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A nagy számok éve 4. felvonás:
Narutótól Borutóig, avagy hogyan kezdődtek
az apa és a fiú kalandjai?

AniMagazin/AniPalace

Írta: tomyx20 (tomyx20.wordpress.com)
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Októberben a Naruto franchise is eléri
a 750. epizódot (a Boruto 30. részével).
Ezért most nézzük meg, hogy milyen volt
anno az indulásakor a Naruto, illetve most
az indulásakor milyen a Boruto.

Naruto
Az elemzés az Animaxos magyar változat alapján készült, mivel a Jetixest a röhejes 4Kidses verzióból csinálták.
Szereplők a sorozatban való megjelenésük sorrendjében: Kyuubi, 4. Hokage,
Gamabunta, Naruto, 3. Hokage, Iruka, Sakura, Sasuke, Shikamaru, Ino, Mizuki, Konohamaru, Ebisu, Hinata, Kakashi, Asuma,
Kurenai, Izumo, Kotetsu, Kiba, Shino.
Érdekes, hogy Narutón kívül csak a 3.
Hokage szerepel minden részben, és hogy
a 4. és 5. rész szereplőgárdája ugyanaz.
Harci technikák a megjelenés sorrendjében: Kakuremino no Jutsu (Láthatatlanná tévő köpeny), Henge (Alakváltás),
Oiroke no Jutsu (Szexi jutsu), Bunshin no
Jutsu (Klón jutsu), Tajū Kage Bunshin no
Jutsu (Tömeges árnyékklón jutsu), álcázás,
Hāremu no Jutsu (Hárem jutsu), Kawarimi no Jutsu (Helycsere), Kagebunshin
(Árnyékklón), Sennen Goroshi (Ezerévnyi
kín), Narakumi no Jutsu (Pokolba tekintő), Gōkakyū no Jutsu (Óriás tűzgolyó),
Shinjū Zanshu no Jutsu (Duplaöngyilkos
lefejezés)
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Zenék: Változatos és véleményem
szerint jó háttérzenékkel sikerült a hangulatot megalapozni, mint ahogy ezt már
a Shippuudennél is említettem. Ezeknek a
címei olvashatók itt a megjelenés sorrendjében: Nine-Tailed Demon Fox, Strong And
Strike, Sadness and Sorrow, Nervous, Bad
Situation, Konohamaru’s Theme, Naruto’s
daily life, Sexiness, Morning, Glued State,
Sasuke’s Theme, Sakura’s theme, Victory.
Az opening és ending elemzéséhez
elengedhetetlen a részek ismerete, úgyhogy most a részek epizódra bontott,
némi elemzéssel egybekötött ismertetése
következik.

- A mangában benne van az is, ahogy
a címszereplő ellopja a tekercset, míg az
animéből kimaradt.
- Naruto beszél a Hokagékről.
- Kiderül, hogy Irukának sincs családja.
- A tiltott jutsuk tekercsét az 1. Hokage
pecsételte le, aki még kétszer szerepel, a
142. részben és a Shippuuden 495. részében.
- Kiderül, hogy Iruka szüleit megölte a
rókadémon.
- Naruto itt tudja meg, hogy benne van
a rókadémon.

- Naruto ellopja a tiltott jutsuk lepecsételt tekercsét, amire utalnak a Boruto
8. részében.
manga: 1. fejezet
2. rész: cím: Konohamaru színrelép
történet: Naruto elhülyéskedi a fényképezést, így a Hokage újracsináltatja vele,
ekkor jelenik meg az unokája, aki a következő Hokage akar lenni (mert miért ne) és
konfrontálódik is hősünkkel.

