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tani szolgáltatásokról megírják kritikájukat, amit a 
többi kalandozó nyálcsorgatva olvas. Zel elég finy-
nyás, és kifejezetten az olyan nők után vágyakozik, 
akik csordultig vannak a fiatalos mannával. Persze 
minden pervezióra kapható, amíg a partnere le-
hetőleg 50 év alatti. Viszont nemcsak az ágyban 
kemény legény, a harcokban is, mint minden elf. 
Különösen szereti a jégmágiát és az illúziókat. 

8. 

Tuka Luna Marceau | Gate
Seiyuu: Kanemoto Hisako 

 Tuka 165 éves, de ez elf korban még tiné-
dzsernek számít. Kowan nevű faluját egy nap por-
rá égeti egy hatalmas ősi tűz sárkány, amit csak az 
apja önfeláldozása miatt él túl egy kút alján. A mi 
világunkból érkezett japán védelmi erők csapata 
talál rá a lányra, Itami vezetésével, akik kimentik a 
kútból és felgyógyítják a lányt, aki ezek után csat-
lakozik a katonákhoz. A JSDF táborában Tukát 
gyorsan befogadják, aki bár kezdetben elég fé-
lénk, de idővel megszokja az idegen katonák fur-
csa szokásait. Különösen szoros kötelék alakul ki a 
megmentőjével, Itamival, akit rendszeresen „apá-
nak” szólít… ugyanis, mint kiderül, Tuka nagyon 
komoly mentális sérüléséket szerzett a sárkány 
támadása miatt. Pánikrohamok és zavarodottság, 
amit Itami és csapata úgy próbálnak meg orvosol-
ni, hogy elindulnak levadászni a sárkányt, hátha 
attól Tuka lelke megnyugszik. 

több mint 2000 éves. Ennek ellenére roppant tü-
relmetlen és lobbanékony, néha igazi tsundere, 
ami ha alkoholt iszik, komikusan eszkalálódik.

9. 

Zel | Interspecies Reviewers
Seiyuu: Kobayashi Yûsuke

 Zel bár látszólag egy fiatal srác, valójában 
több mint 200 éves elf varázsló, aki barátaihoz 

hasonlóan nagyon szereti az ifjú és gyönyörű 
hölgyek… khm… társaságát. Olyannyira, 

hogy napi szinten járják a legfurcsább 
bordélyházakat, majd az ot-

 Az elfek, tündék vagy ahogy a régi skandi-
náv mitológiában hívták őket, Álfok (vagy álfar), 
mindig is gyönyörű, magas, természetfeletti, he-
gyesfülű, emberszerű lények voltak. A modern 
kultúrában a Télapó segítőiként is ismertek, de a 
valódi népszerűségüket (és méltóságukat) J.R.R. 
Tolkien híres könyve, A Gyűrűk Ura hozta el nekik. 
Azóta szinte állandó szereplői a fantasy regények-
nek, filmeknek, szerepjátékoknak, videójátékok-
nak és természetesen animéknek is. Most közülük 
válogattam ki a 10 legszebb, legérdekesebb vagy 
legismertebb tündét. Fontos, hogy csak a „való-
di” elfek mentek át a rostán, a mindenféle sötét 
elfek, félelfek és hasonlók majd talán egy másik 
lista szereplői lesznek.

10. 

Yousei Yunde | Goblin Slayer
Seiyuu: Toyama Nao

 Nevének jelentése magyarul talán a „Ne-
mes Tünde” lenne, ő a klasszikus szerepjátékok elf 
archetípusa. Törp sámánnal és Gyíkember pappal 
hármasban keresik fel a híres-hírhedt Goblin ölőt, 
segítsen nekik küldetésükben, hogy legyőzzenek 
egy démont. A férfi kezdetben nem igazán akar 
csatlakozni hozzájuk, mert ő csak goblinokat akar 
vadászni, de miután kiegyeznek abban, hogy ki-
pucolják közösen az egyik nagyobb goblin tanyát, 
összeáll a csapat. Mint minden elf, Yousei Yunde 
is halálosan bánik az íjjal, nagyon büszke, és már 

7. 

