours kalandjai. Ennél a 
második évad tavaly év végén fejeződött be, és 

most várunk a filmre. Ezek után kötve 
hiszem, hogy a Sunrise ennyinél megáll-

na. Nem is lenne sok értelme.

Hogy is néz ki a Love Live! világa? Nem 
kell nagyon tekergetni az agyunkat.

 Ne adjuk fel az álmainkat, a vágyaink érde-
kében tegyünk meg mindent, és haladjunk a cél 
felé vezető úton. Ha esetleg időközben eltéve-
lyednénk, vagy nem látjuk jól a kijelölt utat (és ez 
minimum egyszer tuti előfordul, mert a készítők 
úgy akarják) támaszkodjunk a barátainkra, ők segí-
tenek felállni, erőt nyerni, visszavezetnek a helyes 
irányba, hiszen úgyis közös a cél. Ez az egyszerű, 
szentimentális kliségondolat minden második 
animére érvényes, főleg ha azok helyszíne egy kö-
zépiskola. Ha mindez megvan, akkor énekeljünk 
és táncoljunk!

A fellépést megelőzi a próba

 A Sunrise fogta ezt az egyszerű gondola-
tot, és erre az alapra húzott fel egy szimpla sulis 
keretet. Az egészet pedig megtöltötték a nagy 
népszerűségnek örvendő idol jelenséggel. A Sun-
rise szeret nagy franchise univerzumokat építe-
ni, erre a Gundamnél nincs jobb példa, és a Love 

Live! sem különb ennél. Szóval a címet hosszútá-
von el kell adni, ami egy ilyen animénél egyértel-
műen a karakterek feladata. Viszont ahhoz, hogy 
minél szélesebb körben el lehessen adni, ahhoz 
sok ember ízlésének vagy inkább fétisének meg-
felelő szereplőket kell alkotni. 

 2010-ben a Sunrise amolyan próbaként ki-
adta a Snow Halation című zenés videót, akkor 
még ebben a műfajban a The Idolmaster bonto-
gatta szárnyait (mindössze egy sorozatattal és 
egy OVA-val rendelkezett ekkor), a K-On! pedig 
méltán saját sikerében fürdött. Úgy tűnik, ez be-
jött az embereknek, így nem lehetett csak úgy 
hagyni, hogy a „cuki lányok zenélnek” toposz kiful-

ladjon, mikor még nem csináltak belőle sok és 
még több pénzt. A stúdió a következő három év-
ben csepegtette az idolos cuccokat. 2011-ben is 
kaptunk egy zenei videót, Natsu-iro Egao de 1, 2, 
Jump! címmel, amivel már nőtt a csali a Sunrise 
pecabotján, és egyre mélyebbre dobta a rajongók 
tavába: bikiniben táncoltak és énekeltek a lányok. 
Kinek ne tetszene ez? 2012-ben a kötelező cseléd-
lány ruhát is kipipálták a Mogyutto “Love” de Sek-
kinchuu!-val. Ugyanebben az évben követte ezt a 
Wonderful Rush és a légi-utaskísérő egyenruha. 
Közben 2012 és 2016 között a Sunrise a Bandai 
Namcóval karöltve indította el az Aikatsu idolszé-
riát, ami rengeteg epizódszámot kapott (178), ám 
az kevésbé lett sikeres. 
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 Az anime pedig nem lenne anime a tipikus 
karakterdrámák nélkül. Ebben a tekintetben a 
Sunrise nem mert kockáztatni, a bevált receptet 
használta. Kisebbet-nagyobbat egyaránt találunk, 
és itt is igaz, hogy minél tovább tart a dráma, mi-
nél nagyobb ívet jár be, annál feleslegesebb, an-
nál mesterkéltebb. Jó példa erre Honoka és Koto-
ri viselkedése az első évad végén, aminél minden 
egyes további perccel érezzük, hogy fárasztóbb, 
sablonosabb. Jó példa is akad azért, ilyen Eri és 
Niko problémái, amit hamar - vagy legalábbis ke-
vesebb műsoridővel - sikerült lezárni, és így kicsit 
közelebb is kerülnek hozzánk a karakterek. Per-
sze Honokával és Kotorival sincs semmi baj, csak 
ahogy kezelik a gondjaikat az borzalmas. 
 
