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7. 
Senko | The Helpful Fox Sen-

ko-san

 Senko egy nyolcszáz éves rókaistenség, akit 
a szellemvilágból küldtek át az emberek világá-
ba, hogy egy Kuroto nevű férfinek segítsen. Már-
mint… segíteni lazítani. Ugyanis Kuroto munkája 
nagyon stresszes és fárasztó, nincs ideje saját ma-
gára, így Senko-san beköltözik hozzá, és mint egy 
jó háziasszony, süt, főz, takarít, és mikor hazatér 
a férfi, akkor megpróbálja elérni, hogy pihenhes-
sen, ezáltal elűzve a negatív energiákat. Még azt is 
megengedi neki, hogy simogathassa a nagy lom-
pos farkát… najó, ugorjunk inkább a következőre!

9. 
Minamoto Chizuru | Kanokon

 Chizuru látszólag egy átlagos iskolás lány, 
aki halálosan szerelmes az osztálytársába, Kou-
tába. Két aprócska gond van csak, az egyik, hogy 
valójában négyszáz éves kitsune, és a másik, hogy 
egyoldalú a szerelem. Kouta ugyanis próbál me-
nekülni a totálisan begerjedt rókalány elől, aki 
minden létező csábítási metódust kipróbál a 
szerencsétlen(?) srácon. Bármikor tud váltani az 
emberi és a rókanő alakja között, és nem sok szé-
gyenérzet szorult belé. A helyzetet pedig mi más 
tudná bonyolítani, mint egy másik lány feltűnése, 
akinek szintén Koutára fáj a foga...

 Bár a szó eredeti jelentése róka, de a japán 
népmesékben és mitológiában ők amolyan bajke-
verő, csábító, trükkös istenségek vagy démonok. 
Néha egyenesen kilenc farokkal ábrázolják őket, 
és felvehetnek férfi vagy női alakot is. Természe-
tesen animékben is gyakorta feltűnnek a róka-
füles és -farkas karakterek, de most csak azokat 
válogattam ki, akik egyértelműen mágikusak… a 
maguk módján. Azért a biztonság kedvéért jelzem, 
hogy néhányuk esetén a róka mivoltuk akár kicsit 
spoileres is lehet!

10. 
Sawatari Makoto | Kanon

 Az első jelöltemnél máris kénytelen leszek 
kirakni egy nagy SPOILER jelzőt, hiszen Makoto 
múltját és valódi alakját sokáig rejtély övezi. A lány 
egykor egy pici róka volt, akit a történet főhőse, 
Yuichi sebesülten talált meg az erdőben. A sebeit 
ellátta, megetette, majd visszaengedte a vadon-
ba, de a róka sosem felejtette el a kedvességét. 
Hét év múlva megkéri az isteneket, hogy hadd lát-
hassa ismét a fiút, melyet teljesítenek is neki: em-
beri alakot kap, egy kislány intelligenciájával, de 
elveszti minden emlékét, csak Yuichire emlékszik, 
és a Sawatari Makoto névre. A városban tér magá-
hoz, és miután belefut a srácba, onnantól le sem 
száll róla. Yuichi családja befogadja a kis amnéziás 
tsunderét, de hamarosan kiderül, hogy nem lesz 
boldog vége ennek a kívánságnak, ugyanis súlyos 
árat kell érte fizetnie: az életét.
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8. 
Youko Kurama  | Yu Yu Hakusho

 Youko Kurama a démonvilág egyik kegyet-
len és rettegett tolvaja volt, akitől mindenki félt. 
Aztán egy nap utolérte a végzete, egy fejvadász 
halálosan megsebezte, de a lelkét még átküldte 
az emberek világába, ahol újjászületett ember-
ként, Minamino Shuuichi néven. Bár az emlékeit 
megőrizte, de úgy döntött, hogy marad abban 
a világban. Mágikus képességeinek egy része is 
megmaradt, főleg a növények feletti hatalma, 
de ha igazán nagy a baj, akkor képes átalakulni az 
eredeti alakjába, és így megújult erővel folytatni 
bármilyen harcot. 

Sawatari Makoto
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démonvadászokat. „Civilben” fotósként dolgozik 
(különösen szereti az aranyos lányokat fotózni), 
de a valódi alakja egy hatalmas, kilencfarkú róka. 
Alapvetően higgadt és csendes, de van egy kicsit 
cinikus oldala is, szereti humorosan szekálni a fi-
atalokat, akik hozzáfordulnak segítségért. Infor-
mációkért pénzt vagy kristályokat kér, de ha nincs 
más, akkor lehet természetben is fizetni nála… 
mondjuk szexis nyuszijelmezben pózolni a kame-
rája előtt.

4. 
Konohana Kitan | Yuzu

 Naiv, ártatlan és segítőkész. Yuzu egy fiatal 
rókalány, aki a Konohanatei fürdőben dolgozik. 
Kölyökkorában a hóban találtak rá félig átfagyva, 
majd egy Bikuni nevű apáca nevelte fel. Yuzu a 
legifjabb betanuló alkalmazottja a fürdőnek, bár 
néha kétbalkezes és butuska is, de mindent el-
követ, hogy segítsen a vendégeknek vagy akár a 
barátainak. Szobatársa a gyönyörű, de kissé rideg 
Satsuki, aki kezdetben nagyon nem kedveli a cset-
lő-botló Yuzut, de az idő múlásával azért kialakul 
köztük egy szoros barátság… vagy akár több is 
annál.

