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hogy lehet érdekesen bemutatni egy olyan sport-
ágat, amiről sosem gondoltam volna, hogy valaha 
anime készül. Ez a cheerleading, vagyis a szurko-
lás torna- és táncelemekkel feldobva. 
 Természetesen a főszereplők most is egy 
csapat fiatal lány (elvégre egy ‘Time Kirara’ 4Koma 
manga adaptáció), akik szeretnének a suliba che-
erleading klubot, és természetesen sok-sok aka-
dályt kell legyőzniük (mint pl. a szakács klub sokfo-
gásos lakomáját), hogy elérjék a céljukat. Igazából 
az egész valahol félúton van a Hanayamata és a 
Yuru Camp között. 

 A Kabushiki Gaisha Doga Kobo egy stúdió, 
melyet talán névről kevesen ismernek, hiszen 
nem olyan népszerű, mint a Kyoto Animation, 
Madhouse, Ghibli vagy a Mappa, de szinte biztos, 
hogy mindenki találkozott már valamelyik soroza-
tukkal. 1973-ban alapította a Toeit otthagyó pár 
lelkes animátor, de erős 35 évig szinte csak be-
dolgoztak más nagyobb stúdióknak, az igazi áttö-
résre a 2000-es évekig kellett várniuk. Rengeteg 
sorozatba dolgoztak be az évek alatt, olyan meny-
nyiségben, hogy felsorolni is nehézkes lenne, de a 
KyoAnihoz hasonlóan ők is 2005 után vágtak bele 
az önállósodásba, aminek 2007-re meg is lett az 
eredménye a Myself, Yourself visual novel adap-
táció által. Azóta szinte minden évben előrukkol-
nak 1-2 sorozattal, melyekre általánosan jellemző, 
hogy nagyon aranyosak, humorosak és bár a téma-
választásuk eléggé kiszámítható (4Koma mangák 
főleg), de mindig stabilan hoznak egy magas szín-
vonalat, amit el is várunk tőlük.
 Most összeszedtem azt a 10 legjobb (és szá-
momra különösen kedves) sorozatot, ami szerin-
tem leginkább meghatározta a Doga Kobo eddigi 
munkásságát. Persze – mint minden toplista – ez is 
ízlések és pofonok kérdése, ha neked esetleg más 
lenne a sorrend, akkor oszd meg velünk bátran!

10. Koihime†Musou | 2008-2010

 A Myself, Yourself anime után a stúdió még 
picit kereste a helyét a piacon, és az akkoriban 
divatos trendeknek megfelelően maradt a visual 

novelek adaptációjánál, ami ezúttal egy „eroge” 
feldolgozás lett, magyarul felettébb erotikus 
(khm, pornográf) tartalmakkal rendelkezett ere-
detileg. Persze ezt erősen cenzúrázták, a szexjele-
neteket kivágták (ahogy az akkoriban szokás volt) 
és inkább a humor oldalát erősítették meg. 
 A Koihime Musou a klasszikus kínai regény, 
a ‘A három királyság regényes történetét’ dolgoz-
za fel… nagyon szabadosan. A haduraknak csak a 
nevük maradt meg, mindből nagyon szexi csajszi 
lett, akik egy Han dinasztia idején játszódó Kíná-
ban kalandoznak.

Mint említettem, a lényeg itt a humoron és a nem 
is titkolt leszbikus utalásokon van, de inkább te-
kinthetjük paródiának, mint bugyuta fanservices 
sorozatnak. Az eredeti játékban ugyan egy férfi 
volt a főszereplő, akinek a szemszögéből követ-
hettük végig a (néha nagyon fárasztóan dilis) 
helyzeteket, de őt egy laza vágással kidobták az 
animéből és a helyére egy női karakter került.
A főhősnő Kan’u, aki gyerekkori tragédiája miatt 
hírhedt banditavadász lett, egy nap összefut a kis-
sé dilis Chouhival, aki hozzá hasonlóan szereti ját-
szani az igazság bajnokát, így ketten összefogva 
utazzák át a világot egyik hülye szituból a másikba 
kerülve, közben találkoznak sok-sok nagyon (dilis) 
harcos hölggyel, akik vagy barátok vagy ellensé-
gek (teljesen mindegy), és vagy harcolnak egyet, 
ami sok-sok mellkidobással és bugyivillantással 
jár, vagy megpróbálják a büszke Kan’ut minél kí-
nosabb helyzetbe hozni.
 Oké, oké, elismerem, hogy a Koihime Mu-
sou nem egy Gyűrűk Ura, de hihetetlen módon 
mégis működik a formulája, a szereplők szeret-
hetőek (többnyire), a humora harsány, a látványa 
szép. Nem is csoda, hogy 3 szezont is megélt a so-
rozat.