1. rész: cím: Uzumaki Naruto
történet: A 3. Hokage elmeséli, hogy
a 4. Hokage (Gamabunta hátán) bezárta a
kilencfarkú rókadémont 12 évvel ezelőtt
egy gyerekbe, Narutóba, aki összefirkálja
a Hokagék képmását, majd tanítás után
az egyik tanára, Iruka lemosatja vele, aztán
ráment esznek. Másnap hősünk megbukik
a vizsgán. Mizuki viszont segít neki levizsgázni, vagy mégsem?
triviák:
- Az animében üldözik Narutót, a mangában festés közben kapják el.
- Az animében a teremben már látható Sasuke, Shikamaru, Kiba, Shino, Chouji,
Sakura, Ino és Hinata is, a mangában még
nem.
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Miután nem képes legyőzni, a mesterévé fogadja, és itt kezdődnek a perverzebbnél perverzebb kalandjaik, melynek
végén elsajátítja Naruto legpusztítóbb
technikáját…
triviák: - Konohamarunak itt válik Naruto a tanárává, majd riválisává.
- Konohamaru felolvassa a chakra jelentését.
- Konohamaru elmondja, miért akar
Hokage lenni.
- A 3. Hokage elmondja, miért titkolták,
hogy Narutóban van a Kyuubi.
manga: 2. fejezet
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3. rész: cím: Sasuke és Sakura, barátok
vagy ellenségek?

4. rész: cím: Túlélésre játszunk

5. rész: cím: Megbukunk? Kakashi végső
döntése

történet: Naruto első napját geninként egy nem akármilyen reggelivel indítja. Aztán bepillantást nyerhetünk Sakura
és Ino rivalizálásába. Naruto megcsókolja
Sasukét, miközben a tanárok egy kristálygömbön keresztül nézik, és ez még csak a
kezdet…

történet: Naruto megtréfálja új tanárát, Kakashit, aki nincs túlságosan oda leendő tanítványaiért. Ezután röviden bemutatkoznak, másnap reggel pedig kezdődik
a vizsga, ahol az életük a tét. 2 csengőt kell
elvenniük a mestertől délig. Naruto pedig
szembe is száll vele…

történet: Miután ártalmatlanítja Narutót és Sakurát, Kakashi harcba bocsátkozik
Sasukéval, kinek sikerül megérintenie a
csörgőit, de még ez sem elég. Naruto
megpróbálja békés módon teljesíteni a
vizsgát, ám ez sem bizonyul megfelelőnek.
Az idejük pedig lejár…

triviák: - Itt alakulnak meg a csapatok,
amik elég sokáig elég nagy szerepet kapnak.
- Itt kezdődik Hinata románca Narutóval az animében, a mangában később
jelenik csak meg.
- A helycsere jutsu egy valódi nindzsa
technikán alapul, a kawarimin, amit a
szumóban is használnak. Lényege a gyors
helyváltoztatás és a változó körülményekhez való alkalmazkodás.

triviák:
- Itt késik először Kakashi és olvassa
először a könyvét, amik a továbbiakban
szokásossá válnak.
- Itt utal először rá Sasuke, hogy meg
akarja ölni Itachit, ami a Shippuuden 138.
részében meg is történik.
- Kiderül, hogy eddig mindenki elbukta
Kakashi vizsgáját.

triviák: - A magyar változatban a Narakumi no Jutsu nevét kihagyták, illetve nem
fordították le a Shinjū Zanshu no Jutsut.
- Az Óriás tűzgolyó jutsut a mangában
csak Uchihák használják, míg az animében
és a játékokban nem kötődik hozzájuk en�nyire szorosan.
- Az akcióban életüket vesztett hősök
köve itt jelenik meg először, a mangában
kevésbé látványos.

manga: 3. fejezet

manga: 4. fejezettől a 6. fejezet 9. oldaláig

manga: 6. fejezet 8. oldalától a 8. fejezetig
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Azért csak 5 rész szerepel itt, mert ez a
sorozat és az egész történet alapja, innentől már küldetések következnek.

szabadon elszáll a többivel együtt. Majd
Naruto a genin ruhájában fekszik, mellette
pedig Sakura és Sasuke van.