Shera L Greenwood 
| How Not to Summon a Demon Lord

Seiyuu: Serizawa Yu 

 Shera és legjobb barátja, Rem elhatároz-
zák, hogy megidéznek és szolgájukká tesznek egy 
hatalmas démont, hogy segítse őket elpusztítani 
a világukat fenyegető Krebsklum démonkirályt. 
A két tapasztalatlan lány ugyan sikerrel jár, leg-
alábbis részben, valóban sikerül megidézni egy 
hatalmas erővel rendelkező lényt, aki viszont a 
valóságban egy japán srác, mmorpg függőséggel. 
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4. 

Celcia Marie Claire 
| Those Who Hunt Elves
Seiyuu: Mitsuishi Kotono

 Három japán átkerül egy fantasy világba, 
Junpei, a buta, de izmos harcművész, Ritsuko, a 
fegyvermániás kiscsaj, illetve Airi, a díjnyertes szí-
nésznő. Celcia egy varázslattal szeretné visszakül-
deni a triót a saját világukba, de valami balul sül 
el, így a mágia szétszóródik, és csak annyit tudnak, 
hogy öt elfen jelent meg tetovált rúnák formájá-

ban. Ezeket kellene összeszedniük, ám nem 
tudják, hogy melyik elfen van a rúna, így 

mindet egyesével elkapják és… pucér-
ra vetkőztetik. Celcia a csapattal 
tart, mivel felelős a baleset miatt, 

ám a kalandja nem éppen méltó-
ságteljes. Hiába büszke elf varázsló-
nő, minden baleset és kínos szituáció 

rajta csattan, emiatt néha még az 
emberi alakját (és a józan eszét) is 
elveszti. Persze mindezt csak hu-
morosan előadva.

tagja, bár még így is hajlamos gyerekesen visel-
kedni, és teljesen szétszórtan magába roskadni. 
Bár kalandozónak és papnőnek nagyon tehetsé-
ges, viszont főzésben és házimunkákban kínosan 
ügyetlen…

5. 

Halkara | I`ve Been Killing Slimes 
for 300 Years and Maxed 

Out My Level 
Seiyuu: Harada Sayaka

 Halkara alkimista tudását kihasználva ener-
giaitalok gyártásával és kereskedésével kezdett 
foglalkozni. A speciális gyógyitala annyira nép-
szerű lett, hogy maga a démon Beelzebub is felfi-
gyelt rá, majd hamarosan annyira függővé vált a 
szertől, hogy mikor hiány lépett fel a boltokban, 
elindult, hogy személyesen keresse fel az elfet. 
A hír hallatán, hogy Beelzebub keresi őt, Halkara 
elmenekült a falujából, és meg sem állt a halha-
tatlan boszorkány, Azusa házáig, hogy tőle kér-
jen segítséget. Persze Beelzebub odáig követte, 
Azusa pedig rendezte a köztük lévő „félreér-
tést”. Halkarának ezek után annyira szimpatikus 
lett a boszorkány, hogy lényegében beköltözött 
hozzá. Halkara nemcsak azzal különleseg az elfek 
között, hogy butuska, de még hatalmas mellek-
kel is rendelkezik, amikkel rendszeresen irritálja 
a szerényebb méretekkel megáldott Azusát… a 
rendszeres kétértelmű szexuális zaklatásról nem 
is beszélve.

Viszont összeolvad a videójátékos karakterével, 
akinek történetesen olyan varázsgyűrűje van, ami 
visszaveri a mágiákat, így a két lány nyakán csat-
tan a nyakörv, és ők lesznek a szolgák. Shera vi-
szont gyorsan hozzászokik a helyzethez, egyrészt 
mert a megidézett Diablo nagyon tetszik neki, 
másrészt mert egy született idióta. Nos, igen, 
Shera nem az eszéről, hanem inkább vidám ter-
mészetéról, szégyentelen exhibicionizmusáról 
és világklasszis dús kebleiról híres. Rendszeresen 
hozza ezekkel zavarba csapattársait, akik örök ké-
telyben vannak, hogy Shera tényleg ennyire „sző-
ke” vagy csak megjátssza. Harcokban hiába elf, 
nagyon tapasztalatlan, de azért igyekszik tanulni, 
bár jobban leköti Diablo és Rem „szeretgetése”. 

6. 