9. Anima Yell! | 2018

 Hú, na itt vagyok bajban, ugyanis nem tu-
dom, miért szeretem ezt a sorozatot ennyire, de 
valahogy úgy éreztem, hogy nem szabad lehagyni 
a listáról, mert bizony nagyon szép példája annak, 
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mindenki valamilyen mágikus erővel is rendelke-
zik. Eruna így a kislányok kergetése helyett kény-
telen harcolni, hogy ne a földön aludjon hálóz-
sákban, és ahogy egyre jobban megismeri a suli 
klubjait, úgy szerez egyre több barátot. 
 Oké, ez az anime egy blőd komédia, de a 
jobbik fajtából. Egyrészt nekem nagyon pozitív 
volt, hogy a főhősnő ennyire nyíltan vállalja a más-
ságát, ami lássuk be, elég ritka animékben. A so-
rozat huromora is teljesen korrekt, harsány és fáj-
dalmas néha, de én nagyon jól szórakoztam rajta. 

Végtelenül cuki, nagyon ártalmatlan, nagyon szép 
animációval, kedves karakterekkel és sok-sok 
„cheerleadinggel” (van ilyen szó?). Engem nagyon 
szórakoztatott, és nézzétek el, hogy nem is na-
gyon tudok többet írni róla, mert itt a lényeg azon 
van, hogy az egész olyan… aranyos. Aki szereti a 
sportaniméket, és nem bánja, hogy az egész vic-
ceskedő és drámamentes történettel rendelkezik, 
akkor az tuti jól fog rajta szórakozni. Én legalábbis 
egy igazi „hidden gem”-nek tartom, de bízzatok 
benne, kár lenne kihagyni.

8. Sansha Sanyou / Three Leaves, 
Three Colors | 2016

 Ismét egy Time Kirara feldolgozás, még-
hozzá a 2000-es évek egyik legkorábbi slice of 
life mangája, a Sansha Sanyou, ami lényegében az 
előfutára volt a mostanáig nagyon divatos „school 
girl” sorozatoknak. 

 Három lányról szól a történet, akik a suliban 
összebarátkoznak és közösen élnek át néha elég 
furcsa szituációkat… oké, ez elég sablonos, de a 
lényeg itt is inkább a karaktereken van, mintsem 
a mély mondanivalón. A főhősnő, Youko, aki vala-
ha borzasztó gazdag volt a szülei révén, és lénye-
gében hercegnőként nevelkedett, ám a családja 
csődbe ment, így jelenleg a templom egere szint-
jén tengeti napjait. Még arra sincs pénze, hogy 
rendes ebédet vegyen magának, ezért kenyér-
héjat rágcsál szünetben. Viszont a méltóságát 

nem veszítette el, az osztálytársai nem is tudják, 
hogy milyen körülmények között él a suli kis her-
cegnője. Kezdetben teljes magányban tengődik, 
de aztán a sors összehozza két lánnyal, az örök-
ké éhes és nagyon hiperaktív Futabával és a kissé 
cinikus (sőt, kicsit gonoszka) Teruval, és valahogy 
egy kis csapattá kovácsolódnak. Youko gazdag 
múltja viszont kísért, ugyanis a család korábbi al-
kalmazottai, a nagyon furcsa cselédlány, Sonobe 
(volt korábban róla szó a Top10 Maid listában 
(AniMagazin 51.) és a végtelenül lelkes és hűsé-
ges, ám nem túl eszes inas, Yamaji a legváratlan-

abb helyeken és időben képesek feltűnni, hogy a 
három lány életét egy picit felkavarják. 
 Bár tényleg semmi „extra” nincs ebben a 
sorozatban, de kellően humoros és szórakoztató, 
igazi klasszikus ‘slice of life’.

