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hapultokon garázdálkodó macskák is megirigyel-
nék.) Hibiki felnéz Hanadorira, mert végre talált 
valakit, aki legalább annyira fura és elvetemült, 
mint ő. Az önbecsülését hiába keresnénk a világ 
végén is, ám ettől még szerethető karakter.
 Az utolsó tagja a csapatnak Mogami, Seri 
egy (volt) gyerekkori barátja. Elképzelhető, hogy 
még az előző életükben, annyira régimódi a srác. 
A nyelvezete is idejétmúlt, mintha egy két gene-
rációval korábbi nagypapát hallanánk. 

 A harmadik – majdnem fő – főszereplőnk 
Tsukimiya. Úgy lehet a legkönnyebben megkü-
lönböztetni a többiektől, hogy mindig csukva van 
a szeme (ha a hajszín nem elég árulkodó). Vagy 
az idegesítő vihogásáról is egyszerűen fel lehet 
ismerni. De egyébként olyan jól tud olvasni csu-
kott szemmel a levegő sorai között, hogy simán 
elmenne gondolatolvasónak is. Néha még meg is 
szólal valakinek a fejében. Nélküle azonban nem 
lenne teljes a sorozat, sőt, talán nem is találkoztak 
volna a karakterek. Meg nem lenne, aki interaktál-
na Seri gondolataival.
 Főbb mellékszereplőnk még Hibiki, chuu-
nibyou-nevén Helius, aki egy shinigami, avagy ha-
lálisten. Mert mindent tönkretesz, és akárhova 
megy, oda balszerencsét visz. Ha nem lenne már 
egy cicusunk, tuti ő lenne az anime fekete macs-
kája. Így azonban egy kaszát cipelő, köpenyes kü-
lönc lett. (Mondjuk, nem csodálom, hogy mindent 
tönkretesz, azzal a kaszával olyan könnyedén le-
het leverni minden törékeny tárgyat, hogy a kony-

kább az ő gondolatait halljuk 12 részen keresztül, 
ahogy próbál elkerülni mindenféle olyan interak-
ciót, aminek nincs köze a kiszemeltjéhez. Fejben 
mindent kommentál, és ezt a humorfaktort szin-
tén imádom, tipikus japán comedy jellege van.
 A másik főbb főszereplőnk Hanadori, aki 
saját bevallása szerint a Sötétség Pusztító Istené-
nek reinkarnációja. Elvileg ha leveszi a szemkötő-
jét, előtör belőle a gonosz énje. Meglehetősen vi-
dám személyisége van ahhoz képest, hogy amúgy 
a pusztítás jelképe, ám nagyon könnyen letörik a 
lelkesedése, ha valami rosszul sül el. (Néha úgy 
éreztem, hitelesebb is lenne a pusztulás jelké-
peként.) Seri minden bizonnyal szárnysegédje 
volt az előző életében, így nem hagyja nyugodni 
a macskafiút. De néha tartogat meglepetéseket, 
például hogy igazából nem annyira idióta, mint 
ahogy az az esetek 99,9%-ában tűnik. És tényleg 
nagyon cuki, majdnem annyira, mint Seri. (Melles-
leg akkor van a szülinapja, amikor nekem, ha már 
jeles napokat emlegetünk.)

 Nem, ez nem egy isekai, ne tévesszen meg 
senkit a hosszú cím. Igaz, van reinkarnáció benne, 
meg fantázia is. A 62%-os értékelés szintén elég 
félrevezető, ugyanis ha valaki szereti a cute boys 
doing cute things műfaját, akkor egészen kellemes 
kikapcsolódásban lehet része.