Seira | Endro~!
Seiyuu: Natsukawa Shiina 

 Teljes nevén Ellenoar Seiran, négyfős, ki-
csiny, csajos csapatával sikeresen legyőzték a vi-
lágukat fenyegető démon királyt, ám a küldetés 
mégsem zárult teljes sikerrel, ugyanis nem ölték 
meg, csak visszaküldték az időben… abba a korba, 
mikor még Seiráék csak tanuló kalandozók voltak. 
A minden erejétől megfosztott Mao, gyerektest-
be zárva, jobb híján tanárnak áll, és persze a sors 
fintora, hogy tanítványai pontosan azok a lányok 
lesznek, akiknek a végzetét is köszönhette. Seira 
a csapat (látszólag) legkomolyabb és legokosabb 
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zat egy japán szerepjátékos csapat feljegyzésein 
alapul, akiknek annyira megtetszett a Dungeons 
& Dragons, hogy kiadták a történeteiket regény 
formájában is. Ebből lett az anime, majd sorban 
a többi, Deedlit pedig minden idők egyik leghíre-
sebb anime figurája.

 Ennyi lett volna az ehavi toplista, ha van 
még olyan elf, aki szerinted megérdemelte volna, 
hogy megemlítsem, akkor írd meg bátran. Május-
ban folytatjuk egy nagyon különleges listával.

duljon el Landosolba, ott fog találkozni valakivel, 
akit mindenáron meg kell védenie. Kokkoro azon-
nal útnak is indul, otthagyva a faluját. Alig érke-
zik meg a város határába, meglát az égből lassan 
aláereszkedni egy fiatal férfit, akinek, miután ma-
gához tért, elmondja, hogy élete árán is megvé-
di mindentől… szüksége is lesz rá, mert a srácot 
azonnal elviszik a farkasok. Kokkoro és Yuuki kö-
zösen elindulnak, majd összefutnak Pecorine-nel, 
az örök vidám harcos hercegnővel és Karylal, a 
kissé problémás cicalány varázslóval. Közösen 
guildet alapítanak, aminek célja, hogy kiélvezzék 
a környék kulináris ínyencségeit.   

1. 

Deedlit | Record of Lodoss War
Seiyuu: Touma Yumi, 

Niiyama Shiho, Noda Junko

 Nem is volt kétséges, hogy ki lesz az első 
helyen. Deedlit talán a legismertebb anime elf 
karakter, aki 1990 óta rengeteg regényben, man-
gában, animében és videójátékban szerepelt. Ma-
gáról a karakterről nem is lehet sokat elmondani, 
mert annyira klasszikus (lásd a 10. helyen lévő Ne-
mes Tündét, aki Deedlitről lett mintázva): ő is ott-
hagyta az erdőt, hogy világot lásson, találkozott 
Parnnal, a harcossal, akivel csapattársak lettek, 
majd közös kalandjaik során egymásba szeret-
tek. Ami viszont érdekesebb, hogy a Lodoss soro-

3. 
Alleyne | Queen’s Blade

Seiyuu: Kitamura Eri

 Több mint 1000 éves, szigorú, de igazságos, 
és az egyik legerősebb erdei elf harcosa a Queen’s 
Blade világának. Alleyne-t mindenki „mesternek” 
szólítja, mert hajlamos ösztönösen tanítani min-
denkit, aki csak az útjába kerül, a gyakorló harcok-
ban pedig mindenkinek pontokkal értékeli a telje-
sítményét. Egy nap összefut az erdőben bolyongó 
fiatal félelf Nowával, akit szárnyai alá vesz. A lány-
ról gyorsan kiderül, hogy nagyon tehetséges a 
harcokban, Alleyne pedig az együtt töltött idő 
alatt nagyon megszereti a kis hiperaktív Nowát. 
Legnagyobb döbbenetére az elfek tanácsa nem-
hogy nem akarta Nowát befogadni, de még el is 
küldik harcolni a „Queen’s Blade” bajnokságra. 
Nowa ugyan bátran elindul, de Alleyne hamaro-
san a nyomába szegődik, elhagyva az erdőt, hogy 
megvédje a fiatal lányt.

2. 

Kokkoro 
| Princess Connect! Re: Dive

Seiyuu: Miku Ito

 A lista legfiatalabb tagja, mindössze 11 
éves, de nem szabad lebecsülni, mert nagyon 
tehetséges varázsló. Egy nap imádkozás közben 
Ameth istennő megszólította a lányt, hogy in-
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