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Kurót, Nagatsuka Takuma szólaltatja meg, aki eset-
leg az SK8 the Infinity Miyájaként lehet ismerős.
 Ramune mesterének a hangját pedig Suwa-
be Junichi (Archer – Fate, Aizawa Shota – BNHA, 
Aomine Daiki – Kuroko no Basket) kölcsönzi, de 
például Okamoto Nobuhiko (Okumura Rin – Ao no 
Exorcist, Bakugou Katsuki – BNHA) és Ueda Kana 
(Tohsaka Rin – Fate) is feltűnik egy-egy fontosabb 
karakter szerepében.

 Összességében a sorozat elég jó lezárást ka-
pott, szépen elvarrták benne a szálakat. A manga 
elvileg 2021 márciusában fejeződött be, nem tu-
dom, meddig adaptálta a sztorit az anime, vagy 
éppen mennyire ragaszkodott az eredeti alap-
anyaghoz, de szerintem még van benne potenciál, 
szóval szívesen nézném akár tovább is. De ha ez 
nem történne meg, akkor is egy kerek egészet al-
kotó történetről van szó, amivel érdemes lehet egy 
próbát tenni.

 A páciensek esetei érdekesek, voltak köz-
tük nagyon, illetve kevésbé drámai részek is, de 
egyikre sem mondanám, hogy unalmas lett volna. 
Ramune és Kuro párosa is nagyon kedvelhető, jól 
kiegészítik egymást, örültem, hogy szép lassan 
Kuróról is megtudtuk, hogyan lett Ramune segéd-
je. A főbb mellékszereplők is kedvelhetőek, a fia-
tal lány testében élő Obaachan (nagyi) karaktere 
elég érdekes volt, és az unokáját, Nicót is nagyon 
megszerettem. Ramune mesterének megjele-
nésénél viszont kicsit aggódtam, hogy elsütik az 
epizodikus sztorik kedvenc csattanóját, de szeren-
csére nem így történt.

Megvalósítás

 A grafika tetszett, nem mondanám kiemel-
kedőnek, de azért illett a hangulathoz, és a ka-
rakterdizájn is megfogott. A seiyuuk is kitettek 
magukért, nagyon jó szinkronszínészeket sikerült 
begyűjteni a sorozathoz. Ramune hangját Uchida 
Yuuma adja, aki többek között Ash Lynx (Banana 
Fish), Sohma Kyo (Fruits Basket 2019) Uenoyama 
Ritsuka (Given) és Fushiguro Megumi (Jujutsu Ka-
isen) hangját is kölcsönzi. Míg hűséges segédjét, 

sa magát páciensei életébe, és egyszerűen képte-
len lakatot tenni a szájára. Viszont szerencsére ott 
van az asszisztense, Kuro, aki elszántan igyekszik 
gátat szabni a doki ámokfutásának.

 Engem már az első résszel megvett a soro-
zat, sőt, ha pontosabb akarok lenni, akkor az első 
percben, amint meghallottam a zenéjét és az eny-
hén xxxHolicra emlékeztető kezdést. Alapból sze-
retem az epizodikus műveket, ennek a sorozatnak 
pedig minden részében – bár néha van két részt 
felölelő történetszál is – egy-egy furcsa betegség 
meggyógyításán van a hangsúly. Azonban ez nem 
megy egyszerűen, hiszen nem elég csak megtalál-
ni a kiváltó okot, hanem folyamatosan kell ezen 
dolgozni, akár egy egész életen keresztül is, hogy 
az illető ne essen vissza. Különösen tetszett a so-
rozatban – mindenfajta konkretizálás nélkül –, 
hogy egy hatalmas traumát feldolgozó páciens 
rejtélyes betegségének eltűnése után pszicholó-
gushoz is kellett járnia, hiszen a specialista dolga 
a tüneteket kezelni és ráébreszteni a pácienst a 
probléma okára, annak érdekében, hogy elindítsa 
őt a gyógyulás felé, de megszüntetni vagy éppen 
feldolgozni a kiváltó okot nem az ő feladata.

 Amikor a 2021-es téli szezon megjelenései 
között nézelődtem, egyáltalán nem terveztem 
megnézni ezt a sorozatot, mondhatni teljesen vé-
letlenül kezdtem bele hónapokkal később. De már 
az első rész alatt megcsapott az xxxHolic-os han-
gulat, így rögtön tudtam, hogy ez mégiscsak kell 
nekem.

Történet

 Az első rész elején lévő bevezető szerint 
stressz vagy éppen rögeszme hatására az ember 
lelkét valami „rejtélyes” dolog szállja meg, ami az-
tán egy bizarr betegséghez vezet. Vagyis az em-
ber például elkezd majonézt könnyezni, homokot 
hányni vagy éppen kukoricát pattogtatni a fejé-
ből. Ezeket a furcsa tüneteket az átlagemberek 
nem látják, ennek ellenére nagyon is léteznek. Eb-
ből pedig logikusan következik, hogy vannak olya-
nok is, akik gyógyítani tudják őket. Így ismerhetjük 
meg történetünk egyik főhősét, Ramune-senseit, 
aki ezeknek a betegségeknek a specialistája. Maga 
a doktor egy elég megbízhatatlan léhűtőnek tű-
nik, azonban nagyon is komolyan veszi a munkáját. 
Sőt, nagyon-nagyon komolyan, pofátlanul beleás-
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