 Az első Love Live! szerethetőségét egyrészt 
az újdonság ereje adja, másrészt egy jól összera-
kott karaktergárda, amiből mindenki megfeleltet-
hető egy tipikus egyenkarakternek, mint a „cuki”, 
„tsundere”, „ártatlan”, „hibbant” stb. 

Vették a mai Japánt, célkeresztbe tették a lány-
bandát, olyannyira, hogy 90%-ban róluk szól az 
egész, a maradék pár emberke meg a szükséges 
töltelék. Teljes egészében kihúzták a férfi karak-
tereket, amivel elkerülték 1-2 fiúidolos anime hi-
báját, melyekbe feleslegesen belepakolnak egy 
lélektelen női szereplőt, ami mondhatni lehűti a 
kedélyeket. Végül pedig létrehozták a Love Live! 
event-sorozatot, ahol iskolai (lány)énekesbandák 
versengenek meg egymással, a nézők pedig sza-
vaznak rájuk. Lényegében ennyi. A történetek 
mozgatórugója egyrészt ennek a rendkívül nép-
szerű, presztízsértékű, túlmisztifikált fesztiválnak 
a megléte, és a nyerni akarás, másrészt a közép-
pontban lévő bandák (μ’s, Aqours) tagjainak egyé-
ni célja. Mert ha egy átlagos japánnak a középisko-
la az élete csúcspontja, akkor egy iskolai idolnak a 
csúcspont, hogy a Love Live!-on énekelhet.
 Az animében globálisan véve a Love Live! 
a legnagyobb szórakozási forma, amit kitaláltak, 
a karakterek szempontjából pedig egy eszköz 

céljaik eléréséhez, ami persze végül élvezetté, 
szórakozássá, ugyanakkor komoly próbává válik, 
teszteli, fejleszti karaktereink összetartását, kap-
csolatát, barátságát.
 

Love Live!

 Az első széria középpontjában az Otono-
kizaka középiskola és a μ’s (Muses) nevű idolcsa-
pat kalandjai állnak. Az első részekben kiderül, 
hogy a középiskolát be fogják zárni a kevés hallga-
tó miatt, így az úgynevezett főhős Kousaka Hono-
ka fejébe veszi, hogy megmenti a sulit bármi áron. 
Mi segíthetne ezen jobban, mint az iskola népsze-
rűsítése, amihez a legjobb eszköz az idolcsapat 
alapítása. Honokának nem is kellett több az ötle-
ten kívül és olyan energikus lett, mint kisgyerek a 
játékboltban. Egyből beszervezte két barátnőjét 
Kotorit és Umit akár akarták, akár nem, és hárman 
indultak el azon a rögös, drámáktól sem men-
tes úton, amin végül a kilenc főre bővült csapat 

(mondtam, hogy minél több ember érzékét meg 
kell venni) ismert legyen és felléphessen a Love 
Live! színpadán. 

 Az első és a második évad szorosan kapcso-
lódik egymáshoz, együtt adnak ki egy teljes szto-
rit, a film már csak plusz egy mélyre nyúlás a rajon-
gók zsebébe, amiből megtudhatjuk, hogy a Love 
Live event Amerikában is hódit. 
Ebben a 26 részben teljesen az elejétől követhet-
jük nyomon a μ’s megalakulását, bővülését, sike-
reit és kudarcait. Azt, hogy a Love Live! nem holmi 
sufnibuli, hogy annál is több energiát kell bele-
adni, mint amennyit képzeltünk. Szépen lassan 
kibontakozik, ahogy a karakterek ráeszmélnek, a 
siker nem hullik az ölünkbe, és nem lesz egyből 
telt házas koncert a suliszínpadon. Minden kezdet 
nehéz! De ha már nyeregben érezzük magunkat, 
a toplistáról így is könnyű lecsúszni. Az idol világ-
ban kemény a verseny, sokan állnak sorba, hogy a 
legjobbak közé kerüljenek.
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Yazawa Niko (seiyuu: Tokui Sora)
Niko felsőbb éves tanuló, 
és először ellenszenvesen, 
támadóan reagál a μ’s-ra. 
Erre meg is van az oka, de 

szép lassan meglágyul és végül csatlakozik a csa-
pathoz. Igazi idolkedvelő. Kedvenc bemutatkozá-
sa, amit folyton, már túlságosan is sokszor elsüt, 
a jellegzetes „Niko Niko Nii”. Nem szereti, ha elve-
szik tőle a rivaldafényt és igyekszik felsőbbrendű-
ségét hangoztatni, de sosem bántó stílusban. In-
kább vicces, pont emiatt nem veszik figyelembe.

