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Ezúttal is egy romantikus kis hentait hoztam
el nektek, mint annak idején az Euphoriát (AM31.).
Láttunk már filmeket, ahol a halál sem választhatja szét a szerelmespárt, csak ott inkább a szellemi
létsíkot vették bele a történetbe. Itt viszont épp
ellenkezőleg, az egyik fél halálakor a testi kapcsolat nem szenved csorbát. Ez pedig nem más, mint
a 2003-ban a Pink Pineapple által készített visual
novel adaptáció, a 3 részes Shitai wo Arau.

Mi is az a nekrofília?
Van olyan, hogy egy férfi meglát egy nőt
az utcán és beleszeret, és gyerekeket akar tőle.
És előfordul olyan is, hogy egy férfi meglátja egy
nő holttestét egy bűnügyi helyszínen vagy hullaházban, és beleszeret. Egy pornóban pedig nem
szokott gondot okozni, ha nem készül el a gyerek.
Most is így járt hősünk. Otthon ne próbáljátok ki!
Míg el nem felejtem, a zombik, vámpírok és egyéb
élőhalottak nem érnek.
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Mi a címe?
A cím, a Shitai wo Arau testmosást jelent,
amit a hullákon szoktak végezni.

Mik történnek benne?
Yasaki Seiji öt perc késéssel érkezik meg
az új munkahelyére két emelettel egy kórház alá,
ahol egy ápolónő, Midou Yuuki aláírat vele egy
titoktartási szerződést. Mint kiderül, a munka…
hullamosás. Ehhez képest úgy vezetik fel, mintha
legalább kém vagy titkosügynök lenne a srác.
Új munkatársa, Kaburagi szívatja, hogy késett. Még bocsánatot is kér miatta, pedig szerintem a hulláknak az az öt perc már igazán nem számít, de nem tudhatom, nem vagyok hullamosó.
Mint az elég hamar kiderül, azért került a fiú oda,
mert orvosnak tanul, és kell az egyetemre a pénz
(ami egyébként tényleg drága), meg ez szakmai
gyakorlatnak se rossz. Másfelől, mert a kórház al-

igazgatónője, Chigusa bedrogozta és kielégítette,
mivel megtetszett neki a szűz orvostanhallgató.
Csakhogy a drog hatására a fiú elkezd hallucinálni.
Az első alanya egy hölgy, aki testét a tudománynak
ajánlotta. Meg is mossa, majd utána el is hányja magát. Aztán beleszeret egy nővérbe, Miwakóba (kinek halálát behalluzza), akin kívül aztán mindenkivel közösül (ezt School Days Makoto tanúsíthatja,
hogy nem túl jó taktika). Majd meg is öl egy másik
ápolónőt (a nevét nem is tudom, mert majdnem
annyi szereplő van, mint egy neverending shounenben) az örömszerzés után. Mondjuk az sem
lesz jobb, mikor Miwakóval teljesíti be a romantikus kapcsolatát. Aztán kiderül, hogy Kaburagi fel
tudja támasztani a holtakat, persze csak azután,
hogy szerelmük kibontakozott (ennél szebben
nem tudom leírni a hullagyalázást). Mondjuk az
nem derül ki, hogy mégis hogyan. Egyébként Kaburagi elég szoros kapcsolatban áll Chigusával is.
A második rész Seiji szexdémonná válásáról
szól, amiben talán már van egy nekrofil szexuális

kapcsolat (amire az előbb utaltam). Viszont nem
Seiji az egyetlen sérült szereplő, ugyanis kiderül,
hogy Yuuki elméje sem teljesen ép, például szereti nézni Seijit, miközben a kollegináit maszatolja
össze.
A végére a szexjelenetek persze a történet
rovására mennek. És naná, hogy az is elfelejtődik,
hogy elvileg nekrofil is lehetne a mű, témájából
adódóan. De hentaihoz képest azért nem lehet
panaszunk a történetre.