Opening: R★O★C★K★S (előadó:
Hound Dog), 1-25. részig tart.
A szövege az üldözöttségről szól, mely
utal Naruto gyerekkorára, amikor kitaszítottságban élt. Aztán rátér a harcra és a
szerelemre, hogy küzdjük le a fájdalmat.
A véget nem érő álommal végződik, mely
előrevetíti, hogy ez a sorozat, vagy ha nem
is ez, de utódai nem fognak véget érni.
Nem túl meglepő módon a hetes csapattal
kezdődik az opening, és amikor elhangzik
az első mondat, azt Naruto szájmozdulatai lekövetik, majd feltűnik a cím, amit
főhősünk kettévág. Ezután hőseink egy
tetőn vannak, ahol Kakashi is csatlakozik
hozzájuk. Sasuke egy fa tetején áll, Sakura a földön csinál valamit, Naruto pedig
addig alszik egy fa ágán, amíg le nem esik,
mutatva ezzel, hogy még sem Sasukéhez,
sem Sakurához nem ér fel elhivatottság és
tudás tekintetében. Elvernek egy csapat
gazembert, ahol Naruto beveti az árnyék-

Érdekesség: ez az egyetlen ending az
első sorozatból, amelyiknek csak angol
szövege van.

klónokat. Közvetlen ezt követően hangsúlyozzák a Naruto Sasuke barátságot, ami
ezekben a részekben kezdődik el. Végül
elsétálnak együtt.
Ending: Wind (előadó: Akeboshi), 1-25.
részig tart.
A szöveg arról szól, hogy nem szabad
sírni, bátran kell élni. Menj előre és nem
szabad feladni! Egy pillangóval kezdődik,
majd látunk egy baseball labdát és egy
ajtót, valamint egy üres hintát. Ezután
Naruto árnyéka látszik. A pillangó egy kalitkában van. Naruto a gyerekkori ruhájában
látható a pillangóval, mögötte a többi gyerek. Két kéz el akarja kapni a pillangót. Fut
egy domboldalon, majd elesik. A pillangó

Boruto
Nem túl bizakodva kezdtem neki, de
meglepődtem rajta, mert jó volt. Az átlagos animék közül a jobbfajta, amit nem vár
minden hétről hétre haját tépve a néző, de
nem is bánja meg, hogy belekezdett… legalábbis egyelőre. Most azt hagyjuk, hogy
az árnyékklón jutsu tiltott technika, és Boruto nincs jóban az apjával, tehát tőle sem
tanulhatta meg, mégis tudja használni.
Szereplők a sorozatban való megjelenésük sorrendjében (a vezetéknevek
is szerepelnek, mert a régi szereplők
közül vannak, akik klánt váltottak):
Uzumaki Boruto, Kawaki, Nara Shikadai,
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Uzumaki Naruto, Nara Shikamaru, Kaminarimon Denki, Uzumaki Hinata, Uzumaki
Himawari, Aburame Shino, Suzumeno Namida, Yamanaka Inojin, Akimichi Chōchō,
Yuino Iwabee, Izuno Wasabi, Uchiha Sarada, Sarutobi Konohamaru, Kakei Sumire,
Yuino Iwabee, Mitarashi Anko, Metal Lee,
Nara Temari, Nue, Gamagorou, Mitsuki,
Yūhi Kurenai, Umino Iruka, Ōtsutsuki Toneri, Hyūga Hiashi, Hyūga Hanabi, Kagemasa,
Kuroyagi Tayori, Komame, Yamanaka Sai,