7. Mikagura School Suite | 2015

 Kivételesen egy light novel feldolgozás, 
de továbbra is maradva a humor vonalon. A Mi-
kagura School Suite-nak már a címéből fakadóan 
is sejthető, hogy egy iskolában fog játszódni a 
cselekmény, de ezúttal nem a cukiskodáson lesz 
a hangsúly (vagy legalábbis nem csak), hanem a 
teljesen abszurd csatákon. Igen, ez inkább egy 
shounen sorozat, ahol a szereplők mindenféle el-
borult szuperképességekkel csapnak össze, hogy 
megtudják, ki az erősebb. 

 A főhősnő Eruna, aki nem csak nyíltan lesz-
bikus, de még veszettül perverz is. Minden gon-
dolata az aranyos, meghódítandó lányok körül fo-
rog, és ezért jelentkezik egy olyan iskolába, ahol a 
szórólapon cuki csajok hirdetik, hogy ez a legjobb 
hely egész Japánban. Eruna 200%-os lelkesedés-
sel rohan az új suliba, ahol viszont meglehetősen 
abszurd helyzetbe kerül. Első körben minden di-
áknak csatlakoznia kell egy klubhoz, majd ezeknek 
a kluboknak egymással kell megmérkőzniük egy-
egy elleni csatában, hogy pontokat szerezzenek. 
Több pont, az jobb étel, jobb szállás és több tisz-
telet. És hogy ne legyen az egész ilyen egyszerű, 

https://animagazin.hu/magazin/51/
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„Sokat agyaltam azon, hogy a listába a Gabriel DropOut
vagy a Himouto kerüljön be...”

be vagy vásárolni, és ha tehetné, akkor reggeltől 
estig csak játszana és szórakozna. Emiatt nincs is 
igazán egyetlen barátja sem, a legtöbb emberi 
kapcsolat a bátyjához, Taiheihez fűzi, aki viszont 
bár nagyon szeretné, ha a húga észhez térne, de 
azért nem tud neki ellenállni, és mindig enged a 
sírásnak, ha Umaru szeretne nála valamit elérni. 
Aztán egy nap új szomszéd érkezik, egy nagyon 
kedves és félénk lány, Ebina, aki lassan összeba-
rátkozik Umaruval (mind a két „énjével”) és elég 
látványosan bele is esik Taiheibe. 

Jah, és női olvasóinknak külön ajánlom, mert az 
anime szinte yaoikat megszégyenítően hemzseg 
a szépfiúktól. 

6. Love Lab | 2013

 A Fujisaki lányiskolában, ahová – ahogy a 
nevéből is sejthető – csak lányok jelentkezhet-
nek, a fiúktól szinte teljesen elzárva élik minden-
napjaikat. Ide érkezik friss diákként Maki, aki fiús 
alkatával és viselkedésével azonnal magára vonja 

