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A nagy számok éve 3. felvonás
- Hogyan érdemes nézni a Conan, a detektívet?
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Mint a múltkor is említettem, mosta-
nában fogja elérni a Detective Conan man-
gája az 1000. fejezetet. Ezért nehéznek 
tűnhet belekezdeni, hisz, ha valaki nem 
mazochista, akkor nem akar több tízezer 
percet tölteni egy monitort bámulva. Úgy 
is szokták mondani, hogy jóból is megárt a 
sok. Nézzük, miért így kezdem.

Mennyi?

Ha valaki meg akarná nézni az összes 
eddigi részt, az nagyjából 27600 per-
cet jelentene részenként 30 
perccel számolva, ami ugye 
pisi-, cigi- és ebédszüne-
tekkel együtt kell is. Ez 460 
óra, ami több, mint 19 nap. Ezt 
egyhuzamban ember nem bírná ki 
élve, úgyhogy, ha napi 12 órát töl-
tünk „csak” vele, akkor 38 nap jönne 
ki, ami még mindig több, mint egy hónap. 
Kinek van erre ideje? Ha azonban tudjuk, 
hogy több, mint 300 filler epizód van, már 
csak 550 részt kellene végigülni. De ha le-
szedjük azokat a részeket, amik a manga 
alapján készültek, mégsem viszik előrébb 
a történetet, akkor már 399-re csökken a 
szám. Itt még nincs vége, a fő cselekmény-
szál összesen 186 részt tartalmaz (ezt a 
cikk végére be is bizonyítom). Na az már 
rögtön jobb. 93 óra, ami már akár 8 nap 
alatt teljesíthető napi 12 órával számolva. 
Hát nem nagyszerű? Most megnézzük kö-
zelebbről, hogy is van ez pontosan.

a Magic Kaito 1412 című sorozat jópár 
epizódja, ami nem keverendő a simán csak 
Magic Kaitónak nevezett specialokkal. 
Végül az összes rész száma (amit nem ne-
héz kiszámolni), mellette a főtörténetbe 
tartozó részek mennyisége, azt követi 
az előbb magyarázott részek száma (ami 
nem tartalmazza a főtörténethez tartozók 
számát) található. Ezeknél a számoknál a 
filmek, specialok és OVÁ-k is egy résznek 
számítanak, mivel vannak 1, illetve 2 vagy 
akár 2 és fél órán át tartó epizódok is.

Vallomás

Utánanéztem, és gyakorlatilag semmit 
nem láttam még a sorozatból (85 rész), 
ezért egy angol listából indultam ki, majd 
kiegészítettem a detectiveconanworld 
alapján, úgyhogy, ha lenne benne tárgyi 
tévedés, az emiatt lehetséges, de nem 
valószínű. A lista 2017 május végéig tartal-
mazza a részeket.

Történetívek

1. arc: 
Conan, avagy a bevezetés (1-128. rész)

Erről nem szükséges túl sok szót ejteni, 
itt ismerjük meg a főszereplőket és a fő 
konfliktust.

Főtörténet: 1-2; 7; 13; 43; 48-50; 54; 
57-58; 128

Érdekes még: 3; 5; 10-12; 18; 20; 27-28; 
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How to use it?

A sorszám után a történetív neve 
következik, zárójelben a hozzá tartozó 
részekkel az animéből. Alatta a sztori pár 
mondatban, hogy ne legyen spoileres. Az-
tán szigorúan a főtörténethez tartozó 
részek számai. Alatta a nem főszál-

hoz tartozó, de 
mondjuk szerep-
lőkhöz (pl. Hattori 
Heiji) kapcsolódó, 
illetve jellemfej-
lődő vagy múl-
tat bemutató 
érdekes részek 
számai, ezek 

ajánlottak a 
főszál mellé. 

Ide tartoz-
nak filmek, 

OVÁ-k és 
specialok 
is, illetve

32; 34-35; 1. film; Magic Kaito 1412 1-2; 76-
78; 81-82; 96; 2. film; 100-101; 118

Összes rész: 128    Főtörténet: 12        
Érdekes még: 23+2 Magic Kaito 1412

2. arc:
 Haibara (129-175. rész)

Egy volt Fekete Szervezetes tag, Shiho 
Miyano a testvére halála miatt öngyilkos 
próbál lenni azzal a szerrel, ami Shinichit 
is összezsugorította, így egy újabb gye-
rektestbe zárt felnőttel bővül a csapat, Ai 
Haibarával.

Főtörténet: 129; 170-171
Érdekes még: 130-134; 136-137; 3. film; 

141-142; 146-147; 153-154; 156-157; 162; 
166-168; 174

Összes rész: 47        Főtörténet: 3       
Érdekes még: 21    



3. arc: 
Vermouth (176-345. rész)

Ai információkat szerez a méregről, 
miközben a feketeruhások úgy hiszik, hogy 
sikerült eltenni láb alól. Vermouth, a Fe-
kete Szervezet szexi tagja okozza itt a fő 
bonyodalmat.

Főtörténet: 176-178; 188-193; 226-227; 
230-231; 258-259; 266-272; 277-278; 284-
290; 307-311; 335-336; 338-341; 343-345

Érdekes még: 4. film; 199-200; 205-206; 
212-213; 1. OVA; 217-218; Magic Kaito 
1412 4-5; 219-224; 5. film; 238-242; 253-
254; 263-265; 2. OVA; 291-293; 301-302; 
304; 7. film; 323-327; 329-330; 333-334; 
1. special

Összes rész: 170     Főtörténet: 45        
Érdekes még: 45+2 Magic Kaito 1412    

Okiya? Eközben Masumi Sera is beiratkozik 
Conanék iskolájába, és együtt bandázik 
Rannal és Sonokóval, így újabb nyomozó-
val bővül a csapat.