Ayase Eri (seiyuu: Nanjo Yoshino)
Eri, mint a diáktanács elnö-
ke, a tökéletes diák képét 
testesíti meg. Eleinte ő is 
elutasítóan fordul Honoká-

ék idolsága felé. Mindezt érzelemmentes és rideg 
stílusban teszi, úgy gondolja, hogy az ötlet eleve 
kudarcra ítéltetett és csettintésre nem lehet si-
kereket elérni, így nincs is értelme próbálkozni. 

Jól működnek együtt, a szereplőknek sikerül áthi-
dalni a problémákat és jó látni, ahogy igazi csapat-
tá válnak. Az iskola bezárása, mint történeti elem, 
teljesen megfelelő katalizátora az eseményeknek.
A μ’s tagjai két frontról érkező nyomás alatt csiszo-
lódnak: mentsük meg a sulit és közben nyújtsunk 
maximumot a Love Live!-on. Teszik ezt az iskolá-
ban, egymás otthonában, csapatépítő kirándulá-
son stb. Ám igazán ez majd a Sunshine alatt csú-
csosodik ki.
  

Karakterek

Kousaka Honoka (seiyuu: Nitta Emi)
A frontember, a csapat 
főmotorja. Ő találta ki az 
egész idolcsapatot. Köny-
nyen lelkesít másokat, biz-

tat, inspirál, egyben tartja a bandát. Egyszerűen 
gondolkodik, ezért pozitív, optimista. A első évad 
végén van egy borzalmas hülyesége és drámája, 
de a többiek kisegítik a mélypontról. 

Sonoda Umi (seiyuu: Mimori Suzuko)
Az átlagos félénk lányt 
testesíti meg. Ugyanakkor 
nyugodt és higgadt, ezért 
képes logikus döntéseket 

hozni, józanul megítélni a szituációkat. Ő a csapat 
dalszövegírója. Sokat segít Honokának, elvégre 
egyik legjobb barátja.   

Minami Kotori (seiyuu: Uchida Aya)
Honoka másik legjobb ba-
rátja, vele teljes a trium-
virátus. Rendkívül kedves 
lány, aki mindenki problé-

máját képes átérezni, és senkit sem szeret meg-
bántani, ebből is adódik némi konfliktusa Hono-
kával. Ő a csapat dizájnere, ruhatervezője. Okos, 
intelligens, anyukája az iskola igazgatója.

Nishikino Maki (seiyuu: Pile)
Egy rendkívül fontos tag-
ja a csapatnak, ugyanis ő 
szerzi a zenét. Honokának 
őt már nehezebb volt be-

szerveznie, mivel nem voltak ilyen ambíciói. Elég 
magának való lány, némi tsundere beütéssel. Per-
sze jól beilleszkedik a csapatba, és néha a belső ér-
zései is kitörnek, akármennyire is magában tartja.

Koizumi Hanayo (seiyuu: Kubo Yurika)
A tipikus félénk, halkszavú 
karakter. Inkább másokra 
hagyatkozik, ha dönteni 
kell. Lassan oldódik fel és 

barátkozik. Viszont a Love Live intézményének 
nagy rajongója, mindig figyeli az ezzel kapcsola-
tos híreket és tájékoztatja a csapatot.

Hoshizora Rin (seiyuu: Iida Riho)
Hanayo legközelebbi ba-
rátja. Vele ellentétben, 
rendkívül extrovertált, 
pörgő stílusa Honokáéhoz 

hasonlít, de nála flúgosabb. Minden dologba ben-
ne van, mert jó buli. Szokása a szövegébe beépíte-
ni a „nyan” szót.