a szerelemre éhes lányok tekintetét, akik nem is 
tudják, hogy Maki a valóságban közel sem olyan 
magabiztos, mint ahogy az látszik rajta. Egyik nap 
benyit a diáktanács szobájába, ahol elég furcsa 
helyzetben találja a mindenki által imádott, gyö-
nyörű és méltóságteljes „diákelnökasszonyt”, Ku-
rahashi Rikót… épp egy olyan párnát csókolgat, 
amire egy (elég randa) srác van felrajzolva. A hely-
zet kínos, és Rikóról gyorsan kiderül, hogy tom-
bolnak a hormonjai, szinte állandóan a fiúkon és a 
romantikán jár az esze, Maki pedig épp kapóra jön 
neki, na persze nem úúúgy, hanem mint vagány 
csajszi, aki sokat ismerkedett pasikkal, tud neki 
segíteni. Persze Riko nem tudja, hogy Maki sem-
mivel sem tud többet a srácokról, mint ő maga, 
így pillanatok alatt tanár-diák kapcsolat alakul ki a 
két lány között, ahol az a cél, hogy Riko mindent 
megtanuljon a romantikáról és az udvarlásról. 
Maki persze nem meri bevallani az igazságot, így 
szépen elkezdődik egy végtelenül kínos-komikus 
színjáték, ahol Riko megpróbálja begyakorolni az 
össze klisés romantikus film jeleneteit, hogy ami-
kor majd eljön az Igazi, akkor teljesen felkészült 
legyen. Maki legnagyobb bánatára ez a kis „játék” 
hamar kezelhetetlenné válik, ugyanis egyre töb-
ben jelentkeznek be hozzá, hogy ők is tanulni sze-
retnének, és innentől már csak idő kérdése, hogy 
mikor derül ki az igazság, miszerint Maki semmit 
sem tud a szerelemről.

 A Love Lab egy nagyon bájos kis sorozat, 
ami néha kifejezetten fájdalmas humorral járja kö-
rül a szerelem témáját. Talán az egyetlen ok, ami-
ért nincs előrébb a listán, hogy sajnos nem készült 
el a második szezonja, így Riko és Maki szerelmi 
kalandjainak végét a néző fantáziájára bízzák (fő-
leg, hogy a manga 2006 óta a mai napig fut, így 
valóban nincs lezárása).

5. Himouto! Umaru-chan | 
2015/2017

 Sokat agyaltam azon, hogy a listába a Gabri-
el DropOut vagy a Himouto kerüljön be, de végül 
fájó szívvel kidobtam (heh...) a lusta angyalkát és 
démon haverjait, mert Umaru azért mégiscsak ki-
hagyhatatlan.

 Doma Umaru a tökéletes fiatal lány. Gyö-
nyörű, elegáns, művelt és okos, az egész iskola a 
lábai előtt hever. Ám mikor hazaér, hirtelen átala-
kul „Komaru”-vá, a lusta, akaratos, hisztis otakuvá, 
aki semmi mást nem csinál otthon, mint chipset 
zabál, kólát iszik, animéket néz és videojátéko-
zik… mindezt a szorgalmasan dolgozó bátyja leg-
nagyobb bánatára. Umaru vérbeli otaku, ám ezt 
soha nem vallaná be senkinek, hiszen nem sze-
retné, ha összetörne az a kép, ami kialakult róla 
az iskolában. Ezért álruhában jár be játéktermek-
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matosan próbálja a srác tudtára adni az érzelmeit, 
de minden egyes próbálkozása látványos kudarc-
cal végződik, amiért nemcsak Nozaki ostobasága, 
de a körülötte gyülekező nagyon dilis barátok is 
felelősek. Persze Chiyo nem adja fel, és foggal-kö-
römmel próbálkozik, amin a néző nagyon jókat 
tud kacagni, hiszen ez egy komédia, méghozzá 
rettenetesen igényes és szórakoztató. 

 Aki szereti a klasszikus „félreértések komé-
diája” stílust, az garantáltan imádni fogja.

Umaru az iskolában összeszed egy titkos imádót 
is, Kiriét, aki szentül hiszi, hogy Umaru és Komaru 
az két külön személy (az egyikbe szerelmes, a má-
sikat meg mesterként tiszteli), és végül egy esze-
ment riválist is, Sylphynford Tachibanát, aki spor-
tot űz abból, hogy mindenben jobb akar lenni… 
elég kevés sikerrel.
 Umaru kénytelen lesz tehát újdonsült ba-
rátai közt lavírozni, hogy véletlenül se derüljön 
ki, mekkora otaku, de azért megmaradjon a napi 
lustálkodás is. A két szezont is megélt sorozat 
nagy vihart kavart pár éve, hiszen pontosan any-
nyian gyűlölték Umarut, mint ahányan imádták, 
én utóbbiak közé tartozom, és nagyon is ajánlom 
ezt a kissé agyament sorozatot, mert még én is 
hangosan nevettem rajta nem egyszer.