Moegi, Hatake Kakashi, Shigaraki Tanuki,
Sumire anyja, Ōtsutsuki Momoshiki, Ōtsutsuki Kinshiki.
2 rész kivételével (4. és 5.) mindig szerepel Naruto.
Harci technikák a megjelenés sorrendjében: Kagebunshin (Árnyékklón),
Dōjutsu, Gozu Tennō, Kawarimi no Jutsu
(Helycsere), Kakuremino no Jutsu (Láthatatlanná tévő köpeny), Chōjū Giga, Konoha Senpu (Avar Hurrikán), Kage shibari no
jutsu (Árnyékfojtás), Henge (Alakváltás),
Kuchiyose no jutsu (Idézés), Doton: Doryūheki (Földfal), Bubun Baika no Jutsu (Óriástest), Rasengan, Gōkakyū no Jutsu (Óriás
tűzgolyó), Fūton: Toppa (Áttörés), Raiton:
Hebi Mikazuchi (Kígyóvillám), Bubun Baika
no Jutsu (Részleges óriástest), Hakkeshō
Kaiten (Ökölrotáció), Mail Manipulation
Technique (Levélmozgatás), Fūinjutsu:
Koshi Tandan (Tigrisszem lövedék), Raiton:
Shiden (Lila villám), Doton: Tajū Doryūheki (Bazi nagy földfal), Nan no Kaizō (Puha
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test), Hebi Bunshin no Jutsu (Kígyóklón),
Confinement Barrier (Határolt akadály),
Shunshin no Jutsu (Teleportálás), Suiton:
Suireiha (Vízlélekhullám), Fuuton: Kamaitachi (Szélsarló), Mizu Bunshin no Jutsu
(Vízklón), Suiton: Suitenha, Chakra Edible
Creation (Ehető chakra készítés).
A legtöbbet használt technika, az Árnyékklón, két részből maradt csak ki (5.
és 7.).
1. rész: cím: Uzumaki Boruto (utalás az
első sorozat 1. részének címére)
történet: Felnőtt, félszemű Boruto
harcol valakivel a Hokagék hegyén, aki a 7.
Hokagét (Narutót) is legyőzte. Néhány évvel korábban pedig elkezdődik a történetünk. Boruto elmegy vonattal hamburgert
és kólát venni. Közben meglátja, ahogy
egy gyereket bántanak. Hősünk megmenti
a fiút, és kiderül, hogy másnap együtt kezdenek az Akadémián. A fiút, Denkit megharapja egy kígyó, minek hatására gonosz
lesz, és megpróbál két vonatot egymásnak
ütköztetni…
kapcsolatok:
- Hasonlóan indít, mint a Shippuuden
(egy jóval későbbi jelenet után kezdi az
elejéről a történetet).
- Boruto megrongálja a Hokage kőarcot, Naruto is megrongálta az első részben
az egyiket, míg ő az első Hokagéét, addig
fia az utolsóét.
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triviák:
- Denki neve elektromosságot jelent, a
Kaminarimon pedig egy Asakusában található kapu neve.
- Naruto munkamániás, ezért Boruto
nem kedveli.
- Himawari neve napraforgót jelent, ha
pedig megfordítjuk az első kettő kanjit, akkor lehet Hyūgának és Hinatának is olvasni,
ami az anyja neve.
- Sarada neve megegyezik azzal a Sarada Deviével, aki Rámakrisna felesége volt.
- Suzumeno nevében a Suzume verebet jelent, ami a ruhája hátán is látható.