3. 
Shippo | InuYasha

 Gondolom, az InuYasha sorozatot nem kell 
senkinek sem bemutatnom, hiszen egyike azok-
nak az animéknek, amik hazánkban is futottak a 

6. 
Tomoe | Kamisama Hajimemashita

 A lelkemre lett kötve, hogy ne merjem le-
hagyni Tomoét a listáról, mert ne csak rókalányok 
legyenek. Tomoe egy rókadémon, aki a Földisten-
ség (Mikage) szolgálatában áll. Amikor Nanami át-
veszi Mikage helyét mint az új istenség, akarata 
ellenére a familiárisává teszi, akit ez cseppet sem 
tesz boldoggá. Sőt a történet elején kimondottan 
rideg és kritikus Nanamival szemben, de ez 
idővel szépen-lassan változni kezd, ahogy 
végigkíséri őt új „isteni pályafutásán” és 
annak kihívásain.
 
 Tomoéban minden megvan, amit 
egy shoujo-rajongó kívánhat magának: a 
jóképű és nagy hatalommal bíró rókadé-
mon, aki elsőre beképzeltnek és cinikusnak 
tűnik, a felszín alatt mégis egy gondoskodó 
és érző szív rejtőzik – és természetesen nem 
hiányozhat a drámai múlt sem, amely még megol-
dásra vár.

5. 
Shindou Ayaka | 

Beyond the Boundary

 Bár a sorozatban viszonylag kevés szere-
pe van, ám minden pillanata emlékezetes. Ayaka 
egy youmu, avagy amolyan démon, aki beépült 
az emberek világába és informátorként segíti a 
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gen egy borzasztóan erős rókaszellem, hatalmas 
mágikus erővel, aki szabadulása után a modern 
Japánban találja magát. Persze nem kell félteni, 
gyorsan feltalálja magát, és alkalmazkodik a mo-
dern vívmányokhoz (főleg a tévéhez). Ami igazán 
különlegessé teszi, hogy bármikor tud váltani férfi 
és női alakja között, melyek egy picit eltérő sze-
mélyiséggel bírnak, de közös jellemzőjük, hogy a 
finom kajáért bármire képesek…

 Ez lett volna az én kis rókás listám, persze 
rengetegen kimaradtak, de mint mindig, most is 
igyekeztem úgy válogatni, hogy minél változa-
tosabb legyen a felhozatal. Ha szeretnéd meg-
osztani a véleményed, vagy csak beszélgetnél a 
témáról, akkor továbbra is várunk a facebookos 
csoportunkban, márciusra pedig ismét egy újabb 
toplistával készülök nektek!

egyik, hogy Natsukit nem könnyű megenni, a má-
sik, hogy hamarosan a legjobb barátok lesznek…

1. 
Tenko Kuugen | Our Home`s Fox 

Deity

Kuugen évszázadokig volt a Mizuchi család védel-
mezője, de végül bezárták egy barlangba, mert 
bajkeverő viselkedése miatt sok fejfájást okozott 
a környékbelieknek. Csak akkor engedték ki, mi-
kor a segítsége kellett. Életét sok-sok éven át a 
barlangban töltötte, de egy nap megjelentek a 
Takagami testvérek, Noburo és Toru, akik a sza-
badságáért cserébe a védelmét kérik. A fiatalabb 
fiút ugyanis egy kígyódémon szemelte ki magá-
nak, de szerencséjére Kuugen belemegy az alku-
ba, és onnantól fogva ő lesz a védelmezőjük. Kuu-

tévében. Shippo egy nagyon aranyos kis kitsune, 
aki kezdetben megpróbálta Kagométól ellopni a 
Négy Lélek Szent Ékkövének darabjait, hogy ál-
taluk sokkal erősebbé váljon. Shippo célja, hogy 
megbosszulja meggyilkolt apját, de miután a lopá-
si kísérlete kudarcba fulladt, inkább csatlakozott 
Inuyasháék csapatához. Apró termete ellenére 
elég hasznos, mert képes alakot váltani, repülni, 
és mindenféle tűz alapú varázslatot is tud. Sze-
mélyiségét tekintve kissé idegesítő és szeret bajt 
keverni, de hűséges társa Kagoméék bandájának.

2. 
Bokuseiinmonzen`inari Sakura | 

Hyper Police

 Sakura százkilencvenegy éves, de saját be-
vallása szerint tizenkilencnek néz ki, és élete leg-
nagyobb tragédiája, hogy emberi ősökkel is ren-
delkezik, ami miatt sajnos nincs meg mind a kilenc 
farka… csak nyolc és fél. Emiatt sokan gúnyolták 
gyerekként, ezért elhatározta, hogy bármi áron, 
de megszerzi az utolsó farkat – ehhez pedig nem 
kell más, mint valami nagyon erős mágikus erővel 
rendelkező személyt, khm, megenni. Meg is ta-
lálja kiszemelt vacsoráját, Natsukit, a nekomata 
rendőrlányt. Hogy közelebb kerüljön hozzá, maga 
is elszegődik rendőrnek, sőt mivel annyira nincs 
pénze, hogy lényegében az utcán lakik dobozok-
ban, a macskalány felajánlja neki, hogy legyenek 
lakótársak. Sakura örömmel költözik be leendő ál-
dozata házába, csak két dologgal nem számol: az 

Tanár        62. szám

Nekogirl        61. szám

Anime stúdió        60. szám

Vámpír        59. szám

Doga Kobo sorozat      54. szám

Az elmúlt 10 év legjobb original 
animéi        53. szám

Haikyuu! jelenet      53. szám

Maid         51. szám

10+10 Hentai       50. szám

férfi seiyuu       50. szám

női seiyuu         49. szám

modern anime film      48. szám

Isekai anime       45. szám

Sulis romantikus komédia      43. szám

Tsundere karakter      42. szám 

Olvasd el korábbi 
TOP 10-es listáinkat.

Bokuseiinmonzen'inari Sakura Tenko Kuugen

https://animagazin.hu/magazin/62/

