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anime vtuber

csak a maga hasznát helyezi előtérbe, viszont a 
jó szerepében segítőkész. Bár néha éles váltások 
vannak az adott szerepek között, mégse zavaró, 
passzol a karakterhez. 

Egyéb dolgok 

 Etra-chan jelenleg is keres videószerkesz-
tőt, ezenkívül közös munkára is nyitott. Például 
előfordult már, hogy egy-két történet során ötle-
tesen népszerüsített egy játékot. A reklámot nem 
nyomja az arcodba, ügyesen beleépíti a történet-
be.  
 
 Összességében elmondhatjuk, hogy akinek 
van napi 10 perce és szereti a mangaszerű képre-
gényeket, annak kikapcsolódás gyanánt ajánlom 
Etra-chan csatornáját. Akinek pedig megtetszik és 
esetleg van Line-ja, már ott is megtalálja a karak-
tereket matrica formában.

dásokat nem vázol fel a történet. Inkább csak al-
ternatív segítség, ami a valós életben is hasznos 
lehet a nézők számára, mivel az általuk beküldött 
tapasztalatokat használja fel.

Média oldalak 

 Egy éve elérhető az angol és két éve a japán 
csatorna, emellett 8 hónapja létrejött a spanyol 
csatorna is, ahol folyamatosan fordítják a videó-
kat. Ha valakinek még ez sem lenne elég, akkor kí-
nai nyelvvel is próbálkozhat, ott is számos videót 
leshet meg a néző.

 Játékokról, live-okról, karakterekről és 
egyéb dolgokról szóló videóknak Etra-chan’s 
room néven külön csatorna van, ahova elég gyak-
ran kerül fel tartalom. Emellett Twitteren is követ-
ni lehet japán nyelven a „művésznőt”. 

Karakterek 

 Számos karaktert vonultat fel a csatorna 
más és más szerepben. Vannak, akiket gyakran 
látunk és vannak, akiket ritkábban. Előfordulhat, 
hogy az, aki az előző videóban még jó karakter 
szerepét játszotta, a következőben már rosszat. A 
szereposztás tehát nem állandó, így a néző nem 
unja meg őket. A karaktereknek van azonban egy 
állandó alapszemélyiségük, de történettől és sze-
reptől függően ez is változhat: pl. Akamatsu go-
nosz szerepben egy bunkó és öntelt ember, aki 

 Bár az egyes témák gyakoriak, a feldolgo-
zás és a cselekmény mindig más és más, így sose 
ugyanazt a történetet kapjuk más köntösben. A 
hétköznapi problémákat realisztikus módon old-
ják meg a karakterek, így a néző könnyen megért-
heti. 
 A részek során igyekeznek megmutatni 
azoknak, akik valamilyen hasonló helyzetben van-
nak, hogy milyen megoldások lehetnek az adott 
szituációban. Természetesen a videók során fiktív 
helyszíneket, neveket használnak, ezáltal hiába 
valós az adott helyzet, kész tényeket és megol-

 Minden videó elején elhangzik a nézők szá-
mára megszokott mondat: Etra-chan saw it! (Et-
ra-chan látta!). A metaforikus mondat után - ami 
arra utal, hogy ő mindent látott - kezdődik a tör-
ténet, majd a végén Etra-chan köszönetet és rövid 
véleményt mond az adott rész eseményeiről.  
 
Etra-chan saw it! egy japán Vtuber, aki valós élet-
beli szituációkat mangás videó formájában dol-
goz fel lassan több mint egy éve. A videókban a 
megszokott szereplőket mindig más és más hely-
zetben láthatjuk, amint bemutatnak egy történe-
tet. Nincs általánosított elkülönítés, hogy jó vagy 
rossz karakter, vagy éppen, ki kinek a családtagja, 
mert minden epizódnál a karakterek szerepköre 
változik. Így például, akik általánosan a rossz ka-
rakter szerepében vannak, mint Akamatsu, Tachi-
bana, Yuzuriha vagy épp Akane, néha előfordul, 
hogy pont ők a főszereplők vagy a főszereplő se-
gítői/ barátai. A csatorna történetei mindig példa-
mutató, boldog befejezéssel végződnek, és min-
dig valami új hétköznapi tanulságot ismerhet meg 
a néző. A részek nem kapcsolódnak egymáshoz, 
így akármelyik részt nézi meg valaki, nem marad 
le semmiről. 
 

A videók témája 

 A csatorna általában teljesen hétköznapi dol-
gok. A csatorna általában teljesen hétköznapi ese-
ményeket dolgoz fel: megcsalás, elromlott házas-
ság, karrier vagy éppen a gonosz anyós problémája. 

Forrás: Etra-chan egyik videója

Forrás: twitter ヒロシン felhasználó