kapcsolatok:
- Az osztálytársai eleinte nem kedvelik
Borutót, ahogy régen Narutót sem kedvelték az övéi.
- Iwabe úgy hárítja Boruto első támadását ahogyan Kakashi Sasukéét az első
sorozat 4. részében.
- Boruto úgy rúgja el Iwabét, ahogy Naruto rúgta el Gaarát, amikor megmentette
Sasukét az első sorozatban.
- Elmondják a chakra jelentését, mint
ahogy az első sorozat 2. részében is.
triviák:
Borutót azért nem kedvelik, mert az
apja nevéből húz hasznot. Ez a valóságban

is hasonló, ha azt tekintjük, hogy sokkal
kevesebben néznék a sorozatot, ha nem a
Naruto Shippuuden folytatása lenne.

3. rész: cím: Metal Lee bevadul...!!
történet: Boruto a suriken órán túlzásba esik, ezért megbüntetik őt és a barátait,
meg kell javítaniuk a 7. Hokage kőarcát,
amit az első részben lezúzott. Metal Lee
nem bírja, ha figyelik, így csak ront a helyzeten. Shikadai fel is bosszantja emiatt. De
végül csak úgy magától megoldódik a dolog, majd Shikadai bocsánatot kér.

2. rész: cím: A Hokage fia...!! (utalás az
első sorozat 2. részére, ahol az akkori
Hokage unokáját ismerhettük meg)
történet: Az Akadémia már általános
tananyagot is tanít. Meg is érkezik Boruto
az első napján, majd összetűzésbe keveredik a másodszor osztályt ismétlő Iwabéval,
aki erős, mert már két évvel idősebb osztálytársainál. Végül minden megoldódik,
és barátok lesznek.
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kapcsolatok:
- Shikadai anyjának természete hasonlít
Shikamaru anyjának természetére (parancsolgató).
- Metal Lee egy időre piros lesz, mikor bedühödik, mint egy főtt rák, és mint
ahogy Rock Lee, amikor feloldotta a kapukat a chuunin vizsgán.
triviák:
- Metal Lee neve utalás a metál zenei
műfajra, ahogy az apjáé a rockra utalt.
- Hinata elmondja a Byakugan képességeit.

megtanulják, hogy az összefogás néha
többet segít, mint az ellenségeskedés.
kapcsolatok:
- Utalnak rá, hogy Sarutobi Hiruzen
majmot, Hatake Kakashi pedig kutyát tudott idézni, Boruto kígyót szeretne, amit
Orochimaru tudott, illetve most Sasuke
tud.
- A Boruto-Sarada rivalizálás emlékeztet a Naruto-Sasuke rivalizálásra.
- Shikadai ugyanolyan stratéga, mint az
apja, Shikamaru.

kapcsolatok: Utalnak rá, hogy Orochimaru alapította Hangrejteket, ami az első
sorozat eleji chuunin vizsgánál derült ki.
6. rész: cím: Az utolsó óra…!!
történet: Shino Boruto, Shikadai és
Mitsuki életére tör. Borutót majdnem meg
is öli. Vajon ki jut ki élve az erdőből? Kezdetét veszi a végső leszámolás. Eközben a
háttérben minden eddiginél nagyobb erők
mozgolódnak.
7. rész: cím: Szerelem és csipsz…!!

4. rész: cím: A nemek ninjutsu harca!!

5. rész: cím: A titokzatos új diák…!!

történet: Az idézés óra közben a fiúk
összevesznek a lányokkal. Először azon,
hogy a megidézett állat ereje vagy kinézete számít-e, aztán pedig minden máson. Különösen Boruto és Sarada. Ezért
a tanáruk, Shino versenyt rendez fiúk és
lányok között, hogy eldőljön, ki a jobb. Naruto megidéz egy kígyószerű valamit, majd

történet: Borutóék egy rendbontó
üldözése során találkoznak egy sráccal, Mitsukival, akiről kiderül, hogy az új osztálytársuk, és hangrejteki, valamint okosabb
Borutónál. Shino tanári karrierbe vetett
hite megrendül, aminek végzetes következményei lesznek.

történet: Chōchōt követi valaki, akit
a lány el is kap egy sikátorban, de kiderül,
hogy nem is őt követte. Aztán a dolgok
elfajulnak, és olyan események történnek, amikre senki nem számított. A végén
pedig a szerelemről is megtudhatunk egy
s mást.
8. rész: cím: Az álom jóslata
történet: Borutóék még mindig a
háttérben megbúvó gonosz kilétén gondolkodnak. Álmában pedig meglátogatja
valaki, majd rájön, hogy a szeme más, mint
a többieké. El is látogat nagyapjához, hogy
kiderítse az igazságot, de váratlan dolog
várja ott.
kapcsolatok: Naruto azt hiszi, hogy
Boruto ellopta a tiltott jutsuk lepecsételt
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tekercsét, ahogyan azt ő is tette az első
sorozat első részében.
triviák: Toneri neve a 7. századi alacsony rangú szolgák titulusából származik,
de származhat Toneri herceg nevéből is,
aki Japán történetének második legrégebbi könyvét szerkesztette. A rendező
Ollókezű Edwardról mintázta, mert mindketten egyedül éltek, és képtelenek megérteni az emberi érzéseket.
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9. rész: cím: A bizonyíték
történet: Borutónak meg kell küzdenie a nénikéjével, Hanabival, hogy kiderüljön, elő tudja-e hívni a Byakugant. Kiderül,
hogy nem, de attól még valami van a szemével. Aztán Kagemasával, egy túlsúlyos
színésszel is meg kell küzdenie.
kapcsolatok: Ahogy Sarada eldobja
Borutót a klónjával surikenné változva a
Kagemasa elleni harcban, ugyanolyan,
mint amikor Sasuke dobta el Narutót az
első sorozatban a Zabuza elleni harcban az
első sorozat 9. részében.