4. Uchi no Maid ga Uzasugiru! | 
2018

 
 Ismét egy kicsit megosztó sorozat, amitől 
lesz, aki elborzad, míg mások könnyesre röhögik 
rajta magukat. Bár azt előre le kell szögezni, hogy 
aki képtelen humorként felfogni egy pedofil cse-
léd ámokfutását, az messze kerülje el ezt a soro-
zatot.
 Kamoi Tsubame szembetegsége miatt 
kénytelen otthagyni a hadsereget, nem is nagyon 
bánja, hiszen végre annak élhet, amit mindig is 
imádott… az aranyos kislányoknak. El is szegődik 
cselédnek az egyik házhoz, ahol egy apuka egyedül 
neveli kislányát, Mishát, aki eddig már több másik 

cselédet borított ki felmondásig. Így találkozik a 
hatalmas, testépítő, ex-katona, de végtelen türe-
lemmel (és szerelemmel) megáldott Kamoi és az 
extrém tsundere kis Misha, majd kezdetét veszi a 
macska-egér harcuk, ahol az egyikük célja, hogy 
szolgáljon (minden téren), míg a másiknak, hogy 
pokollá tegye a cseléd életét. 
 Mint a legtöbb szituációs komédiáról, így 
az UzaMaidről sem lehet sokkal többet elmonda-
ni, hiszen ezt ugye látni kell. A humora harsány és 
meglepően egyedi, de a végére még egy kis drá-

ma is belekerül, hiszen mind Tsubame, mind Mis-
ha elég drámai múlttal rendelkeznek.
 Mint az elején említettem, itt bizony na-
gyon fontos a humorérzék, mert az anime nem 
fogja vissza magát, ha pedofiles viccekről van szó, 
persze azért nem lép át egy határt, de a valóság-
ban Tsubame már régen rács mögött lenne… bár 
Misha azért erősen dolgozik is ezen.

3. Monthly Girls’ Nozaki-kun | 2014

 A 3. helyen egy igazi romantikus komédia, 
ami talán nemcsak a DogaKobo egyik legjobbja, 
hanem úgy az egész 2010-es évek egyik legszóra-
koztatóbb romkomja, ami már egy másik toplis-
tánkon is rangos helyet szerzett magának. 

 Sakura Chiyo egy átlagos iskolás lány, aki 
épp szerelmes. Kiválasztotja, Nozaki-kun magas, 
komoly és jóképű, nem csoda, hogy Chiyo fülig 
beleesett. El is határozza, hogy szerelmet vall 
neki, ám ez nem igazán úgy sül el, ahogy azt a lány 
elképzelte. Nozaki-kun egy kicsit… „egyszerű”. 
Nem is érti, mit akar Chiyo tőle, sőt teljes félre-
értésében azt hiszi, hogy a lány valójában az asz-
szisztense szeretne lenni. Nozaki ugyanis titokban 
mangaka, méghozzá egész népszerű shoujo man-
gák szerzője. Chiyo egy pillanat alatt a srác szo-
bájában találja magát, ám a romantikus együttlét 
helyett papírokat és tust kap a kezébe, hogy se-
gítsen befejezni az aktuális fejezetét Nozaki man-
gájának. Innen indul a lány kálváriája, hiszen folya-
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 Adott négy lány, Yui, Kyouko, Akari és Chi-
natsu, akik önkényesen elfoglalták a sulinak a 
teaszertartásokra fenntartott kis épületét, ahol 
kényelmesen berendezkedtek, hogy szórakoztas-
sák magukat. Ami leginkább azt jelenti, hogy a hi-
peraktív Kyouko minden epizódban kitalál valami 
marhaságot játék gyanánt, a többi lány meg sod-
ródik az őrülettel, hogy addig se unatkozzanak. 
Persze a diáktanács rendre megpróbálja kipate-
rolni a csajokat az épületből, de ez szinte mindig 
azt eredményezi, hogy belekeverednek a négyes 
aktuális játékába. 
 Egy korábbi cikkemben (akárcsak a New 
Game!-ről) már hosszasan meséltem a Yuru Yuri-
ról, így nem is ismételném magamat (AniMagazin 
39.). A K-On!-hoz (AniMagazin 51.) hasonlóan ez 
a sorozat is elképesztően népszerű lett a 2010-es 
évek legelején és mai napig hatalmas rajongótá-
borral rendelkezik. 2012-ben az Animation Kobe 
díjátadón az év animéje lett, és a seiyuuk is meg-
kapták a maguk díjait. 
 A cím ne tévesszen meg senkit, hiszen a 
„yuri” itt maximum nyomokban, vagyis leginkább 
a humorban található meg, szóval bátran ajánlom 
mindenkinek, aki szeretne egy jót nevetni.