„Jól működnek együtt, a szereplőknek jól sikerül áthidalni a 
problémákat és jó látni, ahogy igazi csapattá válnak.”
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 A történetünk Takami Chikával indul, aki 
egy tengerparti városban Numazuban lakik és 
másodéves gimnazista. Nagy rajongója a μ’s-nak, 
ezért elhatározza, hogy saját idol csapatot ala-
kít. Ám jön a diáktanács elnöke, Kurosawa Dia, és 

kategorikusan nemet mond. Pont 
úgy, ahogy Eri az első szériában. 
Meg is van rá a saját oka, ami majd 

kiderül. 
 Ezek után a két évad 
majdhogynem ugyanazt az 

ívet követi, mint a sima Love 
Live!. A Sunshine esetében hi-
ányzik az a komolyság, amit a 
karaktereknél kéne érezni a suli 
bezárása és a Love Live felé. Az 
Aqours tagjai inkább csak ját-
szanak, bolondoznak, és bár 
megkapjuk itt is ugyanazokat a 

drámai momenteket, sokkal felü-
letesebbek, tartalmatlanok. 

Szépen fény derül hozzáállásának okára, és No-
zomi segítségével feloldódik. A suli bezárásának 
gondolata őt is megrémíti, így segít a lányoknak 
edzeni, és végül csatlakozik is hozzájuk. Innentől 
egy kedves, segítőkész karakter lesz belőle, aki lo-
gikus és értelmes döntéseket hoz.  

Toujou Nozomi (seiyuu: Kusuda Aina)
Eri legjobb barátja és egy-
ben a diáktanács alelnöke. 
Látszólag semlegesen áll 
a témához, de hisz a kár-

tyajóslásban. Megjósolja, hogy a csapatnak kilenc 
tagból kell állnia, és ennek megfelelően, titokban 
ő adja a μ’s nevet, a kilenc múzsa után. Bár a vég-
sőkig fenntartja a semlegesség látszatát, próbálja 
az eseményeket és Erit úgy terelni, ahogy a kár-
tyákban látta. Kedves, a csapat talán legjózanabb 
tagja, mindig higgadt, ezáltal jó tanácsadó. Ki-
véve, mikor úgy gondolja, hogy a csapattársai 
mellét kell fogdosni.

Love Live! Sunshine

 Ha láttuk az első szériát, akkor tökéletesen 
el tudjuk képzelni, milyen a második. De azért 
nézzük meg, mi változott. Röviden: semmi. Bő-
vebben: A Sunshine időben is folytatás, az után 
játszódik, hogy a μ’s már elérte a sikert. 
 Kaptunk új sulit a tengerparton, az Urano-
hoshit. A karakterek száma maradt kilenc, egy pi-
cit átrajzolták őket és más nevet kaptak, de egyéb-
ként ugyanolyanok. Annyi a különbség, hogy az 
Aqours tagjai hibbantabbak és így idegesítőbbek, 
fárasztóbbak is lettek. Más érdembeli változás 
nem történt. Ugyanúgy megkapjuk, hogy az is-
kola be fog zárni, és indulni kell a Love Live!-on, 
mert a sulit népszerűsíteni kell. Persze lehet ez-
zel csak én vagyok így, de ezáltal - főleg a karak-

terek miatt - a Sunshine számomra 

unalmasabb, elcsépeltebb lett, és nyomába sem 
ér az első szériának. De hát tudjuk, hogy a Sunrise 
a legnagyobb szakértője annak, hogy kell eladni 
újra ugyanazt. Sajnos ez a történetre is igaz. Lapo-
sabb lett, elnyújtottabb, akadozott a cselekmény 
és jobban ráment a slice of life-ra.
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Kurosawa Ruby (seiyuu: Furihata Ai)
Ő is elsőéves, Dia húga. Fé-
lénk, ezért csak akkor kezd 
beszédbe, ha feloldódott. 
Legjobb barátja Hanama-

ru, akivel gyakran vannak együtt. A félénkség mö-
gött azonban van egy gyermeki játékos oldala is. 
Csodálja barátait, akik mindig segítenek neki.