10. rész: cím: A szellem-incidens: a
nyomozás elkezdődik!!
történet: Borutóék folytatják a nyomozást, amit már az apjuk is elkezdenek.
Aztán az osztály terepmunkára megy, Borutóék postásnak állnak.
kapcsolatok: Beszélnek Danzō haláláról, ami a Shippuuden 211. részében történt, és az Anbu Gyökerek feloszlatásáról.

12. rész: cím: Boruto és Mitsuki

11. rész: cím: A bábjátékos árnyéka
történet: Mindenki meglátogatja az
előző részben megsérült osztályfelelőst
a kórházban. Borutóék folytatni akarják a
nyomozást, de Naruto megpróbálja őket
lebeszélni, ám ez nem sikerül. Ezután
újabb incidensek következnek. Az osztályfelelős sérülése miatt a többiek is segítenek hőseinknek, így végre megtalálják a
tettest. Vajon sikerül elmenekülnie?
kapcsolatok: Sai mesél a múltjáról, ami
a Shippuudenben meg is tekinthető.
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triviák:
Sakura itt jelenik meg először, de csak
távolról tűnik fel beszéd nélkül.

történet: Borutóék megbuknak egy
gyakorlaton (az egész osztály). Mitsuki ellátogat a kórházba, és kiderül, hogy ahogyan
neki, úgy Sumirének sincs családja, végül
a Borutóéknál töltött vacsorát követően
elmondja, hogy ki az, aki után nyomoznak
már az első rész óta.
kapcsolatok: Elmondja Shino, hogy a
geninek háromfős csoportokban dolgoznak.
13. rész: cím: A démon
megjelenik…!!
történet: Sai is rájön, hogy kit keresnek
már az első résztől, és el is próbálja kapni,
de már túl késő. Borutónak pedig élet és
halál urává kell válnia…

kapcsolatok:
- Megemlítik a 4. nagy ninja háborút,
ami a Shippuuden 215. részétől a 479. részig tartott.
- Shikamaru említi, hogy Kakashi volt a
hatodik Hokage.
triviák:
Shigaraki Tanuki neve utalás egy alakváltó yokaira, a nyestkutyára.
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14. rész: cím: Az út, amit
Boruto láthat
történet: Boruto még mindig meg
akarja menteni a bűnös életét, Mitsuki
pedig még mindig végezni akar vele. Vajon melyikük győzedelmeskedik? Az első
történet, a szellemincidens, vagy így vagy
úgy, de véget ér.
kapcsolatok: Kakashi beszél az idézésről, ahol példának Sakurát és a csigáját,
Sasukét és a kígyóját, továbbá Narutót és
a békáját hozzák.
triviák: Itt jelenik meg először Sasuke,
de csak távolról mutatják, és nem szólal
meg.

15. rész: cím: Az új út
történet: Új csapatokat alkotnak
hőseink. Az osztály az iskola felújítására
szolgáló emelvényeken versenyez. Majd
egy csomó rejtélyes ember csinál rejtélyes
dolgokat, hogy mindenkinek leessen: még
nincs vége a sorozatnak, ez csak a felvezetés volt. Egyfajta kimondatlan ígéretnek is
vehetjük, hogy egyszer még láthatunk egy
Boruto Shippuudent is.
kapcsolatok: Megalakul az Ino-ShikaCho legújabb változata.

Opening: Baton Road (előadó: KANA-BOON), a jelenlegi.
A szöveg a generációváltásról szól,
megjelenik benne a különös álom, ami
Borutónál többször is fontos lesz. Említést
tesz a gyerekkorról és a jövőről. Az elején
jön a cím, ami előtt Boruto ugrál. Egy villanypóznára ugrik, ami az új sorozat jellegzetessége. Kirajzolódik a logó a hátterében Avarrejtekkel. Majd Borutót látjuk,
ahogy felébred, lepacsizik a kishúgával,
aztán az apjával már nem, ami a köztük feszülő ellentétre utal. Elfut az osztálytársai
mellett. A fiúk vele futnak, majd átugra-

