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Ao no Kanata no Four Rhythm 
 Avagy az Égbe írt szerelem! Írta: Ryosuke-kun (http://animeraptors.gportal.hu/)

http://animeraptors.gportal.hu/


Nos, igen, úgy éreztem, hogy épp itt az 
ideje annak, hogy billentyűt ragadva ismét 
egy ilyen csodálatos animét mutassak be 
nektek, amit méltatlanul húznak le bizo-
nyos oldalak, holott az egyik legkelleme-
sebb színfoltja volt az adott szezonjának 
a gyönyörű lányaival és egy érdekes sport 
bemutatásával.

Hát fogadjátok sok szeretettel ezt az 
újabb ismertetőmet!

Bevezető 

Még igencsak frissen él az emlékeze-
temben az a bizonyos időszak, mikor is 
azzal a szokásos döntéssel szembesültem, 
mint a legtöbb fordító kolléga, hogy miket 
is kellene vinni a következő szezonban. 

Nos, mivel alapból szeretek hallgatni 
mások tanácsára, viszonylag hamar eldön-
töttem magamban, részben egy kis hatha-
tós rábeszélés által, hogy ezt a remeknek 
ígérkező animét bűn lenne nem vinni, 
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holott korábban csupán annyit tudtam róla, 
hogy a neves Gonzo nevű stúdió szárnyai 
alatt készül, mégpedig egy eléggé jó visual 
novel alapján.

Igazán nem voltak valami nagy elvá-
rásaim ezzel a cuccal szemben, hiszen 
amikor megláttam a PV-jét már a szép-
séges lányok totál elvarázsoltak, 
és úgy voltam vele, hogy szinte 
teljesen mindegy, hogy miről 
is fog szólni, ha egyszer 
ők szerepelnek majd 
benne.

E g y é b k é n t 
a Gonzo nevű 
stúdió már olyan 
méltán híres cuc-
cokkal is megör-
vendeztetett min-
ket, mint például a 
Kiddy Grade, a Kaleido 
Star és a Rosario to 

Vampire.
És ennek a felismerése csak még jobban 

megerősített abban, hogy ez aztán jó választás 
lesz, és a legnagyobb örömömre egy fikarcnyit sem 
kellett csalódnom ebben, bár ezt akkoriban még csak 
erősen sejtettem, hogy így lesz.

Nos, az igazság az, hogy az ”Égbe írt szere-
lem” magyarosított címe, - ami mellékesen 
nem saját kútfőből ered, de megkaptam rá 
az engedélyt, hogy használhassam -, egé-
szen másra enged következtetni, mint amit 
valójában kapunk. 

Az, amit mi várunk eme cím alap-
ján, egy érzelmekben, romantikában 
bővelkedő, erős ecchi vonásokat 

mutató mű, helyette viszont kapunk 
egy kellemes, érzelmes, olykor-olykor 
humoros, sportszenvedélytől túlfűtött, 
középiskolás lányokat, fiúkat, akiknek a 
lelki szemei előtt inkább az a cél lebeg, 

hogy ők legyenek a Flying Circus nevű 
sport bajnokai, mintsem, hogy egymással 

kerüljenek közelebbi viszonyba.
De még így is egy olyan korrekt, 

élvezhető művet kapunk, amiben a 
látvány és a szimpatikus szereplők 

elviszik a hátukon a sorozatot. Bár 
egy halvány gyenge érzelmi kötődés 

mintha felfedezhető lenne a sportág egy-
kori ásza, Masaya és a született tehetség-

gel rendelkező Asuka közt.

És csak egyetlen nagy hátrány miatt fájhat a szívünk, még-
pedig azért, hogy mindössze 12 részben zsúfolták össze ezt a 
remek animét, ha viszont 24 részt kapott volna, akkor valószínű-
leg sikerült volna kibontani az érzelmi szálakat is a főszereplők 
közt.



Alapsztori

A történetünk a Japán-tenger négy 
kisebb szigetére kalauzol el minket, egy 
olyan helyre, ahol a technológiai fejlődés 
jócskán megelőzi a jelenkori Japánét. Az 
anti-gravitációs részecskék felfedezését 
követően kifejlesztenek különböző típu-
sú Grav-Cipőket, amik lehetővé teszik az 
itteni emberek számára, hogy egy telje-
sen új világot fedezzenek fel, amelyben 
szabadon repkedhetnek a felhők között, 
akárcsak a madarak. Nem sokkal rá pedig 
egy Flying Circus (Repülő Cirkusz) nevű 
sportágat is életre hívnak, melyben min-
den egyes résztvevő megmutathatja, hogy 
mekkora légi ÁSZ.