 Ez lett volna az én Doga Kobo listám, sajnos 
pár cím, mint a Tada Never Falls in Love, Plastic 
Memories vagy az Engaged to the Unidentified ki-
maradt, de ezeket is érdemes lehet pótolni, ha va-
lakinek kimaradtak volna! Márciusban újabb Top 
10 jön, és már tudom is, hogy mi lesz a téma!

2. New Game! | 2016-2017

 És vissza a Manga Time Kirara adaptációk-
hoz, ami egy kicsit speciális, ugyanis ez az első a 
listán, amiben szinte egyáltalán nincsenek iskolás-
lányok, sőt még iskola sem. A New Game ugyanis 
egy játékfejlesztő stúdióban játszódik, amit az író, 
Tokunou Shoutarou a saját korábbi tapasztalati 
alapján írt. 

 Suzukaze Aoba 18 évesen úgy dönt, hogy 
egyetem helyett inkább jelentkezik a kedvenc 
játékfejlesztő stúdójába, az Eagle Jumpba, mint 
grafikus, és meglepetésére fel is veszik. 

 Megismerkedik innentől a kollégákkal, akik 
végigvezetik őt – és egyben a nézőt is – a video-
játékfejlesztés rejtelmeiben. Hogyan készülnek 
el a 3D-s figurák, mennyire stresszes a programo-
zók élete és hasonlók. Aoba végre találkozhat a 
nagy példaképével is, a legendás grafikussal, Ya-
gami Kou-val, akiről kiderül, hogy egyáltalán nem 
olyan, mint azt korábban elképzelte. Yagami a 
szárnyai alá veszi a lányt, és kialakul köztük egyfaj-
ta baráti rivalizálás, ami a sorozat drámai vonalát 
is adja. Persze nem kell túl komolyan venni, hiszen 
az egész könnyed és komikus, de mégis nagyon 
realisztikusan adja vissza, hogyan is készülnek el 
Japánban a játékok. Mindehhez párosul egy ret-
tenetesen szép látvány és történet, nem is csoda, 
hogy a New Game!-et azóta is az egyik legjobb so-
rozatok között tartják számon, és nem is alaptala-
nul. Két szezont is megért, a manga pedig azóta 
is havonta megjelenik. Aki szereti a japán szerep-
játékokat, és kíváncsi arra, miként is készülnek, az 
ugorjon neki a New Game!-nek.

1. Yuru Yuri | 2011-2012

 Mi más is lehetne az első helyen, mint az a 
sorozat, ami fellőtte a DogaKobót a legnagyobb 
stúdiók közé? A Yuru Yuri jött, látott és győzött. 

Bár hogy őszinte legyek, ez volt az a sorozat, amit 
annak idején nagyon kétkedve fogadtam, és csak 
pár év múlva láttam be, hogy mennyire előítéle-
tes voltam. 

 Namori mangájára szinte azonnal lecsapott 
a stúdió, és nem nehéz megérteni, hogy miért is. 
Annyira ötletes és energikus volt, hogy azóta is is-
kolapéldája annak, hogy miként is kell slice of life 
komédiát írni. 
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