Kurosawa Dia (seiyuu: Komiya Arisa)
Ruby nővére, harmadéves. 
Érezhető rajta, hogy idő-
sebb, mind stílusban, mind 
beszédben kijön ez. Min-

denkivel udvarias, nem szereti, ha rosszul mennek 
a dolgok, ezért keményen dolgozik. Épp ezért a 
Love Live számára csak akkor ér valamit, ha telje-
sen megnyerik. Rubyra pedig igyekszik mindennél 
jobban vigyázni.  

Ha cukibbra, gyerekesebbe akarták őket csinálni, 
akkor sikerült. 
 Az első szériában a rivális A-RISE banda he-
lyére itt egy Saint Snow nevű csapat került, ami 
egyszere tölti be a példakép és rivális szerepét. Ők 
is gyengébbek és felejthetőbbek lettek az A-RI-
SE-nál. Korábban említettem, hogy a suli bezárása 
miatti népszerűsítés és a Love Live-on fellépés itt 
csúcsosodik ki. Ez abban nyilvánul meg, hogy a lá-
nyoknak kis időeltéréssel kéne két helyen fellép-
niük, ami előbb egy kis drámát eredményez, majd 
egészen izgalmas és vicces konklúziót ad. 
 Nehéz függetlenül értékelni ezt a szériát, 
akarva-akaratlanul is összehasonlítja őket az em-
ber. Ha nagyon megerőltetjük magunkat, akkor 
is látható, hogy a Sunshine jóval gyengébb lett és 
legnagyobb szerepe inkább az volt, hogy meglo-
vagolja az első széria sikerét. Hogy lesz harmadik 
széria az nem kétséges, de remélem kicsit több 
munkát fektetnek majd bele.

Karakterek
     
Takami Chika (seiyuu: Inami Anju)

Chika az örökké energikus 
középsulis csaj. Rajong a 
μ’s ért, így ő is megalapít-
ja saját idolcsapatát. Köny-

nyen szocializálódik, mindig pozitív és próbálja a 
dolgok jó oldalát nézni. Igazi optimista, mindig si-
kerül lelket öntenie a többiekbe. 

Watanabe You (seiyuu: Saitou Shuka)
Chika osztálytársa, apja 
kompvezető, egyszer majd 
ő is az szeretne lenni. Ener-
gikus, céltudatos lány, 

igyekszik mindig pozitív lenni, és jellemző rá, hogy 
előbb cselekszik, mielőtt gondolkodna.

Tsushima Yoshiko (seiyuu: Kobayasi Aika)
Elsőéves és igazi különc, 
senki sem érti, mit hado-
vál olykor valami bukott 
angyalról meg ördögökről. 

Ráadásul Yohanénak keresztelte magát. Ezt min-
dig akkor szedi elő, amikor kényes pillanatba ke-
rül, ami sokszor előfordul, így az egész lénye talán 
a legfárasztóbb a Love Live univerzumban. Amúgy 
ő az egyik poénkarakter, mivel alapból nincs nagy 
szerencséje. Bár engem hihetetlenül bosszantott.

 Kunikida Hanamaru (seiyuu: Takatsuki Kanako)
Elsőéves diák, akinek csa-
ládja egy szentélyt gon-
doz. Ruby legjobb barátja, 
szelíd, csendes és figyel a 

környezetére. Először nem érezte magát megfe-
lelőnek, hogy idol legyen, de aztán sikerült moti-
válni. Beszédeiben a mondatokat mindig a „zura” 
szóval zárja le, ami számomra ismét egy idegesítő 
megnyilvánulás.

Sakurauchi Riko (seiyuu: Aida Rikako)
Másodéves, Tokióból köl-
tözött a kisvárosba. Kissé 
visszahúzódó és szereti a 
beltéri elfoglaltságokat, 

nyugodtsága néha álca, pánikolós típus. Átlagos-
sága miatt ő sem akart csatlakozni a csapathoz, 
de Chika végül rávette. Fél a kutyáktól, így találko-
zása velük, mindig vicces és valahol aranyos is. A 
második évadban végül legyőzi félelmét.
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az elkészült produkciót. Ez azért is fontos, mert 
a felkészülésből nem fogunk rájönni, hogy mit is 
fognak előadni. A μ’s minden egyes, a Love Live 
eventhez köthető számát láthatjuk, hallhatjuk. 
A problémám nekem főként az, hogy mind egy 
kaptafa. Tény, hogy egy-egy egészen jól hangzik, 
és megkedveltem, de egyik sem olyan, amit be-
tennék a kedvencek közé. Viszont a μ’s-nak sokkal 
több dala van, mint amit az animében láthatunk, 
ebből már sikerült kedvencet találni.