Kiábrándult főhősünk, Hinata Masaya, 
aki egykor a sportág veretlen ásza volt, 
már csak szinte árnyéka önmagának, hisz 
egy csúfos vereség miatt és egyéb sze-
mélyes okokból kifolyólag már egy ideje 
visszavonult. 

Ám amikor a sors az útjába sodorja a 
szigetre nemrég érkezett szuperlelkes és 
egyúttal kezdő Kurashina Asukát, aki a fő-
hősünk segítségét kéri a repülés elsajátítá-
sában, Masayában, ha lassanként is, de újra 
feléled a sport iránti szenvedély és igen 
nagy segítségére lesz az isteni tehetséggel 
megáldott, ámde butuska Asukának.

Időközben, más lányokat is kezelésbe 
vesz Masaya, és annyira jól felkészíti őket, 
hogy játszi könnyedséggel neveznek be 
és érnek el szép eredményeket a Nyári 

Bajnokságon, ámde egy váratlan fordulat 
következtében feltűnik a színen egy Angli-
ából szalajtott szépség, aki sorba veri meg 
a Nyári Bajnokság legjobbjait, még a jelen-
legi címvédő Bajnokot is.

Ezen felbuzdulva Asukáék elhatároz-
zák, hogy különleges edzések által még 
jobban felkészülnek az Őszi Bajnokságra, 
hogy immáron méltó ellenfélként vegye-
nek revansot a Nyári Bajnokságon elszen-
vedett vereségükért. 

De vajon elég lesz-e mindez ahhoz, 
hogy ezt a különösen nehéz ellenfélnek 
bizonyuló lányt legyőzzék? Nézzétek meg 
és megláthatjátok!

Hinata Masaya: a történet főszereplő-
je, ennek ellenére nem tudunk meg valami 
sokat róla, csupán annyit, hogy Asukával 
már kisgyermekként is találkozott, tehát 
nem teljesen idegen számára ez a kis din-
ka, pink színű hajú leányzó. A Flying Circus 
sport egykori ásza, akit maga a szuperhíres 
Kagami Aoi tanított, de egy megalázó ve-
reség hatására felhagyott a versenyszerű 
sportolással. Egy alapjáraton kedves, jószí-
vű srác, aki még a későbbi években is alig 
tudja feldolgozni az őt ért traumát (azt, 
hogy végül mégiscsak az emberére akadt). 
A legtöbbször csak Asuka-chan „edzője-
ként” láthatjuk, miközben arra törekszik, 
hogy a legjobbat kihozza a lányokból, 
főleg Asukából, miután saját szemmel is 
meggyőződik Asuka egyik különleges ké-
pességéről.
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„Mert lényegében arról szól az egész, hogy egy tehet-
séges, ám butus kislány kellő elszántsággal, kitartással 

meghódítja a Flying Circus csodálatos világát!”

Egy kis érdekesség a 
Flying Circus nevű sportról:

A Flying Circust általában az 
óceán felett játsszák, egy négyzet 
alakú játéktéren, melynek sarkait 
4 egymástól 300 méterre elhelye-
zett bója jelöli. A mérkőzések egy-
egy elleniek, és az a játékos nyer, 
aki a legtöbb pontot szerzi 10 perc 
leforgása alatt. Kétféle módja van a pontszerzésnek: Vagy az ellenfél hátát érinted 
meg, vagy pedig az egymás utáni sorrendben következő 4 bóját.

És minden játékosnak van egy ún. ”Secondja”, aki egy olyasvalaki, aki tanácsokkal 
látja el a játékosát a földről. És ami a legszebb ebben a sportban, hogy bármiféle tech-
nika vagy taktika bevethető a pontok megszerzése érdekében.

3 típusú Grav-Cipő van: 
sebességfüggőknek, harcosoknak és kiegyensúlyozottaknak való. 
Különféle játékstílusok vannak, melyek más-más cipő meglétét követelik meg.