Opening/Ending
Az openingben szexi női holttesteket kapunk, az egyik még pislog is (mondjuk akkor beijedtem), többnyire ugye a kamera mozog helyettük, mert a halottak nem túl mozgékonyak, csak
úgy fürdőznek a formalinban. A zene csak instrumentális (talán hegedű), de hangulatot teremt,
bár nem a hentai tekintetében, hanem inkább a
horrorhoz.
Viszont semmi szerző vagy munkás neve
nem szerepel benne, kizárólag a cím. Pedig kíváncsi lettem volna azokra, akik ezen dolgoztak (a
sablonos, teljesen átlagos endingnél persze azt is
megkapjuk).
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Miről akar szólni?
Kicsit olyan, mint a Bűn és bűnhődés, hisz
hősünk az életen és halálon gondolkodik, pl. hogy
amíg a testben volt lélek, addig ember, hogyha
kijön a lélek belőle, akkor már tárgynak számít
(ez ilyen funkcionalista megközelítés, hogy a gumicsónak is addig gumicsónak, amíg benne van a
levegő).

Hogyan rajzolták ezt meg?
A hullákat is úgy meg tudják rajzolni, mintha élnének, ez mondjuk nem akkora dicséret,
mintha egy élőszereplős filmben csinálnák meg a
hullákat olyanra, mintha élnének (vámpír, zombi
stb. továbbra sem ér). Egyébként pedig 2003-as
színvonalú, a karakterdesignra sem panaszkodhatunk.

Négy kis plusz
- Pozitívum, hogy a részek végén van előzetes,
ami nem feltétlenül szokott lenni a hentaioknál.
- És azt nem tudom, hogy ti tudtátok-e, hogy
minden kórház alatt van egy cella is, ez is kiderül
a műből.
- Illetve bónusznak tekinthetjük, hogy minden
rész címében ott van a szex szó, hogy még, aki
véletlenül kezdi el nézni, az is tudja, hogy hentai
(az már egy másik kérdés, hogy ki kezdi el ezt úgy
nézni, hogy még csak nem is sejti, hogy miről szól).
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- 2007-ben kapott egy újrakiadást, ami 2008-ban
a visual noveljével is megtörtént.

Miből készült?
Az alapanyaga egy 2002-es visual novel,
ahol a hullák sokkal inkább néznek ki hullának,
mint az animében, illetve sokkal több benne az
édeshármas, ami az animében egyáltalán nem is
volt (amit egyébként már az Euphoriánál is megfigyeltem), és kicsit brutálisabb is. Ami pedig valósághűbbé teszi a visual novelt az, hogy nem csak
fiatal női hullákat kell mosni, hanem vannak férfi
és öregember testek is. Bár nekrofil jelenetet az
sem tartalmaz.

Kit érdekel?
Akit érdekel a téma, az jó, ha tudja, hogy ez
az anime áll legközelebb a nekrofíliához, de nem
vesztesz semmit, ha kihagyod. Találsz ennél jobb
horror animét és hentait is, sőt, még horror hentait is (elég csak a már említett Euphoriára gondolni). Aki horrort akar nézni, az eleve nem is ezt
fogja elkezdeni (bár a legvége tényleg horror), a
nekrofiloknak meg inkább a Nekromantik című
filmet ajánlom, abban biztos többet fognak látni
belőle, mint itt. Aki viszont azt hiszi, mindent látott már legalább kétszer, azt meglepheti ez a pár
részes mű, hiszen minden van benne, csak az nem,
amire számítanál.

Megérte-e?
A lényeg. Nem tudom, hogy létezik-e ember rajtam kívül, aki a nekrofília miatt kezdene
bele, de ne tegye, mert az talán egyszer, ha van
benne. Őszinte leszek, nálam ez emelte ki a többi
hentai közül, de egynek elment, szóval nem bántam meg, de azt nem hozta, amit elvártam.

Cím: Shitai wo Arau
Hossz: 3 OVA
Év: 2003-2004
Műfaj: horror hentai
Értékelés:
MAL: 5,63
AniDB: 3,73
VNDB: 6,08 (a Visual Novel)
Források:
Anime News Network
Watchhentaistream
g.e-hentai
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