Sztori

Karakterek

 Főszereplőnk Koyuki Seri, egy lélekbeli 
macska. Tudniillik, én imádom a macskákat, úgy-
hogy ennyivel már meg is vett magának. Még far-
ka is van (hátul), meg két rakoncátlan hajfürtje is 
pont kiad egy macskafület. A hivatalos szakkifeje-
zés erre a jelenségre az, hogy catboy. (Még a szü-
linapja is február 22-én van, ami Japánban a macs-
kák napja.) De az említett a kiegészítők inkább 
csak dizájnbeli extrák, egyébként ő a legnormáli-
sabb abból a baráti társaságból, aminek Seri – a 
többiek folyamatos unszolása, zaklatása ellenére 
meglepő módon – nem szeretne tagja lenni. Legin-
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 Hibiki hangját imádtam, annyira átjött, 
hogy ő Mitsuki az IDOLiSH7-ből, mégis kicsit más-
hogy bánt Yonaga Tsubasa a hangjával. Mogami 
seiyuuje pedig Tachibana Shinnosuke, akit szin-
tén az I7-ből Yuki szerepében hallhattunk meg-
szólalni. Annak is örültem, hogy Hanadori volt ba-
rátját pedig Toriume Kousuke szinkronizálta, az 
utóbbi időben nagyon megkedveltem a mély, kar-
cos hangját, ő volt például a Hamefura második 
évadában Sora, illetve a Higehiróban Sayu bátyja.
 Kicsit máshogy, de a hangokhoz tartozik az 
opening és az ending. Szerintem fantasztikus ope-
ninget kapott ez a nem túl népszerű anime, kicsit 
retró beütésű a szám, de én ráfüggtem a második 
rész után. És a vizualitása is nagyon bejön, tök jó 
animációt csináltak alá még jobb színekkel, pedig 
mostanában sokszor látunk olyat is, hogy csak az 
anime jeleneteiből dobnak össze egy vetítést, 
hogy menjen valami az opening alatt. Az ending 
nem annyira tökéletes, mint az opening, de abban 
is vannak kreatív megoldások (például az elején a 
puzzle), meg az első verze tetszett.

 Ez az anime teljesen a karakterekre, iskolai 
és iskolán kívüli életükre épít, szinte lényegtelen 
a cselekmény. (Egyébként is többnyire epi-
zodikus.) Tehát ha nem szimpatikusak a 
karakterleírások, akkor szerintem 
próbálkozni sem érdemes vele, de ha 
érdekesen hangzanak, és valaki még 
cuki fiúkat is szívesen nézne, akkor 
mindenképpen ajánlom.

Serit tökéletesnek tartja (és ezzel Hanadori ellen-
felet lát benne, nehogy ellopja Seri szívét tőle), 
meg kissé mazochista is, úgyhogy azt sem bánná, 
ha leszidnák vagy elvernék néha.
 A szereplők listázásakor még Seri szerel-
mét, Sumiso-sant lehetne megemlíteni (akivel 
szeri van). És tulajdonképpen ezzel ő az egyetlen 
lényegesebb XX kromoszómás szereplő, aki nem 
a régimódi srác húga, de őt úgyis elrabolták Tsu-
kimiya szemei. Szóval nincs nagy választási lehe-
tősége Serinek, hacsak Hanadori el nem ferdíti 
az ízlését. Illetve Sumiso-san mellett ott van még 
mellékszereplőként Hanadori volt barátja, aki ti-
tokban most is folyton megfigyeli, és emiatt volt 
már dolga néhányszor a rendőrséggel.

A hangok a fejünkben

 Kezdjük ott, hogy egy seiyuuparadicsom 
számomra az egész. Egy szép nagy érett, igazán 
ízes paradicsom. Kezdve a főszereplővel, akinek 
Fukuyama Jun adja a hangját (Koro-sensei ikoni-
kus seiyuujét talán nem kell bemutatnom senki-
nek). Sakurai Takahirót, vagyis Hanadori seiyuujét 
leginkább Ayameként ismerem a Fruits Basketből, 
Tsukimiya hangját pedig ugyanaz a Kimura Ryou-
hei kölcsönzi, mint a Kuroko no Basketből Kiséét, 
a ReLIFE-ból Ryouét, a Mairimashita! Iruma-kun-
ból pedig Asmodeusét. De lehet, többet mond, 
hogy Bokuto a Haikyuu!!-ban, Kouhei a Grand 
Blue-ban vagy Wei Wuxian a Mo Dao Zu Shi japán 
szinkronjában.
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