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 30-SAI MADE DOTEI DATO 
MAHOUTSUKAI NI NARERU RASHII

live action

Van élet az egyetemen játszódó thai BL-eken is túl 1. rész
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mind pedig magánélet szempontjából esemény-
telenül éli életét. Vagyis teljesen az ellentéte a 
vele egy időben kezdő Kurosawa Yuichinek, aki 
az egyik legnépszerűbb ember a cégnél – munka-
társként, és jóképű férfiként egyaránt. Egy városi 
legenda szerint, aki 30 évesen még mindig szűz, 
az mágikus képességeket szerez. Bár Adachi egy-
általán nem veszi komolyan egyik kollégája ezen 
megjegyzését, születésnapjának reggelén mégis 
megdöbbenve tapasztalja, hogy képes lett mások 
gondolataiban olvasni! Ráadásul miután véletle-
nül megérinti Kurosawát a liftben, még egy sok-
koló tényre derül fény: Kurosawa gyengéd érzel-
meket táplál főszereplőnk iránt! Mégis mit tehet 
ilyenkor egy önbizalom-hiányos, romantika terén 
abszolút kezdő srác?

néhanapján egy-egy sorozatnak – bár maximum 
bromance szinten ábrázolva a két férfi szereplő 
kapcsolatát – átcsúszni a cenzúrán. Sőt, mostaná-
ban thai téren is van egy-két újító sorozat. De ja-
pán alkotásból is fellelhető néhány gyöngyszem, 
mint például mostani cikkünk tárgya.
 

30-sai made Dotei dato 
Mahoutsukai ni Nareru rashii

 
 Bár elég sok BL-sorozatot láttam már, de 
mind közül ez volt az egyik legaranyosabb, leg-
viccesebb és legártatlanabb! Sajnos jó párszor 
belefuthat az ember olyan történetekbe, ahol hi-
ába smárolnak a szereplők egymással, egyszerű-
en nem látszik rajtuk, hogy tényleg szeretik egy-
mást, sőt inkább kínosnak érződik. Itt pedig „csak” 
egy-egy kézfogás láttán le sem lehetett vakarni 
a vigyort az arcomról, olyan édesek voltak. Ez a 
sorozat ékes bizonyíték arra, hogy nem számít a 
csókok darabszáma, hogy bemutassa a szereplők 
érzelmeit egymás iránt. 
 

Történet
 
 Maga a cím nagyjából annyit jelent, hogy ha 
30 éves koráig szűz marad valaki, akkor varázserő-
re tehet szert. Már ebből is látszik, hogy egy elég 
különleges történetről van szó. A sorozat fősze-
replője Adachi Kiyoshi, egy szerény, önbizalom-hi-
ányos irodai alkalmazott, aki annak ellenére, hogy 
mindjárt 30 éves, még mindig szűz. Mind munka, 

 Ha az ember élőszereplős BL-t szeretne 
nézni, akkor általában thai sorozatokra gondol 
először. De sajnos ezek néhány kivétellel kezde-
nek egy kaptafára készülni. Ha az ember lánya, 
esetleg fia látott már legalább 3 ilyen sorozatot, 
akkor kapásból fel tudja sorolni ennek a műfajnak 
az összes idegesítő kliséjét, mint például hogy 
minden férfi szereplő a főszereplő srácunkra bu-
kik, a női szereplők vagy gonosz, agyatlan libák, 
vagy pedig fujoshik (yaoi rajongó nők), a szerelmi 
háromszögek ideje pedig már leáldozott, helyet-
tük szerelmi öt-, hat-, hétszögek vannak, és így to-
vább. A ctrl c – ctrl v-re talán a „legjobb” példa a 
Gen Y The Series, amit komolyan csodálom, miért 
nem pereltek be plagizálás miatt, mivel miután 
megnéztem az első részt, elgondolkoztam azon, 
hogy véletlenül nem a 2Moonst indítottam-e el, 
mert pár név meg a szereplők jelleme szinte egy-
től egyig megegyezik. Viszont mostanában sze-
rencsére már egyre több koreai, illetve fülöp-szi-
geteki BL is készül, ráadásul Kínában is sikerül 

Bár elég sok BL-sorozatot lát-
tam már, de mind közül ez volt 
az egyik legaranyosabb, legvic-

cesebb és legártatlanabb!" 
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 Összességében ez egy imádnivaló sorozat, 
ami egyszerűen nézeti magát. Vannak benne vic-
ces, aranyos, drámai és helyenként egyészen fon-
tos mondanivalóval rendelkező jelenetek is. Aki 
egy szívmelengető sorozatot szeretne nézni, an-
nak bátran ajánlom! Nekem mindig fel tudta dobni 
a napomat, csak úgy elrepült az a röpke 24 perc 
részenként. Illetve két special rész is készült a so-
rozathoz, érdemes azokba is belenézni!

 De nem csak Adachi és 
Kurosawa küszködik sze-
relmi gondokkal! A sorozat 
másik párosának egyik tag-
ja nem más, mint Adachi 
legjobb barátja, a híres re-
gényíró, Tsuge Masato. A 
harmincadik születésnapján 
az ő életében is „mágikus” 
változások történnek, és 
megdöbbenve hallja meg a 
futársrác belső gondolatait. 
Emiatt közelebbről is szem-
ügyre veszi a szőke futárt, és 
végül menthetetlenül bele-
szeret a táncosnak készülő 
Wataya Minatóba.
 

 Tsuge még Adachinál is visszahúzódóbb 
személyiség, aki gyakorlatilag ki sem mozdul a há-
zából, így elsőre elég furcsa párosnak látszanak a 
kissé hirtelen temperamentumú Minatóval. Tsu-
ge teljesen lökött, de nem lehet nem kedvelni, 
ráadásul van egy imádnivaló macskája is. Minato 
pedig aranyos srác, aki nagyon tehetséges táncos. 
Az ellentétes jellemük dacára nagyon jó a kémiá-
juk. Egészen másfajta problémákkal kell megküz-
deniük, mint a főpárosnak, de nagyon lehet nekik 
is szurkolni. És ha már megemlítettem a macskát, 
aki amúgy az Udon névre hallgat… ez a macska 
olyan cuki, hogy ha jelen van, nem lehet másra fi-
gyelni.

 Az elején kicsit aggódtam, hogy Adachi ka-
raktere túl lesz tolva benne, de szerencsére Ma-
chida Keita minden rezdülésétől odavoltam. Bár 
néha kicsit ideges is lettem miatta, de nagyon 
édes volt. Adachi elég visszahúzódó, félénk sze-
mélyiség, de Kurosawa segítségével lassan ő is 
kezd kibontakozni, ráadásul több embernek is se-
gíteni tudott a végére. Kurosawa-sant pedig egy-
szerűen imádtam, mindenkinek szüksége lenne 
egy Kurosawára! Nagyon támogató, megértő és 
türelmes férfi, ugyanakkor ő sem tökéletes, de 
pont emiatt szeretnivaló. Nagyon szerettem azo-
kat a pillanatokat, amikor Kurosawa gondolatait 
és álmodozásait hallhattuk Adachiról.
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