Ohara Mari (seiyuu: Suzuki Aina)
Szintén harmadéves, rá-
adásul kőgazdag, mivel 
apjának szállodalánca van. 
Gyerekkorában külföldön 

tanult, és most ő az Uranohoshi megbízott igaz-
gatója, mivel az apjáé az iskola is. Nagyon vidám, 
a gondjait igyekszik maga megoldani és nem má-
sokra ráterhelni. Szereti, ha középpontban van, és 
szinte mindig told egy-egy angol szót a mondata-
iba. Ez bosszantó pótcselekvés, amihez hozzájön, 
hogy rájátszik az angol akcentusra.

Matsuura Kanan (seiyuu: Suwa Nanaka)
Harmadéves és egy búvár-
boltban dolgozik. Chiká-
val, Diával és Marival gye-
rekkori barátok. Nyugodt, 

higgadt természete van, képes mérlegelni a szitu-
ációkat. Fontosnak tartja a barátait és segítésüket 
maga elé helyezi.

Színes és csillogó színpad

 Egy kritikus ponthoz érkeztünk, beszéljünk 
a látványról. 
 Mint azt említettem a Love Live széria a 
Sunrise stúdió berkeiben készül, és az ilyen nagy 
és minőséget nyújtó készítőktől elvárjuk a jó grafi-
kát. Kicsit kettős érzésünk lehet, de a Love Live 
szép. Semmi kiemelkedő, de abszolút megfelel a 
kor elvárásainak. A karakterek kellően részletesen 

vannak megrajzolva, a ruhájuk is szép és, ami fon-
tosabb, változatos. Az egy dolog, hogy minden 
fellépésnél más öltözékben táncikálnak a színpa-
don, de amellett is hordanak normális ruhát a su-
lis göncön kívül. Ez ugyan ma már hozzátartozik 
az elvárt minőséghez, de még mindig nem általá-
nos, szóval érdemes kiemelni, főleg, hogy a csa-
jok kilencen vannak, így kilenc karakterre kell más 
ruhát adni. Ennek ellenére megemlítem, hogy 
rajtuk kívül viszont mindenki ugyanazt a szerelést 
hordja az anime alatt. A környezettel sincs semmi 
baj, annyira részletes, amennyire kell, de azért itt 
is akadnak hibák. A fellépések többségénél nincs 
közönségkép, hangjuk az persze akad. A szimpla 
sulis, meg városi környezetet mindenki el tudja 
képzelni. 

 Az animációt két részre bontanám. Aki lá-
tott már idol animét, az tudja, miért. A normál 
slice of life szokásos rajzolási stílussal készült, 
szépen megvan animálva, mindenki normálisan 

mozog, ahogy annak lennie kell. A színpadi előa-
dásoknál viszont 3D CG-t használtak a készítők. 
Ezt akár tetszik, akár nem, szokni kell. Először fur-
csa lesz. A szerencse az, hogy nem lett gáz, csak a 
két stílus közötti hirtelen váltás okozhat furcsál-
lást sokak arcán. Viszont így könnyebb volt meg-
valósítani, hogy mind a kilenc csaj totál egyszerre 
mozogjon. Hozzáteszem, amikor ugyanabban a 
produkcióban csak 2-3 csajszi van a képen, akkor 
normál animációt kaptak.
 

