
Sokakban felmerül a kérdés; Mi történik a 
halál után? A Pokolba jutunk vagy a Mennyor-
szágba? Esetleg a Valhalla palotából fogunk 
kitekinteni egy másik világra? Ezt a kérdést 
senki se tudja megválaszolni. Viszont a téli 
szezonban indult Death Parade egy másik vi-
lágképet is bemutat nekünk azzal kapcsolat-
ban, hogy mi is fog történni velünk miután a 
lelkünk elhagyja a testünket… 

//  Daisetsu
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Death
Parade

Avagy az életed utolsó játéka! 
Vagy mégsem?
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Folytatás a következő oldalon!

Az emberek haláluk után egy lift-
be kerülnek, ami leviszi őket a Quien-
decimbe a túlvilág és a való világ kö-
zötti térbe. Itt különböző szobák van-
nak – általában bárok –, ahova a halott 
személyek jutnak. A bárnál egy pincér 
várja a párokban érkező halott sze-
mélyeket. A mi esetünkben a pincér 
Decim és az ő asszisztense – a Fekete 
hajú lány (Chiyuki) – munkásságát kö-
vethetjük nyomon. 

Decim egy játékvezető, 
akinek a feladata ítélkezni az el-
hunyt emberek felett. Neki kell 
eldöntenie, hogy a halott sze-
mélyek sorsa mi legyen: újjászü-
letés vagy lebegés a semmiben 
a végtelenségig. Erre a komoly 
döntésre Decim a legalkalma-
sabb eszközt használja: a játékot. 
A pincér ügyességi játékokra 
buzdítja az érkező embereket, 
akiknek – más lehetőség híján 
– játszaniuk kell. De a játék előtt 
Decim mindig ismerteti a szabá-
lyokat, amik a következőek:

1, A játékosok nem tudhatják meg a 
játék végéig, hogy hol vannak.
2, A játékban való részvétel kötelező.
3, A játék során a játszó felek élete 
lesz a tét.
4, Nem hagyhatják el a játékosok a bár 
területét.

Ezek után a ha-
lottaknak nincs más 
lehetőségük. Mikor 

erre rájönnek – olykor 
nem akarnak játszani –, 

elindul a játék. A já-
ték elindítása egy 
gomb lenyomásá-
val kezdődik, ami 
után véletlen se-
gítségével eldől, 
milyen játékot is 
kell játszaniuk az 
ott levőknek.  Itt 
különböző lehe-
tőségek is vannak: 
billiárd, bowling, 
darts stb… 
   De most jöjjön 
a csavar! A törté-
net legnagyobb 

furfangossága az 

Mi ez a hely? – „Isten hozta
a Quiendecimben!”

amnézia. A Death Parade azért 
olyan jó, mert a játékosok emléke-
zetét a Quiendecimben dolgozók 
törölték. A holtak nem emlékez-
nek arra, hogy meghaltak, sem 
arra, hogy az hogyan is történt. 
A játék és a bíráskodás ezért lesz 
nagyon izgalmas, mert a részt-

vevők azt hiszik, 
hogy még élnek 
és az életük a 
tét, pedig nem 
az. Ezt csak Decimék hitetik el velük. Rá-
adásul a döntőbírók a vendégek minden 

egyes emlékével rendelkeznek. S ez miért 
olyan nagy dolog? Mert a játékosok – a 
legtöbbször – azt hiszik, hogy az életü-
kért küzdenek, így mindenáron nyerni 
akarnak. És ez bizonyos szabályok fel-
rúgásához is vezethet…

   

A Death Parade első soron azért 
nagyon jó, mert nem egy átlagos témát 
ölel fel és azt egy egyáltalán nem hét-
köznapi módon mutatja be. Az ember 
az anime nézése közben sehogy sem 
tud a külvilágra gondolni. 

Miért jó a Death Parade?

Részek: 12 x 25 perc

Vetítés: 
2015.01.09.-
2015.03.28.