A sebességfüggő típus arra spe-
cializálódott, hogy gyorsabb bója 
érintésekkel pontokat raboljon.

A harcos típus, arra koncentrál, 
hogy az ellenfél hátának megérin-
tésével szerezzen pontokat.

És a kiegyensúlyozott típus, az 
előző kettőt tartja egyensúlyban.



Kurashina Asuka: Első látásra egy 
csetlő-botló, kétbalkezes, butuska leány-
zó, aki állandó felügyeletet igényel. A 
repülés iránti szenvedélye már kisgyer-
mekként is megmutatkozott, a kedvenc ál-
latkái pedig a repülő halak. De nem is azért 
szeretjük őt, mert egy IQ bajnok, hanem 
mert már annyira édes, hogy egyszerűen 
nem lehet nem szeretni. Ezenkívül, egy 
őszinte, kitartó, lelkes lány, aki nem ismer 
lehetetlent, még ha nem is könnyű kivi-
teleznie egy adott dolgot elsőre. Igazi 
fejlődés nála figyelhető meg, mégpedig 
az, hogy először csak egyfajta jóféle hob-
biként áll ehhez a Flying Circushoz, később 
pedig már elkezdi megszeretni, és minél 
jobban megszereti annál nagyobb átélés-
sel és szenvedéllyel küzd a továbbiakban, 
ami a többiek fölé emeli és olykor-olykor 
plusz erővel látja el és a végsőkig repíti.  

Tobisawa Misaki: Egy elég érdekes 
lány típus, aki Asukának és Masayának is 
az osztálytársa.

Eléggé határozott, barátságos, nép-
szerű lány, amire a legjobb példa, hogy az 
egyik alsó-évese, Arisaka Mashiro eszeve-
szetten oda van érte, már-már néha kínos 
is számára ez a fene nagy ragaszkodása, 
amit kimutat iránta. Szerintem Asukán 
kívül a másik legérdekesebb és legszebb 
lány a sorozatban, aki szintén kész tanulni 
még a vereségéből is, és elmenni a végső-
kig, ha komolyra kell venni a figurát. 

A főszereplő lányok 
közül egyértelműen meg-
állapítható, hogy ő a 
legérettebb szemé-
lyiségű lány, ami 
nemcsak 

a tetteiben mutatkozik 
meg, hanem a gondolkodá-
sában is.

A r i s a k a 
 Mashiro: Ő egy kis 
növésű, dilis, szöszi, 
alsóéves lány, akinek 
a Misaki imádata és az 
iránta való féltékenysége 
néha-néha kissé ijesztő, 
de meglehet, hogy csak rájátszik, mert 
egyke gyerek és vágyik egy érettebb lány tár-
saságára. Nem tudom miért, de elég gyakran 
olyan érzésem volt vele kapcsolatban, mintha 
egy Chuunibyou demo Koi ga Shitai! című mű 
Dekomori-chanját látnám benne visszaköszöni. A 
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maga mód-
ján szeret-
hető, meg 
minden, de 

kicsit néha sok 
és az egyik 
rossz tulaj-

donsága, amit 
ha jól emlékszem a szemére 

is vetnek a többiek, hogy túlságosan gye-
rekes, amit bizony minden egyes tettével 
alátámaszt. Ritkán lehet komolyan venni, 
de ha sport kerül szóba, bizony ő is képes 
teljes mértékben átszellemülni.

Amiért figyelmet érdemel
 

-  Gyönyörű lányok
- izgalmas, látványos Flying Circus verse-
nyek, ahol messze nem biztos, hogy a ta-
pasztaltabb versenyző győz
-  egy csodálatos sportvilágba kaphatunk 
betekintést

Cím:  
Ao no Kanata no Four Rhythm

Hossz: 12 rész

Év: 2016 tél

Műfaj: dráma, iskola, sci-fi, sport

Stúdió: Gonzo

Értékelés:
MAL: 7

ANN: 7,54
Anidb: 5,92

Hogy kiknek ajánlom?

Mindazoknak, akik szeretnének látni 
egy kellemes történettel rendelkező, 
gyönyörű lányokban és izgalmas Flying 
Circus versenyekben bővelkedő sorozatot, 
illetve azoknak, akik pusztán szeretnének 
látni egy főként lányok által művelt, de 
olykor-olykor igencsak kemény sportot, 
amiben bármi lehetséges.