Mikrofonpróba

 Lássuk a zenét. Idolos, éneklős animéről 
van szó, tehát ez a másik legfontosabb eleme az 
egész Love Live univerzumnak, meg persze min-
den hasonló animének. A jelenetek alatti hangok 
lényegében teljesen elhanyagolhatóak, a fókusz 
a dalokon van. Értelemszerűen a μ’s dalai állnak 
a középpontban, részesei lehetünk, ahogy egy-
egy dal megszületik, felkészülnek rá, és láthatjuk 
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Persze ezek főleg azok, amiket nem mind a kilen-
cen adnak elő, csak mondjuk 2-3-an a csapatból. 
Ez azért van, mert mind a μ’s-on és mind az Aqour-
son belül hoztak létre kisebb klikkeket, formáció-
kat, akik előadják saját számukat. Például a BiBi, 
Eli, Maki és Nico hármasát takarja. Ugyanígy van a 
μ’s-on belül Lily White és Printemps. Az Aqourson 
belül pedig a Guilty Kiss, Azalea és a CYaRon! Ezek 
között már van, ami kicsit más stílusú, pörgősebb, 
dinamikusabb, menőbb. Be kell valljam az első 
Love Live-ban, az A-RISE zenéi sokkal jobban be-
jöttek, kár, hogy csak kettő van belőlük. 

 A Sunshine e tekintetben is rosszabb lett, 
az ő dalaik, még egysíkúbbak és felejthetőbbek. 
Egyet találtam mindössze, amit többször meg-
hallgattam már. Nyilván nekik is több számuk van, 
mint ami az animében elhangzik, így akinek tet-
szettek, nézzen körbe a neten. A dalok elkészü-
lésébe való betekintés is csekélyebb a Sunshine 
esetében, ami szintén nagy kár. 

 Mindentől függetlenül a zenék kellemesen 
hallgathatóak anime közben, illenek a lányokhoz, 
így előadva bármelyiket jó megnézni az animén 
belül, mert ismerjük a hozzá tartozó körülménye-
ket, motivációt, célt, ami hajtja előre a csapatot. 
És biztos vagyok benne, hogy aki kedveli az idola-
niméket, az fog találni magának nem egy zenét, 
amit többször is szívesen visszahallgat.   

 Említek néhány szót a seiyuukról is. Nos, ők 
nagyon jól játszanak, de ebben semmi újdonság 
nincs. Inkább azt emelném ki, hogy sikerült azt a 
minimális jellemeltérést érzékeltetni, ami felfe-
dezhető a karakterekben. Plusz a hangokról min-
denkit fel lehet ismerni, még ha egy-kettő nagyon 
hasonló is.

 Ha mérlegképet akarnék festeni a Love 
Live-ról, akkor azt mondanám, az egész cím egy 
nagy fejőstehén, egy reklám, ami eladja a hozzá 
gyártott fancuccokat. Ahogy sok más anime is te-

szi ezt, de a Love Live talán az egyik legprofibb 
ebben. Ha ezt nem vesszük számításba, akkor 
egy szerethető, nézhető alkotás, amit még ak-
kor is meg fogunk kicsit kedvelni, ha alapból nem 
is érdekel minket annyira a téma. Van jó néhány 
bosszantó eleme, mint a többször szükségtelen, 
bugyuta dráma, de ezt a japánok sosem hagynák 
ki, hiszen másképp hogy sajnálnánk, éreznénk 
együtt karaktereinkkel. Ha addig nem kedveltük 
meg őket, akkor majd a sajnálatunk imádattá ala-
kulhat. Illetve a Sunshine úgy ahogy van, a sima 
széria gyengébb klónja, ami az érdeklődést hiva-
tott fenn-, a pénztárcát pedig nyitva tartani. 

 Ezenkívül mégis egy kellemes, aranyos, ki-
kapcsoló szórakozás, ami valamilyen szinten néze-
ti magát. Teljesen kor- és nemfüggetlen, így min-
denkinek ajánlanám, bár talán férfitársaim jobban 
fogják élvezni.

Hossz: 
Love Live!: 2x13 rész+film 
Love Live! Sunshine!!: 2x13
sok-sok rövid zenei videó

Műfaj: zene, slice of life, iskola

Értékelés: 

Love Live!
MAL: 7,63 ANN: 7,42 Anidb: 6,91

Love Live! Sunshine
MAL: 7,55 ANN: 7,42 Anidb: 6,5



Love Live!
Ajándék háttérkép a vezércikkhez

Kattints a képre!

https://animagazin.hu/magazin/42/
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