Műfaj: seinen, 
pszichológiai, dráma, 
thriller

Rendező:  
Shinichiro Watanabe és 
Yuzuru Tachiwaka

Korábbi részek: Death 
Billiards (OVA)

Értékelés:
MAL: 8,5
ANN: 8,27
AniDB: 7,57

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-06-

Olyan nagy feszültség és izgalom halmozó-
dik föl az emberben, hogy az már biztosan 
az őrület határán volt, akinek hetente kel-
lett várnia az új részekre. Ez az anime zse-
niálisan le tudja kötni az emberek figyelmét 
és olyan kérdéseket hoz fel belőlünk, amik-
ről mindenkinek van véleménye. Hiszen 
gondoljunk csak bele: a halál az egy elkerül-
hetetlen dolog, amit mindenki át fog élni az 
élete legvégén.

Most kicsit az anime zenéiről. Az ope-
ninget (Flyers) a Bradio együttesnek kö-
szönhetjük. Ez az opening tökéletes. Ahhoz 
képest, hogy az anime egy véresen komoly 
mű, az opening egy könnyed és elegáns 
hangulatú, nagyon látványos kezdőlökete 
a sorozatnak. Én személy szerint nagyon 
megkedveltem és igen gyakran meghallga-
tom. Jó dolog volt ezt a számot választani 
openingnek.

De az endingre se lehet panasz. Az 
endinget a NoisyCell együttes szolgáltatta 
nekünk. Ők a Barakamon endingje miatt 
lehetnek ismerősek. A Last Theater egy ke-
mény, rockos ending, amit szintén nagyon 
jól eltaláltak. A rocker animefanoknak biz-
tosan kedvence lett, vagy lesz.

Ez a tizenkét részes anime igen sok 
karakterben bővelkedik. Ez nem is csoda, 
hiszen az animében csak jönnek-mennek a 
szereplők, akiket egy résznél többször nem 
is látjuk. Mindenesetre az anime egy na-
gyon színes felhozatallal tudott meglepni 
minket. Szinte mindenféle típusú emberrel 
megismerkedhetünk a mellékszereplők kö-
zül, akiknél lehet még magunkra is ráismer-
hetünk. Viszont kétségtelenül az anime 
Decimre és Chiyukira koncentrál. 

Decim és Chiyuki kapcsolata kü-
lönleges. Chiyuki egy életerővel teli, 
érzelmes lány, míg Decim egy komor 
báb, aki csak a kötelességét végzi. De 
Decim mégis érdeklődik az emberek 
iránt. Az ő szavaival élve: „Tisztelem az 
embereket, mert ők megtapasztalhatták 
az életet”. Chiyuki figyel-
mét ez felkelti és ez ve-
zeti rá a lányt arra, hogy 
megtanítsa Decimet az 
érzelmei kifejezésére. 
Ennek eredménye 
lesz az első sírás, 
az első mosoly 
Decimnek.

A Death Parade tizenkét részt élt meg, 
illetve még 2013-ban kapott egy OVÁ-t is. 
Én személy szerint mind a kettőt ajánlom, 
mert nálam ez a sorozat benne van a le-
geslegjobb animék között. Sajnos ebben a 
cikkben csak röviden tudtam róla írni, így az 

ennél részletesebb elemzés 
most elmarad, pedig még 

tudnám ragozni az anime 
jó tulajdonságait!
    Végezetül még egy 
fontos információ, amit 
itt vettem észre az ani-

mék világában először. 
A halál témát több 
anime is feldolgoz-
za, viszont nagyon 
kevés azaz anime, 

ami az öngyilkosság helyességét felveti. 
A Death Parade utolsó részeinek ez lesz a 
központi témája, amit olyan drámaian és el-
gondolkodtatóan mutat be az anime, hogy 
nekem tátva maradt a szám. De ezt nagyon 
nehéz volna megfogalmazni, ezt az anime 
után fogja megérteni az néző…

   Ez volna a Death Parade! Egy művészi és 
drámai alkotás, ami az életünk utáni pilla-
natokat ábrázolja egy eléggé sajátos mó-
don. Szerintem egy remek anime és min-
denképpen ajánlom 
m i n d a z o k n a k , 
akik szeretik 
a filozofikus 
műveket és 
egy kis vértől 
még nem 
riadnak meg. 
Jó szórakozást!

Lezárás

„Tisztelem az embereket, 
mert ők megtapasztalhat-

ták az életet”.”

http://anipalace.hu


Death Parade
Kattints a képre és töltsd 
le a vezércikkünkhöz járó 
meglepetés
háttérképet!

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-25/