nak egy kerítést, ahol felbukkan Mitsuki,
aki addig nem volt velük, az ő rendhagyó
csatlakozására utalnak így. Aztán kunaik és
tekercsek jönnek, ahogy ezek lesznek az
első feladataik a sorozatban is (célbadobás
és idézés). Majd Boruto, Sarada és Mitsuki
leugranak és megfogják egymás kezét, ez
félrevezető, mert Sarada messze nem kap
annyi szerepet és jelentőséget, mint Boruto és Mitsuki, habár ő a női rivális. Aztán
mindenki (kiegészülve Namidával, Wasabival és Metal Lee-vel) bemutatja a Hokagék sziklája előtt a rájuk jellemző jutsukat,
kivéve Denkit, aki egy laptoppal inkább a
műszaki kvalitásait jeleníti meg. Aztán feltűnik az előző generáció, Narutóval, mint
hetedik Hokagéval a középpontban, innen
mindenkinek jut némi szerep, Chouji az,
aki egyáltalán nem szerepel a 18. részig.
Képeket kapunk a városról, és a nap végén
Borutó hazaér anyjához és húgához. Végül
feltűnik a háttérben Naruto, előtte Boruto, hogy a váltás leessen azoknak is, akik
csak a nyitányig jutnak.

triviák: Itt nevezik meg először a Jougant, ami Boruto szemtechnikája, tehát
nem Byakugan.
Az első történetszál itt ér véget. Hivatalosan a 19. résztől kezdődik a következő
történet, a 16-18. rész csak érdekes kis
epizódok (pláne, hogy a 18. rész az eddigi
egyetlen Boruto OVÁ-t is tartalmazza, amit
tavaly nyáron adtak ki).
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Szereplők a megjelenés sorrendjében:
Boruto, Hinata, Himawari, Naruto, Denki,
Iwabee, Sumire, Sarada, Chōchō, Inojin,
Shikadai, Mitsuki, Namida, Wasabi, Metal,
Sai, Shikamaru, Konohamaru, Shino, Chouji, Sakura, Rock, Kakashi.
Ending: Dreamy Journey (előadó: The
Peggies), 1-13. részig tartott.
A szövege azzal kezdődik, hogy hát
ők tudják még ezt tovább folytatni, ami
egyfelől a készítők önvallomásának is betudható, hisz most már manga nélkül is
tudják folytatni a sorozatot, ami 15 éve
fut. De itt ne álljunk meg, kezdődik az új
kaland. Olyan messzire mennek, amennyire kell, még ha ez meg is ijeszti őket, miközben felfedezik magukat. Ezt pedig be
is bizonyítják. Végig úgy éreztem, mintha a
Studio Pierrotról lenne szó. Az avarrejteki
fejpánttal kezdődik a klip. Majd Boruto,
Sarada és Mitsuki jön, mint az openingben
is. Aztán fejpántok menetelnek és feltűn-
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nek a többiek is, Shikadai, Inojin, Chōchō,
Metal, majd mind a hetüknek megtudjuk
a nevét. Ezt követi Boruto a klónjaival, Sarada mozgólépcsőn (mely már a technikai
fejlődést is jelzi), Shikadai a falat támasztva, Inojin a festett lényén, Mitsuki olvasva,
Chocho evés közben, Metal pedig edzés
alatt jelenik meg. Amint Mitsuki Metal
mögé ér, utóbbi elesik, utalva legjellegzetesebb tulajdonságára, a lámpalázára.

További szereplők: Naruto, Hinata,
Himawari, Shikamaru, Ino, Sai, Chouji, Rock
Lee, Tenten, Kiba, Shino, Konohamaru, Sakura, Sasuke.

Végezetül, ha kedvet kaptatok hozzájuk, a Naruto végig szinkronosan letölthető a Dragonhallról, a Boruto pedig feliratosan a naruto-kun.hu-ról.
Forrás: naruto.wikia

Ezután megint a mellékszereplők jönnek a háttérben, míg elöl hőseink sziluettjei futnak, amik Naruto sziklaképének
tetejére mennek. A háttérben levő mellékszereplők közül Tenten és Kiba sem jelent
még meg eddig az animében, holott az
endinget már le is cserélték. Végül két kör
jelenik meg, a belső kört a már említettek
alkotják, a külsőn Wasabi, Iwabe, Denki,
Sumire és Namida van. A fejpántok tovább
menetelnek, a legvégén pedig Boruto elkapja a sajátját.
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