Főtörténet: 509-511; 521-525; 542-543; 
563-564; 578-581; 616-623; 646-650; 656-
657; 667-668; 671-676; 681-685; 690-691; 
699-704

Érdekes még: 515-517; 8. OVA; 13. film; 
532-535; 537-538; 9. OVA; 557-561; 568-
569; 14. film; 573-574; 10. OVA; 583-587; 
592-593; 610-613; 15. film; 11. OVA; 624; 
*; 651-655; 659-660; 17. film

*ide bejön a 
2014-es Magic 
Kaito 1412 so-
rozat: 3; 7-11 - ez 
itt kapcsolódik a 627-
628. részhez; 12-13; 18-
20; 22-24. Csak, hogy 
még egyszerűbb 
legyen a dolog 
itt megem-
lítem, hogy 
a 9. Magic 
Kaito speci-
alt (2012-es) 
még érdemes 
megtekinteni a 
1412 előtt/mel-
lett/után.

Összes rész: 
196     
Főtörténet: 52        
Érdekes 
még: 47+15 
Magic Kaito    
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4. arc: 
Mobiltelefon (346-424. rész)

Conan egy mobiltelefont használ Shi-
nichiként, és ez lehetőséget ad Rannak, 
hogy felfedje a titkát, így hősünk inkább 
megadja neki „Shinichi számát”.

Főtörténet: 361-362; 385-387; 400
Érdekes még: 346-347; 4. OVA; 356; 8. 

film; 358-359; 381-383; 390-391; 9. film; 
394-396; 398-399; 406-408; 421-422

Összes rész: 79        Főtörténet: 6        
Érdekes még: 23    

5. arc: 
Kir (425-508. rész)

Conan leleplez egy a Fekete Szervezet-
be beépült CIA ügynököt, aki a Kir álnevet 
kapta.

Főtörténet: 425; 429-430; 462-465; 
484-485; 491-504; 507-508

Érdekes még: 10. film; 431-432; 6. OVA; 
449; 457-458; 469-470; 11. film; 472-473; 
479; 487; 490; 2. special; 12. film

Összes rész: 83        Főtörténet: 24       
 Érdekes még: 16    

6/a. arc: 
Bourbon (Sherry) (509-704. rész)

Sherry, Ai Haibara Fekete Szervezetes 
neve volt, így ebben a történetben is fon-
tos szerepet kap, méghozzá a Bourbon 
nevű tag kilétét fedi fel, aki… Subaru 



6/b. arc: 
Bourbon (Shuichi Akai) (705-783. rész)

Shuichi Akai egy FBI ügynök, aki fontos 
szerepet játszik a feketeruhások elleni 
harcban. Az előző cikkben említett Akemi 
Miyano fiúja volt, a lány halála után pedig 
bosszút esküdött. Azóta már ő sincs az 
élők között. Bourbon pedig Akainak adta 
ki magát, hogy megbizonyosodjon a halá-
láról. Röviden ezek az előzményei ennek a 
történetívnek.

Főtörténet: 705-706; 722-723; 727-728; 
731-732; 734; 744-745; 754-756; 759-760; 
770-771; 779-783

Érdekes még: 710-715; 724-725; 18. 
film; 740-741; 746-749; 763-764; 772-773; 
19. film

Összes rész: 79        Főtörténet: 23        
Érdekes még: 20    

Anime logic

Ez a közel 900 rész azonban egy év 
történéseit meséli el (sőt a 268-608. rész 
mindössze egy hónapot), ami nagyjából 
azt jelenti, hogy 2 és fél epizód történik 
egy nap alatt, ami már az előző cikkben 
elemzett részek alapján sem lehetséges, 
mivel egy ügy legalább egy napig tart. Te-
kintsünk el attól is, hogy az első részekben 
még faxot használnak, az újakban pedig 
már okostelefont, mert ha meg ugyanúgy 
telne az idő az animében, mint a valóság-
ban, akkor pedig Shinichi már kétszer is 
visszaöregedett volna 17 évesre. Az se 
lenne jobb.

Ha már alig várjátok, hogy belekezdje-
tek, akkor megtaláljátok ezt a kis animét 
Dragonhallon, Uraharashopon és Anime-
fordításokon. Az anime 1000. epizódjánál 
újra találkozunk, addig is jó szórakozást 
ehhez a pár részhez!
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7. arc: 
Rum (784. résztől)

Rum egy magasrangú személy a Feke-
te Szervezetben, méghozzá a parancsnok 
helyettese. Nyilván Conan ki akarja deríte-
ni, hogy kicsoda ő. Vajon sikerül neki? Ez a 
szál még tart, úgyhogy még nem, de pár 
száz részen belül szerintem meglesz.

Főtörténet: 785-788; 792-793; 810-
812; 827-828; 836-837; 849-850; 861-864; 
866-867

Érdekes még: 808-809; 20. film; 814-
815; 822-823; 830-832; 6. special; 843-844; 
847-848; 853-854; 21. film

Összes rész: eddig 77    Főtörténet: 21        
Érdekes még: 18    

források: 

https://www.xerblade.com/p/detec-
tive-conan-important-episode-list.htm
http://www.detectiveconanworld.com


